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Abstract 
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This thesis examines archaeological approaches to burials and changing mortuary practices during the Late Iron Age (c. 500-
1100 AD) in central Eastern Sweden. Understanding the change in mortuary practices is fundamental to the study of the Late 
Iron Age. Our knowledge of burial customs is largely colored by 20th century studies of burial monuments, in particular the 
large mound, boat and chamber burials, which was often combined with analyses of Eddic and saga material. More recent 
excavations, however, have shown that burials are much more complex than previously thought. 

This thesis comprises two parts. The first considers eight formative publications, written between 1904 and 2005, in order 
to examine the historiography of Iron Age burial archaeology. It explores the changing perception of graves and the 
archaeological practises documenting them. The impact of Björn Ambrosiani’s two-part model is considered as influential in 
shaping the definition of burials and their typology. 

The second part of the thesis addresses the changing mortuary practices of the Late Iron Age and highlights several burial 
types and practices, centered on cremated bones and stones, which have not been sufficiently studied. Two major changes are 
identified during the period. The first comprises a move from dispersed to individual burials, while the second consists of a 
change from cremation to inhumation practices that coincides with the Christianization process. This part of the thesis features 
a number of case studies that illustrate the change in mortuary practices. Among the phenomena discussed are the stone 
structures called hǫrgr, the amulet rings commonly found in cremation burials and at older cultic sites, and the hybrid nature 
of Late Viking Age burials. The study found that from the late 900s to the late 1000s, cremation and inhumation are practiced 
side by side in many burial grounds. 

The discussion introduces the concept of “bridging practices” – memory practices consciously connecting the past and 
the future, as a key to understanding the burials of the period. These bridging practices served to facilitate and normalize 
processes of change, and are argued to be the defining trait of Late Viking Age mortuary behavior. 
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Förord 

Den här avhandlingen är resultatet av en inventeringskurs Per Lekberg höll tidigt i min 
arkeologiutbildning på slutet av 90-talet. Att plötsligt snubbla över de rektangulära senvikingatida 
stensättningarna vid Hässelby park norr om Uppsala väckte mitt intresse för periodens föränderliga 
gravskick. Intresset för den yngre järnålderns landskap och källor uppmuntrades vidare av Stefan Brinks 
entusiasm och fördjupades genom SESSoC-seminariet1 han drev vid institutionen i Uppsala under det 
tidiga 2000-talet. Miljön var mycket välkomnande och att som student träffa professorer och äldre 
forskare var ovärderligt. Tack Stefan. Att jag sedan fortsatte inom fältarkeologin kan jag tacka Helena 
Victor och grävningarna i Håga för. Helenas uppmuntran var också avgörande för att jag sökte till 
doktorandutbildningen. Tack Helena. Att återvända till institutionen efter ca tio års bortavaro kändes 
precis som att komma hem. Samtidigt är åren som fältarkeolog där emellan avgörande för min förståelse 
av det arkeologiska källmaterialet och något jag kan tacka kollegorna på SAU, fd. UV-Mitt, 
Arkeologikonsult, Museibyrån i Mariehamn och Kalmar läns museum för. Att sitta inne och skriva för 
länge gör att jag längtar ut. 

Att vara doktorand och under lång tid få fokusera på ett ämne är ett privilegium, speciellt när man 
samtidigt får undervisa och träffa studenter. Alla på institutionen har bidragit till att göra tiden här 
minnesvärld. Jag kan speciellt nämna Kjel Knutsson, Kalle Lindholm, John Ljungkvist, Charlotte 
Hedenstierna Jonson och inte minst Bosse och Anne-Sofie Gräslund som alltid bidragit med kunskap 
och stöd. Framförallt vill jag rikta tack till mina handledare Neil Price, Frands Herschend och Anders 
Kaliff. Neil tog över som huvudhandledare när Frands gick i pension, men alla tre har oförtröttligt 
bidragit med allsköns hjälp, litteratur och berikande diskussioner. Alla tre har också bidragit genom sina 
delvis olika infallsvinklar vilka jag hoppas satt spår i arbetet då de är viktiga pusselbitar. Neils perspektiv 
har belyst den fornskandinaviska religionen lite extra, Frands järnålderns övergripande strukturer och 
Anders de långa tidsperspektiven. Neil har även varit en länk till vikingatidens vidare forskningsvärld, 
Anders har varit min länk till UV:s historia och Frands och även Anne-Sofie Gräslund har belyst 
institutionens historia. 

Att skriva en avhandling är en mödosam process, som alla passageriter värda namnet. Det är också 
både ett ensamt arbete och ett arbete som inte kan slutföras utan hjälp av andra. Jag kan inte nämna alla 
som bidragit till arbetet men kan nämna några. Att slutspurten i skrivprocessen kunde genomföras tackar 
jag Svenska institutet i Athen och Nordiska biblioteket för. Att bo och skriva i den forskarmiljön var 
inspirerande. Ett extra tack till Patrik Klingborg för hjälpen där. Jag måste också tacka Eva Gornitzka 
som gick till sjöss för att jag skulle kunna låna hennes lägenhet som skrivstuga. Bland kollegorna finns 
det flera jag kontaktat upprepade gånger med frågor om allt mellan himmel och jord. Speciellt Maja 
Bäckvall och Alexandra Petrulevich på Nordiska språk har fått utstå frågor om isländska källor och 
språkliga funderingar, Emma Sjöling om osteologi, Tommy Kuusela om fornnordisk religion och 
folkloristik, Anna Hed Jakobsson om Lilla Ullevi, och Ann Vinberg och Ingela Harrysson om Gårdskäl- 
och Hjulsta-undersökningarna, samt amulettringar. Bland de andra som bidragit med rapporter, bilder 
och spännande uppslag finns Betty-Ann Munkenberg, Robin Lucas, Fredrik Larsson, Niclas Björck, 

1 Seminariets namn gjorde att det var lätt att komma ihåg, men svårt att stava och minnas vad förkortningen faktiskt 
stod för. Det fullständiga namnet var The Seminar for the Study of Early Scandinavian Society and Culture 
(SESSoC). 
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Louise Evanni, Rickard Grönvall, Lars Andersson, Astrid Wexell, Johan Runer, Helena Hulth, Christina 
Fredengren, Susanna Eklund, Jonas Wikborg och Mathilda Källquist för att nämna några. När det gäller 
att hitta bilder har personalen på ATA varit enormt hjälpsam, lika så John Worley på Museum 
Gustavianum och det har även varit roligt att prata med Ingela och Elisabeth Almgren i jakten på bilder 
på Oscar Almgren. I sammanhanget kan jag också nämna Dominic Ingemark och Christoph Kilger vilka 
med kort varsel läste mitt manus. Jag hann inte åtgärda hälften av alla kommentarer och förslag de kom 
med så ingen skugga faller på dem för stolligheter i texten. Tack för hjälpen allihop, bra arkeologi är en 
kollektiv insats. 

Bland de som bidragit extra till avhandlingens färdigställande finns också Lotta Fernstål och Jenny 
Nyberg som hjälpt till att plocka fram fynd på SHM och personalen i Tumba, Daniel Löwenborg som 
hjälpt till med förträffliga kartor och Amanda Norgren som hjälpt till med manuset. Anna Wessman, 
Ulla Moilanen och Heli Etu-Sihvola uppmärksammade mig på de finska flatmarksgravfälten och har 
varit mycket goda värdar de gånger jag besökt Finland. Orri Vésteinsson har varit behjälplig med 
information om gravpraktiker och kristnandet på Island och Kjell Hansen med kulturantropologiska 
perspektiv och klassisk litteratur från ämnet. Eila Stepanova och Frog introducerade mig till karelska 
klagosångerskor och har bidragit med information om dem och Florent Audy har hjälpt till med 
myntidentifiering. Ylva Sjöstrand gav goda kommentarer på teoritexten och Ing-Marie Back Danielsson 
har alltid varit uppmuntrande och kommit med bra läslistor. Anna Shoemaker och Chris Nuttall försökte 
få ordning på min engelska och Kristina Rudbjer min svenska. Stephen Mrozowski bidrog till de 
teoretiska diskussionerna under sin vistelse i Uppsala 2015/16 och vi var båda glatt överraskade att finna 
någon annan som använde gravitation som metafor för historiens och monumentens förmåga att snärja 
människor. Stephen använde bl.a. sin Historical Gravity för att förklara hur människan aktivt använde 
materiell kultur och praktiker för att påverka framtiden i de amerikanska koloniala sammanhangen 
medan jag använde monumentgravitationen som en metafor för hur gravmonumenten, och andra 
historiskt investerade konstruktioner, även påverka människorna omkring dem.  

Båda arvtagarna till Stefans SESSoC-seminarium, ENES-seminariet och Austmarr-nätverkets 
konferenser, och alla inblandade i dem har bidragit genom att skapa inspirerande och hjälpsamma 
miljöer, The Viking Phenomenon-seminariet lika så. Fornnordisterna på Nordiska språk har varit 
mycket välkomnande även för arkeologer som vill veta mer om Island och isländska källor. Jag kan 
även passa på att tacka Ben Raffield, som också ställt upp och tittat på min engelska, och Anne Landborg 
för det roliga samarbetet med först Aspects of- och sedan Elements of Death-seminarieserierna. Samma 
sak gäller Ina-Maria Jansson och Julie Hansen mina medorganisatörer på Uppsala Network for Cultural 
Memory Studies. Jag kan även passa på att tacka Andreas Hennius och Emma Sjöling lite extra för att 
de bjöd in mig till referensgruppen för Gnista-grävningen. Att kunna följa och påverka undersökningen 
av ett gravfält jag sedan kunde använda i mitt avhandlingsarbete var mycket givande. 

Tiden på institutionen hade varit mycket tråkigare utan mina doktorandkollegor, nya och gamla. 
Alla ölseminarier, spelkvällar och postseminarier har varit mycket uppskattade. Till de gamla räknar jag 
också bl.a. Thomas Eriksson och trion Daniel Löwenborg, Kristin Ilves och Lotta Hillerdal. Bland de 
nya kan jag nämna mina fältkurs-co-conspirators Joakim Kjellberg, som alltid bidragit med hjälp kring 
medeltida fenomen även om vi inte alltid är överens om när vikingatiden slutar och medeltiden börjar, 
Alexander Andreeff, Ezekia Mtetwa och Andreas Hennius. Det är alltid ett nöje att gräva med er. I det 
sammanhanget kan jag passa på att tacka Helene Martinsson Wallin och Paul Wallin för den trevliga 
vistelsen i Buttle. Bland doktorandkollegorna finns även Karin Ojala och Anna Röst, den senare i 
Stockholm, som bollat frågor om gravskick. Bland Stockholmsdoktoranderna har också Kerstin 
Odebäck och Cecilia Ljung delat mina yngre järnåldersvåndor. Cecilia hade dessutom den goda smaken 
att skriva klart sin utmärkta avhandling före mig så jag kunde referera till den. Ett extra tack till Daniel 
Löwenborg (igen), Therese Ekholm och Axel Frejman för insatserna rörande första fredagen i december 
varje år. Axel får ett bonustack för vanan att bjuda på memma. Erika Lindgren Liljenstolpe har dessutom, 
i sällskap med Cecilia Österholm, bidragit med det delvis väldigt uppländska soundtracket till 
avhandlingen. Horgalåten passar också extra bra till stycket om hargen. Jag passar också på att skicka 
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ett tack till Cecilia Rodéhn som stöttat med tips och terapi. Både Anna Eklunds och Kirsi Höglunds 
hjälp med doktorandskapets klurigheter har varit uppskattad.  

Jag vill också tacka Anna-Maria Lundins stipendiefond vid Smålands nation, Berit Wallenbergs 
stiftelse och Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala vars generösa stöd möjliggjort 
avhandlingen. 

Till sist måste jag såklart tacka all familj och vänner som varit entusiastiska och stöttande. Ett extra 
tack till mina föräldrar Lennart och Carola Therus, det är alltid skönt att komma hem till Värmland och 
skrivsemestrarna över jul och veckan på sommaren har varit till stor hjälp. Ett extra stort tack till Marie 
Bengtsson som varit ovärderlig under slutspurten. Utan dig hade allt varit mycket jobbigare. 
 
Jhonny Therus 
Uppsala 18 april 2019 
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Kapitel 1 
Inledning, syfte och frågeställningar 

Avhandlingen började som en studie i förändringen av gravskicket under vikingatid men kom med tiden 
att utvecklas. När vi talar om gravskickförändringen under vikingatid är det förändringen från 
brandgravar till skelettgravar, och skiftet från ättebackar till kyrkogårdar vi oftast tänker på. Men 
förändringen av gravskicket under den yngre järnåldern innehåller betydligt mer, och betydligt längre 
processer än den som brukar kallas kristnandet. När vi sätter etiketter som ”kristnandet” på en 
kontinuerlig förändringsprocess tenderar vi att behandla förändringen som en händelse med ett 
urskiljbart ”före” och ”efter” (jfr Bartlett 2007: 47). Få betraktar i dag gravskicksförändringar eller 
kristnandet som en snabb händelse, men det är relativt vanligt att den tankestrukturen underförstått finns 
kvar. Den dyker upp i kortfattade eller förenklande beskrivningar och vilar på vår förförståelse av 
gravbegreppet. Om man fokusera på hur praktiker bär förändring som är förankrad både i det förflutna 
och i framtiden så kan förförståelsen neutraliseras. 

I generella beskrivningar av den yngre järnålderns gravskick framstår Upplandsregionen som en 
kulturhistorisk mall och att området är så väl beforskat att vi vet tillräckligt. I början av 2000-talet gav 
Länsstyrelsen i Stockholms län uttryck för detta i sitt arkeologiska program2 där man föreslog att 
gravundersökningar borde genomgå hårdare prioriteringar då de i många fall inte tillförde någonting 
nytt (Olausson 2012: 10, 27). Inget kan vara längre från sanningen. En snabb blick på litteraturen kring 
gravskicket i Mälardalen avslöjar att mycket lite finns skrivet om gravskicket och att varje gravfält 
avslöjar sammanhang vi inte känner till. 

I två grundläggande moderna studier, Björn Ambrosianis Fornlämningar och bebyggelse. Studier i 
Attundalands och Södertörns förhistoria (1964) och Åke Hyenstrands Fasta fornlämningar och 
arkeologiska regioner (1984), beskrivs den yngre järnålderns gravskick i Mälardalen som homogent 
och enkelt i jämförelse med den äldre järnålderns. I själva verket vet vi att flera av den äldre järnålderns 
begravningsmönster fortsätter in i yngre järnålder och att människor hanterade sina döda och skapade 
grav- och minnesmonument på mycket komplexa sätt.  

Litteratur om gravskicket i Mälardalen 
Det finns lite och nästan inget syntetiserande skrivet om Mälardalens eller Upplandstraktens gravar 
under yngre järnålder. Den ende som skrivit ett syntetiserande verk om vikingatidens gravskick i modern 
tid är Fredrik Svanberg (2003, 2003b), som behandlar södra Sverige. Även Cecilia Ljungs avhandling 
(2016) om tidigkristna gravmonument behandlar senvikingatida begravningspraktiker. Men verk som 
specifikt behandlar det vikingatida gravskicket i Mälardalen är försvinnande få. Studiehandledningar 
finns, t.ex. Anne-Sofie Gräslunds Särdrag inom vikingatidens gravskick (1969) eller Birgitta Hårdhs 

2 Programmet innehåller flera självmotsägelser, t.ex. förespråkar det samtidigt en reducerad dokumentation och en 
större användbarhet för forskning. Man förefaller även anse att kunskapsproduktionen främst sker i samband med 
undersökningen, inte att undersökningens främsta uppgift bör vara att skapa ett underlag för kommande 
kunskapsproduktion. De formativa verken i denna avhandling har bearbetat undersökningsmaterial som varit 
förhållandevis nyproducerat såväl som nära 100 år gammalt. Det framstår som att delar av programmets syfte var 
att sänka de arkeologiska kostnaderna och möjligen även provocera fram nya resultat. Svaret från länets arkeologer 
tog sig delvis uttryck i publikationen Är järnåldersgravfälten färdigundersökta? (Bratt 2014).  
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Grunddragen i Nordens förhistoria (1983), men utöver det finns främst artiklar eller 
undersökningsrapporter som fokuserar på specifika fenomen eller lokaler.  

Under arbetets gång framkom att den yngre järnålderns gravskick i Mälardalen är flera saker som 
alla samverkar i varierande grad. Grunden för föreställningen om gravskicket är inte resultatet av en 
renodlad vetenskaplig diskurs. Snarare är det en blandning av vetenskapliga arbeten som bearbetat 
delproblem och en professionell miljö som blandar forsknings- och förvaltningsperspektiv. Tolkningen 
och anlaysen av det förflutna formas av praktikerna som uppstår i mötet mellan flera diskursiva miljöer. 
Gravskicket kan beskrivas som: 

 
• främst en levande erfarenhetsbaserad kunskap som förmedlas muntligt och genom praktik inom 

de grävande förvaltningsarkeologiska- och akademiska institutionerna. Den praktiska 
kunskapen har borgat för kvalité i undersökningsarbetet och har förmedlats via 
undersökningsresultat och rapporters detaljer. För att den skall kunna bibehållas krävs en stabil 
anställningssituation och gemensamma forum för att kunna förmedla terminologi och metoder, 
samt ett explorativt förhållningssätt till undersökningar. 

• en forskningssyntes av undersökningar och tvärvetenskapliga studier som gjorts i syfte att 
förklara och beskriva de mönster och företeelser som kan iakttas i det arkeologiska 
källmaterialet. I de flesta fallen har de publicerats som avhandlingar av personer vilka under 
många år varit engagerade i arkeologiska undersökningsprojekt genom Riksantikvarieämbetet 
eller andra institutioner. För att kunna sammanställa resultaten från flera undersökningar och 
andra källor krävs stabila anställningsförhållanden och möjligheten att utföra mångåriga 
akademiska och tvärvetenskapliga studier. 

• en föreställning baserad på förförståelse och en förenklad, föråldrad och populariserad bild av 
bl.a. gravbegreppet, ”vikingar”, förkristen religion och kristnandet. För att bibehålla den krävs 
att man inte har tid att sätta sig in i nyare forskningsrön eller fördjupa sig i komplexa 
tvärvetenskapliga studier. 
 

Detta arbete är en studie av de två första aspekterna av den yngre järnålderns gravskick i Mälardalen. 
Dels hur det arkeologiska gravskicket har vuxit fram och hur det har studerats, dels vad fältarkeologin 
kan berätta om gravskickets förändring under yngre järnålder och de fenomen vilka tidigare fallit utanför 
förståelsen av gravskicket. 

Vilka verk ingår i litteraturstudien? 
Bland de publikationer vilka ofta refereras till rörande argument kring den yngre järnålderns gravskick 
i Mälardalen, finns ett mindre antal verk som återkommer i majoriteten av arbeten. De kan sägas vara 
ett urval av publikationerna som är grunden för den moderna svenska arkeologins bild av gravskicket 
under yngre järnålder. Flera av standardverken som refereras till behandlar ofta även gravar från andra 
tidsperioder och har vidare tidsperspektiv än just yngre järnålder. I flera fall har argumenten kring vissa 
fenomen och praktiker lett betydligt längre tillbaka i tiden.  

De publikationer som valts ut för studien, med några undantag, är publicerade med ca tio års 
mellanrum, de är synteser av fler undersökningar och presenterar översikter av gravskick och 
gravskicksförändring. Det övergripande urvalskriteriet är dock att de skall vara vanligt förekommande 
som referenser när man diskuterat gravskick i Upplandsregionen under yngre järnålder. I det utvalda 
materialet förekommer t.ex. Oskar Almgrens Sveriges fasta fornlämningar från hednatiden (1904a), 
Björn Ambrosianis (1964) och Åke Hyenstrands (1974, 1984) klassiska verk och Anita Biuws (1992) 
sammanställning av undersökningarna i Norra Spånga. I många fall hänger verken ihop i en lång 
referenskedja där slutsatser testats återkommande och förändrats eller applicerats på nya material, 
medan i andra fall har information och hypoteser, vilka ursprungligen presenterades utifrån hårda 
källkritiska och statistiska villkor, presenterats mer och mer oreflekterat tills de förvandlats till 
”sanning”. Ett tydligt drag som framkommit genom arbetet med framförallt Björn Ambrosiani och Åke 
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Hyenstrands texter är att de genom sitt genomslag blivit sedimenterade i det arkeologiska tänkandet. 
Verken refereras närmast reflexmässigt till men sällan utifrån vad deras texter faktiskt säger, utan 
snarere utifrån en förförståelse av texterna efter att de tolkats och inlemmats i en betydeligt senare 
föreställning om gravskicket. 

Andra verk i studien har kodifierat eller presenterat terminologin eller teorier kring hur 
gravmaterialet skall behandlas, t.ex. Agneta Bennets Graven. Religiös och social symbol. Strukturer i 
folkvandringstidens gravskick i Mälarområdet (1987a) och Anders Kaliffs Grav och kultplats. 
Eskatologiska föreställningar under yngre bronsålder och äldre järnålder i Östergötland (1997). Båda 
verken behandlar främst äldre material, och Kaliffs dessutom material från Östergötland, men deras 
terminologi och diskussion kring hur man skall betrakta gravmaterial har haft ett mycket stort inflytande 
på hur gravar behandlats även utanför deras perioder och geografiska områden. Till sist omfattas även 
några av de få publikationer som är syntetiserande och behandlar utgrävt gravmaterial från vikingatid i 
Upplandstrakten, Anne-Sofie Gräslunds Birka IV. The Burial Customs. A study of the graves on Björkö 
(1980) och Gunnar Anderssons Gravspråk som religiös strategi. Valsta och Skälby i Attundaland under 
vikingatid och tidig medeltid (2005).  

Materialet som presenteras är såklart inte heltäckande utan är endast ett urval. Flera betydelsefulla 
verk, vilka ofta citeras, behandlas inte ingående i texten. Främst pga. tidsbrist, att de inte behandlar 
gravar i undersökningsområdet eller att de är förhållandevis nypublicerade. Jag har valt att i fråga om 
litteratur främst betrakta material som skapats fram till den explosionen av infallsvinklar och teorier som 
blev möjliga efter att postprocessualismen gjort andra tolkningar än de funktionalistiska tillåtna. Dvs. 
publikationer vilka utgör grunden för den arkeologiska förståelsen av den yngre järnålderns gravskick 
idag och som kan sägas ha producerat det basmaterial senare tiders tolkningar utgår ifrån.  

Bland de inflytelserika publikationer som inte analyseras finns Henry Simonsson Studier rörande 
vikingatida vapen- och ryttargravar med utgångspunkt från det västmanländska materialet (1969), 
Monica Modins Tre järnåldersgårdar i Täby (1973), många av Birka- och Valsgärdepublikationerna 
(t.ex. Arbman 1940, 1943; Arwidsson 1942a & b, 1984, 1986) och Bo Petrés publikationer av 
Lovömaterialet (1982, 1984a m.fl.) som måste vara ett av de större undersökta och publicerade 
Uppländska gravmaterialen utanför Birka. Efter 2000 har också ett antal studier publicerats som 
undersöker en eller flera aspekter vilka kan ha betydelse för studiet av gravskick, t.ex. Neil Prices 
publikationer kring den fornskandinaviska religionen (t.ex. 2002) och begravningsriter (2010) eller Peter 
Bratts studie av storhögar (2008). Undantaget är Gunnar Anderssons Gravspråk som religiös strategi 
(2005), vilken är förhållandevis sent publicerad men som ändå tagits med i analysen då den behandlar 
ett praktiskt gravmaterial från undersökningsområdet Uppland. 

Gravskickets komplexitet och förändring 
Som nämnts tidigare finns en utbredd, något vag, syn på yngre järnålderns gravskick som varande lite 
enklare och homogent i förhållande till den äldre järnålderns, och att gravskicket främst utgörs av 
brandgravar under högar och stensättningar, samt ett litet inslag av skelettgravar i kammare eller skepp. 
Den här beskrivningen kan direkt föras tillbaka till Björn Ambrosiani (1964) och sedan Åke Hyenstrands 
(1974, 1984) publikationer och det genomslag deras publikationer fått genom framväxten av 
bebyggelsearkeologin. De i sin tur utgår till stor del från Oskar Almgren (t.ex. 1904a & b, 1934). En 
intressant iakttagelse är dock att bilden av det homogena, enkla, gravskicket under yngre järnålder är 
betydligt vagare och svårfunnen i Ambrosianis, och till viss del även i Hyenstrands, egna verk, där den 
istället framträder som resultatet av en specifik typ av analysmodell utarbetad för att svara på en specifik 
typ av frågor inom en snäv definition av arkeologi. 

För att kunna uttala sig om hur gravskicket i Mälardelen såg ut blir det därför viktigt att veta hur 
den arkeologiska bilden av gravskicket utvecklats. T.ex. hur har gravarna beskrivits och undersökts, hur 
har man hanterat terminologi och vilka frågor har man använt gravmaterialet för att besvara? Dvs. hur 
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har bilden vi arkeologer har i dag av den yngre järnålderns gravskick växt fram ur det förvånansvärt lilla 
material som finns publicerat, samt vilka andra aspekter har inverkat i dess framställning?  

Det arkeologiska gravskicket kan beskrivas som alla kollektiva praktiker, ofta av 
passageritskaraktär, förknippade med en avliden persons kvarlevor, minnesmärke eller åminnelse, vilka 
lämnat materiella spår.  

Nära sammankopplat med detta är även andra praktiker som innefattar mänskliga ben eller utförs 
på eller i anslutning till gravar och gravfält i form av nekromanti, kommunikation med övernaturliga 
entiteter eller förfäder, divination och liknande företeelser (se t.ex. Norberg 2013). Det vi kallar historia 
är en process där kultur oavbrutet rekonstrueras genom praktiker och relationer mellan människor och 
grupper, se t.ex. Pauketat (2001: 87) eller Peyroteo Stjerna (2016: 53ff). Centralt i detta är minnet och 
hur vi genom praktikerna och relationerna konstruerar minnet (jfr Assmann A 2006). Med det i åtanke 
är det tydligt att gravskick aldrig är något statiskt utan ständigt statt i förändring. Det är bara när vi 
tvingas förenkla framställningen av händelseförloppet som det riskerar att framstå som statiskt. 

I arbetet betraktas förändring av gravskicket som en process. Som  tidigare nämnts är den yngre 
järnåldern i fokus, även om huvuddelen av material härrör från vikingatid. Flera diskussioner, kring 
främst ben- och stenpraktiker, rör dock fenomen med rötter betydligt längre tillbaka i tiden varför även 
material från äldre järnålder och i vissa fall bronsålder också presenteras. När vi betraktar 
gravskicksförändringen som en process blir det också tydligt att förändringen i materiell kultur 
förknippad med begravning och åminnelse, dvs. det arkeologiska gravskicket, sker under hela perioden. 
Men att förändringarna är mer eller mindre tydliga och ibland är de svåra att hitta om vi betraktar 
gravskicket utifrån statiska modeller och en förutfattad mening om vad en grav egentligen bör vara.  

Med det perspektivet blir det tydligt att en av de största förändringar gravskicket och 
gravpraktikerna genomgår under undersökningsperioden inte ligger i skiftet från brandgravskick till 
skelettgravskick. De två typerna av gravskick har trots allt förekommit tidigare och förekommer 
parallellt under hela perioden. Snarare ligger förändringen i hanteringen av ben och sten, praktiker med 
rötter i bronsålder, och i själva idén om vad en grav är och vad den har för syfte En konsekvens av detta 
är att avhandlingen inte uteslutande fokuserar på förändring under kristnandeprocessen. Snarare har jag 
valt att försöka undvika diskussionen om kristnandet i den mån det är möjligt, och koncentrera 
diskussionen på grav- eller ben- och stenpraktikerna under hela perioden. 

Arbetets utgångspunkter 
Vi kan troligen inte överskatta gravfältens och landskapets betydelse när det gäller hanteringen av ben 
och de samtida människornas föreställningar kring tillvarons övernaturliga kvalitéer och den dubbla 
världen. Vad vi kan finna spår av arkeologiskt är sannolikt också en bråkdel av alla de praktiker som 
försiggick på gravfältet och ute i landskapet. Grundläggande i följande arbete är flera föreställningar, 
vilka också behandlas återkommande i texten. De är:  

• att det finns en direkt koppling mellan de döda och landskapet, både fysiskt och i
föreställningsvärlden, vilken är grundläggande för hur de levandes landskap struktureras;

• att ritualerna och sättet att hantera kroppen i samband med död och begravningar är avgörande
för den dödes transformation från levande till död;

• att föreställningarna kring transformationen kan innefatta t.ex. en fortsatt tillvaro i det hinsides,
en anonymiserad tillvaro som förfader, en aktiv närvaro som död med fortsatt agens och
föreställningar kring hur dödes eller kroppens essens överförs till landskapet i en cyklisk
regenerativ praktik.

• att praktikerna kring död, begravning och hanteringen av kroppen är centrala för
konstruktionen, och reproduktionen, av minne och identitet;

• samt, att människors praktiker är länkade med föreställningsvärld, materialitet och temporalitet
på ett sätt som både begränsar och möjliggör praktikens repertoar och upplevelsen av agens.



23 

Den övergripande frågeställningen i avhandlingen är: 

- Vad är den yngre järnålderns gravskick?

Den frågan behandlas genom två underfrågor vilka besvaras i avhandlingens Del I i form av 
forskningsbiografiska textstudier. Frågorna är: 

- Hur skapades bilden av den yngre järnålderns gravskick,

- Vilka frågor sågs som relevanta och hur beskrevs gravskicket?

Eftersom den första delen av arbetet är en textbearbetning utifrån grundad teori har frågorna närmats i 
vidast möjliga bemärkelse. 

Avhandlingens andra fallstudiefokuserade del, Del II, bygger vidare på resultaten från den 
föregående delen. Den andra delen lutar sig mot teorier kring kulturellt minne och frågan om förändring 
i gravskicket. Den övergripande frågeställningen i Del II är:  

- Hur förändras gravskicket under den yngre järnåldern och hur ter sig det
gravskick som inte ryms i den äldre definitionen av gravskicket?

Den frågan behandlas genom att fokusera på hanteringen av ben och sten, vilken i sin tur är 
sammanlänkad med frågan om vad en grav är och vad den har för syfte. Förändring i gravskicket 
behandlas utifrån minnespraktikerna rörande hanteringen av ben och sten och hur minnespraktikerna 
påverkar övergången från brandgravskick till skelettgravskick i sen vikingatid. 

Disposition, avhandlingens två delar 
Då den tidiga arkeologiska litteraturen kring gravskicket visat sig ha en avgörande betydelse för hur vi 
betraktar gravar som arkeologisk företeelse i dag har de tidiga texterna fått en framträdande roll i detta 
arbete. Avhandlingen har därför delats in i två delar. Den första, Del I. Framväxten av det arkeologiska 
gravskicket, fyller en trippelroll som forskningshistorik, textanalys och beskrivning av den yngre 
järnålderns gravskick. Den innehåller, vad som skulle kunna liknas vid, forskningshistoriska essäer 
kring åtta personers publikationer, vilka spelat en stor roll för framväxten av beskrivningen och 
förståelsen av den yngre järnålderns gravskick. Resultatet av del ett kommer sedan föras vidare in i Del 
II. Materialitet i förändring, vilken utgörs av fallstudier och en teoretisk diskussion i syfte att vidare
lyfta fram och bearbeta de fenomen som förts vidare från del ett.

Del I. Framväxten av det arkeologiska gravskicket, forskningshistorik och textanalys 
Den första delens olika gravskicksbiografier behandlar viktiga publikationer som haft stort inflytande 
på beskrivningen och studiet av den yngre järnålderns gravskick. Texterna är avhandlingar, lic-
avhandlingar eller andra akademiska verk och presenteras där till största delen kronologiskt och har 
behandlats utifrån en version av konceptet grundad teori, Grounded Theory (se t.ex. Glaser & Strauss 
1967; Hartman 2001; Boolsen 2007).  

Grundad teori är som jag använder den främst en metod som kombinerar ett induktivt och ett 
deduktivt arbetssätt där forskaren samlar in data utan en styrande hypotes. Utifrån den insamlade 
informationen kan sedan hypoteser formuleras eller en eller flera analyskategorier identifieras, vilka 
sedan bearbetas och sorteras. Ur det bearbetade materialet kan sedan en kärnkategori lyftas fram som 
kompletteras och analyseras mer djupgående (Gustafsson 2017: 14ff; Hartman 2001: 50ff, 88ff; Glaser 
1978: 57ff, 94ff). I grundad teori bör man i inledningsskedet samla in material utan en bestämd hypotes, 
utan endast någon form av lösare idé om vad man skall behandla. I de inledande textgenomgångarna 
samlades därför in information som berörde vikingatidens gravskick, forskningshistorik, metod, teori 
och terminologi. Detta utgör grunden för gravskicksbiografierna. 

Inledning, syfte och frågeställningar
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Det insamlade materialet presenteras sedan i de olika biografiska kapitlen, främst utifrån hur det 
framställdes av författaren i sin samtid, men även tillsammans med inskjutna mindre diskussioner kring 
flera av de företeelser som behandlas och hur de knyter an till dagens arkeologi. Dessa ad hoc-
diskussioner eller inlägg har dock hållits till ett minimum för att behålla fokus på den analyserade texten. 
Det förekommer också längre inlägg kring fenomen som är viktiga för den fortsatta analysen i arbetet. 
I grundad teori spelar minnesanteckningar en stor roll och det är utifrån dessa jag sammanställt vilka 
passager i texterna som stod ut och var intressanta för vidare diskussion. Biografikapitlen är i stort 
självständiga reflexiva enheter, med inslag av analys och forskningshistorik. Ibland kopplar 
diskussionen samman dem, speciellt med Ambrosiani och Hyenstrands texter då dessa har direkt eller 
indirekt påverkat flera andra. Biografikapitlen kommer vidare innehålla en så detaljerad beskrivning 
som utrymmet tillåter av hur den yngre järnålderns gravskick framställs i texterna. 

I den mån det varit möjligt har de olika texterna presenterats på ett likartat sätt för att vara 
jämförbara. Men då det skiljer mer än hundra år mellan den första och sista texten är de mycket olika, 
och det har varit omöjligt att göra framställningarna helt likartade och samtidigt presentera något av 
originaltextens karaktär. Att homogenisera materialet har heller inte varit att syfte, utan syftet har varit 
att presentera informationen i den form den förekommer och utifrån det sortera och bedöma texten 
kvalitativt. Jag har vidare ett tämligen hermeneutiskt förhållningsätt till information och förståelse vilket 
passar bra med den grundade teorin. Det ställer å andra sidan krav på läsaren att behandla de textmassor 
som avser skapa en förförståelse för de problem som sen behandlas. 

Avhandlingens första del, Framväxten av det arkeologiska gravskicket, avslutas sedan med ett 
stycke där den grundade teorins öppna fas övergår i en selektiv där fokus för vidare analys väljs ut 
(Gustafsson 2017: 16; Hartman 2001: 83, 88; Glaser 1978: 61f, 94). Eftersom grundad teori-metoden 
inte appliceras här i dess renlärigaste form, utan mer som en övergripande mall för ett tillvägagångsätt, 
kommer det avslutande stycket först presentera de kategorier som utkristalliserats som viktiga för 
framväxten av synen på gravskicket under analysen av texterna och hur de sedan begreppsmässigt 
sorterats i problemkomplex. I inledningstexten har redan antytts några av resultaten, eftersom de kom 
att markant styra avhandlingens utformning. Men i enlighet med grundad teori-modellen kommer sedan 
ett eller flera problemkomplex som stått ut i del ett väljas ut för vidare analys i avhandlingens del två. 

Del II. Materialitet i förändring, fallstudier och teoretisk diskussion 
Avhandlingens andra del är förvisso också baserad på texter, men i huvudsak inte akademiska 
syntetiserande texter utan främst undersökningsrapporter eller teoretiska artiklar. I första delens 
forskningshistoriska och textanalytiska del presenteras formativa texter för hur vi betraktar det 
arkeologiska gravskicket i Upplandsregionen. De sorteras utifrån en grundad teori-metod och i den 
avslutande delen väljs ett antal problemkomplex ut som förs vidare in i avhandlingens Del II, 
Materialitet i förändring. Den andra delen består av en vidare analys och bearbetning av de fenomen 
som framstod som extra intressanta i Del I. En av fördelarna med grundad teori är att det är först i detta 
skede man söker efter en teori som kan förklara de fenomen man identifierat i steg ett. Grunden för 
analysen och bearbetningen i Del II är därför fallstudier av arkeologiskt material och teoretiska 
förklaringsmodeller. 

Del II är i sin tur indelad i tre partier; Nya gravskick, gamla sten- och benpraktiker där nya gravskick 
vilka inte rymts inom den tidigare forskningen eller biografitexterna, men innehåller mycket gamla 
praktiker, presenteras tillsammans med flera fallstudier; Det uppländska gravskickets förändring under 
yngre järnålder i vilket det klassiska problemet med skiftet från ett brandgravskick till ett 
skelettgravskick betraktas utifrån fallstudier. Del II innefattar även en mer teoretisk diskussion kring 
gravbegreppet och kapitlet Landskap och monument - ett materiellt minne i vilken en teoretisk 
förklaringsmodell presenteras vilken kan förklarar flera av de fenomen vi kan skönja i det arkeologiska 
källmaterialet. Huvudfokus ligger på materiellt minne och gravbegreppet. 

Fallstudierna i Nya gravskick, gamla sten- och benpraktiker behandlat typer av gravskick som sällan 
uppmärksammats i större utsträckning före 90-talet och inte bearbetats närmare förrän under 2000-talet. 
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Därför utgörs de av fall hämtade från undersökningar gjorda i relativ modern tid där fenomenen 
uppmärksammats och de är främst hämtade från Upplandsregionen, men utblickar görs till hela landet. 
Gällande fallstudierna i Det uppländska gravskickets förändring under yngre har det varit möjligt att 
göra ett urval av undersökningar från olika tider och olika typer av arkeologi, för att motsvara 
biografidelens utsträckning i tid och arkeologisk metodologi. Fallen har också valts från undersökningar 
i en, mer eller mindre, nord-sydlig linje från väster om Stockholm via Uppsala till Kyrsta i Norduppland. 

Dödens materialitet, arkeologi, gravar och forskningshistoria 
Som tidigare nämnts tjänar de gravskicksbiografiska texterna som den huvudsakliga 
forskningshistoriken kring synen på gravar och gravskick från en svensk arkeologisk horisont i det här 
arbetet. Forskningshistoriken utgår från hur gravarkeologin tedde sig för Oskar Almgren fram till 
Gunnar Andersson. Det kan dock vara på sin plats att kort nämna lite mer kring förhållandet mellan 
arkeologi och gravar, även om det beskrivits fullödigare och vältaligare av andra, t.ex. i de många 
handböcker som finns i dag. Bl.a. The Oxford Handbook of the Archaeology of Death and Burial 
(Nilsson Stutz & Tarlow 2013), The Routledge Companion to Death and Dying (Crossland & Wilson 
2017), Archaeologists and the Dead: Mortuary Archaeology in Contemporary Society (Williams & 
Giles 2016) och Mike Parker Pearsons The Archaeology of Death and Burial (1999), för att nämna ett 
mycket sparsamt urval.  

Som urval kan det även illustrera den ökande trenden inom arkeologin med specialisering och 
förgrening i vad som ofta framställs som egna ämnen eller undergrupper till arkeologi, osteologi eller 
antropologi, så som begravningsarkeologi, mortuary archaeology, arkeothanatologi, fältantropologi, 
dödsarkeologi osv. Trenden är självklar utifrån det akademiska och ekonomiska klimat som påverkar 
alla former av arkeologi, i det att för att klara sig och uppmärksammas måste man profilera sig, samtidigt 
som man marknadsför sin expertis inom ett område. Samtidigt är den tilltagande diversifieringen en 
smula sorglig om man låter begreppet arkeologi utarmas.  

Att undersöka gravar, vilka i många fall kan ses som slutna fynd, är en av arkeologins grundpelare 
och var bland de första typer av fornlämningar som uppmärksammades när C.J. Thomsen och J. Worsae 
utarbetade den relativa kronologin. Rita Peyroteo Stjerna kallar det gravarkeologins första bidrag till 
studiet av tidigare mänskliga samhällen i sin avhandling Death in the Mesolithic (2016: 49). Peyroteo 
Stjerna behandlar även några av de tidigaste spåren av mänskliga begravningspraktiker på den Iberiska 
halvön. I avhandlingen finns även en koncis beskrivning av forskningen kring mänsklighetens 
förhållande till döden; från ursprunget till begravningsfenomenet (Se t.ex. Pettitt 2011) till dödens 
materiella natur vilken är gemensam för alla, trots vitt olika kulturella sätt att hantera den. Oavsett om 
vi rör oss i biologiska eller kulturella dimensioner är döden en materiell händelse som kräver reaktion 
och handling av de efterlevande (Peyroteo Stjerna 2016:44ff; se även t.ex. Fahlander &Oestigaard 2008; 
Nilsson Stutz 2003, 2008; Robb 2013). 

En begreppsdiskussion och definition av skillnaden mellan gravarkeologi och dödsarkeologi, burial 
archaeology och mortuary archaeology, finns i Clara Alfsdotters Lic-avhandling Bad Death at Sandby 
borg. A Bioarchaeological Analysis of Intergroup Violence and Postmortem Agency of Unburied 
Corpses (2018). Terminologin är delvis svåröverförd till svenska, men kortfattat sägs skillnaden mellan 
gravarkeologi, burial archaeology, och dödens arkeologi, archaeology of death, ligga i det att den förra 
främst behandlar den avlidnes livshistoria och det levande samhället i det förflutna, medan den senare 
explicit fokuserar på hanteringen av döden och döden som koncept (Alfsdotter 2018:IV: 8f, med vidare 
referenser). För den som önskar mer insikten i trender och debatter kring ämnet hänvisas till de 
innehållsrika artiklarna ”Building bridges between Burial archaeology and the Archaeology of death. 
Where Is the Archaeological Study of the Dead Going?” (Nilsson Stutz 2016) och ”Deaths matter 
(Response to Liv Nilsson Stutz's keynote paper)” (Klevnäs 2016b) författade av Liv Nilsson Stutz och 
Alison Klevnäs i samma nummer av Current Swedish Archaeology. 

Inledning, syfte och frågeställningar
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Idag kan vi nog säga att vi är mitt i en bioarkeologisk, eller biokulturell, vändning i hanteringen av 
mänskliga kvarlevor, och till den kan vi även räkna det galopperande studiet av aDNA. Uttryck för det 
är samlingsvolymer som t.ex. Sabrina Agarwal och Bonnie Glencross Social Bioarchaeology (2011), i 
vilken man säger sig illustrera nya metoder för att studera mänsklig social och biologisk variation. 
Företrädarna för det biokulturella perspektivet anser att det tidigare fokuset på att utforska det levande 
samhället utifrån gravens utformning har skett på de mänskliga kvarlevornas bekostnad (Alfsdotter 
2018:IV: 9; se även Nilsson Stutz 2008; Knüsel 2010; Robb 2013). Det nyfunna intresset för 
kroppsanalyser håller dock på att förändra synen på mänskliga kvarlevor inom arkeologin (Alfsdotter 
2018: IV: 9, med omfattande referenser). I ”New directions in bioarchaeology: recent contributions to 
the study of human social identities” (Knudson & Stojanowski 2008: 398) presenterar författarna en bild 
av bioarkeologins studie av humant biomaterial från arkeologiska kontexter som ett sätt att förstå 
tidigare och nutida populationer och förse de sociala vetenskaperna med ett omfattande teoretiskt bidrag, 
i ett eko av spännvidden i förhållandet till arkeologisk och mänsklig kultur hos Gustaf Kossina och 
Gordon Childe (Trigger 1984: 6f, 2006: 235ff; McNairn 1980: 49ff, Harris 1994: 3). Vi ska inte vidare 
diskutera det arkeologiska, eller det mänskliga, kulturbegreppet här utan nöjer oss med att hänvisa till 
t.ex. sammanfattningen i ”Investigating Archaeological Cultures: Material Culture, Variability, and
Transmission” (Roberts & Vander Linden 2011) och David Clarkes ofta citerade passage: ”An
archaeological culture is not a racial group, nor a historical tribe, nor a linguistic unit, it is simply an
archaeological culture” (1968: 13).

Alison Klevnäs, som förövrigt författat flera spännande bidrag till synen på ingrepp i eller 
manipulering av gravar (t.ex. 2013, 2016), har föreslagit begreppet mortuary archaeaology som ett mer 
inkluderande begrepp än burial archaeology. (2016b) och som flyttar fokus från begravningar till döden 
(Alfsdotter 2018: IV: 9, se även Giles & Howards 2016). Som begrepp är mortuary archaeology svårt 
att direktöverföra till svenska där begreppet närmast kan översättas till dödsarkeologi, vilket dock har 
delvis andra konnotationer. Även begreppet mortuary behaviour, vilket är förhållandevis vanligt i den 
anglosaxiska världen (se t.ex. Weiss-Krejci 2011), är svåröversatt till svenska. Utifrån främst Nilsson 
Stutz (2003) och Robb (2013) lyfter Alfsdotter fram att man anser det funnits en brist på studier i vad 
det innebär att dö i tidigare samhällen, då man snarare studerat personer som redan avlidit (Alfsdotter 
2018: IV: 9). Troligen underförstått då man studerat begravningen snarare än de levandes förhållande 
till döden. Förvisso har studierna av den biologiska materialiteten hos kroppar varit eftersatt inom 
arkeologin, men frågan är om den varit mer eftersatt än andra materialitetsstudier? Det förefaller mig 
som att utveckling av bioarkeologi gått hand i hand med utvecklingen av andra specialstudier under 
arkeologins paraply och att studier av vad det innebär att dö återfinns i de tvärvetenskapliga studierna 
där arkeologi och religionshistoria eller antropologi samspelar från Louise Hagberg (1937) och Folke 
Ström (1947, 1980) till William Ian Miller (1990), Bruce Lincoln (1992), Arnved Nedkvitne (1997), 
Andreas Norberg (2004, 2013), Neil Price (2002, 2010) och många fler. Från ett antropologiskt 
perspektiv var man dock på det klara redan under 80-talet att döden var central i många studier. I 
introduktionen till Anthropological Quarterlys specialnummer ”The Use of Death in Europé” ger 
antropologen Lawrence J Taylor (1989) en översikt över hur historiker, antropologer och arkeologer 
tagit sig an ämnet. Han visar även hur respektive ämnestraditioner och metoder formats av sina olika 
källmaterial och utmynnat i flera komplementära forskningsstrategier och sätt att belysa döden (Taylor 
1989: 149). Ett av de senare verken på ämnet är Jennie Bradbury och Chris Scarres Engaging with the 
Dead. Exploring changing human beliefs about death, mortality and the human body (2017). 

I en spännande illustration av förhållandevis nya problem inom humaniora var troligen någon av 
Alfsdotters reviewer av samma åsikt som jag, att döden behandlats ingående tidigare men utan de 
nytillgängliga biologiskt fokuserade metoderna, eller så uppfattades utläggningen som onödig, varför 
de resonemangen saknas i den publicerade versionen av artikeln (Alfsdotter MS). Versionen av samma 
artikel, publicerad i Cambridge Archaeological Journal, innehåller en mer ingående, och med 
hänvisningar fullspäckad, diskussion kring koncepten post mortem agency och bad death, speciellt i 
samband med dödligt våld och obegravda kroppar i interna konflikter.  
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Åsikten att döden, eller gravarna i sig, har undersökts alldeles för lite, har även uttryckts från 
arkeologiskt håll, bl.a. av Terje Østigård som i introduktionen till boken Lik og ulik påtalar gravarnas 
centrala betydelse inom arkeologin men samtidigt pekar ut att materialet från dem oftast utnyttjas för att 
studera något annat än det som givit upphov till källmaterialet, nämligen död och begravning (2006). 
Alfsdotters perspektiv är förstås det bioarkeologiska så fokus ligger på kvarlevornas agens och i vilka 
olika situationer den är av betydelse eller hur den kan utnyttjas, ofta illustrerade med moderna exempel 
(se t.ex. Hertz 1960; Robben 2000; .Verdery 1999; Weiss-Krejci 2013; Knüsel & Smith 2014 m.fl. hos 
Alfsdotter MS). En intressant aspekt är huruvida kvarlevorna, eller den döda kroppen, är en sekundär 
aktör, dvs. hurvida den är ett objekt som förstärker andra aktörers agens eller om det är en primär aktör 
som genom sin blotta närvaro kan påverka de levande. 

Nekropolitik och post-mortem agency 
Det finns flera sätt en död person, eller en död persons kvarlevor, kan ha agens efter döden. Alfsdotter 
sammanfattar det med att agensen ofta är extra kraftfull i de fall personen inte fått en proper death eller 
att begravningsritualerna inte genomförts på rätt sätt (Alfsdotter MS). Speciellt tre typer av postmortem 
agency lyfts fram. Den första rör döda som lämnats i den liminala fasen vilket kan utnyttjas positivt, 
som i fallen med helgonreliker eller Lenin, eller verka negativt som i fallet med kroppar som försvunnit 
i samband med katastrofer. Den andra rör oönskad postmortem agens, t.ex. i form av vampyrer eller 
gengångare, vilka kräver att passageriten utökas eller förstärks för att förhindra den döde eller den döda 
kroppen från att göra skada i samhället. Den tredje kategorin som lyfts fram är när kvarlevors agens 
utnyttjas av en grupp i samhället på en annan grupps bekostnad (Alfsdotter MS). Det senare är vanligt i 
konflikter och är Alfsdotters huvudfokus då artikeln behandlar de obegravda kropparna i Sandbyborg.  

Vi ska inte gå in djupare på ämnet utan nöjer oss med att konstatera att döda kroppar och gravar, en 
materialitet som närmast saknar funktionell betydelse, har ett stort symboliskt värde som utövar kraftig 
agens på sin omgivning. Den klassiska synen på döden är att den är en kollektiv händelse, i form av 
både problem och möjlighet, vilken kräver en reaktion från samhället då dess struktur har rubbats (se 
t.ex. Taylor 1989: 149ff; Bloch & Parry 1982). Kroppens dualitet, i det att den är både ett objekt och ett
subjekt, men samtidigt inget av dem, snarare ett abjekt, ligger bakom mycket av stressen i samband med
döden och diskuteras bl.a. av Fahlander & Oestigaard (2008) samt Oestigaard (2005). En annan
infallsvinkel på studiet av döden och gravar återfinns i minnesforskningen där ritualerna i samband med
döden inte kan skiljas från sin samhällskontext, utan snarare ses som en integral del av den (se bl.a.
Chesson 2001). Hur döden och främst gravar kommer till uttryck i en samhällskontext kommer vi titta
närmare på i kapitlet om minne, kapitel 6. och kapitel 3 om gravbegreppet.

Döden har en förmåga, speciellt i kombination med kollektivt våld, att påverka ett samhälles historia 
och framtid på ett sätt som formar de levandes mentalitet (Alfsdotter MS, med omfattande referenser). 
Att våld, och speciellt strukturellt våld, när det omsätts i performativ grupp-praktik får ett genomslag 
som är betydligt större än vad den enskilda händelsen innebär gör att små grupper människor kan utöva 
social kontroll på en större genom implicit våld (Osterholtz 2012; Alfsdotter MS). Men det gör även att 
våldsamma händelser tenderar att sätta tydligare spår i gravar och minneskonstruktion än många andra. 
Även begreppet slow violence, långsamt våld, vilket är relativt nytt i arkeologiska sammanhang och 
lanserades av Rob Nixon bör innefattas i diskussionen, speciellt rörande osteologiska spår (Nixon 2011). 
Begreppet innefattar bl.a. strukturella övergrepp i form av utsatthet, påtvingade ohälsosamma miljöer 
eller återkommande lågintensivt våld och används t.ex. av Christina Fredengren när hon diskuterar 
mosslik och olika former av deponeringar i våtmarker (2018: 2f). Fredengren använder också begreppet 
nekropolitik för att beskriva de strukturer i ett samhälle som gör det möjligt för vissa att ha kontroll över 
huruvida andra lever eller dör, samt hur detta legitimeras (2018: 13f). Nekropolitik kan även utsträckas 
till att innefatta kontroll över kvarlevor och hur dessa hanteras. I många aspekter legitimeras 
nekropolitiken genom ett samhälles ideologi och religion. 
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De döda och det övernaturliga i vardagen 
Postmortem agency behandlas hos Alfsdotter (2018 MS) främst från ett bad death-perspektiv vilket 
framhäver dödens destabiliserande förmåga på samhällsordningen. Men här bör framhållas att det finns 
många exempel, kanske till och med fler, på att döda som genomgått de rätta ritualerna också har 
förmåga att påverka de levande på ett genomgripande sätt om de t.ex. framställs som ideal, heroer eller 
förfäder (Lessa & Vogt 1979b; Braid 1979; Freedman 1979; Kaliff 2007; Ekroth 2007).  

Från det skandinaviska perspektivet har de döda en stor inverkan på det dagliga livet, vilket har 
behandlats i många publikationer t.ex. i de klassiska verken The Road to Hel: A Study of the Conception 
of the Dead in Old Norse Literature av Hilda Roderick Ellis (1943), Emil Birkelis Huskult og 
hinsidighetstro : nye studier over fedrekult i Norge (1944) och även Andreas Norbergs nyare böcker 
Krigarna i Odins sal: Dödsföreställningar och krigarkult i fornnordisk religion (2004) och Fornnordisk 
religionsforskning mellan teori och empiri. Kulten av anfäder, solen och vegetationsandar i idéhistorisk 
belysning (2013) som båda ger goda översikter över forskningen sedan Ellis och Birkeli.  

Vanligen, i alla fall i äldre forskning, speglades det västerländska sättet att kategorisera 
övernaturliga fenomen i hur förhållandet till döden framställdes. Dels var den en viktig del av den 
officiella religionens kosmologi, dels fanns en uppsjö av vidskepligheter och andra föreställningar kring 
de döda och det hinsides vilka betraktades som en lägre form av religiositet. Att den uppdelningen inte 
fanns i den förkristna skandinaviska religionen kan vi vara säkra på. Snarare tycks döden och 
förhållandet till de döda i landskapet spelat en så stor roll att den tycks ha varit en kulturellt styrande 
princip (Benedict 1934). Världen den yngre järnålderns människor levde i förefaller inte ha varit 
uppdelad i en sakral och profan del, som vi tänker oss den, utan varit ett sammelsurium av mer eller 
mindre övernaturliga företeelser vilka alla påverkade människornas vardag.  

För att beskriva den tillvaron och visa hur stor betydelse vad vi skulle kalla magi eller vidskepelse 
hade i den skandinaviska mentaliteten myntade den franske vikingaforskaren Régis Boyer uttrycket Le 
monde du double, den dubbla världen (1986). Neil Price bygger vidare på det konceptet och visar att de 
fördomsfullt åtskilda kategorierna hög och låg religion inte är applicerbara i det här fallet (2002: 63ff, 
2010). Seiðr, galdr, gandr och annan praktisk magi förknippad med Oden har en stor plats i, eller till 
och med är, den fornnordiska religionen och i dessa spelar kommunikationen med döda en stor roll. 
Price talar även om den osynliga befolkningen och det osynliga slagfältet för att beskriva den stora 
mängd övernaturliga eller extranaturliga varelser och fenomen som befolkade den fornnordiska världen 
tillsammans med människorna (2002: 54ff, 393f). Däribland fem-sex som har med människan själv att 
göra, fylgjur, hamningjur, hamr, hugur, draugar och aptrgangur. De två sista är förknippade med 
levande ofta destruktiva eller farliga (o-)döda kroppar och illustrerar hur den moderna gränsdragningen 
mellan levande och döda personer, samt levande och döda kroppar, inte var så tydligt som idag även om 
man fokuserar på den rent fysiska världen. 

Huvuddelen av magin eller föreställningarna kring livet efter detta förknippad med Oden har döden 
som centralt tema. Ofta till och med ond bråd död. Eftersom den religionshistoriska forskningen ända 
sedan Snorre sammanställde Eddan har fokuserat på den förment högre religionen, den som innehåller 
gudar och kosmologi, är troligen materialet skevt i sin representativitet. Trots det har döda eller fenomen 
förknippade med dödens gränsöverskridande en framträdande plats i det skriftliga källmaterialet. Nornor 
och valkyrior spelar en avgörande roll i hur människors öde formas och just kommunikationen mde de 
döda förefaller vara väldigt viktig. Såväl slagfält och gravar förefaller ha en liminal kvalité som 
underlättar kommunikationen med andra sidan och förstärker religionens mystiska kvalitéer. Den 
hierofaniska kvalitén har grav- och slagfälten även gemensam med andra platser med religiös koppling, 
bl.a. utmärkande naturformationer, vilka troligen kan spåras genom teofora ortnamn, bl.a. ortnamn som 
innehåller element som –vi, -harg och –lund. Platserna med dessa kvalitéer varierar i storlek, från de 
mycket stora gravfälten eller platser som Gamla Uppsala, via distinkta kullar eller mindre avskilda rum 
i naturen, som t.ex. kullen i Lunda, ned till mindre individuella stenkonstruktioner eller blockgravar på 
boplatser eller andra platser. 
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Som Price och andra även lyfter fram förefaller det som en stor del av kommunikationen med den 
andra sidan eller övernaturliga varelser sköttes av kvinnor och t.ex. begreppet vǫlva, völva, och hennes 
attiraljer har debatterats livligt (Price 2002: 112 ff m.fl.). Sambandet mellan de döda och passagen 
mellan världar har nyligen studerats närmare av Eila Stepanova. Hon kan visa att klagosånger, laments, 
sjungna av kvinnor på begravningar och kyrkogårdar i Karelen och i de baltiska länderna spelat en 
avgörande roll i den dödes resa till andra sidan, samt varit en kommunikationslänk mellan de döda och 
de levande (2011, 2012). Att fenomenet även förekommit i Skandinavien under järnålder har visats av 
bl.a. Carol Clover (1987) och Else Mundal (2013). 

Att gravar fungerat som dörrar till det hinsides belyses också av Andreas Norberg som visar att 
detta ibland kunde uttryckas fysiskt i gravkonstruktionen (2009). Han visar även att nekromantiska 
praktiker, både i sagamaterialet och i det skandinaviska lagmaterialet, framställs som något viket 
utfördes i anslutning till gravar. Han ger bl.a. exempel från dikten Hervararkviða (Tolkien 1997, 11–
23), i vilken Hervǫr kallar upp sin far ur hans gravhög. Spännande är också att Hervor efter sin lyckade 
kommunikation med den andra sidan beskriv som heima í millum, mellan världarna (Norberg 2009: 37). 
Tack vare gravens nav-funktion kan hon vandra mellan, eller kommunicera emellan, världarna. 
Möjligen är det också en indikation på att gravfältet var en plats mellan världarna eller att en person som 
kommunicerat med de döda stod med en fot i var värld.  

Eyrbyggja saga är en av sagorna som är känd för sina beskrivningar av spöken och hemsökelser. I 
den framgår att hanteringen av kroppen och vad som händer med kvarlevorna har konsekvenser för den 
döde personen, potentiella spöken och de levande. Thomas DuBois diskuterar hur man i sagatidens 
Island där brandgravskicket försvann tidigt, och även senare i kristen tid, föll tillbaka på det äldre 
brandgravskicket för att hantera gengångare och spöken (1999: 88f). Även efter kristnande ansågs det 
verksamt att tvinga en död person att lämna de levandes värld genom att kremera kroppen och sprida 
resterna i havet. Exemplet från Eyrbyggja saga3 visar vidare att trots kremationen har kvarlevorna, vilket 
i sagan beskrivs som askan men i praktiken är de kremerade benen, förmågan att överföra en persons 
essens till sin omgivning. I berättelsen blåser vinden så kraftigt i den spökande Þórólfr Bœgifótrs 
kremeringsbål att aska sprids vida omkring på stranden och i landskapet. Som en konsekvens av det 
föder senare en ko, som slickat på de askblåsta stenarna och betat i backen där askan fallit till marken, 
tjurkalven Glæsir vilken antar den vresige Þórólfrs alla karaktärsdrag (DuBois 1999: 88f). De döda är 
såldes närvarande på flera vis, bl.a. genom narrativ knutna till punkter i landskapet, genom en individuell 
”essens” vilken kan överföras till materialitet och till andra personer och djur, som fysiska lämningar i 
landskapet och som en död kropp med förmågan att gå igen. 

Kort om praktik 
I detta arbete används ofta begreppet praktik. Mycket har skrivits om olika definitioner och filosofiska 
infallsvinklar på begreppet. Från en arkeologisk horisont har Anthony Giddens och Pierre Bourdieu 
används flitigt då de behandlar praktikens roll i samband med samhällets struktur på ett sätt som gör 
dem lämpade att applicera på arkeologiskt källmaterial (Jonsson 2009: 23). Kristina Jonsson skriver kort 
och kärnfullt om praktikteori och gravskick i avhandlingen Practices for the Living and the Dead (2009: 
23f). Där citerar hon bl.a. Ortner (1989: 11) vilken beskriver praktikteori som följande: 

… a theory of the relationship between the structures of society and culture on one hand, 
and the nature of human action on the other. 

Utifrån Giddens perspektiv är sociala strukturer inte statiska utan både resultatet av och 
förutsättningarna för mänskliga praktiker. Praktikerna är också det som upprätthåller den sociala 

3 Om Þórólfr Bœgifótrs död och kremation se vidare kap. 33–34 & 63, i Íslenzk fornrit-utgåvan av Eyrbyggja saga  
(Aðalbjarnarson 1935) eller i svensk översättning hos Alving (1935 [1978]: 154–155), och om tjurkalven Glæsir 
se kap. 63, s. 170–176 i Íslenzk fornrit- eller i svensk översättning hos Alving s. 155–161. 
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ordningen genom att ständigt skapa och bekräfta situationen de utförs i (Jonsson 2009: 23f, 157; Giddens 
1984: 16ff; Olsen 2003: 141). 

I detta arbete utgår jag från att praktikens självgenererande och struktrerande förmåga är 
vedertagen. Jag utgår också från den enkla definitionen att praktik är det man gör och att 
handlingsmönstren är en del av samhällsstrukturen och identiteten. Jag håller vidare med Lotte Hedeager 
i det att social praktik formar kroppen, och även uppfattningen om den (2011: 280). Min syn på praktik 
är också influerad av Assmanns syn på förmedling av minne (bl.a. A Assmann 2006; J Assmann 2008). 
Förmedling och produktion av minne och identitet sker hela tiden, både medvetet och omedvetet, genom 
vardagens praktiker. Precis som vardagens praktiker sker på olika nivåer, bl.a. de kommunikativa och 
de kulturella, finns också i praktikerna företeelser vilka förändras snabbt och avlagringar med tidsdjup 
bortom individernas minneshorisont. I praktiken finns ett stort mått av icke-kognitiv minnesförmedling 
(jfr Gell 1998, Macdonald 2006:109). Teorin bakom minne och praktik diskuteras närmare i kapitel 6. 

Att förstå gravfälten 
Hur ska vi förstå gravfälten i Mälardalen och den process som förändrar de materiella uttrycken? 
Processen som formar vår bild av gravskicket kan förstås som resultatet av mötet mellan 
förvaltningsarkeologins4 och universitetsarkeologins diskursiva fält och diskuteras närmare i kapitel 2.9. 

I mötet finns en spänning då förvaltningsarkeologin genom undersökningar ständigt blottlägger en 
komblexitet i gravskicket, vilket är resultatet av lokala praktiker, som bara kan förmedlas genom 
detaljerade fallstudier och rapporter. Samtidigt begränsar vilkoren för förvaltningsarkeologin mängden 
detaljer som förmedlas, samt begränsar utrymmet för teori, analys och syntes vilket behövs för att förstå 
praktikerna. Universitetsarkeologin kan bidra med teori, analys och syntes, om den kan hantera 
detaljerna i rapporterna. Följande arbete är tillkommet i mötet mellan de båda traditionerna. 

Nyckeln till att förstå gravfältens stora komplexitet och förändring finns i praktikerna. Praktikerna 
är förankrade i samhällets sociala normer och produktionen av minne och identitet som fibrerna i en tråd 
(Assmann 2008 mfl.). Inga av fibrerna sträcker sig trådens hela längd men de är sammanlänkade med 
fibrerna före och efter (Fahlandher 2008: 140). På gravfälten manifesteras praktikerna och den 
bakomliggande föreställningsvärlden materiellt. Idag finns det inte en samlad forskningsförståelse kring 
praktikerna. Därför är det bättre att vända sig till en förklaringsmodell vilken fanns i de vikingatida 
människornas samtid och åminnelsepraktik –runstenarna.  

Runstenarna på 1000-talet är ett helt nytt fenomen och ett mycket gammalt. Genom att kombinera 
de då mycket gamla, och relativt ovanliga, praktikerna att resa stenar på gravfält och göra runinskrifter 
på dem med nya kristna uttryck skapades en åminnelsepraktik för framtiden. Runstenarna kombinerar 
problemfritt den kosmologiska förståelsen av Midgårdsormen, Tors fiskafänge och Sigurd med de 
kristna idéerna om goda gärningar och själens existens i framtiden. Alla idéer i föreställningskomplexet 
som bildas illustreras av bro-tanken. De många brostenarna är ett unikt Mälardalskristet uttryck som 
uppstått i mötet mellan två förställningar. De avspeglar tanken på goda gärningars inverkan på själens 
välmående och resa i livet efter döden. Tanken att den döde ska företa en resa och att graven är en 
kommunikativ plats är dock förankrad i den äldre tron. Runstenarna uttrycker en praktik som är 
förankrad i det förflutna och medvetet skapar en länk till framtiden, en bropraktik. Se vidare kap. 6 för 
en teoretisk bakgrund. 

Principen bakom gravfältens utformning och de praktiker som skapar komplexiteten i gravarna kan 
förstås och förklaras genom bropraktiker. En bropraktik är förankrad i det förflutna och skapar 
framtiden. 

4 Förvaltningsarkeologi används här som ett begrepp vilket innefattar exploateringsarkeologin, men även andra 
aspekter av arkeologin inom kulturarvsförvaltningen där bl.a. länsstyrelsernas arbete och arkeologiska 
bedömningar ingår. 
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Alla praktiker är rotade i det förflutna, men inte alla gör det medvetet eller artikulerat. I Mälardalen 
görs det under yngre järnålder så medvetet och tydligt att vi kan tala om att kopplingen till de döda och 
det förflutna är en kulturellt organiserande princip (Benedict 1934). Den organiserande principen i detta 
arbete är att alla detaljer förmedlade via de förvaltningsarkeologiska praktikerna är viktiga för att förstå 
de föränderliga praktikerna på gravfälten. Genom att använda den samtida förklaringsmodellen 
bropraktikerna erbjuder kan de olika gravskickselementen förstås i ett meningsbärande sammanhang, 
vilket medvetet skapar länkar framåt och bakåt. Som en konskevens innehåller följande arbete 
detaljerade beskrivningar av gravskicket, vilka är motiverade ur det förvaltningsarkeologiska 
perspektivet, och syntetiserande och teoretiska diskussioner kring dem, vilka hör hemma i det 
universitetsarkeologiska perspektivet. 

Avslutande kan nämnas att ett av de outtalde syftena med detta arbete är att lyfta fram komplexiteten 
i den yngre järnålderns gravskick och praktikerna kring hanteringen av ben. Därför presenteras ett brett 
urval av alla de fenomen vilka är förknippade med gravar, gravfält och praktikerna kring ben och sten 
snarare än att ett enskilt fenomen djupstuderas. Dock har det visat sig att majoriteten av fenomenen ingår 
i samma föreställnings- och praktikkomplex. Inga slutsatser bör betraktas som slutgiltiga, speciellt med 
tanke på bredden i 14C-dateringarna, utan skall ses som en utgångspunkt för vidare diskussion. Alla 
fenomen som diskuteras kan, och bör, undersökas enskilt och mer ingående. Det är min förhoppning att 
uppmärksammandet av de olika formarna av ben- och stenhantering kan leda till bättre dateringar, mer 
fokuserade undersökningar och en ökad förståelse av fenomenen. 

En kort notis om RAÄ-nummer 
Följande arbete innehåller en stor mängd fallstudier och diskussioner med hänvisningar till 
fornlämningar. Alla fornlämningar har ett registeringsnummer i Riksantikvarieämbetets 
fornminnesdatabas FMIS. Fornlämningens egentliga identitetsnummer i databasen är fjorton siffror 
långt och är närmast omöjligt att använda i text. Vanligen refereras i alla beslut och texter kring 
fornlämningar till deras RAÄ-nummer. Varje registrerad fornlämning har i FMIS ett namn vilket består 
av sockennamnet och ett löpnummer. Hur dessa namn, ofta kallade RAÄ-nummer eller 
fornlämningsnummer, refereras till varierar från sammanhang, person och kontext. Som regel innehåller 
referensen sockennamn, lokalnamn och nummer. T.ex. gravfältet Andersson (2005) studerar i Valsta 
refereras vanligen till som Norrsunda RAÄ 59, men även Norrsunda 59 eller mer informellt Valsta 59. 
I föreliggande arbete har det varit svårt att vara konsekvent och något försök att standardisera 
hänvisningarna har inte gjorts. Istället hänvisas oftast till fornlämningen på samma sätt som i 
orginalkällan.  
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Fig. 1. Platser vilka nämns i kapitel 2. Sigtuna finns med som referens. Kartan är utarbetad av Daniel Löwenborg. 
Strandlinjedata 1000 BP © SGU; höjddata 50 grid NH © Lantmäteriet. 
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Kapitel 2. 
Forskningshistorik och textanalys 

Introduktion 
Del I innehåller åtta gravskicksbiografiska studier av formativa texter vilka haft stort inflytande på 
beskrivningen av den yngre järnålderns gravskick eller kan ses som tidstypiska representanter för 
gravforskningen. Textpresentationen har fyra syften: 

• Den är rent forskningshistorisk i det att verken har haft betydelse inom svensk arkeologi, vidare
presenteras i dem ett stort antal verk som författaren lutar sin forskning mot. Varje biografi är
därför forskningshistorisk ur vårt perspektiv samtidigt som den beskriver sin samtids bild av
forskningshistoriken.

• Den beskriver genom framställningen av författarnas texter hur bilden av den yngre järnålderns
gravskick skapas i sitt historiska sammanhang.

• Eftersom en av förutsättningarna för att kunna diskutera den yngre järnålderns gravskick är att
veta vilka uttryck det tar sig så är också biografiernas syfte att ge en fullödig bild av det
arkeologiska källmaterialet. Biografidelen innehåller därför information de olika författarna
producerat vilken beskriver gravskickets stora variation. Det medför att kapitlen om författare
som detaljstuderat enskilda gravfält är betydligt större än de andra, främst de om Anne-Sofie
Gräslund och Gunnar Andersson. Den här delen av biografierna har delvis samma syfte som
fallstudierna i avhandlingens Del II.

• Biografitexterna har även medvetet formen av minnesanteckningar då förutsättningslösa
anteckningar utgör basen i den grundade teorins första sortering av information. Utifrån
mängden information som bearbetats väljer man i analysens steg två ut ett antal
problemkomplex för vidare djupare analys. Därför innehåller texterna även en sammanställning
av de passager i texterna som stod ut och var intressanta i förhållande till dagens arkeologi.

De utvalda texterna är:  
Oscar Almgrens Sveriges fasta fornlämningar från hednatiden (1904a, 1934) och hans 

”Vikingatidens grafskick i verkligheten och i den fornnordiska litteraturen” (1904b) vilka kan sägas 
lägga grunden för alla vidare gravstudier och den svenska arkeologins förhållande mellan bygd och 
fornlämningar.  

Björn Ambrosianis Fornlämningar och bebyggelse. Studier i Attundalands och Södertörns 
förhistoria (1964) där modellen för indelningen av järnålderns gravskick i två faser presenteras, vilken 
tillsammans med utvecklingen av exploateringsarkeologin, blir basen för 60-, 70- och 80-talets 
bebyggelsearkeologi.  

Åke Hyenstrands Centralbygd-Randbygd. Strukturella, ekonomiska och administrativa huvudlinjer 
i mellansvensk yngre järnålder (1974) och i viss mån hans Fasta fornlämningar och arkeologiska 
regioner (1984) vilka vidareutvecklar Ambrosianis modell och applicerar den på ett bredare geografiskt 
material, samt sprider den i det populära medvetandet.  

Anne-Sofie Gräslunds Birka IV. The Burial Customs. A study of the graves on Björkö. (1980) 
presenterar Birkas gravskick och får representera både Birka-studiernas inflytande och en alternativ 
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form av kvalitativ gravarkeologi under tiden när det bebyggelsearkeologiska perspektivet är närmst 
allenarådande.  

Agneta Bennets Graven. Religiös och social symbol. Strukturer i folkvandringstidens gravskick i 
Mälarområdet (1987a) kodifierar gravskickets terminologi och får stort genomslag samtidigt som den 
öppnar dörren för nya religionsarkeologiska perspektiv.  

Anita Biuws Norra Spånga. Bebyggelse och samhälle under järnåldern (1992) får med sina 
omfattande statistiska analyser ses som högvattenmärket för den moderna bebyggelsearkeologins 
gravforskning samtidigt som den illustrerar dess brister.  

Anders Kaliffs Brandgravskick och föreställningsvärld. En religionsarkeologisk diskussion (1992), 
berörs kort och publiceras samma år som Biuws Norra Spånga. Den stora skillnaden mellan dem 
illustrerar tydligt hur 90-talets teoripluralism tillåter nya tolkningsperspektiv. Kapitlet fokuserar främst 
på Kaliffs Grav och kultplats. Eskatologiska föreställningar under yngre bronsålder och äldre järnålder 
i Östergötland (1997) vilken illustrerar det nya religionsarkeologiska mentalitetsperspektivet och 
förändrade de gravarkeologiska perspektiven genomgående.  

Gunnar Anderssons Gravspråk som religiös strategi. Valsta och Skälby i Attundaland under 
vikingatid och tidig medeltid (2005) för in textbiografierna i 2000-talet och är en detaljstudie av den 
sena vikingatidens gravskick på två gravfält och belyser forskningen kring gravskicket och 
kristnandeprocessen. Då Anderssons publikation är den senaste detaljstudien av den sena vikingatidens 
gravskick i Uppland innehåller kapitlet en detaljerad, men på inga sätt heltäckande, beskrivning av 
gravskicket på de två gravfälten han studerar, samt de resonemang som förs i texten. Anderssons studie 
sätts i avhandlingens Del II i ett vidare perspektiv genom Anna Hed Jakobssons studie av Valsta-
bygdens alla undersökta gravfält (2017) vilken visar på dynamiken mellan gravfälten och nyttan av 
bygdestudier. 

Efter biografierna följer en sammanställning där intrycken från de föregående texterna behandlas. I 
sammanställningen presenteras de problemkomplex som utkristalliserat sig genom textläsningen. 
Därefter övergår den grundade teorins öppna fas i en selektiv där de problemkomplex som ska behandlas 
närmare i avhandlingens andra del väljs ut. 

Men vi börjar i början av 1900-talet med Oscar Almgren … 
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2.1. Oscar Almgren, bygdearkeologins utveckling 

I följande kapitel presenteras hur den yngre järnålderns gravskick kommer till uttryck i Oscar Almgrens 
bok Sveriges fasta fornlämningar från hednatiden (1904a, 1934) och artikeln ”Vikingatidens grafskick 
i verkligheten och i den fornnordiska litteraturen” (1904b). Oscar Almgren spelade en avgörande roll 
för den svenska arkeologins utveckling och verken kan sägas lägga grunden för de arkeologiska 
studierna av förhållandet mellan bygd och fornlämningar. Därför uppehåller sig kapitlet också något vid 
det kulturhistoriska sammanhanget. 

Det sena 1800-talet var Oscar Montelius och Hans Hildebrands storhetstid. När 1900-talet har sin 
början är fortfarande Montelius arkeologins stora namn i de breda folklagren och nästan alla svenska 
arkeologer ser sig som hans lärjungar (Baudou 2006:76f). Montelius själv för en aktiv tillvaro med 
deltagande i konferenser runtom Europa och har en minst lika intensiv offentlig närvaro hemma i 
Sverige. Evert Baudou visar i en artikel om arkeologiåret 1906 att Montelius var en enormt viktig publik 
person och Nordens ledande arkeolog, men att han inte längre själv stod för någon förnyelse av 
forskningen (Baudou 2006:75ff). I och med sekelskiftet kan vi ana ett annat skifte, inom den gryende 
svenska arkeologin. I svensk arkeologis första formativa period, från ca 1860 till 1900-talets första 
decennium, stod gruppen kring Hans och Emil Hildebrand och Oscar Montelius för en stor del av 
utvecklingen. Oscar Almgren ingick i gruppen och skrevs in på Uppsala universitet 1886 för att studera 
klassiska och nordiska språk. Han kom sedan att under det tidigaste 1900-talet utveckla svensk arkeologi 
på ett sätt vars spår är tydliga än i dag (Lindqvist 1945b; Herschend MS). 

Bland de inflytelserika arkeologiska publikationerna från sekelskiftet återfinns Oscar Almgrens 
avhandling om fibulaformer från romersk järnålder Studien über nordeuropäische Fibelformen der 
ersten nachchristlichen Jahrhunderte (1897), Bernhard Salins inflytelserika typologiska studie av 
djurornamentik (1904) och Knut Stjernas avhandling (1905) om Bornholms befolkningshistoria under 
järnåldern (Baudou 2006: 76). Almgrens publikation av rapporten från undersökningen av Hågahögen 
1902-1903 kom också att få stor betydelse för synen på bronsåldern i Mellansverige, även om Almgren 
själv inte fokuserade på perioden efteråt (Baudou 2006: 77; Kaliff & Oestigaard 2018). Baudou har 
identifierat två tydliga utvecklingslinjer inom det arkeologiska fältet omkring 1900, dels den 
arkeologiska forskningsmiljö som växer fram i Uppsala under Almgrens ledning, dels hur arkeologin 
förmedlas till allmänheten (Baudou 2006: 77ff). Den senare vilar fortfarande främst hos Montelius, men 
Almgren spelar även här en stor och växande roll genom utvecklingen av tidskriften Fornvännen och 
den kulturhistoriska föreningen Urd. 

Unikt för den arkeologiska miljö som växte fram i Uppsala var en tvärvetenskaplighet, där både 
geologer och språkvetare ingick. Miljön möjliggjorde ett fruktsamt idéutbyte vilket i sin tur fick 
akademiskt utlopp i seminarier och de nya kulturhistoriska forumen. T.ex. kombinerar Stjernas studie 
av drakskatten i Beowulf, i första numret av Fornvännen, historiska och religionshistoriska tolkningar 
med arkeologiska iakttagelser (Baudou 2006: 76f; Stjerna 1906). Sune Lindqvist nämner särskilt 
samarbetet med naturvetenskapsmännen A.G. Högbom och Rutger Sernander i sin In Memoriam efter 
Almgrens bortgång 1945 (1945b).  

… ingen lika kort period af hela den föregående 
förhistoriska tiden har att uppvisa sådan skiftande 
mångfald af grafformer och grafbruk som just 
vikingatiden. Och detta gäller med afseende både på 
grafvens yttre form och på dess inre anordning. 
Almgren 1904b: 310 
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Utöver att skapa en kreativ miljö förnyar 
Almgren den akademiska undervisningen och 
forskningen inom arkeologin genom att 
kombinera undervisning och fältundersökningar, 
såväl inventeringsvandringar som utgrävningar, 
med ett brett landskapsperspektiv (Baudou 
2006: 78f). 1902 började Almgren publicera 
undersökningar av uppländska gravfält, men 
redan 1901 lät han trycka grundlinjerna till sina 
föreläsningar i häftet Sveriges fasta 
fornlämningar från hednatiden. Allt som ett led 
i ett systematiskt kartläggande av landets 
fornlämningstyper och de olika landskapens 
karaktär (Baudou 2006: 78f). Häftet kom sedan 
att utvecklas till den nu klassiska boken med 
samma namn. Baudou kan visa att anvisningarna 
för beskrivning och kartläggning av 
fornlämningarna hade utarbetats hösten 1902 av 
Föreningen Urds utskott för förhistorisk 
arkeologi (Baudou 2006: 79; Almgren 1904a: 2). 
I sin almanacka från våren 1906 (17/3) nämner 
dessutom Almgren överläggningar i Urd kring 
försök att upprätta sockenbeskrivningar (Baudou 
2006: 79). 

1897, då Almgrens avhandling gav honom 
en docentur, fick Sverige sin första universitetslärare i ämnet Nordisk och jämförande fornkunskap, och 
kan sägas representera arkeologins etablering som autonomt ämne i landet. Kring Almgren och 
fornkunskapsämnet formades en tvärvetenskaplig forskarmiljö som formade det tidiga 1900-talets 
arkeologi och arkeologer (Ekengren MS: 2; Baudou 2001: 96). Åren mellan 1907 och 1919 tog Knut 
Stjerna över undervisningen i Uppsala då Almgren fått tjänst på Historiska museet. Efter Stjernas 
förtidiga död återvände Almgren till Uppsala och tillsammans kom de att skapa en ny akademisk 
arkeologi med fokus på fornlämningarna i landskapet. Flera vittnesmål belyser Oscar Almgrens drivna 
akademiska ordningsförmåga. Sune Lindqvist, som efterträdde Almgren som professor i Uppsala, 
hävdar att det är Almgrens personliga förtjänst att statsmakterna 1913 beslutade att inrätta en ordinarie 
professur i hans ämne vid Uppsala universitet (1945b: 89f).  

Almgren tillträdde posten 1914, men hade långt tidigare börjat utveckla det arkeologiska 
perspektivet. Han lanserade t.ex. vad han kallade den speciella bebyggelsehistorien i vilken det inte 
räckte med en översikt över de fasta fornlämningarna i landskapet, utan varje landskaps karaktär skulle 
utforskas och systematiskt studeras tvärvetenskapligt (Baudou 2006: 79f). Almgrens tidiga studie av 
bebyggelsehistoria knuten till fornlämningar och landskap är också ett av de tidigaste exemplen vi har 
på vad som under 60- och 70-talen kom att utvecklas till den moderna bebyggelsearkeologin. Genom 
en pionjäranalys av Alunda socken kunde Almgren (1912) bl.a. visa att de yngre järnåldersgravfälten 
hade en rumslig relation till de historiska byarna, medan den äldre järnålderns gravfält var placerade i 
utmarkerna (Hållans Stenholm 2012: 252 not 8). Han benämnde de olika typerna av gravfält by- 
respektive bygdegravfält vilket sätter dem i ett socialt sammanhang (Hållans Stenholm 2012: 252 not 8; 
Almgren 1912: 341).   

Utöver att skapa ett tvärvetenskapligt samarbete och forum för de akademiska resultaten att spridas, 
knöt Almgren ihop undervisning och forskning med fältstudier. Han insåg att det inte var nog att 
förmedla resultaten till allmänheten, utan att arkeologin var beroende av allmänhetens intresse och hjälp 
(Baudou 2006: 79f, 81). Hembygdsforskare och studenter kom därför att ha en stor roll i Almgrens och 
Stjernas kartläggning av landskapets fornlämningar. Baudou avslutar sin artikel om arkeologiåret 1906 

Fig. 2. En ung Oscar Almgren. Foto: Familjen
Almgrens privata arkiv.
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och Fornvännen med sammanfattningen att året är ett förnyelseskeende för svensk arkeologi. ”Almgren 
inför den akademiska arkeologin och skapar en inspirerande tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Det 
intensiva fältarbetet är en nyhet liksom begreppet den speciella bebyggelsehistorien” (Baudou 2006: 
83). 

Då vi ska titta närmare på utvecklingen av den yngre järnålderns gravskick i Mälardalen är det 
därför naturligt att vi börjar med Oscar Almgren. Av förklarliga skäl var han en av de första att skriva 
en sammanställning av gravskicket för större spridning. Utöver det redan nämnda sommarkurshäftet 
publicerade han 1904 både artikeln ”Vikingatidens grafskick i verkligheten och i den fornnordiska 
litteraturen” (1904b) och boken Sveriges fasta fornlämningar från hednatiden som utkom i tre upplagor 
1904, 1923 och 1934. Bilden av järnåldersgravskicket som han där presenterar kan idag, efter ca hundra 
års ytterligare arkeologiska utgrävningar, ses som delvis förlegad och flera detaljer ser vi nu på annat 
sätt. Samtidigt är den förvånande modern i det att den presenterar ett samhälle med stor lokal variation 
och inte blundar för närvaron av komplexa gravritualer som återanvändning av gravar och 
åminnelsemåltider. Trots att Almgrens framställningar i linje med tidens vetenskapstrender siktar mot 
att presentera en tydligt evolutionär modell av hur gravskicket förändrats över tid är de samtidigt mer 
öppna för komplexa företeelser och variation än många rapporter och beskrivningar av gravskick från 
senare halvan av 1900-talet. Man får intrycket att en förtorftning skett i synen på gravar och gravskick 
sedan Almgren skrev sina sammanställningar. 

Gällande vikingatiden uppmärksammar Almgren att källmaterialet ger något olika intryck (1904b: 
309f). Det arkeologiska materialet är i hans fall främst svenskt och framhäver vissa aspekter medan det 
skriftliga främst avspeglar den västnordiska tidigmedeltida lärda världens syn på vikingatiden. Trots ett 
väldigt evolutionärt språkbruk är det spännande att se hur han framställer vikingatiden som en period av 
starka brytningar men samtidigt sjudande av liv   ”… då den nationella hedniska kulturen nådde en sista 
storartad kraftutveckling, tills den alltmer genomträngdes och öfvervanns af vesterlandets öfvermäktiga 
kristna civilisation” (1904b: 309). Almgren ser det skandinaviska samhället som tidigt genomsyrat av 
influenser från det kristna västerlandet vilket påverkar även de andliga föreställningarna och 
gravskicket. Den brokiga och växlande andliga tillvaron skall därför ha gett upphov till en mängd olika 
gravformer vilka kom att uttryckas frodigast under vikingatid. ”… ingen lika kort period af hela den 
föregående förhistoriska tiden har att uppvisa en sådan skiftande mångfald af grafformer och grafbruk 
som just vikingatiden” (1904b: 310). 

Gravskicket under vikingatid presenteras översiktligt i artikeln från 1904 (1904b) och i Sveriges 
fasta fornlämningar finns även en uppdelning i olika landskaps gravskick då det ansågs självklart att 
kulturen i de olika landsändarna tar sig skiftande uttryck, speciellt i fråga om fornlämningar (1934: 
127ff).  

Det förefaller som att endast större anläggningar uppmärksammas av Almgren och hans samtid. 
Högar och rösen med dimensionerna 4-10 m i diameter och från några decimeter till en meter höga 
omtalas som varande av ”små dimensioner” (1934:51f). De minsta ”obetydligaste rösena” omtalas vara 
knappt mer än flata stenläggningar och av ”ett par tre m i vidd”. Härav anar vi att man i bedömningen 
av vad som är en arkeologisk anläggning och fast fornlämning fokuserar på stora synliga monument. 
Dock uppmärksammas även gravar utan synliga markeringar ovan jord och andra mer svårfångade 
konstruktioner, t.ex. gravar som konstruerats i flera steg, benlager som deponerats ovanpå äldre högar 
och små obetydliga brandlager under torvytan inom borgplatsen på Björkö (1934: 49, 69ff). Att 
förekomsten av små bendepåer och upprepade gravläggningar förekommer i samma grav är något som 
tidigt uppmärksammats bekräftas också av bl.a. Bengts Schönbäcks undersökningar i Broby (1959). 

Vad skriver då Almgren? De gravformer han arbetar med är idag bekanta för alla arkeologer, de är 
högar, stensättningar och gravar under flat mark, varav alla anses vara höljen för såväl brända som 
obrända lik där det inre gravskicket, eller anordningen som Almgren skriver, varierar kraftigt i synnerhet 
gällande skelettgravskicket (1904b: 310). Språkbruket visar tydligt att författaren har samma 
förförståelse av gravens funktion som förvaringsplats för en avliden persons kropp som är vanlig i dag. 
Hans syn på tomma gravar som varande resta minnesmonument antyder samtidigt en medvetenhet om 
gravens komplexa och minnesskapande funktion (1934: 60ff). 
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Nedan följer en genomgång av hur Oscar Almgren beskrev järnålderns gravskick i sina två 
publikationer. Hans beskrivning kom att lägga grunden för synen på gravskicket inom den svenska 
arkeologin under lång tid. Synen på gravskicket utvecklades därefter med tidens gång, men kom även 
att förenklas. I linje med tidens vetenskapsmetodik går han först igenom de olika gravmonumenttypernas 
utveckling och sedan hur de kommer till uttryck inom landets olika bygder. Här nedan fokuseras främst 
på det uppländska gravskicket. 

Gravtypernas utveckling 

Högen 
Almgren ser högen som den främsta av gravformer och att detta är ett resultat av gravarnas utveckling 
från stenåldern och framåt (1904b). I båda publikationerna förklaras förloppet, om än mer utvecklat i 
Sveriges fasta fornlämningar (1904b: 310f; 1934: 48ff). Högen, och rösets, ursprung förklaras genom 
stenålderns kollektiva gravmonument, stendösar och senare hällkistor, vilka alla täcktes av högar. Dessa 
utvecklades under bronsåldern till mer praktiska monument över enskilda personer vilka inte behövde 
öppnas för varje upprepad begravning. Almgren beskriver två parallella utvecklingstrender, en där de 
kollektiva dragen finns kvar och enkelgravar anläggs intill eller ovanpå varandra och en där införandet 
av brandgravskicket leder till att monument och gravgodsmängd krymper för att utmynna i urne- eller 
brandgropsgravfält (1904b: 310f; 1934: 48f). Den senare trenden ses som starkt influerad från 
kontinenten, men förefaller inte slå igenom särskilt långt upp i Sverige. Han slår också fast att seden att 
resa högar över döda inte försvinner i Norden. Seden lever istället kvar tills den blir moderiktig genom 
imitationen av kolossalhögarna vilka uppförs i Gamla Uppsala på 500-600-talen och Gokstad och Jelling 
från omkring 900-talet (1904b: 311). Speciellt i mälarlandskapen skall den kungliga gravseden att resa 
stora högar ha inspirerat bönderna till att anlägga sina egna högar i ättehagar intill bosättningarna. Här 
finns således tidigt en tydlig koppling mellan gravfält och by- eller bosättningar (1934: 170).  

Gravhögen beskrivs som den ojämförligt vanligaste gravformen på den skandinaviska halvön under 
hela yngre järnålder. En ordinär hög beskrivs som varande av små dimensioner vilka är mellan 4 till 10 
meter i diameter och ett par decimeter till en meter höga. De är uppförda av endast jord, sand eller lera, 
men ofta innehållande mer eller mindre sten. Ibland finns en bautasten rest på toppen (1904b: 311). 
Bautastenarna anses främst härstamma i äldre järnålder,  men vanligare som resta minnesstenar utan 
anknytning till gravar. Vidare anses gravar med en diameter på 15 meter inte ovanliga (1934: 51f). Att 
så stora anläggningar anses som vanliga understryker att det troligen rör sig om fornlämningar synliga i 
landskapet före den systematiska inventeringen. Men det kan även vara ett resultat av att det tidiga 1900-
talets landskap inte ännu utsatts för ett industrialiserat jordbruk, samt att ängar och backar låg under ett 
hårt betestryck.  

Fig. 3. Samma fornlämning i olika framställning i Sveriges fasta fornlämningar från hednatiden (1934: fig. 39 
och 105). Treudd med mittsten vid Lyngstad i Sorunda sn, Södertörn. Bilden till vänster efter Dybäck. 
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Almgren berör det inre gravskicket i högarna kort i Sveriges fasta fornlämningar från hednatiden 
(1934: 52f). Här beskrivs den ”inre anordningen” under yngre järnålder vara brandrester utströdda på 
marken, ibland bålplatsen, ibland med en urna för de större benbitarna. I de fall liket inte är bränt finns 
ibland rester av en timrad kammare eller kista. Iakttagelsen att obrända lik förekommer i yngre 
järnålders-högar är spännande och konstaterandet att man även i järnåldershögarna ibland finner ” … 
att en och annan sekundär begravning anbragts ovanpå eller bredvid den ursprungliga …” avslöjar att 
han var medveten om källmaterialets komplexitet (1934: 54). 

I inledningen till diskussionen kring inre gravskick kan man notera att Almgren påpekar att obrända 
kreatursben samt smärre eldstäder i högarnas övre eller yttre delar ofta förekommer som minnen av 
begravningsmåltider. I fråga om detaljer hos brandgravskicket hänvisar han sedan vidare till Stolpe 
(Almgren 1904b: 312f; Stolpe 1876). 

I artikeln om vikingatidens gravskick analyseras det inre gravskicket betydligt djupare ur en 
kulturhistorisk synvinkel och en evolutionär modell presenteras där bronsålderns noggranna 
urnegravskick över tid ersätts av brandgropar och hoprafsade brandlager (1904b: 312f). Almgren 
konstaterar att under den yngre järnåldern finns bara den senast tillkomna sedvänjan att breda ut 
brandlagret kvar. Samtidigt har en ny variation, att resa högen på bålplatsen, tillkommit. Den 
kronologiska modellen är arkeologins standardmodell när det gäller att beskriva förändring över tid och 
vi tenderar att ta fasta på framställningar som denna, trots att de ofta är förenklande. Mindre ofta möter 
vi i samma framställning både den kronologiska modellen och en medvetenhet om att förändring kan 
ske i flera olika hastigheter inom samma typ av gravkonstruktion. I detta fall kompletterar Almgren den 
tydligt framställda modellen med informationen att det inom brandgravskickets kvarvarande typer ofta 
förekommer att minnen av äldre bruk finns representerade (1904b: 312). I fall där gravskickstypen 
klassificeras som brandlager under hög kan det yttra sig i form av att det ändå finns ett keramikkärl 
nedgrävt i dess mitt vilket innehåller en del av de större benen, samtidigt som djur- och människoben 
återfinns blandade såväl i lagret som i och utanför krukan. Vi tenderar i dag att betrakta det tidiga 1900-
talets arkeologi som simplistisk och styrd av tanken på evolutionära modeller. Men det är viktigt att ha 
i åtanke att modellerna, i synnerhet i Almgrens fall, aldrig var tänkta som enda förklaring utan som ett 
ramverk för att underlätta förståelsen av komplexa fenomen där t.ex. minne, återbruk och myter ingått. 

När det gäller jordande beskriver artikeln dess historia och förändringar fram till den yngre 
järnåldern. Almgren framhåller emellertid att gravmaterialet från yngre järnålderns tidigare delar, ca 
400-800, ännu har sådana luckor att det är svårt att i detalj följa gravskickets utvecklingsgång (1904b:
313f). Det framhålls också att de olika formarna av skelettgravar är att betrakta både som direkta arv
från den äldre järnåldern och som influerade av den kristna västvärlden. Tack vare Stolpe och exempel
från Björkö, konstateras vidare att det förekommit jordande i både träkammare och träkistor under
svensk vikingatid (1904b: 314f). Oftast återfinns i kamrarna manliga, sittande lik, med gravgåvor, och
utanför kammarens fotända ofta en häst eller två. Obrända lik med kvinnoutstyrsel påträffas istället
vanligen i mindre spikade kistor. Båda varianterna förekommer under högar såväl som under flat mark.
Det påpekas vidare att under vikingatidens sista del synes både män och kvinnor bli jordade i den mindre
kistan. När det gäller obrända gravar kan Almgren 1904 ana en uppdelning efter kön i fråga om det inre
gravskicket, men bristen på källmaterial gör att han inte kan slå fast om så är fallet.

Gravgods diskuteras inte i någon större utsträckning annat än att fynden förefaller mer eller mindre 
brandskadade och därför fått följa med på bålet (1904b: 313). Diskussionen kring förekomsten av 
klinknaglar för dock vidare till en diskussion kring seden att jorda eller bränna i skepp.  

Stensättningar 
Vad gäller stensättningar berättar Almgren att det är en benämning som ofta används för jordblandade 
rösen om de är kantade med tätt liggande stenar vilka är jämnhöga eller högre än fyllningen och ger dem 
bestämda konturer, dvs vad vi i dag kallar kantkedja (1934: 58). Han nämner vidare halvrösen eller 
flatkummel, dvs enskiktade vida stensättningar ofta med kantkedja och mittblock och föreslår 
benämningen enskiktsrösen för dem (1934: 58), en benämning som i min vetskap försvunnit helt idag. 
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I motsatts till högens historia och utveckling skriver Almgren att stensättningarnas historia är 
svårare att beskriva (1904b: 311). I artikeln om det vikingatida gravskicket från 1904 presenterar han 
att de på skandinaviska halvön i huvudsak torde tillhöra vikingatiden i alla skiftande former, både runda, 
fyrkantiga, treuddiga och skeppsformiga (1904b: 311). Dock är detta utvecklat något i 1934-utgåvan av 
Sveriges fasta fornlämningar där han presenterar att runda, fyrkantiga och tresidiga stensättningar 
uppträder allmänt under järnålderns tredje och fjärde perioder, dvs romersk järnålder (1934: 63). 
Tresidiga stensättningar med insvängda sidor, sk. treuddar, tillhör främst yngre järnålder, medan 
skeppsättningarna uppfattades som svårdaterade och med starka variationer mellan landskapen 
emellertid. I mälarlandskapen kunde en antydan åt vikingatid anas och på Gotland bronsålder-tidigaste 
järnålder (1934: 60ff). 

I Upplands fall uppmärksammar Almgren speciellt att i vissa trakter har snart sagt varje gammal by 
samlingar av runda och/eller rektangulära stensättningar i vars mitt man påträffat skelettgravar av den 
art som nämnts tidigare. Dvs. där liken jordats i mindre kistor med huvudet åt väster och endast sparsamt 
utstyrda med gravgods (1904b: 315). Han tillägger att 

”Bruket af dylika spikade kistor är säkerligen en utländsk sed, inkommen från de 
kristna länderna. I hvad mån de sålunda begrafna också kunna anses ha varit 
kristna är en mer svårutredd fråga … ”.  

Samma typ av gravfält, med runda och rektangulära stensättningar och jordande i kistor förekommer 
även på Björkö och Almgren kopplar samman fenomenen. Samtidigt påtalar han att gravarnas inre 
gravskick uppvisar drag som är vida mer kristna i sin karaktär än många av de timrade kammargravar 
eller kistor som uppträder under flat mark eller under högar på andra platser på Björkö, trots att där 
påträffats fynd av t.ex. korshängen (1904b: 321). Han lägger vidare fram att det inte vore oväntat om 
det skulle visa sig att dessa stensättningsgravfält varit kristna begravningsplatser, samt att de ”… äro 
otvifvelaktigt vikingatidens yngsta bygraffält, representerande det grafskick, som närmast föregått 
jordandet vid kyrkorna” (1904b: 321). Han anser vidare att gravfältstypen även borde vara vanlig i andra 
mellansvenska landskap (1934: 66).  

Här är det intressant att se hur resonemangen kring huruvida en grav är kristen eller inte är mycket 
lika de vi fortfarande använder i dag. Dvs. man betraktar om personen begravts i en kista, om gravgodset 
är sparsamt och om huvudet ligger i väster. Dock finns ingen frekvenssortering av överbyggnaderna 
utan runda och rektangulära stensättningar uppfattas som lika vanliga. Möjligen ansågs högarna vara 
lika vanliga som överbyggnader till de till synes kristna skelettgravarna (1904b: 321)  

Stensättningarna ansåg alltså ursprungligen Almgren vara en delvis svårbeskriven kategori 
gravöverbyggnader vilka han 1904 tror generellt tillhör vikingatid. Men att de runda och rektangulära, 
speciellt i Uppland och bevisligen på flera platser, innehåller skelettgravar vilka starkt influerats av en 
utländsk kristen sed finns inget tvivel om. Han för även fram tanken att de troligen är vikingatidens 
yngsta bygravfält och föregick de kristna kyrkogårdarna. 1934 har han nyanserat sin bild något i fråga 
om stensättningarnas dateringar, då olika typer av stensättningar visat sig förekomma redan under 
romersk järnålder. Insikten stammar troligen ur studiet av det inre gravskicket hos de många 
stensättningar han och fornsaksseminariet i Uppsala undersökt. 

Gravar under flat mark  
I Almgrens beskrivningar av de olika gravformerna, speciellt flatmarksgravarna, finns ingen diskussion 
om potentiell bortodling eller saknade överbyggnader. Intrycket är att han beskriver fornlämningarna 
som de är 1934. Titeln på kapitlet om flatmarksgravar är ”Gravar utan nu synligt märke ovan jord 
(Markgravar)” vilket ger intrycket av att överbyggnader kan ha funnits tidigare (1934: 69). I boken 
Sveriges fasta fornlämningar från hednatiden finns även ett kapitel om fornlämningarnas vård och 
beskrivande i vilket hans förmaningar och den inkluderade fornminnesförordningen visar att man var 
medveten om problematiken med bortodling (1934: 209ff). 
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I fråga om gravar utan synlig markering lägger Almgren fram att de finns representerade mer eller 
mindre under hela förhistorien, både för kremerade ben och obrända lik (1934: 69ff). Brandgravstyper 
från järnåldern utan synlig markering presenteras som olika former av urnegravfält och samlingar av 
brandgropar vilka hänförs till äldre järnåldern. Ett undantag är de små brandlagren inom borgplatsen på 
Björkö som anses vara vikingatida, men inte diskuteras närmre.  

Gravar med jordade lik, men utan överbyggnad, ges ett större utrymme i texterna (1934: 70ff). 
Samtidigt med urnegravarna under äldre järnålder kan jordade lik iakttas i samma typ av miljö, begravda 
i stockkistor, timrade kistor eller i avlånga gropar. De exempel på detta som förs fram är främst från 
Skåne och Östergötland. Exempel finns också från Gödåker i Tensta, Uppland, med timrade träskistor, 
samt exempel från Öland och Gotland där man placerad de döda i hällkistor (1934: 71ff). 

Rörande den yngre järnåldern tas upp att huvuddelen av alla gravar under flat mark från yngre 
järnålder utgörs av båt-, kammar- eller kistgravar med obrända lik (1934: 73). De första två stundom 
med spektakulärt innehåll, och den sista formen betydligt blygsammare. Undantaget utgör de tidigare 
nämnda små brandlagren under torven inom borgplatsen på Björkö.  

Gravarna med jordade lik utan markering följer i stort samma mönster som de under högar och 
stensättningar. Kammargravar, med i regel manliga lik, och kistgravar, med främst kvinnliga, under flat 
mark hade påträffats på Björkö av Stolpe och därefter sedan uppmärksammats på många håll i Sverige 
(1904b: 314f). Under vikingatidens sista del förefaller sedan både män och kvinnor begravts i spikade 
eller timrade kistor under flat mark. 

Vad gäller skeppsgravarna under flat mark, från bl.a. Vendel, Valsgärde, Ultuna, Tuna i Alsike, 
samt kanoter i Sala, så ges de föga förvånande, med tanke på deras roll i tidens arkeologiska utveckling 
och frekvens i de skriftliga källorna, ett förhållandevis stort utrymme. Almgren kopplar samman dem 
med de brända båtgravarna som en rent nordisk begravningssed med rötterna i 500-talet för de brända 
och 600-talet för de obrända (1904b: 316ff). 

Skillnader i gravgods mellan den yngre och den äldre järnålderns skelettgravar berörs mycket lite 
då det är de olika monumenttypernas historia som beskrivs och som också är grunden för dateringen. 
Det verkar dock, även om det inte skrivs ut, att flera av dateringarna av monumenten bygger på 
föremålskronologier. 

Det uppländska gravskicket enligt Oscar Almgren 
I sin genomgång av de olika landskapens regionala särdrag slår Almgren samman Västmanland, 
Uppland och Södermanland som varande en tydlig arkeologiskt enhet präglad av ” … stenrör, högar, 
olika slags stensättningar, bautastenar, runstenar och borgar. Alla dessa slag finnas i otaliga mängder” 
(1934:166). Uppland beskrivs utifrån olika lokala särdrag där de inre delarna av Roslagen och 
angränsade delar av Uppsala län, t.ex. Knutby, Almunge, Faringe, Tuna, Alunda, Ekeby m.fl. socknar 
präglas av stenkummel på höjder utmed vattendragen (1934: 166f). Placeringen ses som indikation på 
att de utgjort en rik bygd vid den dåtida östersjökusten under brons- och äldre järnålder. Exempel ges 
också från bl.a. Väringsö i Länna socken, på ett stenröse med yngre järnåldersfynd i botten. Från äldre 
järnålder finnas även rektangulära och tresidiga rör, särskilt i Knutby och Tuna socknar, samt 
kvadratiska och tresidiga fyllda stensättningar i sällskap med bautastenar och ibland låga mindre 
skeppsättningar i angränsande socknar, t.ex. Alunda (1934: 167). 

Till yngre järnålder förs den spektakulära seden att resa stor- och kungshögar över speciella 
kremeringsgravar vilken förefaller börja på 500-talet med Uppsala högar och Ottarshögen och fortsätta 
genom 600-talet med högarna i Staby, Uppsala-Näs, Hersby i Sollentuna samt Husby i Vansö och 
avslutas med Skopinstull vid Hovgården på Adelsö under 900-talet (1934: 168f). Almgren 
uppmärksammar dessutom att åtskilliga av storhögarna återfinns vid ett husaby (1934: 170). 

Den kungliga gravseden att resa storhögar sägs vara anledningen till att man i Mälarlandskapen 
invid närmast varje by med ett gammalt namn kan återfinna en ”ättehage”, dvs ett höggravfält. Speciellt 
framhålls att det i Uppland är vanligt att dessa ättehagar i sina yngre delar även innefattar runda och 
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rektangulära stensättningar med jordade lik (1934: 66f, 170). Almgren lyfter även fram att det från 1000-
talet i Uppland även förekommer hela gravfält med rektangulära och runda stensättningar (1934:66f). 
Den senare dateringen av stensättningsgravfälten kan vara ett resultat av att han sätter dem i samband 
med kristnandet, men mycket lite pekar på att han såg kristnandet som ett 1000-talsfenomen. 

Intressant att notera är att Almgren främst förknippar stensättningar med inhumeringsgravar där 
liken placerats i kistor med huvudet i väster. En ovanligare typ av ekträanordning uppmärksammas i 
fallet med två stensättningar vid Mälby i Altuna socken där liken placerats på ” … ett slags med gavlar 
försedda träbårar och skyddades av ytterligare löst ditsatta sidobräden och lock” (1934: 66f). Almgren 
avslutar på samma sida med konstaterandet att ”Stensättningar av detta slag utgöra den yngsta gravtypen 
på de uppländska bygravfälten; därefter begynte man begrava vid kyrkorna”, vilket är samma idé som 
han uttryckte redan 1904 (1904b: 321). Kremationsrester sägs främst förekomma under högar, rösen 
och treuddiga samt skeppsformade stensättningar, vilka i Mälardalen ofta förknippas med den yngre 
järnåldern (1904b: 312). Almgren framhåller även att de större och ståtligare av skeppsättningarna ofta 
torde varit minnesmärken resta över någon i främmande land omkommen. 

Obrända skepp i gravar, antingen under flat mark eller under hög, presenteras som ett i Uppland 
vanligt förekommande gravskick bland hövdingasläkter, medan även brända båtar förekommer i 
brandgravar över hela den skandinaviska halvön (1904b: 315f). Texten går förhållandevis djup in i 
diskussion kring båtgravskicket och huruvida förekomsten av klinknaglar i brandgravar antyder 
närvaron av en båt eller ej.  

Det är en spännande omständighet att Almgren så sent som 1934 för Upplands del kände till fler 
stensättningar med skelettgravar i kistor än stensättningar med brandgravar. Möjligen kan detta komma 
sig av det tidiga 1900-talets arkeologiska praktik att gräva sökschakt genom mitten av gravmonumenten 
för att hitta begravningen. I flera fall påträffades ingen central begravning, varpå gravmonumentet 
betraktades som en kenotaf. I dag vet vi att fynd och kvarlevor av människor och djur kan placeras på 
andra platser i gravkonstruktionen eller var så få att de svårligen uppmärksammas utan såll. Praktiken 
är ett exempel på hur förförståelse kring hur en grav bör vara konstruerad kan hindra förståelsen av det 
man undersöker.  

Som sammanfattning kan vi betona att Almgren studerar gravtypernas utveckling ur ett evolutionärt 
perspektiv, samtidigt som han tydligt framhäver källmaterialets komplexitet. Det framgår tydligt att 
utvecklingsmodellerna är en idealbild vars syfte är att öka förståelsen för fornlämningarnas generella 
förändring över tid och deras kultur- och landskapshistoriska förankring. Att förändring sker olika fort 
och tar sig olika uttryck, ibland inom samma gravmonument, var uppenbart för Almgren. Så var även 
att gravmonumenten inte representerade en händelse utan att de användes av de efterlevande för 
åminnelsemåltider och liknande. Gravhögen beskrivs som den viktigaste gravtypen med rötter i 
stenålderns kollektiva gravmonument vilken i Uppland kom att knytas till vissa familjer och få kungliga 
dimensioner, varefter gravformen, fast i mindre storlek, anammades av de bredare folklagren. 

Det stod även klart för Almgren att kristna influenser kunde ses i det uppländska gravskicket under 
minst hela 1000-talet och att skelettgravar i kistor utan gravgods kunde återfinnas under såväl högar som 
stensättningar av olika typ. Ättehagarna med högar intill närmast varje by var det som karaktäriserade 
Uppland och dessa gravfält innehöll ofta runda och rektangulära stensättningar med kristna gravar. Det 
sågs inte heller som ovanligt med hela gravfält enkom bestående av just runda eller rektangulära 
stensättningar.  

Oscar Almgrens syn på gravar och andra fornlämningar som uttryck för religiösa och lokala 
föreställningar präglade både den akademiska utbildningen i ämnet och utformningen av den 
framväxande arkeologin. Tvärvetenskaplighet var en självklarhet i forskning och utbildning, speciellt 
rörande det västnordiska sagamaterialet, runologin och kopplingen till det romerska på kontinenten, men 
även naturvetenskapen och konstvetenskapen hade en självklar plats. Att Almgren även lyfte fram den 
speciella bebyggelsehistorien och förordade organiserade studier av fornlämnings- och 
fornsaksmaterialet utifrån ett sammanhållet bygdeperspektiv kombinerat med studieresor och 
inventering i samarbete med lokala fornminnesföreningar lade grunden för den moderna svenska 
arkeologin. 
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2.2. Björn Ambrosiani, gravskick och bebyggelsearkeologi 

Nästa avgörande publikation, vi behandlar här, som påverkat synen på den yngre järnålderns gravskick 
i Mälardalen kom 1964. Samtidigt som den signalerade ett nytt steg i utvecklingen av den svenska 
arkeologin, bort från gravar och mot bebyggelse, kom den nästan som en bieffekt att ha ett enormt och 
likriktande inflytande även på gravarkeologin.  

Fröet till Björn Ambrosianis avhandling Fornlämningar och bebyggelse. Studier i Attundalands 
och Södertörns förhistoria (1964) såddes under fältarbetet han ledde vid Darsgärde i Skedrid sn, 
Uppland, under åren 1956-1962. De problem som där blev aktuella behövde en vidare diskussion och 
föranledde en stor genomgång av då kända fornlämningar vilken kom att utmynna i avhandlingen (1964: 
9). Ambrosiani genomförde sin avhandling i Uppsala och professor under tiden var Bertil Almgren. 
Tillsammans med bl.a. Åke Hyenstrands publikationer Centralbygd-Randbygd. Strukturella, 
ekonomiska och administrativa huvudlinjer i mellansvensk yngre järnålder (1974) och Fasta 
fornlämningar och arkeologiska regioner (1984) vilka utkom tio och tjugo år senare kom Ambrosianis 
avhandling att styra den bebyggelsefokuserade riktningen svensk arkeologi tog från 60-talet och framåt. 
Mycket har skrivits om utvecklingen av svensk bebyggelsearkeologi, från dess inledning hos Oscar 
Almgren (1912) och Hans Hanssons tidiga arbeten i Bromma socken, Uppland (1936, 1937) fram till 
Ambrosiani (1964: 85ff med vidare hänvisningar) och Hyenstrand (1974:31 med vidare hänvisningar), 
(Hållans Stenholm 2012: 252 not 8, 9). Betydligt mindre har skrivits om hur grunden för 
bebyggelsearkeologin vilade på den äldre arkeologin genom att huvuddelen av alla dateringar var 
beroende av grav- och föremålskronologier.  

Ambrosianis avhandling kom även att genomgripande påverka den arkeologiska bedömningen av 
gravar och gravfält i det att dess schematiska klassificering och datering av dem har använts som en 
mall, mer eller mindre oreflekterat, ända fram till i dag, trots att Ambrosiani själv i arbetet pekar på 
farorna med det (t.ex. 1964: 78ff). 

I detta kapitel presenteras en kort sammanfattning av vad Ambrosiani ansåg vara viktiga aspekter 
av gravarkeologins utveckling fram till 1964 tillsammans med några av den influensrika avhandlingens 
infallsvinklar och resonemang. Sammanfattningen presenterar även några av de begrepp och 
klassifikationer avhandlingen hjälpte till att cementera. För att förstå hur gravskicket betraktas idag är 
det intressant att få en inblick i den samtida situationen och vad som legat till grund för dagens 
forskningsdiskurs. Huvuddelen av informationen i följande kapitel är därför hämtad från Björn 
Ambrosianis avhandling (1964), det är också främst ur det perspektivet diskussionen förs. För en mer 
detaljerad beskrivning kring utvecklingen av svensk exploateringsarkeologi och Riksantikvarieämbetets 
Undersökande Verksamhet rekommenderas de många artiklarna i boken UV 50 ÅR (Ersgård 2009). 

Det måste ånyo framhållas, att med vår nuvarande 
bristfälliga kännedom om boplatserna är det icke möjligt att 
i detta sammanhang bygga på dessa. De kända är icke 
tillräckligt många för att ens utgöra ett representativt urval. 
Gravfälten indikerar emellertid en förhistorisk bebyggelse. 
Ambrosiani 1964: 190 
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Ambrosianis modell och gravarkeologin fram till 1964 
Det råder ingen tvekan om att gravarkeologi är grunden 
för de vidare studierna i bebyggelseutveckling 
Ambrosiani utför. Avhandlingens första kapitel är 
fokuserat på problemet med dateringen av synliga 
fornlämningar, dvs främst gravmonument, och innehåller 
en genomgång av synen på fenomenet fram till 1964. Att 
det saknades fynd- och fornlämningsformskronologier för 
Mälardalen var ett stort problem och strävan att skapa 
sådana var lika aktuell 1964 som 1904. 

De första iakttagelserna rörande fornlämningar och 
deras datering Björn Ambrosiani hänvisar till är de som 
sammanfattades i Almgrens olika upplagor av Sveriges 
fasta fornlämningar från hednatiden (1904a, 1934) och 
den tidiga insikten att olika landsändar förefaller ha en 
egen karaktär (t.ex. Almgren 1904b). Bäst genomarbetade 
studier och förutsättningar anser Ambrosiani vara de 
rörande den gotländska miljön i Almgren och Nermans 
Die Ältere Eisenzeit Gotlands (1914-23) och Nermans Die 
Wölkerwanderungszeit Gotlands (1935). Båda 
publikationer som fortfarande är standardverk. Han pekar 
även på Erik Nyléns Gotländska gravformer och deras 
betydelse för kronologin (1958) och Floderus (1946) 
bearbetning av uppländskt material från Norrtäljetrakten 
som försök till lokal kronologisk fornlämningsanalys 
(Ambrosiani 1964: 18).  

Det första kapitlet innehåller också en 
forskningshistoria över gravundersökningarna i Sverige. Kort nämns de mer namnkunniga av 
undersökningarna från Olof Verelius undersökning av en storhög vid Broby i Börje sn och den 
undersökta Kööhögen vid Vaxtuna i Orkesta sn 1724 fram till Stockholms stadsmuseums och 
Riksantikvarieämbetets undersökningar 1962 (1964: 18ff). 

Birka, båtgravar och enkla gravar 
Ett av problemen Ambrosiani speciellt belyser aktualiserades genom Hjalmar Stolpes undersökningar 
från och med 1871 på Björkö, Adelsö sn, i Mälaren (Ambrosiani 1964:19). Nämligen att 
undersökningarna av Birka och fynden från dem 1964 hade blivit i stort sett normgivande för 
uppfattningen om mellansvensk vikingatid. Trots att de bara fanns publicerade i en materialpublikation, 
Arbmans Birka I. Die Gräber (1940-1943), ett antal fyndkategoristudier som Geijers textilstudie (1938) 
och Sellings keramikstudie (1955), samt Arbmans mer populära sammanfattning (1939). Problemet 
kvarstår än idag då Birkapublikationerna är de enda sammanfattande verken om yngre järnålderns 
gravskick i Mälardalen med omfattande fyndavbildningar vilket gör dem till referensverk. Ambrosiani 
är dock av åsikten att Birkafynden inte är representativa för den stora mängden fynd och fornlämningar 
i Mälardalen utan representerar en mycket speciell miljö och utesluter därför dem från diskussionen om 
det uppländska gravskicket (1964: 78). 

Han nämner även båtgravfälten som ett specialproblem, dock utan att närmare utveckla vad 
problemet består i (1964: 19). Troligen avses att de är en avvikande gravform vilken inte lätt låter sig 
användas för kronologiska bestämningar utan arkeologiska undersökningar. Utifrån texten kan man 
även dra slutsatsen att båtgravfälten exklusivt innehåller båtgravar. Möjligen var detta en allmän åsikt 

Fig. 4. Framsidan av Björn Ambrosianis 
avhandling Fornlämningar och bebyggelse. 
Studier i Attundalands och Södertörns 
förhistoria (1964). 
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1964, med tanke på att endast de mer spektakulära båtgravarna då hade publicerats. Men inga båtgravfält 
innehåller bara båtgravar.  

Ambrosiani berättar vidare, ur forskningshistorisk synvinkel, att den första båtgraven upptäcktes i 
Ulltuna, Bondkyrko sn, 1854 (Hildebrand & Hildebrand 1873; Ambrosiani 1964: 19). 1881 påträffades 
sedan båtgravfältet vid Vendels kyrka (Stolpe & Arne 1912) och 1893 undersöktes ett liknande vid Tuna 
i Alsike sn (Arne 1934). Gravfältet i Valsgärde, Gamla Uppsala sn, vilket ingalunda är endast ett 
båtgravfält, påträffades 1928 (Lindqvist 1929), samt slutligen 1952 påträffades gravfältet vid Tuna i 
Badelunda sn (Stenberger 1956; Ambrosiani 1964: 19). 

Det betonas dock att dessa specialfall endast utgör en obetydlig bråkdel av områdets samtliga 
fornlämningar. Huvuddelen av dem utgörs istället av gravfält med mindre framträdande 
fornlämningstyper i form av låga gravhögar och stensättningar, samt att en stor del av de i museerna 
samlade lösfynden med stor sannolikhet härstammar från förstörda gravar (1964: 19). 

Tack vare att man tidigare fokuserat på de tydliga monumentala fornlämningarna finns endast få 
uppgifter från tiden före 1900 om undersökningar av de enklare, men vanligare, gravarna. Några 
undantag som presenteras i avhandlingen är Stolpes undersökningar i trakten kring båtgravfältet i 
Vendel vilka fortsattes av Arne (1932) och Atterman (1935) och främst rörde gravfälten vid 
Hovgårdsberg och vid klockstapeln i Vendel. Även Salins undersökningar vid Åshusby i Norrsunda sn 
(1890) och Tuna i Ytterselö (1895) nämns som exempel på tidiga undersökningar av enklare gravar 
(Ambrosiani 1964: 19). 

Den representativa slagsidan förändras dock enligt Ambrosiani från och med sekelskiftet då denna 
typ av fornlämningar började undersökas i större omfattning tack vare de aktiva arkeologerna vid Knut 
Stjernas och Oscar Almgrens seminarier i Uppsala (Ambrosiani 1964:19). De undersökningarna 
publicerades främst i Upplands fornminnesförenings tidskrift. T.J. Arne kom att sammanställa materialet 
för motsvarande undersökningar i Södermanland (1909, 1915) och utgrävningarna som utfördes på 
Adelsö publicerades av H. Rydh (1936). De senare är av stort intresse för Ambrosiani då de är större 
undersökningar av bebyggelsehistoriskt intresse (Ambrosiani 1964: 19). Även undersökningarna med 
fokus på äldre järnålder ledda av Gunnar Ekholm i centrala Uppland återkommer i Ambrosianis 
avhandling (1964: 19).  

Att man började uppmärksamma de vanligare och, med tidens mått, mindre gravformerna var ett 
viktigt steg, både för den 1964 gryende bebyggelsearkeologins befolkningsberäkningar och för de ännu 
senare studierna av maktuttryck och kosmologi. Däremot är man i resonemangen låst i den moderna 
förförståelsen att ett gravmonument representerar en person. Värt att ha i åtanke när de tidigare forskarna 
talar om ”enklare” gravar är att t.ex. Almgren, vilken Ambrosiani hänvisar till, och hans samtid som vi 
tidigare nämnt omtalade gravmonument i storleken 4-10 meter i diameter och från några decimeter till 
en meter höga som varande av ”små dimensioner” (Almgren 1934:51f). 

Förstagångsinventering och storstadsexpansion 
Under trettioårsperioden mellan den sista utgåvan av Almgrens Sveriges fasta fornlämningar från 
hednatiden (1934) och Ambrosianis avhandling (1964) hade mycket förändrats inom den svenska 
arkeologin. En av de nya förutsättningarna, vilka möjliggjorde Ambrosianis arbete, var att 
Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering var genomförd i östra mälarområdet 1953 och året därpå, 
1954, började den topografiska kartan ges ut. (Ambrsosiani 1964: 16). Kombinationen av en genomförd 
fornminnesinventering och tillgången till ett uppdaterat kartmaterial gjorde det lättare än tidigare att 
genomföra storskaliga bygdeanalyser. Det innebar vidare ett nytt dokumentationsmässigt- och tekniskt 
utvecklingssprång vilket kan jämföras med analyspotentialen som öppnades när FMIS gjordes 
tillgängligt online och ArcGIS fick fäste inom arkeologin. 

Ytterligare en förutsättning vilken Ambrosiani lyfter fram som avgörande är de större 
undersökningarna i Stockholms län, vilka då genomförts under flera år (1964: 16). Genom dem hade 
större ytor avbanats och ytor mellan de synliga monumenten undersökts, vilket resulterat i att stora 
mängder nya okända gravar och boplatslämningar framkommit. I resonemangen kring förutsättningarna 
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understryks att äldre undersökningar är svåra att jämföra med nya eller använda som statistiskt material 
då de ofta utförts för att lösa specifika problem och endast fokuserat på synliga fornlämningar.  

En förutsättning för kvalité och statistisk relevans anses därför finnas främst i explorativ arkeologi. 
Den vetenskapliga kvalitetsbedömningen är intressant att jämföra med dagens fokus på specifika 
forskningsproblem och forskningsfrågedrivna exploateringsundersökningar. Ambrosianis resonemang 
kring den bristande användbarheten hos resultat vilka tillkommit genom undersökningar fokuserade på 
specifika problem, samt resultatens användbarhet för studier av andra frågor är minst lika aktuella idag 
som 1964.  

I en jämförelse mellan de då nya undersökningarna norr om Stockholm kan Ambrosiani slå fast att 
de i hög grad bekräftade och kompletterade den kronologiska skiktning av Mälardalens fornlämningar 
som antytts tidigare av främst Almgren och Ekholm (1964: 17). 

Det är forskningshistoriskt mycket intressant att titta lite närmare på Ambrosianis frågeställningar 
och problemformuleringar. Därför kommer vi nedan lätt förlora fokus på gravarna i ett stycke för en 
utvikning till 1964 års forskningsfront, därefter återvänder vi dock till gravarna. 

Ett av avhandlingens uttalade syften är att sätta in Darsgärdet i sitt bebyggelsehistoriska 
sammanhang och för att göra det måste en undersökning genomföras vilken omfattar större områden 
inom Mälarregionen. För Ambrosiani var då tre frågor aktuella (1964: 15). De två sista frågorna är av 
mindre intresse här och rör de geografiska förhållandenas betydelse för bebyggelsens lokalisering och 
ekonomi, samt fornborgarnas roll i den bebyggelsehistoriska utvecklingen. Den första frågan däremot 
är av stor betydelse för oss och kom att få stor betydelse för gravarkeologin i framtiden:  

Är gravfältsdateringen tillfredställande och användbar även vid en analys av ej 
undersökta fornlämningskomplex av liknande slag? 

I avhandlingen presenteras tre förutsättningar för att den bebyggelsehistoriska undersökningsmetoden 
skall fungera:  

-att det finns ett väl känt och registrerat fornminnesmaterial inom analysområdet,

-att det finns en kronologisk skiktning av fornlämningarna grundad på omfattande
arkeologiska utgrävningar,

-samt förekomsten av ett med hänsyn till landhöjningen detaljrikt kartmaterial för
bedömning av lokalisering och ekonomisk bakgrund (1964: 15f).

Att den första och sista förutsättningen nu förelåg har vi berört tidigare. För att skapa den andra 
förutsättningen, samt svara på den första frågan, går Ambrosiani i sin avhandling igenom ett stort antal 
undersökta gravfält. Han är i sina resonemang öppen med att det råder delade meningar om huruvida 
det finns en möjlighet till att skapa en välundersökt kronologisk skiktning i fornlämningsbeståndet, men 
har stora förhoppningar om att den stora mängd nya undersökningar kan leda till nya resultat (1964: 16). 

I och med att storstadsregionen kring Stockholm började expandera kom som nämnts ovan 
arkeologin att förändras och ett stort antal undersökningar genomfördes under åren upp till och efter 
Ambrosianis avhandlings tillkomst (Ambrosiani 1964: 20). Under 60-talet bör det enligt Hyenstrand ha 
genomförts mer arkeologiska undersökningar än under hela seklet dessförinnan (1975: 17). Främst 
Stockholms stadsmuseum och Riksantikvarieämbetet var inblandade i den arkeologiska expansionen i 
Attundaland och på Södertörn. Fornlämningar kom att undersökas i samband med markexploatering i 
större grad än tidigare och undersökningarnas utförande och dokumentation kom att likriktas påtagligt 
under perioden. I avhandlingen presenteras en sammanfattning av resultaten från ett 50-tal 
undersökningar vilka med få undantag utförts under perioden 1959–1962 och omfattar ca 750 gravar, 
samt Ambrosianis egna Darsgärdeundersökningars ca 75 gravar (1964: 20). Studien är om inte den 
största, en av de största, i sin samtid. Då avhandling har ett bebyggelsehistoriskt perspektiv, samt att 
många av undersökningsresultaten fortfarande var under bearbetning, är presentationen av gravarna 
tyvärr så minimal som möjligt och fokuserar på fornlämningstypernas allmänna sammansättning, 
gravskickets utformning och en allmän datering.  
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I en sammanställning listar Ambrosiani flera begrepp för gravgömmans utformning vilka kommit 
att växa fram under RAÄ:s tidigare utgrävningar och, mer eller mindre, används än idag (1964: 20). Se 
dock t.ex. Kaliff (1992: 39ff) för kritik av det standardiserade dokumentationsförfarandet. Det är oklart 
om definitionerna av de olika gravgömmetyperna användes under alla de redovisade undersökningarna, 
om de växte fram under grävningarnas gång, eller om det är Ambrosiani som har sammanställt typerna 
för att ge presentationen en enhetlighet. Att de inte hade fått totalt genomslag 1964 står klart av att det 
1970 gjordes studier inom Riksantikvarieämbetet, för att underlätta kodning av fornlämningsdata och 
beskrivningen av undersökta anläggningar, vilka fann att terminologin som användes av arkeologer var 
allt annat än enhetlig (Hyenstrand 1975: 63). Diskussionen kring terminologi och definitioner för 
anläggningsbeskrivningar var levande fortfarande på 90-talet inom Riksantikvarieämbetet och andra 
arkeologiska institutioner (se t.ex. Kaliff 1992 39ff). Som ett resultat av bl.a. spridningen av 
arkeologiutbildningen till fler universitet och högskolor och ökningen av aktörer inom 
exploateringsarkeologin fick dock terminologidiskussionen under 90-talet en delvis annorlunda prägel. 
Vad som till slut hamnar i rapporter och avhandlingar kan dock fortfarande spåras tillbaka till ett litet 
antal publikationer, som Björn Ambrosianis avhandling. 

Ambrosianis gravgömmebeteckningar 
I anknytning till gravfältspresentationerna i Fornlämningar och bebyggelse (1964: 20) nämns att 
grävledarna för de respektive undersökningarna har, eller senare kommer, redovisa grävresultaten 
närmare. I de fall rapport föreligger finns diarie- och inventarienummer med i sammanställningen varför 
Ambrosiani inte känner sig tvungen att inkludera alla detaljer, utan endast de av intresse för hans studie. 
Det är i framställningen tydligt att det finns en mycket klar bild av vad en grav är, dvs en enskild 
anläggning vilken tjänar som ett minnesmärke över, och behållare för de kroppsliga resterna av, en död 
person. Komplexa gravformer t.ex. mellanformer eller avvikande gravtyper finns inte med i 
begreppsapparaten och om de funnits på gravfälten framgår inte av presentationen.  

Av den komplexa syn på gravarnas konstruktion och förändring över tid som fanns i Almgrens 
framställningar (t.ex. 1934) eller att gravgömman kan vara svårfunnen genom att t.ex. de brända benen 
ibland påträffas ovanpå snarare än under gravmonumentet finns tyvärr inga spår. Det är oklart om detta 
beror på presentationens begränsade format eller om man under undersökningarna helt enkelt inte 
uppmärksammade företeelser som avvek från den rådande synen på vad en grav var. Det skall dock 
påpekas att i avhandlingens individuella gravfältsbeskrivningarna finns antydningar om mer komplexa 

De beteckningar och definitioner Ambrosiani (1964: 20ff) använder i sin undersökning för de 
olika typerna av gravgömmor är: 

Benlager: över en större yta spridda brända ben utan spår av behållare eller kol eller sot. 

Urnegrav: samlade brända ben utan kol eller sot men med lerkärl eller hartstätning. Om benen trots 
avsaknad av bevarad behållare är väl samlade inom en yta med 0,2-0,3 m diameter har gravgömman 
räknats till denna kategori. 

Brandgrop: nedgrävning i den ursprungliga markytan fylld med sotfärgad jord, spridda brända ben 
och ev. gravgåvor, bland vilka kan ingå lerkärl eller hartstätning. En del av brandjorden kan vara spridd 
över den ursprungliga markytan i likhet med nedanstående brandlager. 

Brandlager: sot- och kolblandat lager med brända ben och gravgåvor på den ursprungliga markytan. 
En del av de brända benen kan vara samlade i ett lerkärl stående i brandlagret. 

Skelettgrav: manslång nedgrävning i den ursprungliga markytan med eller utan bevarade rester av ett 
obränt lik.  
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förhållanden, t.ex. i posten för Hammarbygravfältet, Hammarby sn, nämns att ”… Den ena anläggningen 
hade en tämligen komplicerad konstruktion…” (1964: 38), och i Knista, Sollentuna sn, kunde man iaktta 
att yngre gravar anlagts ovanpå äldre (1964:48).  

Eftersom studiens syfte är att finna och presentera en generell modell över gravfält, gravtyper och 
dateringar förefaller dock de flesta avvikande gravar man troligen lagt märke till ha utelämnats ur 
presentationen, men genom generella uttalanden av karaktären ”Gravformen var oftast … , gravgömman 
påträffades i huvudsak …” osv. kan man ana att andra former och typer också funnits. Detta är helt i 
linje med avhandlingens syfte och det är självklart att man inte i onödan tynger texten med information. 
Problematiskt blir det först i ett senare skede när texten och de konstruerade, men delvis förenklade, 
modellerna används som mall för hur gravfält bör se ut och vilka gravtyper man skall leta efter. 

Dateringen av gravarna 
För datering av gravarna lutar sig Ambrosiani främst mot gravar vilka innehållit karakteristiska 
daterbara föremål och ett antal fyndgrupper vilka till synes aldrig förekommer tillsammans men är 
typiska för de två grövre kronologiska indelningar han använder, dvs äldre järnålder-folkvandringstid 
och yngre järnålder i form av vendel- och vikingatid (1964: 22). Utöver specifika fyndtyper med 
utarbetade kronologier räknas generellt till den äldre gruppen de gravar vilka innehåller hartstätning, en 
fyndgrupp vilken endast i sällsynta undantagsfall ansågs förekomma i yngre gravar. Till den yngre 
gruppen räknas gravar vilka innehöll spikar, nitar, enkla lerkärl och vissa typer av pärlor då dessa sällan 
förekommer i gravar från folkvandringstid och aldrig påträffas med föremål från äldre perioder. Till 
vikingatiden räknas även skelettgravar med kistspik (1964: 55).  

Resultaten 
En av styrkorna Ambrosiani framhäver i sin sammanfattning av undersökningsresultaten är att den vilar 
på ett ovanligt stort och homogent statistiskt underlag (1964: 58). Undersökningarna har i huvudsak 
skett med enhetlig ledning, med för tiden ny och modern metodologi och avtorvning utanför de synliga 
lämningarna i stor skala. Undersökningsområdena var inte specifikt utvalda för att besvara specifika 
frågeställningar utan slumpmässigt utvalda genom exploateringens krav. Allt detta framhävs som 
bidragande till undersökningens statistiska kvalité. Ambrosiani anser att de 50-talet undersökningar som 
utförts under flera års tid och omfattas av avhandlingen kan utgöra en första grund till en ny diskussion 
om bebyggelsehistoriska problem. Även om han understryker att de endast utgör 3,5 ‰ av det 
inventerade fornlämningsbeståndet i Stockholms län (1964: 58). Han är alltså positiv i sin bedömning 
av informationen undersökningarna producerat tack vare deras enhetlighet, samtidigt som han är 
medveten om att de utgör ett mycket litet statistiskt underlag för en bedömning av fornlämningarna i 
länet. 

Sammanställningen av undersökningarna utgör också grunden för kunskapen vi i dag har rörande 
den stora mängden fornlämningar vilka inte är synliga ovan jord. Generellt påträffades vid 
undersökningarna 1959-1962 i genomsnitt mer än dubbelt så många anläggningar än de som registrerats 
vid fornminnesinventeringen (1964: 58). Små skillnader finns mellan perioderna och storleken på 
gravfältet. T.ex. visade det sig att gravfält med mer än 25 registrerade fornlämningar ofta hamnade något 
under medeltal i ökningen, medan de med 5-15 registrerade lämningar uppvisade större svängningar och 
i flera fall kunde anläggningsantalet där mångdubbleras. Den stora skillnaden i synligt och undersökt 
fornlämningstal är något Ambrosiani fortsatt arbeta med och statistiken presenterades bl.a. i tidskriften 
Tor 1973.  

Två typer av gravfält 
I analysen av gravfält identifierade Ambrosiani att de kunde delas in i två mycket grovt daterade 
kategorier. En med varierade monumentformer där 40% av gravarna uppvisare en stor spridning i 
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utformning av gravmonumenten innehållande bl.a. rösen, kvadratiska, tresidiga, rektangulära och ovala 
stensättningar, skeppsättningar och treuddar. De andra 60% utgörs av runda eller oregelbundna 
anläggningar, främst högar och stensättningar (1964: 58f). Den andra kategorin, den vanligen av 
Ambrosiani kallade stereotypa, även om jag i texten oftast kommer referera till den som den homogena, 
innehåller i 94% av fallen runda eller oregelbundna gravmonument och endast 6% utgörs av varierande 
gravformer.  

Undersökningen visar även att gravgömmorna i viss mån kan knytas till den yttre gravformen. 
Ambrosiani skriver att av ca 560 påträffade gravgömmor kan samtliga 330 benlager, urnegravar och 
brandgropar hänföras till den första typen av gravfält, medan den andra, mer stereotypa typen innehöll 
ca 200 brandlager och skelettgravar (1964: 59). Slutsatsen han drar av detta är att man i 2/3 av fallen 
med varierade gravfält kan förutspå gravgömmetypen och i närmare 4/5 av fallen för de homogena 
gravfälten. Samtidigt understryker han att dateringsmöjligheterna för gravarna är mycket små om de ska 
kunna dateras närmare än till de mycket grova kategorierna äldre- och yngre järnålder (1964: 60). På de 
varierade gravfälten kunde t.ex. endast ca 25% av gravarna dateras genom föremål eller14C-analys och 
på de mer homogena var siffran större, ca 50%, men även där var en stor del av fynden av så enkel 
karaktär att någon datering till mer än århundrade var möjlig i endast ett fåtal fall.  

Om detta är ett utslag av ett lokalt gravskick eller snarare av sättet att klassificera gravarna och 
tidens svårigheter med att utföra14C-analys är svårt att säga. Idag finns flera undersökningar som visar 
att även andra typer än brandlager eller skelettgravar förekommer på de homogena gravfälten, samt att 
flera andra typer av bendepåer eller gravar förekommer, men som inte förekom bland gravarna i 
Ambrosianis undersökningsmaterial. Det är också mycket möjligt att de inte uppmärksammades på 50- 
och 60-talen eller inte kategoriserades som en grav enligt då rådande grav- eller gravgömmedefinition. 
Den grova indelningen av gravfälten och gravtyperna är en användbar iakttagelse för en inledande 
diskussion om gravskick och bebyggelsestrukturer, men för en närmare diskussion om gravskick behövs 
betydligt mer information. 

De gravfält som har varierade gravformer dateras till den äldre järnåldern av Ambrosiani och han 
stöder dateringen på sina egna undersökningar och ovan nämnda fynddateringar, men också på tidigare 
dateringsdebatter och publikationer (Ambrosiani 1964: 66). Dateringsdiskussionen inleddes enligt 
Ambrosiani med Almgrens undersökningar i Alunda sn (Almgren 1912: 329ff) av liknande gravfält, 
även om Almgren redan 1904 hade publicerat material om gravkronologi. Ett problem Ambrosiani 
framhåller är att även om gravformerna generellt kan dateras till äldre järnålder, folkvandringstid 
inkluderad, så gör fyndfattigdomen att gravformerna i de flesta fallen inte kan skiktas kronologiskt inom 
den tusen år långa period indelningen omfattar (1964: 66). Vidare problematiskt blir det idag när det 
står klart att det bland de anonyma fyndlösa gravarna ingår flera från den yngre järnåldern (Biuw 1992: 
294). 

Diskussionen om gravskickets utveckling har en klar koppling till den som finns hos Almgren (t.ex. 
1904b), men är inte så uttalat evolutionistisk utan är präglad av syftet att skapa en kronologi för datering 
av bebyggelseutvecklingen. Debatten kring när den äldre järnålderns varierade gravskick blir vanligt 
och när det försvinner är mycket intressant och fortfarande aktuell. Ambrosiani nämner Biörnstads 
(1960: 157) och Rydhs (1962: 62, 78) inlägg om att gravfältstypen blir vanlig kring Kristi födelse som 
belysande (1964:66f). Dock faller den diskussionen något utanför denna avhandlings frågor varför vi 
tittar närmare på framställningen av den yngre järnålderns förhållanden i stället  

Den homogena yngre järnåldern 
Den andra typen av gravfält, den mer homogena, daterar Ambrosiani till yngre järnålder. Han medger 
samtidigt ur en källkritisk synvinkel att undersökningarna av den yngre typens gravar ofta varit mindre 
och i förhållande till gravfältens utbredning ofullständiga (1964: 68). Gravfältstypen presenteras med 
två tydliga karaktärsdrag, den homogena sammansättningen av gravtyper och läget i terrängen. Till 
skillnad mot under äldre järnålder då främst högre belägna lägen utnyttjades sägs läget vara mer 
bebyggelseanknutet och gravfälten av den yngre typen återfinns vanligen på moränbackar, impediment 
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och inom den odlingsbara marken i anknytning till bebyggelsen (1964: 68). Detta är helt i linje med 
Almgrens iakttagelse att så gott som varje äldre uppländsk by och bebyggelseenhet har en ättebacke och 
att de äldre gravfälten vanligen återfanns i mer perifert (Almgren 1912: 341, 1934: 66f, 170). 

Gravfältslägen och bebyggelse 
Sedan Almgren lanserade den särskilda bebyggelsehistoria har gravfälten betraktas som en del i ett 
landskapssammanhang. Men i och med Björn Ambrosianis undersökning och fokusen på 
bebyggelseutveckling kom gravfältens förändring och brukandeskeden att ses som en del av en 
övergripande process. Samtidigt som intresset blev mindre för gravarnas kosmologiska roll i sin samtid 
blev intresset för dem som en del av bosättningsdynamiken större. Härav kom gravfälten att studeras 
som ett element i bebyggelselandskapet. Precis som i fallet med gravarna var det de synliga eller 
dokumenterade boplatserna som var utgångspunkten i bebyggelsearkeologisns analyser. Hållans 
Stenholm ser till och med de kartografiskt och historiskt kända boplatserna som helt nödvändiga för den 
typen av analyser. Hon pekar vidare ut att det var en grundläggande teoretisk utgångspunkt att det under 
yngre järnålder rådde ett rumsligt samband mellan gård, gårdsgravfält och odlingsmark, samt att 
sambandet uttryckte en relation mellan demografi, rumsutnyttjande och ekonomi/teknik (Hållans 
Stenholm 2012: 84; jfr Petré 1984a: 10). 

1964 sågs det som en självklarhet att den medeltida bebyggelsebilden levt kvar in i 1600-talet och 
där blivit dokumenterad i de äldsta geometriska jordeböckerna (Ambrosiani 1964: 193). Ambrosiani 
analyserar därför hur gravfältens placering och brukningsperioder förhåller sig till den dokumenterade 
1600-talsbebyggelsens bylägen och tomtgränser för att belysa kolonisations- och utflyttningsförlopp 
under järnåldern (1964: 190ff). I dag vet vi att det rumsliga förhållandet mellan gravfält och boplats  

Fig. 5. Ambrosiani kartlade bl.a. gravfältens lokalisering i förhållande till den första bytomten registrerad i den 
geometriska jordeboken eller på den äldsta kartan och redovisade dem som ovan, med fornlämningsnummer, 
gravfältsläge A, B, C, antal registrerade fornlämningar och utsträckning i tid. Från Ambrosiani (1964: 143). 
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under yngre järnåldern är betydligt mer varierat och svårbedömt. Boplatslägen under både yngre 
järnålder och medeltid kan uppvisa stor variation i förhållande till det senare kartmaterialet. Hans 
Göthberg beskriver den varierade boplatssituationen där vissa gårdar förändras mycket snabbt och andra 
har kontinuitet över mycket lång tid (2000: 148ff, 2007: 443ff). Det är intressant att det finns flera 
paralleller mellan förändringen i bosättningsmönster Göthberg diskuterar och dynamiken i 
användningen av gravfält som Anna Hed Jakobsson beskriver i Valsta (2017, se vidare kapitlet 2.8. om 
Gunnar Andersson och gravspråk i Valsta). 

Trots att källmaterialbilden idag blivit betydligt mer komplicerad är Ambrosianis sätt att studera 
placeringen av gravfälten i i förhållande till boplatslägen intressant och kreativ. Han delar in gravfältens 
placering i tre lägen, A-, B- och C-läge. I A-läge låg gravfältet på samma impediment som bytomten på 
den äldsta kartan eller i geometriska jordeboken. I B-läge fanns inte plats på bylägesimpedimentet utan 
gravfältet fanns placerat på närmsta impediment. Samt, i C-läge fanns ingen kontakt med bytomten 
(Ambrosiani 1964: 107, 193f). Att ca 50% av gravfälten från yngre järnålder i Ambrosianis analys låg i 
A- eller B-läge tolkades som tecken på en direkt boplatskontinuitet mellan den yngre järnålderns och
1600-talets bebyggelse (Hållans Stenholm 2012: 84, se även Hållans Stenholm 2012: 84ff för en vidare
diskussion om boplatskontinuitet och ensamgårdar)

Både Ambrosiani och Almgren kunde, som vi nämnt ovan, se en förändring i var gravfälten 
placerades och hur de konstruerades i övergången mellan äldre och yngre järnålder. Dagens mer 
komplexa källäge har inte helt förändrat den bilden, utan mer nyanserat den. Bl.a. har Hållans Stenholm 
visat på ett närmast cykliskt återvändande till de äldre gravfälten under yngre järnålder (2012). Vi kan 
här konstatera att det bör röra sig om flera olika processer med lokala förlopp som avgör hur huvuddelen 
av gravarna utformas och placeras i landskapet. Praktikerna kring minnesproduktion och vem eller vilka 
som ingår i begravningsgenemskapen är i detta fall avgörande och både tids- och platsbundna (se bl.a. 
Gerritsen 2003; Assmann A 2006). 

Ambrosianis beskrivning av de homogena gravfälten 
De yngre mer homogena gravfälten beskrivs bestå av runda, oregelbundet runda eller svagt ovala, ofta 
slarvigt byggda högar och stensättningar över större eller mindre brandlager på den ursprungliga 
markytan (1964: 68). Vid undersökningen av gravfälten påträffas ofta en enstaka skeppsformig eller 
rektangulär stensättning eller treudd. Anläggningsstorleken beskrivs som i regel jämnare än på de äldre 
gravfälten. Även skelettgravar med spikade kistor i stället för brandlager sägs vara ofta förekommande 
på den yngre typen av gravfält (1964: 68). Ambrosiani avser troligen med det senaste påståendet 
egentligen en tredje grupp gravfält, de senvikingatida varierade, vilken diskuteras nedan. 

I jämförelse med gravarna från den äldre perioden ser Ambrosiani dateringsmöjligheterna för de 
yngre som mycket bättre då fler gravar innehåller daterbara fynd, t.ex. spännen, hängen, pärlor och 
kammar. Dock påpekar han att de i andra områden så vanliga spännbucklorna saknas i 
undersökningsområdet (1964: 68f). Även den något avvikande båtgravstraditionen berörs i fråga om 
fynd och fynddatering då den ingår i den förhållandevis stora och vanliga gruppen gravar vilka 
innehåller järnnitar och spikar i kombination med lerkärl och pärlor. Här hänvisas främst tillbaka till 
Montelius (1886) och Almgrens (1904b: 315) argument kring likbränning i båt eller andra möjliga 
likbårar och till Lindqvist (1958: 110) med där anförd litteratur (Ambrosiani 1964: 69f). 

Precis som under den äldre järnåldern skiljer sig de olika yngre gravfälten från varandra. 
Ambrosiani håller för troligt att det finns såväl lokala och kronologiska som sociala orsaker till 
variationen (1964: 70). T.ex. framgår i studien att gravfält med gravar från i huvudsak äldre vendeltid 
ofta innehöll många små flacka anläggningar, lika folkvandringstidens, men mindre välkonstruerade. 

Ett genomgående problem är att de homogena gravfälten inte tycks förändras nämvärt till det yttre 
under yngre järnålder. En ny och mer detaljerad kronologisk skiktning som framhålls är dock variationen 
i gravform och inslag av skelettgravar vilken oftast sammanfaller med fynd från en mycket sen del av 
vikingatiden (1964: 70f). I den nya variationen i gravskick ser Ambrosiani inflytande från kristendomen. 
Den senvikinatida gravskicksvariationen gör att Ambrosiani tillför en tredje grupp till typindelningen 
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av gravfält, nämligen de senvikingatida varierade gravfälten (1964: 72). Det nämns dessutom att 
skelettgravskicket och det nya varierade följs åt (1964: 72).  

I senare litteratur förknippas oftast de senvikingatida skelettgravarna med rektangulära 
stensättningar. Men baserat på en då opublicerad studie av ca 250 fynd av smycken och pärlor från 
vendel- och vikingatida gravar exkluderande Birka (studien berörs kort i Ambrosiani 1957: 149) skriver 
Ambrosiani att skelettgravarna i 73% av fallen har en annan form än runda högar eller stensättningar 
(Ambrosiani 1964: 72). Den uppgiften är i sin tur beräknad på 38 obrända skelett vilka tillsammans med 
218 brandlagergravar härstammar från ca 215 runda högar och stensättningar, 10 skeppsättningar och 
båtgravar, 10 rektangulära stensättningar samt en treudd. Återstoden anges som flatmarksgravar. Vilken 
form skelettgravarna i hans undersökning haft blir därför en smula svårt att avgöra. Även om alla 
rektangulära stensättningar, dvs 10 st, innehållit obrända skelett har huvuddelen, dvs 28 st, påträffats i 
andra typer av gravar (Ambrosiani 1964: 72).  

Ett räkneexperiment ger vid handen att 27% av skeletten, dvs ca 10 st, påträffats i runda 
stensättningar eller högar och av resterande 73% återfanns 10 st, dvs ytterligare ca 27% i rektangulära 
stensättningar. Kvar finns ca 46% av skeletten vilka skall ha påträffats i skeppsättningar, båtgravar, 
treudden eller i flatmarksgravar. Det är möjligt att flera av de 46% kvarvarande skelett härstammar från 
båtgravar i Valsgärde och Tuna i Badelunda, även om det enbart är spekulation från min sida.  

Endast i gravkapitlets sammanfattning finns en kortare summering kring vad det nya varierade 
yngre järnåldersgravskicket faktiskt innebär (1964: 78). Här presenteras att de yngre 
järnåldersgravfälten vanligen består av relativt jämnstora runda anläggningar, dvs högar eller 
stensättningar, med en genomsnittsstorlek och gravgåvornas mängd och kvalitét som varierar utifrån 
sociala betingelser. Utöver detta finns de fåtaliga båtgravarna vilka utgör ett undantag till det annars 
mycket homogena gravskicket. Ambrosiani betonar starkt de runda anläggningarnas hegemoni och det 
är oklart huruvida han anser att de få treuddar och skeppsättningarna vilka förekommer i vikingatida 
miljöer förekommer under hela perioden eller om de också tillhör det nya varierade gravskicket. Det 
homogena gravskicket med runda former beskrivs nämligen hålla i sig ”så gott som till den förhistoriska 
tidens slut” och det är först med kristendomens inträngande som regelmässigheten luckras upp (1964: 
78). Det nya skall då främst bestå i att det i utkanten av vikingatidsgravfälten anläggs runda och 
fyrsidiga, ofta ofyllda, stensättningar vilka vanligtvis innehåller väst-öst-orienterade skelettgravar. 

Räkneexperimenten ovan, baserat på Ambrosianis uppgifter, lyfter fram ett förhållande vilket 
förefaller något mer komplext än vad den korta sammanfattningen av gravfältstypen antyder. Resultatet 
stödjer argumentet Ambrosiani för, att skelettgravarna och det nya varierade gravskicket följs åt, om 
båtgravarna vilka förekommer under hela perioden undantas och om de andra skelettgravarna verkligen 
är en mycket sen företeelse. Bedömningen försvåras dock av bristen på fynd. I fråga om de rektangulära 
stensättningarna med skelettgravar, vilka benämns vara från yngsta vikingatid (jfr Rydh 1936: 176ff), 
skriver Ambrosiani att fynden knappast är tillräckliga för en närmare datering (1964: 71). I jämförelse 
med den senare, idag vanliga, uppfattningen att senvikingatida skelettgravar främst återfinns i 
rektangulära stensättningar visar dock siffrorna ovan att de lika ofta återfinns i högar eller runda 
stensättningar, samt att skelettgravar under yngre järnålder är vanligare i andra typer av gravar.  

Skärskådar man uppgifterna för de gravfält och ca 750 gravar Ambrosiani använder som underlag 
i sin avhandling så illustrerar det bredden i skelettgravskickets överbyggnader. Skelettgravar daterade 
till yngre järnålder hittas bl.a. under:  

-ca 14 st runda och oregelbundna fyllda stensättningar, från Mörby, Danderyd sn,
Raä nr 9 (1964: 30, 55f).

-ca 4 st högar eller välvda stensättningar, från Holmen, Hammarby sn, Raä 57
(1964: 38ff, 55f).

-ca 11 st högar med kärnrösen, från Skälby, Sollentuna sn, Raä 285 (1964: 48ff,
55f).
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-ca 8 st oregelbundna stenpackningar från Sollentunaholm, Sollentuna sn, Raä 105 
(1964: 50, 55f). 

-samt tre skelettgravar från Råsta, Solna och Sundbybergs städer, påträffade i 
högliknande konglomerat av sammanbyggda smärre anläggningar bl.a. runda 
stenpackningar med brandlager och fyrsidiga stensättningar vilka har oklart 
samband med de påträffade skelettgravarna (1964: 50, 55f).  

De undersökningsresultaten tillsammans med den opublicerade undersökningen ger inte bilden av 
det nya, kristet påverkade, skelettgravskicket som varande mest rektangulära stensättningar. Snarare 
pekar den just på hur de runda anläggningarna, stensättningar men också högar, förefaller vara ungefär 
lika vanlig som yttre gravform för de senvikingatida skelettgravarna.  

Troligen kan bilden av den rektangulära stensättningen som huvudgravformen hos de 
senvikingatida skelettgravarna spåras i Ambrosianis syfte med sin studie, dvs. att kunna bedöma även 
oundersökta gravars karaktär som ett led i en boplatsarkeologisk studie av en bygd. Bedömningen gäller 
således främst den yttre gravformen som ledtråd till bebyggelseutveckling. De flesta fyrsidiga 
stensättningar på samma gravfält som vikingatida homogena högar kan troligen bedömas var 
tidigkristna skelettgravar. Skelettgravar i högar eller runda stensättningar, vilka förefaller vara lika 
vanliga, är däremot omöjliga att identifiera utan undersökning, varför de var av mindre intresse ur 
Ambrosianis synvinkel och behandlades inte närmare. De gick inte heller att arbeta med i övergripande 
analyser så sena skelettgravar i högar och runda stensättningar försvann ur den analytiska praktiken. 
Som en konsekvens därav försvann de även i stort som generellt fenomen ur gravskicksbeskrivningen. 

Att avhandlingen analyserar ett stort antal gravar och kom att lägga grunden för en ny era inom 
svensk arkeologi och lansera boplatsarkeologin på allvar är förstås positivt. Mindre positivt blir det när 
resultaten oreflekterat används i ett eller flera led som mall för vad som karaktäriserar den yngre 
järnålderns gravskick. Från att, som Ambrosiani faktiskt skriver, lyfta fram att de flesta rektangulära 
stensättningarna innehåller senvikingatida skelettgravar och är en kristen nyhet på gravfälten är steget 
inte långt till att läsa att det enda nya kristna inslaget på gravfälten under sen vikingatid är de 
rektangulära stensättningarna. Om man däremot tittar närmare på grunduppgifterna hos Ambrosiani så 
ser man att där även förekommer skelettgravar i högar eller olika former av stensättningar. 

Ambrosianis syn på yngre järnålderns gravskick sammanfattat 
Det går inte att underskatta den roll som Ambrosianis avhandling spelat för den svenska arkeologins 
utveckling. Han närmar sig gravskicket som en del i studiet av bebyggelseutvecklingen under 
förhistorien. Tillsammans med den på K.A. Gustawssons initiativ startade fornminnesinventeringen 
hade bebyggelsearkeologiska studier en då ännu till stor del outnyttjad potential, vilken i Mälarområdet 
vilade helt på analyser utförda på såväl undersökta som oundersökta gravar och gravfält (Ambrosiani 
1964:88f).  

En sammanfattning av Ambrosianis karaktärisering av den yngre järnålderns gravskick i östra 
Mälarområdet kan sägas vara att den fokuserar på gravfälten vilka främst förekommer i två typer, de 
homogena och de varierade senvikingatida. De homogena består av relativt jämnstora runda, högar eller 
stensättningar, ofta med en diameter mellan 4-8 meter och med en höjd omkring 0,3-1,5 meter ovanpå 
ett brandlager. Ibland förekommer även enstaka större högar, skeppsättningar eller treuddar. Hos de 
varierade senvikingatida har den formmässiga regelbundenheten har börjat luckras upp och ett inslag 
av runda och fyrsidiga, ofyllda, stensättningar med skelettgravar i kistor förekommer. Det nya inslaget 
av skelettgravar återfinns även under de äldre typerna av anläggningar, även om de är omöjliga att 
identifiera utan undersökning. Utifrån ett mindre antal fynddateringar dateras ”mer än hälften” av 
skelettgravarna till 1000-talet eller senare (Ambrosiani 1964: 72). Samtidigt är Ambrosiani medveten 
om att huvuddelen av de påträffade gravarna inte går att datera pga. bristen på fynd. Man kan även läsa 
dateringen som att inte riktigt hälften av skelettgravarna har anlagts före år 1000 vilket nyanserar den 
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vanliga inställningen att det senvikingatida skelettgravskicket är ett 1000-talsfenomen. Flera gravtyper 
nämns kort i arbetet men behandlas inte närmare då de inte tillför Ambrosianis undersökning något. 
Främst är det de gravar vilka påträffas i anslutning till såväl äldre som yngre gravfält som inte behandlas, 
t.ex. spridda större ofta oregelbundna stensättningar av sk. Smedbytyp där kantkedjan ofta är ovanligt
tydlig och kraftig. Även de Ambrosiani betecknar Älbytypen, dvs små flata stensättningar av grovt
material och ibland med mittblock, vilka ibland ligger glest och ibland samlas i täta flak förekommer
men behandlas inte närmare (1964: 60, 77). Flera av de vagare anläggningstyperna förekommer främst
i skiftet mellan yngre bronsålder och äldre järnålder och diskuteras bl.a. av Anna Röst (2016), som även
tar upp några av typbeteckningarna som inte används frekvent idag.

Något Ambrosiani är tydlig med i sin sammanfattning är att den av honom framställda kronologiska 
grupperingen inte okritiskt får tillämpas utanför Mälarområdets östra del (1964: 80). Det framhålls som 
viktigt att bedömningarna är baserade på det samlade intrycket av ett eller flera gravfält i en bygd, vilket 
gör att enskilda stensättningar och högar inte direkt kan hänföras till en bestämd period. Ambrosiani kan 
också genom sin analys av de undersökta gravfälten slå fast att det vid inventering synliga antalet 
anläggningar oftast dubblerades vid undersökningen (1964:58).  

För Ambrosiani är analysen av gravskickets utveckling en bieffekt av hans vilja att studera den 
bebyggelsehistoriska utvecklingen, samtidigt går han metodiskt tillväga med ett stort källmaterial. Han 
är vidare mycket försiktigt i många av sina formuleringar och har flera uppmaningar om kritisk 
reflektion, men föresatsen är samtidigt att skapa ett litet antal tydligt igenkännbara och kronologiskt 
åtskilda grupper vilka gravfälten kan sorteras i. Ett resultat av det blir, speciellt i sammanfattningen, att 
presentationen av gravfältens karaktär blir förenklande och stereotyp, samtidigt som typer av gravar 
eller anläggningar vilka inte har en tydlig begränsad kronologisk plats eller som avviker i form eller 
tydlighet hamnar i bakgrunden och försvinner, en trend vilken bara blir starkare när informationen 
refereras till och traderas i flera led. 

Ambrosianis dateringsmodell i kombination med fornminnesinventeringens nya kartmaterial gjorde 
det möjligt att studera demografi och bebyggelsehistorisk utveckling på ett sätt som varit omöjligt 
tidigare. Ur den kombinationen föddes den moderna svenska boplatsarkeologin och ledde oss in på 
vägen mot arkeologin som finns i dag. Inom arkeologi har gravar alltid studerats för att de låtit oss dra 
slutsatser om samhället som producerat dem och människorna i dem. Men människornas syn på gravar, 
gravarna i sig och mytologin bakom dem ådrog sig ett minst lika stort intresse. Den nya 
bosättningsfokuserade arkeologi sammanföll med den processuella arkeologins framväxt och gav 
upphov till en syn på gravar som främst ett statistiskt underlag för att studera någonting annat, t.ex. 
bebyggelseutveckling, samhällsklasser och näringsliv. Tidigare hade gravarkeologin haft utrymme för 
båda perspektiv, nu kom dock den mentalitets- och kulturhistoriska sidan av den mänskliga tillvaron att 
hamna i bakgrunden. Ett av uttrycken detta tog sig var att de modeller Ambrosiani framställde över 
gravfältens datering, för att vara statistiskt och praktiskt gångbara, var tvungna att vara typologiska 
förenklingar baserade på synliga oundersökta fornlämningar. Som konsekvens kom fokus att hamna på 
ett fåtal allmänt förekommande synliga gravformer, främst högar och stensättningar, vilka kom att 
betraktas som indikatorer för enskilda tidsepoker. Bland de företeelser som hamnade utanför 
modellerna, och därmed också arkeologins huvudfåra, var alla ovanligare gravformer vilka inte lätt 
kunde indelas i typer och alla nyanser vilka inte var synliga ovanför markytan. Även komplexa 
företeelser som återanvändning av gravar, vilket medför att gravar inte kan sägas representera ett 
tillfälle, och andra aktiviteter från den religiösa sfären föll utanför såväl den nya arkeologins 
intresseområde som olika typer av dateringsmodeller. 
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2.3. Åke Hyenstrand, den enkla gravfältsmodellen sprids 

Tio år efter Ambrosianis vägdanande avhandling (1964) publicerades Åke Hyenstrands avhandling 
Centralbygd – Randbygd. Strukturella, ekonomiska och administrativa huvudlinjer i mellansvensk yngre 
järnålder (1974). Tillsammans med rapporten Fornlämningsdata (Hyenstrand 1975) vilken utkom året 
därpå och Fasta fornlämningar och arkeologiska regioner (Hyenstrand 1984) kan Hyenstrands skrifter 
här få representera den svenska Mälardalsarkeologin när den till fullo utvecklats till den moderna 
bebyggelsearkeologi vi känner igen idag med stora exploateringsarkeologiska projekt och en stor 
undersökande verksamhet, UV, hos Riksantikvarieämbetet. Arbetshandlingen Ancient monuments and 
prehistoric society (Hyenstrand 1979) ger dessutom en god inblick i de vetenskapsteoretiska 
diskussionerna kring fornlämningar, speciellt gravar, som källmaterial och deras potential för en 
vetenskapligare arkeologi. Verken kan även ses som exempel på den processuella arkeologins höjdpunkt 
i Sverige med sitt skarpa fokus på metodisk analys. Med fakta avsågs bl.a. data från objektiv registrering, 
samband, rimlighet, statistik, definierbara och kvantifierbara begrepp metodiskt analyserade i större 
regionsundersökningar (Hyenstrand 1974: 12). Publikationerna ger även intrycket att Hyenstrand lutade 
sig mer mot de anglosaxiska idéströmningarna med David L Clarke (t.ex. 1968, 1972) i spetsen, speciellt 
hans vetenskapliga analys- och resonemangsmetoder, snarare än de amerikanska även om de också 
förekommer. Förgrundsfiguren i Sverige för strävan mot en klar och mer homogen arkeologisk 
terminologi var Mats Malmer (se t.ex. 1963, 1968) men i och med UV:s och Fornminnesinventeringens 
utveckling kom Björn Ambrosiani och Åke Hyenstrand att få ett stort och formgivande inflytande på 
arkeologin. 

När Hyenstrand publicerar sin avhandling Centralbygd-randbygd 1974 har det 
bebyggelsearkeologiska fröet vilket såddes med Ambrosianis avhandling 1964 slagit rot och växt. 
Arkeologin som presenteras däri är den typ av arkeologi vi känner igen från de teorier, frågeställningar 
och intressefokus som dominerade den sena järnålderns arkeologi fram till 90-talet. Typen av arkeologi 
som etablerades då är fortfarande i stort normgivande i dag då den numera utgör grunden för det 
arkeologiska medvetandet kring perioden hos såväl praktiserande arkeologer som 
förvaltningsarkeologiska myndigheter. Gällande begreppet bebyggelsearkeologi berättar Hyenstrand att 
det 1974 ”ej närmare definierats ehuru termen numera kan anses vedertagen” (1974: 11), med 
hänvisning till Arwidssons artikel i Tor 10 från 1964 och Ambrosianis avhandling (1964). Den moderna 
bebyggelsearkeologins metoder och teoretiska fokus har också förändrats genomgripande i förhållande 
till Oscar Almgrens speciella bebyggelsehistoria. Hyenstrand kopplar samman den 
bebyggelsearkeolgiska forskningen med den kulturgeografiska forskningen kring regioner (t.ex. hos 
Helmfrid 1969). Han ser begreppet som närmast synonymt med regional arkeologi och definierar det 
som studiet av arkeologiska områden. I samband med det ger han även vad som kan liknas vid en 
definiering av bebyggelsearkeologi, nämligen att det handlar om ”… att illustrera kolonisationsförlopp, 
bygdstruktur, näringsliv och ekonomisk växelverkan” (1974: 11). Arkeologins vetenskaplighet är ett 
genomgående tema i Hyenstrands framställningar och illustrerar väl tidsandans breddande av det 
teoretiska landskapet. I avhandlingen finns flera genomgångar av förutsättningar för 

Målsättningen är … att illustrera kolonisationsförlopp, 
bygdstruktur, näringsliv och ekonomisk växelverkan. 
Hyenstrand 1974: 11 
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bebyggelsearkeologins tillvägagångsätt, vilket så 
länge det rör sig om en rumslig bebyggelseanalys 
även innefattar tvärvetenskapliga studier (1974: 
12). Hyenstrand arbetar med såväl 
materialhomogena- som 
kombinerande materialanalyser och rör sig mellan 
mycket stora områdesstudier ned till vad han 
kallar mikroanalyser, av t.ex. en individuell gård. 
Hyenstrand slår tidigt fast att kvantifierbara och 
definierbara begrepp är avgörande och utgör en 
viktig del av bebyggelsearkeologin, och 
egentligen all arkeologisk grundmetod, 
kombinerat med analyser utifrån fakta, samband 
och rimlighet (1974: 12). 

Avsikten med avhandlingen anges vara att 
presentera en bild av bebyggelseutveckling, 
näringsmässig struktur och territoriell 
organisation i Mälarlandskapen under senare 
delen av järnåldern (1974: 10). Den bilden 
kombineras sedan med de norra randbygdernas 
förhållanden utifrån hypotesen att en omfattande 
järnutvinning skett där parallellt med 
centralbygdernas politiska och ekonomiska 
expansion i ett gemensamt ekonomiskt och 
bebyggelsemässigt mönster (1974: 10). 

Materialet och metoderna Hyenstrand 
använder är samma som Björn Ambrosiani 
använde sig av 1964, dvs de fasta 
fornlämningarna och bygdeanalyser baserade på 
fornlämningsregistret. Ambrosiani såg sin 
avhandling som en första studie av en specifik del av östra Mälarområdet och var noga med att resultaten 
inte okritiskt kunde användas på andra platser. Hyenstrands avhandling är uttalat en fortsättning och 
vidareutveckling av Ambrosianis arbete i avsikt att presentera en översiktlig helhetssyn på 
mälarlandskapens yngre järnålder (Ambrosiani 1964: 80; Hyenstrand 1974: 10).  

Materialet som bearbetades för Hyenstrands materialanalys är stort även med dagens GIS-
anpassade mått mätt. Fornminnesregistret för mälarlandskapen kodades på datablanketter för statistisk 
översikt, efter en metod tidigare utarbetad inom Riksantikvarieämbetet (Hyenstrand 1971), och den 
ekonomiska kartans markeringar fördes över till nya översiktskartor, baserade på topografiska 
kartbladen i skala 1:50 000. För att få en översikt över de många arkeologiska undersökningarna i 
området: 

…gjordes en översiktlig genomgång av vissa grävningsrapporter, 
sammanställningar och den publicerade accessionen för SHM m.m. för perioden 
1870-1972. Därvid har en särskilt utarbetad blankett tillämpats, benämnd 
Dateringsprotokoll. Denna har ifyllts bl.a. med avseende på ungefärliga dateringar 
och fornlämningstyper. Till detta ändamål har även visa fyndmaterial granskats i 
magasin. Dateringsprotokollen har sedermera sammanfattats i en komprimerad 
översiktstabell (Hyenstrand 1974:10).  

De kartor och den råtabell detta resulterade i användes som underlag för att strukturera gravfälten 
kronologiskt och redovisades tillsammans med en genomgång av runstensmaterialet och äldre 
vägsträckningar. Arbetskartorna användes även för att producera ett flertal häradskartor och 
utbredningskartor för olika typer av fornlämningar. Dessutom utfördes statistiska beräkningar på bl.a. 

Fig. 6. Framsidan av Åke Hyenstrands avhandling 
Centralbygd – Randbygd. Strukturella, ekonomiska 
och administrativa huvudlinjer i mellansvensk yngre 
järnålder (1974). 
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typkombinationer, textinnehåll på runstenar och förhållanden ortnamn-fornlämningar (1974: 10) Även 
äldre kartmaterial bearbetades, allt för att ge en översiktlig och statistiskt tillförlitlig bild av 
fornlämningarna och bebyggelseutvecklingen vilken i sin tur bl.a. speglades mot järnframställningen i 
Dalarna. Avhandlingen innehåller en enormt stor mängd material och data och Hyenstrand presenterar 
de olika källtyperna ingående med övervägningar kring källkritik och felkällor i sina metod- och 
materialkapitel. 

Fig. 7.  
Åke Hyenstrand arbetade 
för en standardisering av 
den arkeologiska 
terminologin i syfte att 
underlätta rapportering 
och informations-
bearbetning, ofta i 
samarbete med 
Fornminnes-
inventeringen. Här ett 
schema över uppbyggnad 
av termer för beskrivning 
av gravar i fornlämnings-
registret, upprättat av K.G. 
Selinge. I: Fasta 
fornlämningar och 
arkeologiska regioner 
(1984: fig. 1). 
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Avhandlingen och materialbearbetningen är en guldgruva som källa till den svenska arkeologins 
utveckling, men tyvärr måste vi här fokusera på gravarna då resten av materialet i sig är alldeles för stort 
för att med rättvisa sammanfatta här (1974: 11ff). Hyenstrand skrev sin lic-avhandling om Igelsta-
komplexet och Mälarområdets yngre bronsålder under Mårten Stenberger och Bertil Almgren i Uppsala. 
Men under arbetet med avhandlingen var han anställd på Riksantikvarieämbetets fornminnesavdelning 
och avhandlingen utgår från Helgöprojektet, dvs. Forskningsprojektet ”Struktur och förändring i det 
svenska samhället, under det första årtusendet av vår tideräkning särskilt med hänsyn till förhållandena 
i Mellansverige” och genomfördes till stor del inom ramen för projektet Fornlämningsdata. 
Avhandlingen antogs av Mats P Malmer och publicerades i Stockholm (Hyenstrand 1974: 7f; Arrhenius 
2008). 

Rapportering och terminologi 
I fråga om gravar och den statistiska bearbetningen av synliga gravmonument i landskapet kan vi iaktta 
att avbaningsarkeologin ännu inte påträffat gravar i åkermark i någon större utsträckning. I diskussionen 
kring olika felkällor hos fornlämningsberäkningar framkommer att Hyenstrand 1974 ansåg att gravar i 
lermark var ovanliga då fornlämningar överlag ansågs vara placerade längs ås- och moränstråk i 
kanterna av landskapets dalgångar (1974: 14). Den synen gav vidare upphov till tanken att 
bevaringsförhållandena för gravar bedömdes som goda och att bortodling endast skett i begränsad 
omfattning (1974: 14). Tack vare de stora exploateringsprojekten i åkermark under 80-, 90-, och 2000-
talen vet vi idag att man tidigare underskattat bortodlingsfrekvensen kraftigt, både gällande boplatser 
och gravar, samt att gravar i lermark, utan i dag synlig markering ovan jord, är en vanlig företeelse 
(Hermodsson 2002; Löwenborg 2010: III). 

En effekt av att Riksantikvarieämbetet stod för huvuddelen av alla arkeologiska undersökningar i 
Sverige och det nära samarbetet mellan UV och Fornminnesinventeringen var att den arkeologiska 
terminologin utvecklades och fick stor spridning. Fornminnesinventeringen för den ekonomiska kartan 
arbetade för en enhetlig begreppsapparat och tydligare redovisning. Terminologin kring de synliga 
fornlämningarna, vilken vuxit fram sedan 1800-talet, anser Hyenstrand nådde en slutpunkt 1969 i 
sammanställningen K.G. Selinge utarbetade till inventeringens arbetsföreskrifter (Hyenstrand 1974: 14; 
Selinge 1969). Hyenstrand hade rätt då Selinges terminologi och den standardiserade 
fornlämningsbeskrivning i grundtyper, byggnadsmaterial och proportioner försedda med en rad 
typologiska element, vilken kan hänföras till Malmer (1963), fortfarande används och är standard för 
beskrivning av fornlämningar. Spridningen av terminologin, både till arkeologer och allmänhet, blev 
dock troligen störst genom Hyenstrands bok Fasta fornlämningar och arkeologiska regioner (1984). 
Boken presenterade resultat från Hyenstrands avhandling (1974), med betydligt fler spridningskartor 
och nytt material från stora delar av det då inventerade Sverige. Att boken innehöll mycket mindre 
diskussion kring statistiska beräkningar och konstruktioner av modeller bidrog troligen till dess 
läsbarhet. 

När det gäller arkeologiska undersökningar och möjligheterna till informationsinsamling och 
bearbetning är Hyenstrand mindre positiv. Han skriver i avhandlingen att under de tio åren som gått 
sedan Ambrosianis avhandling utkom (1964) har nytt källmaterial framkommit till Mälarregionens 
bebyggelsehistoria och nya utgångspunkter för kronologi och sammanhang skapats. Han anser dock att 
utgrävningarna skett under så stark tidspress att fyndens omhändertagande och den vetenskapliga 
bearbetningen försenats (Hyenstrand 1974: 15). Vad som räddade situationen för Hyenstrand och andra 
som önskade forska på materialet var de enkla sammanfattningarna av resultaten vilka skickades in av 
undersökarna till Riksantikvarieämbetet och publicerades årligen mellan 1964–1991 under titeln 
Arkeologi i Sverige. Därefter ersattes publikationen av en internetbaserad databas med samma namn 
fram till 2005 och vars information sammanställdes från blanketterna ”Anmälan av utförd arkeologisk 
undersökning” och ”Anmälan av utförd arkeologisk utredning”, som undersökarna skickat in 
omedelbart efter avslutat fältarbete.  
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Hyenstrand observerar vidare hur användandet av terminologin i de arkeologiska rapporterna är så 
oenhetlig att felkällorna för statistisk bearbetning av informationen i dem blir så stora att arkeologiska 
rapporter inte kan användas utan omfattande förberedelser (1974: 15). Detta föranledde ett arbete inom 
ämbetet för att skapa en enhetlig terminologi för arkeologiska undersökningar som delvis rönte 
framgång (se t.ex. Hyenstrand 1971: 15ff). Året efter publikationen av avhandlingen lägger Hyenstrand 
fram förstudier till ett forskningsprogram inom Riksantikvarieämbetet där han betonar vilka krav som 
skall finnas på arkeologiska rapporter (1975). Där slår han bl.a. fast att dokumentationen av arkeologiska 
undersökningar måste vara så uppbyggd att den direkt går att jämföra med andra. Att materialet 
genererat av undersökningen, vilken är att betrakta som en provtagning i ett stort okänt material, ska 
kunna jämföras mot referensmaterialet skapat av tidigare undersökningar (1975: 62). Hyenstrands syn 
på arkeologiska utgrävningar som ett medel för att långsamt bygga upp stora mängder statistisk relevant 
arkeologisk data, vilka genom en enhetlig terminologi och utförande skall kunna användas i storskalig 
forskning över lång tid står i skarp kontrast mot dagens officiella inställning där undersökningar främst 
förväntas svara på specifika och dagsaktuella forskningsfrågor definierade av lokala länsstyrelser (RAÄ 
2015: 5) 

Med blicken i backspegeln kan vi se att med publikationen av verken om Birka, bl.a. Birka I. Die 
Gräber (Arbman 1940), Wikingerzeitliche und frühmittelalterliche Keramik in Sweden (Selling 1955), 
samt Nermans gotlandssvit Die Ältere Eisenzeit Gotlands. (Almgren & Nerman 1914-23.), Die 
Wölkerwanderungszeit Gotlands (Nerman 1935), Die Vendelzeit Gotlands (Nerman 1969, 1975) och de 
få publikationerna av fynden i Vendel och Valsgärde, bl.a. Valsgärde 6, 7, 8 (Arwidsson 1942a; 1977, 
1954) och de inflytelserika Valsgärdestudierna Vendelstile (Arwidsson 1942b) och Die Saxe von 
Valsgärde (Olsén 1945) hade grunden lagts för forskningen och de framtida referenserna kring 
Mälardalens järnåldersartefakter. Med Stolpes tidiga publikationer om Birkagravarna (bl.a. 1876), 
Salins (1890), Floderus (bl.a. 1946) m.fl. och Almgrens publikationer om gravskicket och 
fornlämningarnas beskaffenhet (1904a & b, 1934), hade vidare skapats en grund för förståelsen av 
järnålderns gravskick i Mälardalen. I sin avhandling utgick Ambrosiani (1964) från den bilden när han 
med hjälp av det nyframtagna materialet från undersökningar i sydöstra Uppland skapade en modell för 
att grovt datera resten av områdets oundersökta gravfält fornminnesinventeringen gjort tillgängliga i 
kartform. Åke Hyenstrand bygger i sin tur vidare på det tidigare materialet och vidareutvecklar 
Ambrosianis modell för att sedan applicera den på först Mälardalen och sedan stora delar av Sverige. 
Han arbetar också vidare med att skärpa arkeologins vetenskaplighet, öka användbarheten hos de 
arkeologiska rapporterna och skapa bättre förutsättningar för den arkeologiska forskningen.  

Hyenstrands dateringsdiskussion  
En stor inledande del av Hyenstrands avhandling Centralbygd – Randbygd upptas av en diskussion kring 
gravar och dateringsfrågor (1974: 16ff). Där betonas behovet av att kunna datera fasta fornlämningar, 
vilka inte undersökts arkeologiskt, för att kunna studera bebyggelseutvecklingen ordentligt. Det 
undersökta fornlämningsmaterialet i Mälardalen uppskattas i avhandlingen till ca 2% av det kända, 
synliga, beståndet, varför man är tvungen att studera majoriteten av fornlämningarna ”utifrån” och utan 
undersökning (Hyenstrand 1974:16; Ambrosiani & Hyenstrand 1972). I ljuset av bl.a. 
bortodlingsdiskussionen kan vi i dag säga att 2% är en överskattning. 

Hyenstrand bygger vidare på Ambrosianis resultat (Ambrosiani 1964) och upprepar även dennes 
skarpa uppmaningar kring resultatens giltighet och materialets representativitet (1974: 16). Bl.a. så 
understryks att endast ett fåtal i landskapet synliga gravmonumentstyper kan användas för analys. Runda 
stensättningar pekas t.ex. ut som varande av en så allmän typ att deras värde som kronologisk markör är 
begränsat (1974: 16). När det gäller datering av undersökta fornlämningar är han mer positiv, men ändå 
tydlig med materialets begränsningar. Att betrakta alla de ca 800 gravar Ambrosiani analyserade i sin 
avhandling som statistiskt användbara till annat än en generell kronologisk gruppering av gravfälten i 
studien anser Hyenstrand vara ”utomordentligt djärvt” (Hyenstrand 1974: 16; Ambrosiani 1964). Han 
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framhåller även att definierbara fornlämningstyper har olika kronologisk spännvidd vilka kan variera 
mellan områden, samt kan försvinna för att sedan åter tas i bruk. För att en gravtyp skall kunna placeras 
i en viss period bör dateringsresultaten var mycket entydiga. Trots detta är resultaten endast giltiga inom 
begränsade områden. Så kallade ”riksdateringar” av fornlämningstyper är Hyenstrand mycket skeptisk 
till och anser dem bara vara sannolika i specialfall. Trots detta är han oväntat positiv till resultaten från 
undersökningar av det material som tillförts diskussionen under de tio åren efter Ambrosianis 
avhandling, t.ex. Hemmendorff (1973) och Ambrosiani (1973),  (Hyenstrand 1974:16). Studierna 
antyder att de äldre skisserade kronologiska indelningarna generellt är riktiga. Dock är det nya materialet 
endast att betrakta som slumpvist utvaldt ur ett stort material (Hyenstrand 1974: 16). 

En ny typ av analys Hyenstrand tillför dateringsdiskussionen är en kombinationsanalys i syfte att 
pröva de olika gravtypernas samband med varandra, då gravfält med flera olika typer av gravar inte 
anses erbjuda samma kronologiska förutsättningar som de homogena (1974: 17). De olika 
typkombinationerna redovisas fördelade på olika områden och efter storleken på gravfältslokalerna i 
form av histogram (1974: 17ff, plansch 4-6). De fornlämningstyper som undersöks med 
kombinationsanalysen är resta stenar, triangulära, kvadratiska och rektangulära stensättningar, rösen, 
runda stensättningar som är tio meter eller större i diameter, treuddar, skeppssättningar samt höggravfält 
dvs. gravfält innehållande minst fem registrerade högar. Basområdet för uträkningarna är Stockholms 
län, men jämförelseområden finns även i Södermanland och delar av Uppland, närmare bestämt 
Närdinghundra härad kompletterat med Alunda, Stavby och Tuna socknar i Olands härad. Detaljerna 
från analysen är omfattande och här ska vi endast göra några kortare nedslag i vad som skrivs om 
gravtyper av intresse för oss, triangulära stensättningar, stenflaksgravar, kvadratiska och rektangulära 
stensättningar, högar, treuddar och skeppssättningar. Utöver en kort forskningshistorik för varje gravtyp, 
som endast i undantagsfall redovisas här, ger Hyenstrand exempel på den typ av information hans analys 
producerat (1974: 19ff). Nedan följer ett sammandrag av vad Hyenstrand skriver om typerna. 

Triangulära stensättningar 
Triangulära stensättningar förknippades tidigt med miljöer av äldre järnålderstyp (S. Ambrosiani 1908: 
111f m.fl) och den breda dateringen är mer eller mindre oförändrad även om endast ett fåtal exemplar 
är direkt daterade (Hyenstrand 1974: 19). Av de ca femtio triangulära stensättningar som undersökts i 
Uppland (jfr Hemmendorf 1973: 24) har endast ett fåtal daterats med föremålsfynd och andra genom 
förekomst av harts eller allmän gravfältsmiljö. Typen förefaller finnas från äldre romersk järnålder fram 
till folkvandringstid. Dock finns från Bjurhovda-gravfältet, vilket dateras till yngre järnålder, utanför 
Västerås ett exempel på en triangulär stensättning inneslutande en treudd (Hyenstrand 1974: 19; UV 
Årsberättelse 1967: 22), något som kompliceras av Hållans Stenholms iakttagelse att tresidiga 
stensättningar är överrepresenterade när det gäller överlagring av yngre gravar (2012: 140). 
Monumenttypens samband med resta stenar och kvadratiska stensättningar bestyrks av analysen för 
länet, men deras fåtalighet gör den statistiska behandlingen något osäker. Typen är vidare tydligt 
koncentrerad till de inre delarna av östra Uppland och sparsamt förekommande utmed Mälaren och i 
Tiundalands södra delar (Hyenstrand 1974: 19, fig.7). 

Stenflaksgravar 
Termen stenflaksgravar är inte inventeringsmässigt vedertagen 1974, men användes av Gunnar Ekholm 
i samband med beskrivning av uppländska gravfält från äldre järnålder (t.ex. 1938: 84). Trots detta 
beskriver termen enligt Hyenstrand på ett utmärkt sätt de flacka stensättningar med stor diameter vilka 
ofta påträffas i äldre järnåldersmiljöer (1974: 19). Någon närmare genomgång av typen görs inte i 
avhandlingen, men gällande de enskiktade gravarna med en diameter runt tio-femton meter eller mer 
anses förankringen i äldre järnålder vara tämligen uppenbar. Stora flacka stensättningar med grövre 
kantkedjor och ojämnare byggmaterial lyfts dock fram, med en referens till material från Solna, då de 
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även kan innehålla skelettgravar från yngre järnålder. (Hyenstrand 1965: 35f, 1974: 19). Jämför 
Hamilton (2003) för antydning om att även äldre skelettgravar tycks förekomma i Solna.  

Hyenstrand använder stenflaksgravarna som exempel på att variationer inom en gravtyp kan 
framträda som tydligt åtskilda formelement under arkeologiska undersökningar, men att de i förenklade 
registertexter är svåra att åtskilja (1974: 19). De utpräglat enskiktade stenflaksgravarna anses vidare 
kunna användas i bebyggelsearkeologiska utredningar som indikation på äldre järnålder. Men han är 
tydlig med att typen kräver noggrann besiktning eftersom en generell bedömning endast utifrån 
fornminnesregistret skulle ha allvarliga felkällor tack vare den vikingatida något grövre varianten av 
samma monumenttyp (1974: 20). 

Kvadratiska stensättningar 
Kvadratiska stensättningar förknippas idag starkt med äldre järnålder och Hyenstrand hänvisar till 
Ambrosiani (1964: 64) när han inleder med att monumenttypen är karaktäriserande för de så kallade 
varierade gravfälten. Att typen så starkt fortfarande förknippas med den äldre järnåldern är intressant då 
Hyenstrand är tydlig med att det statistiska sambandet inte är tydligt (1974: 20). Typen har formen 
gemensam med flera typer av rösen och röseliknande stensättningar till den grad att de betraktas som 
typologiska mellanformer med dragning till äldsta järnålder och bronsålder (1974: 20).  

I rapportmaterialet från Uppland kunde ett 75-tal undersökta kvadratiska stensättningar återfinnas 
när avhandlingen skrevs och en stor del av dem kommer från äldre järnåldersgravfält. Bland dessa kunde 
ca tio dateras genom föremål, ytterligare ett tiotal indirekt till samma period genom hartsförekomst och 
flera andra genom den generella fornlämningsmiljön (1974: 20). Men även andra dateringar 
förekommer, från gravfältet RAÄ 166B vid Tibble i Täby sn dateras en till vendeltid via ett beslag 
(Modin 1973: 28), och flera andra dateras till vikingatid t.ex. i Smedby i Hammarby sn, RAÄ 6-7 (AiS 
1971:1: 43), Barkaby i Järfälla, RAÄ 120 (SHM 21.965) och Huvudsta i Solna, RAÄ 1 och 2 
(Hyenstrand 1965). Alla är de daterade medelst föremål som t.ex. pilspetsar, kamfragment och 
torshammarringar (Hyenstrand 1974: 20). Idag när vi är medvetna om återanvändningsproblematiken 
(jfr Hållans-Stenholm 2012) tydliggörs behovet av rapporter med tydliga sektionsritningar, 
fyndspridningskartor och foton, såväl på anläggningar som på fynden, för att kunna bedöma om dessa 
anläggningar faktiskt är konstruerade under vikingatid eller är äldre som återanvänts. 

Hyenstrands slutsats att de kvadratiska stensättningarna inte är lika tydligt knutna till äldre järnålder 
som resta stenar, stenflaksgravar och triangulära stensättningar är lika giltig oavsett om monumenten 
tillverkats eller enbart återanvänts i yngre järnålder. Exemplen på yngre dateringar är så många att han 
anser ”… att typen knappast har kronologisk användbarhet vid en översiktlig bebyggelseanalys…” 
(1974: 20). Dock kan ett visst statistiskt samband beläggas mellan formtypen och andra som ingår i de 
varierade gravfälten varför Hyenstrand ändå vill se att en betydande del av dem torde kunna inräknas i 
en äldre fornminnesmiljö (1974: 20). 

Rektangulära stensättningar 
I Hyenstrands studie och i flera äldre förekommer rektangulära stensättningar ofta tillsammans med 
kvadratiska på varierade gravfält från äldre järnålder (1974: 20f). Typen förekommer även i kombination 
med triangulära stensättningar och resta stenar, t.ex. på Erstagravfältet i Brännkyrka och Albygravfältet 
i Botkyrka sn (jfr Hemmendorf 1973: 24, tabell). Samtidigt som gravformen är ett inslag i den äldre 
järnålderns varierade gravfält är den ett mycket vanligt inslag på gravfält från yngre järnålder, speciellt 
som överbyggnad till öst-västligt orienterade skelettgravar (Hyenstrand 1974: 20f). I det sista påståendet 
lutar sig Hyenstrand främst mot Ambrosiani (1964: 70ff), men ger även andra exempel t.ex. från gravfält 
RAÄ 124 i Täby sn (Modin 1973) och RAÄ 72 vid Berga i Österåker sn (SHM 27.590). Det sistnämnda 
exemplet, där den rektangulära stensättningen innehöll fynd av ett lerkärl med brända ben och en 
torshammarring, används för att belysa att gravform och gravskick inte alltid sammanfaller då de 
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vikingatida rektangulära stensättningarna inte alltid innehåller skelettgravar (1974: 20f). Det är vidare 
ett exempel på den då rådande terminologin att göra åtskillnad på yttre gravform och inre gravskick. 

I studien ingår de ca 65 lokaler och 150 rektangulära stensättningar man kunde återfinna i rapporter 
och sammanställningar, även om de inte redovisas med namn eller författare. Dock nämns tidigare att 
undersökningar och exempel är hämtade ur en särskild typsammanställning, utarbetat av Sibylla 
Haasum, inom ramen för projektet Fornlämningsdata (Hyenstrand 1974: 17). Större delen av de 
rektangulära stensättningarna hänförs till den yngre järnåldern, främst sen vikingatid, och Hyenstrand 
anser det sannolikt att de öst-västorienterade bör kunna ses som belägg för en datering till den perioden 
(1974: 21). Dock finner han typens förekomst i äldre järnåldersmiljö alltför besvärande för att man 
utifrån registerdokument ska kunna använda den som dateringsfaktor vid översiktliga bearbetningar. 
Precis som med stenflaksgravarna betonas noggranna besiktningar som nödvändiga för att man skall få 
kvalificerade data (1974: 21). Trots att de rektangulära stensättningarna anses vara tveksamma som 
kronologiska belägg utifrån kombinationsberäkningarna för Stockholms län kan det ändå iakttas ett 
samband med höggravfälten som inte förekommit hos de tidigare nämnda typerna. Monumenttypen, 
liksom den kvadratiska, har en vid spridning i Mälarregionen med en viss koncentration i Attundalands 
södra delar. Tydligast i området kring Sollentuna-Danderyd-Vallentuna-Åker, vilket presenteras som en 
bekräftelse på typens huvudsakliga förankring i yngsta järnålder (1974: 21). 

Högar 
I de tidigare partierna om olika gravtyper har Hyenstrand ganska formelartat presenterat 
forskningshistoria tillsammans med exempel på förekomster och beräkningsresultat. I stycket om högar 
finns plötsligt klara drag av äldre kulturhistoriska grav- och formstudier (jfr Almgren 1904a) och 
gravtypen placeras i ett utvecklingssammanhang och jämförs med äldre former (1974: 21). Flera 
iakttagelser rörande skillnaden mellan äldre och yngre järnålderns gravskick presenteras här som 
generella fakta. T.ex. att de äldre gravarna karaktäriseras av stor omsorg i materialval och utförande, 
samt är flacka i profil men utsträckta i ytan. Den yngre järnålderns monument däremot anses slarvigare 
byggda, men i profil och i terrängen mer framträdande. Företeelser vilka hos Ambrosiani kunde iakttas 
på ett urval av gravfält, men vilka inte ansågs som definierande drag i sammanställningen av de äldre 
och yngre gravarnas karaktäristika, har i Hyenstrands framställning tio år senare förvandlats till 
generella drag och sanning (Ambrosiani 1964: 64ff, 77ff; Hyenstrand 1974: 21). Tyvärr nämner 
Hyenstrand inte i texten varifrån denna insikt kommer eller ger den några hänvisningar, varför det blir 
omöjligt att avgöra om påståendena härstammar från hans egna studier eller information som 
framkommit under åren efter 1964. Möjligen ser vi här ett uttryck för en muntligt traderad bild av 
förhistorien, vilken ackumulerats och förts vidare som en levande kunskap bland personalen inom 
Fornminnesinventeringen och ämbetets undersökande verksamhet, något vilket även kan anas i 
Ambrosianis avhandling. 

Hyenstrand gör förvånansvärt vaga uttalanden om gravhögarnas utveckling och nämner att 
gravhögarna i Mälarregionen ”…kan ha sina företrädare i vissa storhögar” (1974: 21). Han kan också 
ana ett samband mellan att storhögar i Medelpad och Norge generellt har äldre dateringar och sina 
motsvarigheter i Mälarregionen (Hyenstrand 1974: 21; jfr Holmqvist 1972). Läsare med ett 
tidsperspektiv till publikationen kan ana att det hela handlar om den gamla debatten kring storhögarna 
förd mellan Sune Lindqvist och Nils Åberg (jfr Ljungkvist 2005). Häri finns en tydlig skillnad mellan 
Ambrosianis lokala blickfång och Hyenstrands vidare perspektiv, t.ex. behandlas inte frågan om 
högarnas ursprung av Ambrosiani som också utesluter medvetet avvikande lokaler som Birka ur sin 
studie. Trots att det finns en uppenbar koppling till Almgrens diskussion om sambandet mellan Uppsala 
högar, andra storhögar och den yngre järnålderns höggravskick (1904a, 1904b, 1934) förekommer inga 
referenser till denne eller andra modernare författare. Den enda referensen i stycket är till Wilhelm 
Holmqvists publikation om reliefbroscherna från Helgö (1972) vilken används för att belysa att den 
folkvandringstida handeln mellan Norrland och Helgö kan vara av intresse i fråga om sambandet mellan 
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storhögarna i Norge och Medelpad och gravhögarna i Mälarområdet. Storhögarna berörs delvis senare 
i avhandlingens kapitel om sambandet mellan storhögar och Husabyar (1974: 115ff). 

Hyenstrands arbete bekräftar att högen är så vanlig som gravtyp att en statistisk analys kan tyckas 
meningslös (1974: 21). Detta troligen en kombination av faktisk förekomst och att högens utformning 
göra att den inte försvinner om den övertorvas. I kombinationsanalysen framträder dock ett uppenbart 
samband i Stockholms län mellan höggravfält, skeppssättningar, treuddar och rektangulära 
stensättningar, ett samband som är mindre tydligt i Sotholms härad där den mindre vanliga rektangulära 
stensättningen slår igenom i statistiken (1974: 21). Hyenstrand spekulerar i att det kan vara 
inventeringstekniska orsaker bakom utslaget. I det centraluppländska testområdet finns också ett mindre 
tydligt samband mellan de yngre gravtyperna vilket gör kronologin mindre tydlig. Detta kommer 
troligen av att de större höggravfälten har ett förhållandevis betydande inslag av de äldre varierade 
gravtyperna vilket antyder stabilare bebyggelseenheter och att gravfälten använts under längre tid (1974: 
21). I bebyggelsearkeologisk terminologi kan det ytterligare specificeras genom att de större 
höggravfälten har ”…en förhållandevis större andel ursprungsenheter med direkt kontinuitet till 
primärenheter” (1974: 21, se vidare 34ff). I linje med äldre forskares iakttagelser ser Hyenstrand att 
höggravfälten förekommer över hela Mälardalens järnåldersbygder. De finns dessutom påfallande 
rikligt i södra Södermanlands inland och på Mälaröarna, områden vilka ger ett yngre intryck i fråga om 
fornlämningar och landhöjning.  

Treuddar 
1974 kunde ca trettiofem treuddar som undersökts arkeologiskt identifieras i Mälarområdet (Hyenstrand 
1974: 21). Endast få av dem innehöll fynd, t.ex. treudden vid Gredby på Adelsö (H Rydh 1936: 138, 
176) och två treuddar vid Roslags-Näsby i Täby sn, RAÄ 138, (SHM 25.917). Trots detta har de sedan
Almgrens publikation om Alundas fornminnen (1912: 344) förknippats med den yngre järnåldern och
främst daterats genom den generella gravfältsmiljön. Bilden bekräftades av Ambrosiani (1964: 68) och
senare undersökningar, t.ex. Modin (1973: 75ff). Hyenstrand påpekar att även äldre dateringar
förekommer, samt att de påfallande ofta är fyndtomma vilket kan föranleda en diskussion kring
tolkningen av fornlämningstypen (1974: 21f). Hyenstrand tar inte upp någon tolkningsdiskussion, vilken
vi senare kan återfinnas hos t.ex. Andrén (2004, 2014). Gravtypens kronologi presenteras som något
svårgripbar, men med en tendens att dateras från möjligen folkvandringstid till äldre vikingatid
(Hyenstrand 1974: 21f). Gravtypen förefaller inte heller vara vanlig på utpräglat sena vikingatida
gravfält med rektangulära stensättningar. På andra platser i Sydsverige, främst västra Småland,
förekommer enligt Hyenstrand treuddar i äldre miljöer (1974: 21f; jfr Slöjdare 1973).

I diskussionen om treuddens förekomst visar Hyenstrands kombinationsanalys några intressanta 
samband (1974: 22). Trots att typen är förhållandevis ovanlig finns ett klart samband med höggravfält 
då en tredjedel av höggravfälten med minst hundra registrerade fornlämningar innehåller treuddar, dock 
sällan mer än en eller ett par. I Uppland kunde dessutom observeras den ovanligt regelbundna 
proportionen ca 1/40 eller 1/50 treuddar i förhållande till de andra fornlämningarna. De tycks också 
överrepresenterade på gravfält i speciella miljöer, t.ex. på Björkö där Hemlanden kan uppvisa ett 
femtiotal, eller på gravfält med kungshögar, t.ex. Sjökullarna i Vada sn, RAÄ 10, Inglandshögen i Vansö 
sn (Lindqvist 1936: 24) och Ottarshögen i Vendel (Näsman 1972). Sambandet mellan treuddar och 
triangulära stensättningar anser Hyenstrand vara oklart (1974: 21f). 

Utbredningsmässigt förekommer treuddarna i studien i de centrala och södra delarna av 
Attundaland, i området på båda sidor av den sörmländska vattenleden, samt på Selaön, medan de 
beskrivs som sparsamt förekommande i Upplands centrala och västra delar samt i södra delarna av 
Södermanland (1974: 21f). 
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Skeppssättningar 
Den sista gravtyp Hyenstrand går igenom av intresse för oss är skeppssättningen (1974: 22). Utöver att 
den är ovanlig, precis som treudden, beskrivs att typen förekommer i två topografiskt och kronologiskt 
skilda miljöer. Dels i anslutning till rösen och bronsåldersmiljöer i höjdlägen, dels på gravfält av yngre 
järnålderskaraktär nere i bygden. För bronsåldersdateringarna kan det enligt Hyenstrand ha uppstått 
vissa ”… terminologiska oklarheter …” vad gäller skeppssättningar och avlånga fornlämningar av 
”Brobyhustyp” vilka finns i likartade lägen (Hyenstrand 1974: 22; Ambrosiani 1964: 98). 

De få undersökningar som gjorts av skeppssättningar i Mälardalen fram till 1974 kunde i huvudsak 
datera dem till vikingatid (1974: 22), några genom fynd, t.ex. Sävja, RAÄ 108, undersökt av Tiiu Mets 
1960 (SHM 26.789; Ambrosiani 1964: 28) och andra genom generell gravfältsmiljö, t.ex. vid Vavd i 
Hållnäs sn (AiS 1971:1: 44). Att de är så få gör att Hyenstrand bedömer kombinationsberäkningen som 
relativt intetsägande i kronologiskt hänseende. Han ser vidare att de är tämligen säkert förankrade i 
yngre järnålder och föreslår att de är att betraktas som samtida med treuddarna. Däremot skiljer sig den 
geografiska spridningen åt då skeppssättningarna har en tydligare spridning mot kustområdena (1974: 
22f). 

Hyenstrand sammanfattar sin genomgång av gravtyperna med att understryka att det enbart handlat 
om en ytlig granskning av fornlämningstyperna med ett begränsat urval klart identifierbara typer (1974: 
23). Flera svårfångade eller statistiskt ounderbyggda typer har dessutom uteslutits, vilket är i linje med 
avhandlingens frågeställningar. I undersökningen har ingått ca fyrahundra undersökta anläggningar från 
Uppland varav endast ca 10% anses vara mer eller mindre säkert daterade, dvs ca fyrtio stycken. Övriga 
har daterats utifrån fornlämningsmiljön eller förekomst av harts vilket gett en generell äldre 
järnåldersdatering, inklusive folkvandringstid, på samma sätt som hos Ambrosiani (1964: 65f). 
Hyenstrand bedömer därför det statistiska underlaget för datering av fornlämningstyper utan 
undersökning som begränsat, samt som avslutning att ”De allmänna fördelningar till äldre och yngre 
järnålder som för vissa typer tidigt har framförts, kan dock ej vederläggas” (1974: 23). Vilka dessa typer 
är och när deras kronologiska fördelning framförts framgår tyvärr inte. Återigen får man intrycket att 
han gör ett inlägg i en pågående allmän debatt och om inlägget vänder sig mot något framfört av 
Ambrosiani (1964), av någon före honom eller någon mellan 1964 och 1974 är idag omöjligt att avgöra 
utifrån avhandlingstexten. 

Gruppering av gravfälten 
Under rubriken gruppering av gravfälten sammanfattar Hyenstrand informationen från genomgången av 
de enskilda gravtyperna och presenterar den bild statistiken ger av gravarnas sammanhang (1974: 23f). 
I sammanställningen pekas ut hur uppskattningsvis 2% av de kända, synliga, fornlämningarna blivit 
arkeologiskt undersökta, vilket vi tidigare nämnt idag troligen är en överskattning i fråga om 
gravrelaterade fornlämningar. Av de undersökta anläggningarna har endast en liten del kunnat 
identifieras i landskapet före undersökning, vilket gör att alla statistiska beräkningar kan omkullkastas 
av mer undersökningar. 

Hyenstrand gör dock gällande att studien antyder att de allmänna tendenser vilka är iakttagbara hos 
vissa särpräglade fornlämningstyper kan utgöra ett användbart dateringsunderlag (1974: 23f). Dvs. i 
bebyggelsearkeologiska analyser av större bygder där gravfälten används som indikator på grövre 
kronologiska skeden i utvecklingen. Hyenstrand presenterar vidare utifrån sin fornlämningsgenomgång 
att när dessa utvalda gravmonumentstyper uppträder i upprepade kombinationer kan de sägas 
representera kronologiska skeenden (1974: 23).  

Framför allt gäller det den äldre järnålderns gravskick, vilket tidigt identifierades av Almgren 
(1904a, 1934) och andra (t.ex. Floderus 1946: 28) och som genom de nya analyserna tydligast kan knytas 
till resta stenar, triangulära stensättningar och gravfältsanknutna rösen. Även andra ovan nämnda typer 
kan med försiktighet användas för att identifiera de äldre gravfälten. Det yngre kronologiska skiktet 
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företräds av höggravfälten där skeppssättningar och treuddar understryker den tidsmässiga förankringen, 
även om de båda sista typerna skall ses med en viss osäkerhetsmarginal (1974: 23f). 

Björn Ambrosiani kunde i sin studie (1964) identifiera två typer av gravfält, de äldre varierade och 
de yngre homogena vilka i huvudsak karaktäriserades av runda stensättningar och högar. Ambrosianis 
indelning innehåller i praktiken tre typer av gravfält då han även diskuterar de senvikingatida varierade 
gravfälten som en undergrupp till de yngre homogena (1964: 58f). Åke Hyenstrand kan genom 
bearbetningen av sitt material, där bl.a. de runda mycket vanliga stensättningarna uteslutits på statistiska 
grunder, dela in gravfälten i Mälarlandskapen i fyra grupper efter deras ledtyper (1974: 23). 

Hyenstrand delar således utifrån sina statistiska iakttagelser in Mälardalens gravfält i fler kategorier 
än Ambrosiani. För syftet att datera bebyggelseenheter fyller de dock ungefär samma funktion. I 
Ambrosianis avhandling nämns gravfält med inslag av både äldre och yngre gravar även om 
kontinuitetsfrågan inte behandlas ingående (t.ex. 1964: 76). Trots att indelningen i gravtyper och 
gravfältsgrupper är starkt förenklande gör Hyenstrands gruppering att en viss variation blir synlig. Om 
skillnaden i framställning stammar ur att Ambrosianis gruppering innefattar de runda stensättningarna 
medan Hyenstrand i sina beräkningar utesluter dem är svårt att säga. Det är vidare något svårt att förhålla 
sig till att han utesluter dem ur beräkningarna samtidigt som en gravfältsgrupp, grupp 3, uttalat innefattar 
dem. Hyenstrands gravfältsgrupper kan även kombineras i ytterligare grupper, t.ex. Grupp ad 1 + 2 
vilken innehåller både rest sten och treudd (1974: 23f). 

I och med indelningen av gravfältsgrupperna går Hyenstrand vidare till huvuddelen av sin 
avhandling i vilken grupperna, tillsammans med fornlämningsantal, illustreras på spridningskartor och 
används för att för att studera bebyggelseutveckling och struktur i Mälarlandskapen (1974: 24ff). I 
arbetet presenteras omfattande gravfältsstatestik, hundareanalyser, diskussioner kring kolonisation och 
populationsberäkningar tillsammans med inlägg i den då pågående debatten kring territoriell indelning 
och liknande. Arkeologihistoriskt, och om man är intresserad av de frågorna är resten av avhandlingen 
av stort intresse, men för oss blir den mindre intressant även om delen framhäver vilken information 
man ansåg var viktig att hämta ur gravstudier. Några få observationer som görs i det partiet är dock 
värda att belysa här. 

Hyenstrands fyra gravfältsgrupper (1974:23).  

Grupp 1 utgörs av gravfält innehållande en eller flera typer: triangulära stensättningar, resta stenar 
och rösen. Denna grupp representerar äldre järnålder. 

Grupp 2 utgörs av gravfält vilka innehåller en eller flera av följande faktorer: minst fem högar, 
treuddar och skeppssättningar. Den gruppen representerar yngre järnålder. 

Grupp 3 representerar gravfält innehållande endast runda övertorvade stensättningar eller sådana i 
kombination med som mest fyra högar. Denna grupp bedöms som kronologiskt mer anonym pga. 
de runda stensättningarna vilka även förekommer i tidigare perioder, men då de vanligen är av 
samma typ som de i grupp 2 ses det som rimligt att de i huvudsak tillhör yngre järnålder. Här avviker 
Hyenstrands och Ambrosianis indelningar något. 

Grupp 4 är en kategori vilken innefattar övriga gravfält vilka inte otvetydigt kan hänföras till de 
tidigare kategorierna, t.ex. gravfält av grupp 3-karaktär men som även innehåller kvadratiska eller 
rektangulära stensättningar. Denna grupp bedöms kronologiskt på samma sätt som grupp 3. 
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Gravfältsstatistik 
Ca 8570 gravfält bearbetas i Hyenstrands avhandling och ur detta kan vi belysa några intressanta 
observationer (1974: 24ff, tabell 1, 2). Mest iögonfallande är att ett mindre antal gravfält, t.ex. Jordbro, RAÄ 
182, i Österhaninge, Malmby, RAÄ 92, i Närtuna sn, och Tunbogravfälten, RAÄ 13 och 48, Hemlanden på 
Björkö och gravfältet vid Gamla Uppsala kyrka, RAÄ 123, avviker så starkt i fråga om antal synliga 
fornlämningar och miljö att de blir statistiska anomalier (1974: 24). Utöver de tydligt avvikande gravfälten 
förefaller antalet fornlämningar per gravfält vara förvånansvärt jämnt i olika härader, med en svagt sjunkande 
trend från öst till väst, med undantag av Roslagen. Samma tendens finns om man studerar antal gravfält per 
bebyggelseenhet där de centrala områdena i Attundaland, Södertörn och Södermanlands kustregioner är extra 
rika på fornlämningar (1974: 27).  

Några gravfältstrender som lyfts fram i sammanställningen är att gravfälten med den kombinerade 
gruppen ad 1 + 2, dvs gravfält med kontinuitet från äldre till yngre järnålder, endast utgör ca 2-5% av 
det totala materialet, samtidigt är deras storlek ofta två till tre gånger större än genomsnittsgravfältet i 
sina respektive områden (1974: 27). Detta framhålls som en bekräftelse på att typerna är kronologiskt 
åtskilda och att de höga gravantalen bekräftar att storleken är direkt beroende av anläggningstid. 

Generella slutsatser Hyenstrand drar av gravfältstatistiken är att de centrala delarna av Attundaland, 
Södertörn och de till Mälaren anslutna delarna av Södermanland utgjort Mälarregionens mest betydande 
järnåldersbygd (1974: 27f). Hur mycket av den bilden som är ett utslag av metodologi och exploatering 
är dock oklart, att där förekommer en stor mängd i landskapet synliga monumenttyper är dock 
otvivelaktigt. Vidare presenteras de inre delarna av Uppland, främst stråket Oland – Närdinghundra – 
Lyhundra – Sjuhundra som ett område med tydlig dragning åt ålderdomligare monumentformer (1974: 
27). Som glesare och yngre järnåldersbygder framträder samtidigt de västra delarna av norra 
Mälarregionen, Mälaröarna och Roslagen, samt Södermanlands södra och inre områden. 

Sammanfattning 
Hyenstrands analys av ett då rekordstort antal gravar och gravfält innebar att vi fick en ny bild av 
järnålderssamhällets utveckling i Mälardalen och i förlängningen större delen av Sverige. 
Spridningskartorna vilka presenterades i hans publikationer cementerade den bild av arkeologiska 
regioner och samhällsstruktur vi har än i dag. Speciellt Fasta fornlämningar och arkeologiska regioner 
(1984), vilken förtydligar mycket av det Hyenstrand skrev i sin avhandling och redovisar mer ur 
projektet Fornlämningsdata, bidrog till det sistnämnda. De statistiska analyserna lyfte även fram och 
bekräftade flera av Ambrosianis iakttagelser och modeller. Hyenstrands sätt att ta sig an gravmaterialet 
resulterade även i att flera olika grupperingar av synliga gravmonument i landskapet kunde utskiljas.  

Paradoxalt nog innebar denna informationsmängd och arkeologins nya väg, vilken helt vilade på 
kunskap hämtad från gravfälten, att ämnet hamnade längre än någonsin från gravarna och människorna 
i dem. Trots den överväldigande mängden data i Hyenstrands avhandling finns inga spår av den stora 
komplexitet och mänskliga närvaro som genomsyrar Almgrens publikationer (t.ex. 1904b). Hos 
Hyenstrand (1974) och Ambrosiani (1964) kan vi bara ana den mänskliga komplexiteten vilken skymtar 
fram i deras tydliga betoning av källkritik och medvetenhet om statistiska felkällor. Tyvärr finns en 
tendens när de båda sedan citeras i flera led att denna medvetenhet om de bakomliggande faktorerna 
försvinner och de förenklade statistiska modellerna förvandlas till facit. När Hyenstrands och 
Ambrosianis modeller och kronologiska indelningar blev en del av arkeologin skapades också, mer eller 
mindre frivilligt, en bild av vad som var det ”normala” gravskicket under järnåldern 

Som exempel på vad man kan säga om förhistoriska samhällen utifrån gravar ger Hyenstrands 
avhandling svaret: enormt mycket, och detta trots att han enbart fokuserar på icke undersökta synliga 
fornlämningar. Den beskrivande informationen kring individuella fornlämningar i fornlämningsregister 
och kartor är mycket liten, ändock gör den statistiska analysen att varje liten fornlämning får betydelse  
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Fig. 8. Einar Kjellén och Åke Hyenstrand, till höger, vid Stora Hemstahällen, Hemsta, Boglösa sn, Uppland. 
Fotograf Sören Hallgren. Bild från Enköpings museum. 

och bidrar till ökad kunskap så länge man vet vilka frågor man skall ställa till materialet. Tyvärr fanns 
inte utrymme för analyser av det inre, på ytan osynliga, gravskicket inom bebyggelsearkeologin. Utifrån 
de två av Hyenstrands publikationer vi främst behandlat här är det lätt att få intrycket att han bara 
behandlade gravarna ytligt ur ett statistiskt perspektiv. Hyenstrand tar sig dock an gravar på en mer 
avancerad nivå i flera andra publikationer. T.ex. i publikationen Ancient monuments and prehistoric 
society redogörs för gravens roll i samhället ur ett mycket processualistiskt perspektiv, t.ex. hur 
monumentala gravar har ett samband med överskottsproduktion och kan ses som en form av materiell 
kommunikation (1979: 20ff). I det arbetet beskriver han även problematiken med klassifikation och 
gruppindelning av arkeologiska lämningar, något som delvis saknas i hans avhandling, samtidigt som 
klassifikationen är en nödvändig del av den arkeologiska processen (1979: 40f). Tyvärr fanns inte plats 
att bearbeta de publikationerna här, men de är intressanta ur flera perspektiv, inte minst det 
forskningshistoriska då de behandlar gravarna ur ett processuellt samhällsperspektiv. 
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2.4. Anne-Sofie Gräslund, Birka och den andra gravarkeologin  

Parallellt med att den Ambrosianska/Hyenstrandska bebyggelsearkeologin blev allt inflytelserikare 
under 70-talet skrev Anne-Sofie Gräslund sin avhandling Birka IV. The Burial Customs. A study of the 
graves on Björkö (1980). Tillsammans med de andra Birkapublikationerna (Arbman 1943; Geijer 1938; 
Selling 1955; Hägg 1974; Duczko 1985) har avhandlingen blivit normgivande för förståelsen av 
vikingatida fenomen i Mälardalen. Hennes studie omfattar de ca 1100 gravar Hjalmar Stolpe undersökte 
på Birka. Precis som Björn Ambrosiani och Åke Hyenstrand studerade Anne-Sofie Gräslund i Uppsala. 
Först under Mårten Stenberger och sedan med Bertil Almgren som handledare. Avhandlingsarbetet 
slutfördes i samarbete med Birka-kommittén på KVHAA med Greta Arwidsson som ordförande 
(Gräslund 1980: Preface). Gräslund kom dessutom under arbetet med Birkagravarna i kontakt med en 
stor mängd potentiellt tidigkristna skelettgravar och fortsatte under 80-talet att arbeta vidare med 
problematiken kring den här typen av gravar. I kapitel 5 diskuteras vidare en del av Gräslunds studier 
av de tidigkristna gravarna. Då avhandlingen behandlar ett mycket stort antal gravar from vikingatid i 
Mälardalen kommer kapitlet nedan vara mer detaljerat an de tidigare. Kapitlet har två syften, det är både 
en forskningshistorisk biografi och en beskrivning av yngre järnålderns gravskick. Gräslunds 
avhandling är endast 94 sidor lång, men sidorna är så informationstäta att de uppgifter som förmedlas i 
detta kapitel får ses som ett litet smakprov snarare än på något sätt heltäckande. Redovisningen av 
gravfenomenen följer också i stort presentationen i avhandlingen. 

Att studera Birkas gravar 
När vi idag studerar det vikingatida gravskicket är det viktigt att tänka på att Birka-miljön är närmast 
unik i Sverige genom sin koncentration av gravar i tid och rum. Ambrosiani går så långt att han 
exkluderar Birkagravarna helt från sin diskussion om gravskicket i Mälardalen med motiveringen att de 
troligen representerar en helt annan miljö och tradition än den man möter i den omkringliggande bygden 
(Ambrosiani 1964: 78). Hyenstrand utesluter Birka, tillsammans med andra lokaler bl.a. Jordbro- och 
Tunbogravfälten samt gravfältet vid Gamla Uppsala kyrka för att de är statistiska anomalier(1974:24). 
Både Ambrosiani och Hyenstrand betraktar gravmaterialet ur en statistisk synvinkel vilket kan 
legitimera att de utesluts. Gräslunds avhandling visar dock på att platsen inte är så avvikande som bl.a. 
Ambrosiani gör gällande.  

Om vi är intresserade av hur gravskicket tog sig uttryck i Mälardalen under perioden är Birka av 
enormt värde. Platsen kombinerar ett stort antal undersökta gravar med vad som troligen är en blandning 
av inhemska rurala gravtraditioner, gravtraditioner från andra platser och det närmast kosmopolitiska 
gravskick som växt fram inom det vikingatida handels- och resenätverket. Gravmaterialet är därför en 
manifestation av hur dynamiken i det vikingatida samhället materiellt uttrycktes på en specifik plats och 
Anne-Sofie Gräslunds avhandling gör det översiktligt. 

This is yet another example of Stolpe’s outstanding powers 
of observation; methods which were introduced into field 
archaeology as novelties in the 1950s and 1960s were 
already being used by him in the 1870s and 1880s. 
Gräslund 1980: 62 
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Birka IV. The Burial Customs har inga 
drag av den då förhärskande bebyggelse-
arkeologiska inriktningen utan är en 
systematisk studie av gravskicket i sin egen 
rätt, i syfte att studera, om möjligt, de 
begravdas sammansättning och sociala 
struktur (Gräslund 1980: 1). Arbetet vilar 
delvis på Stolpes och Arbmans tidigare 
arbeten, samt ett stort urval av äldre 
publikationer kring gravskick och 
föremålsstudier för bedömningarna vilket gör 
att det känns mycket klassiskt i sitt upplägg. 
Upplägget gör även att det idag också känns 
mer modernt och användbart för 
gravskicksstudier i jämförelse med många 
samtida publikationer. Gräslunds arbete kan 
därför sägas representera en gravarkeologisk 
tradition vilken lever kvar parallellt med den 
bebyggelsearkeologiska. En tradition som är 
mer traditionell i sitt fokus på gravmaterialet 
som studieobjekt och därför samtidigt idag 
modern då den bevarar ett explorativt 
förhållningssätt och öppenhet för komplexa 
detaljer vilka föll bort i bebyggelse-
arkeologins modeller. Gräslund låter även 
originalkällorna ofta komma till tals och lyfter 
fram Stolpe och hans metoder som utvecklande 
för den svenska arkeologin. T.ex. insåg Stolpe 
att man bör undersöka hela gravhögen, inte 
bara dess centrala del, för att få en korrekt bild av monumentet. I ett brev till Hans Hildebrand från 1875 
berättar Stolpe att han bl.a. undersöker hela högarna och inte lämnar delar oundersökta, vilket resulterar 
i att han ofta träffar på flera begravningar i samma hög (Gräslund 1980: 1). En sådan medvetenhet om 
gravmonumentens komplexitet saknas ofta i betydligt yngre publikationer. Tyvärr fortsatte praktiken att 
endast undersöka delar av gravmonument i jakt på en förmodad central begravning långt fram i 1900-
talet och kan sägas vara lika undermålig arkeologi som att inte undersöka utanför de synliga 
monumenten eller att gräva bort monumentens överbyggnad med maskin utan närmare undersökning.  

Terminologi 
Precis som de tidigare författarna vi behandlat har Gräslund ett stycke om terminologi (1980: 3). Där de 
flesta tidigare författare skiljer på gravskick, som den inre begravningsformen, och gravtyp eller 
gravform, som beteckning på den yttre gravformen, har Gräslund samma inkluderande definition på 
gravskick som Almgren använder i titeln på sin artikel om vikingatidens gravskick (1904b). Dvs. 
gravskick används som en övergripande term för att beskriva den kompletta begravningspraktiken, 
inklusive den yttre gravformen, den inre begravningsformen och hanteringen av kvarlevorna, samt 
gravgåvor och liknande. Jag använder samma definition och inkluderar även olika typer av praktiker 
vilka utförs på eller i anslutning till graven. Som Gräslund uppmärksammar är det dock bra att minnas 
att gravskick rymmer en stor mängd fenomen men ofta används i vardagstal för att ange i detalj olika 
varianter av gravskick (1980: 3). Begreppet brandgravskick avser egentligen ett sätt att hantera 
kvarlevorna och höggravskick avser en yttre form och t.ex. kammargravskick avser både en inre konstruktion 

Fig. 9. Framsidan av Anne-Sofie Gräslunds avhandling 
Birka IV. The Burial Customs. A study of the graves on 
Björkö (1980). 
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och ofta även hanteringen av kvarlevorna. 
Gräslunds undersökning, och begreppen eller 
modellen för studien av gravarna, skiljer sig 
något från de vi tidigare berört i det att den 
djupstuderar ca 1100 utgrävda enskilda 
gravar från flera gravfält för att kunna 
kartlägga och dra slutsatser om samhälle 
och begravningspraktiker på Birka. 
Ambrosiani och Hyenstrand studerar främst 
gravarna i syfte att dra slutsatser om 
samhällsutvecklingen ur ett vidare 
perspektiv. Detta gör bl.a. att Gräslunds 
terminologidiskussion har ett delvis annat 
fokus. Hon är vidare en av de få som 
specifikt berättar vad hon menar med olika 
begrepp. 

Birkas perioder 
I avhandlingen refererar Gräslund sällan till absoluta datum i fråga om gravmaterialet utan lutar sig 
istället mot en grov uppdelning i två perioder, tidig- och sen Birkatid. Redan 1943 använde Holger 
Arbman begreppet Birka-Zeit för perioden ca 800-975 (Gräslund 1980: 3; Arbman 1943: XVII). 
Gravarnas datering i en tidig och en sen Birka-tid bygger på en bedömning av fyndmaterialet och 
Gräslund hänvisar till Birka I (Arbman 1940 – 1943) för vidare detaljer. Precis som de flesta av 
författarna vi behandlar här nämner även Gräslund problemet med att skapa en tydlig kronologi för 800- 
och 900-talet. Men för sin avhandling anser hon att det räcker med en två-delad periodsindelning för att 
observera trender i gravmaterialet (1980: 3).  

Skelettgravarna 
Bland Birkas skelettgravar kan Gräslund urskilja tre huvudgrupper, kistgravar, gravar utan kista och 
kammargravar. Till skelettgravarna kommer även en fjärde grupp obestämdbar skelettgrav vilken avser 
skelettrester vilka påträffats begravda ovanpå den ursprungliga markytan, samt gruppen möjliga 
skelettgravar där information om benens kontext ofta saknas eller de förefaller härstamma från förstörda 
gravar (1980: 7f). I diskussionen behandlas bl.a. problemet med att skilja kistgravar från kammargravar 
där grundskillnaden är att kistor är portabla medan kammare är en fast konstruktion byggd på plats 
(Gräslund 1980: 7f; jfr Cleve 1948: 72; Lamm 1973: 66 m.fl.). Kistgravar identifieras vanligen då 
antingen spikar eller trärester antyder närvaron av en kista, samt att utrymmet är stort nog att rymma 
kroppen och möjligen några personliga föremål, men inte mycket större. Gräslund framhåller vidare att 
kammare vanligen anses vara rymligare än kistorna och ofta innehåller ett större urval av fynd, men att 
skillnaden mellan dem inte endast står att finna i måtten, utan i en kombination av mått och fynd då 
bevaringsförhållanden ofta gör det omöjligt att urskilja detaljer (1980: 7).  

Den främsta skillnaden mellan kistornas och kamrarnas mått finns dock i deras bredd (Gräslund 
1980: 7). Kistorna är vanligen inte bredare än 0,65 m och aldrig bredare än 0,8 m. Kamrarna däremot är 
vanligen bredare än 1,15 m och aldrig smalare än 0,9 m, en skillnad Gräslund även kan se på 
kontinenten, t.ex. på det frankiska gravfältet vid Eick, Moers i Rhenlandet (Hinz 1969: 55). Gravar vilka 
är minst 1,27 m breda för Gräslund till kammargravskategorin även om spår av en träkonstruktion saknas 
(Gräslund 1980: 7). 

Gräslunds definition av generella gravtermer 
(1980: 3f): 

Grave type: external and/or internal structures. 

Burial method: inhumation or cremation. 

Burial: the interment of a body, as in ”there were 
three burials in the mound”. 

Burial custom: a collective term to describe the 
complete burial practice including the grave type, the 
burial method, grave goods etc. 
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Gravarna utan kista är en diffusare grupp vilken kan innefatta gravar vilka ursprungligen innehållit 
en spiklös kista eller kammare vars spår försvunnit med tiden. Till kategorin räknas gravar vilka varken 
uppvisar spår av kistor eller kammare, även om organiska sådana kan ha förekommit. En annan 
osäkerhetsfaktor utgörs av storleken på gravgropen då kistgravar i de flesta fall grävts ca 0,1 m bredare 
än kistan, men Gräslund lyfter fram minst fem fall där groparna varit betydligt större och varierat mellan 
1,15 – 1,35 m i bredd (1980: 7). Detta gör det svårt att oproblematiskt skilja på kammargravar och stora 
nedgrävningar för kistgravar. Gräslund understryker också att trots att hon försökt gruppera 
källmaterialet efter dess karaktär har det inte alltid gått att särskilja mellan olika typer, kanske på grund 
av att skarpa skiljelinjer aldrig funnits mellan dem. Såväl individuella behov och sammanträffanden som 
dåliga bevaringsförhållanden och dokumentationens kvalité påverkar utformningen och bedömningen 
av en gravtyp (1980: 7).  

Utifrån statistik baserad på de olika gravtypernas mått kan Gräslund iaktta olika grupperingar, vilka 
har ett litet överlapp t.ex. mellan små kammargravar och stora kistgravar, dock finns tydliga skillnader 
i huvuddelen av materialet och i fråga om proportioner är skillnaderna mycket stora (1980: 8). Nedan 
presenteras ett litet urval av informationen och slutsatserna Gräslund presenterar kring de olika 
gravtyperna (1980: 12ff). 

Fig. 10. Gravfälten på Björkö. 1 – Hemlanden, 2 – gravfältet norr om Borg, 3 – gravarna i Borg, 4 –gravfältet 
söder om Borg, 5 – Grindsbacka, 6 – Kärrbacka, 7 – Ormknös. Från Gräslund (1980: fig 4.) 

Gravar utan kistor 
Gravar utan kistor utgörs av 185 st rektangulära eller oregelbundet rektangulära gravgropar utan spikar 
eller spår av en kista (Gräslund 1980: 12ff, tabell 1). Bredden är mindre än 1,27 m, vanligen mindre än 
1,1 m. En stor del av gravarna innehöll inget gravgods. Typen innehåller 33 korta gravar, max 1,5 m 
långa, vilka tolkas som barngravar. Endast 45 gravar kan dateras, 13 till tidig Birkatid och 32 till sen 
Birkatid. Gravgroparna är huvudsakligen oregelbundet rektangulära och 31 st är trepetzoida. Vuxna 
personers gravar varierar mellan 1,53 – 2,55 m i längd och mellan 0,45 – 1,27 i bredd. Djupet på 
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gravgropen varierar mellan 0,1 – 2,1 m och viss skillnad kan iakttas mellan de olika gravfälten (Gräslund 
1980: 12ff). 

Mycket pekar på att de gravlagda i den här klassen var svepta och begravdes utan kista, något som 
var vanligt under vikingatid och tidig medeltid i Skandinavien och Finland (Gräslund 1980: 13ff). 
Många av de 185 gravarna i kategorin har troligen aldrig innehållit kistor utan de döda har endast varit 
svepta eller placerade på eller under någon form av organiskt material. Gräslund håller för troligt att 
skelettgravar i allmänhet troligen fick någon form av organiskt underlag och hänvisar till flera 
undersökningar med bevarade svepningar från samma tid, bl.a. Stengade på Langeland (Skaarup 1976), 
Färgaren nr 22 i Lund (Mårtensson 1963a: 54; Blomqvist 1963: 228f), S:t Clemens nr 8 i Lund 
(Mårtensson 1976: 92) och Grönland (Nørlund 1924: 60), (Gräslund 1980: 12ff). Det finns vidare flera 
exempel från Birka på gravar , både i denna gravklass och bland kammargravarna, där den döde vilat på 
någon form av bädd av t.ex. dun inslaget i tyg (Hägg 1974: 83), vilket förekommer i bl.a. Valsgärdes 
båtgrav 6 och 7 (Arwidsson 1942: 96 f, 1977: 81, 87) m.fl., eller gräs, halm eller löv, något som även 
förekommer i båtgraven i Årby, Rasbokil (Arbman 1940b: 47), en av båtgravarna i Tuna, Badelunda 
(Nylén & Schönbäck 1953: 4ff) och flera av skelettgravarna på Kjuloholmsgravfältet, Kjulo sn, Finland 
(Cleve 1978: 82) (Gräslund 1980: 12ff).   

Andra paralleller till Kjuloholm, och andra finska gravfält, (Cleve 1978: 82) är att skinn eller päls 
även där har använts som underlag (Gräslund 1980: 14ff). Gräslund skriver med hänvisning till Inga 
Hägg att det i Birka har bl.a. påträffats pälsfragment under spännbucklor i flera gravar, vilka kan 
härstamma från klädesdetaljer, men troligen stamma från skin eller pälsar vilka legat under kroppen 
(Gräslund 1980: 14). Hägg nämner dock att det finns sammanhang där det är troligt att pälsen tillhört 
dräkten, ibland till och med med sidenfoder och hon går så långt att hon påstår att det kan vara motiverat 
att tolka pälsen i somliga gravar som rester av prydnadsbräm till plagg (Hägg 1974: 91). Agnes Geijer, 
vilken Hägg hänvisar till framhåller i sin tur att klädsel och bolster förekommer i gravarna, bland detta 
finns t.ex. ekorr- mård- och bäverpäls, samt vildsvinsborst (Geijer 1938: 133). Gräslund har även 
hänvisningar till nordväst-tyska 700-talsgravar där man svept de begravda i djurhudar (Gräslund 1980: 
13; Stein 1967: 125). Tyvärr finns inga närmare detaljer kring representationen av skinn bland de olika 
gravtyperna hos Gräslund. Indikationer på skinn finns även bland kremationsgravarna där björnklor 
förekommer (Gräslund 1980: 14; Arbman 1943: 460; Petré 1980: 5ff). 

En ytterligare iakttagelse som görs är att björkbark troligen använts i gravarna (Gräslund 1980: 14f). 
I kistlösa, såväl som kist- och kammargravar finns fragment av näver vilka förefaller tjänat som antingen 
underlag eller täcke. Näver, i form av täcken, möjliga kapell, tält eller svepningar har även påträffats 
bl.a. i Valsgärdes båtgrav 6 och 8, samt i gravar från romersk järnålder och folkvandringstid (Arwidsson 
1942: 104ff, 1954: 107ff), även båtarna i Vendel (Stolpe & Arne 1912: 9) och 16 av gravarna på gravfält 
C vid Kjuloholm (Cleve 1978: 82) skall ha varit täckta av näver (Gräslund 1980: 14f). De flesta av 
gravarna från Vivallen, i Funäsdalen, daterade till 900-1000-talet, innehöll näverfragment vilka Gustaf 
Hallström tolkade som rester av svepningar (1944: 305ff, 325ff). Gräslund nämner även senare 
uppteckningar rörande att samerna använde näver, ren- och björnskin, linne- och ulltyger, samt den 
avlidnes kläder till olika formar av svepningar vid gravläggningar (Gräslund 1980: 14f; Manker 1961: 
75, 185f, 191f). 

Gräslund avslutar med Cleves iakttagelse att det finns en markant skillnad i kistanvändandet mellan 
övergångsperioden och medeltiden i Finland, nämligen att från och med slutet av 1100-talet upphör 
närmast användandet av kistor (Gräslund 1980:15; Cleve 1978: 80ff). 

Gravar med kistor  
På Birka registrerar Gräslund 218 st gravar vilka innehåller spikar eller tydliga spår av en träkista, samt 
ett fall med en nitad kista (Gräslund 1980: 15ff, tabell 2). Vid botten är kistbredden sällan mer än 0,65 
m och aldrig bredare än 0,8 m. Gravgropen kan dock vara bredare. Bland kistgravarna återfinns 69 
kvinnogravar, 30 mansgravar och 46 barngravar, samt 72 obestämda gravar. Bland dem kan 59 dateras 
till sen Birka-tid och 20 till den tidiga. Kiststorleken, utifrån spikarnas position, för vuxna varierar 
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mellan 1,55 – 2,4 m och av 128 uppmätta återfinns 82% i intervallet 1,8-2,15 m. Endast två kistor 
överskred 2,25 m i längd, däribland den ovanligt formade, nästan trågliknande, kistan i grav Bj.493 
vilken hade bottenmåtten 0,6 x 2,0 m samt toppmåtten 1,2 x 2,4 m. De vuxnas gravar var mellan 0,35-
0,8 m breda, undantaget Bj.493 nämnd ovan. Av 126 uppmätta hamnade 92% inom intervallet 0,4–0,65 
m breda, med avvikare åt båda hållen vilka uppvisade måtten 1,95 x 0,35 å ena sidan och 2,15 x 0,8 å 
andra. Gravfälten Grindsbacka och Kärrbacka sticker ut i materialet då alla kistor där, med ett undantag, 
endast är 0,4 m breda, något Gräslund tolkar som en indikation på att de tillhör Birkas sista fas (Gräslund 
1980: 15ff). 

Tyvärr är det inte alltid klart hur Stolpe mätte djupet på gravarna, ibland förefaller han mätt från 
markytan och i några fall med höggravar ibland från högytan, informationen som finns säger dock att 
djupet på gravarna varierar mellan 0,1–2,0 m. Nio kistor vilka placerats på eller över markytan inuti 
högar, vilka tillsammans med andra mycket grunda gravar tolkats av Gräslund som möjliga 
vinterbegravningar. Även gravarna vilka innehåller broddar eller isläggar kan möjligen tolkas som 
vinterbegravningar (1980: 75f). Av 127 uppmätta kistgravar hamnar 87% på ett djup mellan 0,6-1,4 m. 

Spikar och kistformer 
Antal spikar i kistorna varierar, men ligger huvudsakligen mellan 10–20 hos 117 kistor (Gräslund 1980: 
17). Färre spikar, 1-9 st, är påträffade i 57 kistor och över 20 spikar har påträffats i 19-20 kistor. Flest 
spikar, hela 68 st, kunde grav Bj.857 uppvisa. I 17 gravar med spår av kistor påträffades inga spår av 
spikar eller nitar, utan de var troligen sammanfogade med dymlingar eller plugg. Kistformen var 
vanligtvis rektangulär, men i hela 73 fall, 29% av all registrerade kistor, mer eller mindre trapetzoid och 
i minst tre fall antyder spikarnas placering att kistan varit bredast på mitten. I ett tiotal fall tycks kistorna 
haft utåtsluttande sidor och en smal botten kombinerad med ett bredare lock (Gräslund 1980: 16ff). 

Gräslund finner flera paralleller med trapetzoida kistor, bl.a. från norra Frankrike, Belgien, Holland 
och nordvästra Tyskland där de är vanliga från 500-800-talet och ses som ett kristet drag (Gräslund 
1980: 20; France-Lanord & Fleury 1962: 344; Schmid 1965: 173). Typen är också vanlig från 700-talet 
och troligen tidigt 800-tal på det östfrisiska gravfältet vid Dunum och det frisisk-saxiska Drantum, 
Oldenburg (Schmid 1969: 263ff mfl.). Mellan 800-ca 950, och möjligen senare, förekommer även 
kistformen i Hedebytrakten (Jankuhn 1972: 102f, 114, 126) och bland båtgravarna i Kaupang vilket 
tolkats som indikation på kristet inflytande (Gräslund 1980: 19f; Blindheim 1978: 174). Referenser till 
svenska trapetzoida kistor finner Gräslund bl.a. hos de tidiga kyrkogårdsgravarna på Gotland (Westholm 
1926: 104, m.fl.), de tidigmedeltida kistorna från stavkyrkan vid Thulehuset (Mårtensson 1963a: 44f) i 
Lund och 1100-talsgravarna under S:t Lars i Linköping (Zachrisson 1958: 185ff). Den trapetsoid 
kistformen förknippas med tidiga kristna begravningar både på kontinenten och i Sverige (Gräslund 
1980: 19f). 

Det finns också indikationer på att flera kistor haft en upphöjd bas, antingen konstruerade med hjälp 
av tvärslår under kistan eller en förlängning av kort- eller långsidorna för att skapa ben (Gräslund 1980: 
20f). Exempel på detta förekommer på flera platser i Skandinavien och Gräslund presenterar flera i 
Uppland, bl.a. från Eke i Vaksala sn (Sundquist 1934: 126ff) och Mora äng, Lagga sn (SHM inv.nr. 
22289), samt Mälby, Altuna sn (Julius 1919: 89ff). Ovanligare former återfinns hos kistor med 
utåtlutande sidor, av vilka endast ett fåtal finns på Birka men paralleller finns bl.a. hos kyrkogårdsfynden 
från Stånga på Gotland (Hansson 1908) och hos kistor med rundade ändar (Gräslund 1980:22ff). Av de 
senare har ett tiotal påträffats och hela sju förefaller vara gravar för barn eller yngre individer. Trots att 
kistor med rundade ändar ofta är stockkistor eller trågformade kistor kan Gräslund endast hitta spår av 
en potentiell stockkista i materialet, även om hon inte pga. deras organiska konstruktion, helt kan 
utesluta att typen förekommit (1980: 22ff). 

Nitar, vagnskroppar och slädar. 
En av de märkligare kistkonstruktionerna förekom i grav Bj.1131 i vilken en 2 x 1 m bred kista 
konstruerad med hjälp av 68 eller 69 nitar påträffades (Gräslund 1980:24f). Nitarna varierar i storlek 
mellan 3,1 – 7,6 cm och förekommer i en och platsvis två rader längs kistans kant samt mellan 6-24 cm 
ovanför gravschaktets botten. Gräslund avfärdar Arbmans förslag att kistan skall vara konstruerad av 
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delar från en båt då huvuddelen av nitarna från en båt, dvs de vilka sammanlänkar borden, vanligen är 
ca 3-3,5 cm och de längre härrör från delar där spant eller andra detaljer fästats (1980: 24). De betydligt 
större nitarna, vilka är i majoritet, från kistkonstruktionen stämmer bättre överens med de vilka 
förekommer i vagnskorgar. Gräslund diskuterar att nitade kistor är mer kända från Danmark där Else 
Roesdahl kunnat visa att de flesta är vagnskroppar av Osebergstyp (Gräslund 1980: 24; Roesdahl & 
Nordquist 1971: 20ff; m.fl.) Av de fjorton gravar med vagnskroppar vilka påträffats i Danmark och 
norra Tyskland, fram till 1980, kunde samtliga dateras till 900-talet och av dem har elva innehållit 
kvinnor och de andras kön varit obestämbart. Gräslund drar därför slutsatsen att personen i grav Bj 1131 
också varit en kvinna. Förekomsten av spännbucklor av typen P51 i graven styrker antagandet. Även i 
båtgrav 7 i Valsgärde finns rester av vad som kan ha varit en vagnskropp, även om Gräslund också säger 
att den har tidigare tolkats som en möjlig nitad skeppskista (Gräslund 1980: 24; Arwidsson & Blomberg 
1977: 99ff).  

Antagandet att den nitade kistan i Valsgärde 7 möjligen skulle kunna utgjort en form av 
förvaringskista innan den användes för begravningen är inte så märklig som den låter. Gräslund kan visa 
fler exempel där personer gravlagts i vad som uppenbarligen varit förvaringskistor, ibland med 
kantbeslag, nitar, lås och gångjärn (1980: 25). T.ex. i en grav från Råga Hörstad, Skåne, vilken 
inkluderade 34 nitar och spikar i tre rader och en järnhasp (Strömberg 1968: 18ff), en grav från Forlev, 
Vemmelev socken, Sorø amt (Brønsted 1936: fig 102), samt en grav från Lejre där ena kortsidan av 
kistan bänts ut för att ge plats åt den gravlagdes ben (Andersen 1969: 5ff). 

Gräslund diskuterar vidare förekomsten av halva båtar, vilka t.ex. påträffats i gravar i Kaupang 
(Blindheim 1960: 51f), Esbjerg (Vorting 1972: 5f), Fosie i Skåne (Burenhult 1971: 44ff) och Tuna i 
Alsikes grav VII (Arne 1934: Taf XXVII). Hon föreslår att de kan utgöra spår av slädar i samma 
konstruktion som samernas akjor vilka användes för begravningar och konstrueras med nitar på samma 
vis som de vikingatida båtarna (Gräslund 1980: 25f; Manker 1963: 74, 364ff). Gunilla Larsson väljer 
dock att tolka den halva båten från Tuna i Alsike som en stockbåt med påsatta bord, snarare än en akja 
(Larsson 2007: 47).  

Kropparnas position i gravar med och utan kista 
Undantaget kammargravarna omfattar Gräslunds undersökning 425 skelettgravar: 185 gravar utan kista, 
218 kistgravar, 4 obestämbara och 18 möjliga inhumeringar (1980: 26). I hela 236 finns inga spår av 
skelettet. Endast tänder återstår i 36, hela eller delar av kraniet i 31 och varierande skelettfragment i 41 
st men fortfarande för få för att kunna dra några slutsatser om kroppens position. 

Gräslund sammanfattar sina resultat kring kroppspositioner som följer, bland gravarna med 
välbevarade eller delvis bevarade skelett där positionen kunnat bedömas är det vanligast att kroppen 
återfanns utsträckt på rygg (1980: 26). Positionen återfanns bland 21 kistgravar och 27 kistlösa gravar. 
Armarna är vanligen tätt lagda intill kroppen, men i 14 fall vilar en eller båda händerna över bäckenet. 
Andra variationer förekommer i individuella gravar, bl.a. Bj. 1067 där höger underarm vilar över midjan 
och vänster över bäckenet, eller Bj. 1097 och 659 där fötterna nästan korsas. 

I ett fåtal fall ligger kroppen på sidan med uppdragna knän, t.ex. i kistgravarna Bj.904 och Bj. 978, 
samt den kistlösa graven Bj. 1092 (Gräslund 1980: 26). I några fall återfanns kroppen liggande på sida 
med utsträckta ben, t.ex. Bj. 138C. Det förekommer även enstaka fall där kroppen behandlats 
annorlunda, t.ex. Bj. 83A där kroppens förvridna position antyder att den tryckts ned i gropen eller Bj. 
1054 och Bj. 887 där gravschaktet förefaller varit för litet så man blivit tvungen att tvinga huvudet på 
plats. I endast ett fall, Bj. 724, förefaller kroppen lagts på mage (Gräslund 1980: 26). 

Gravarnas orientering 
Huvuddelen av skelettgravarna på Birka, kammargravarna undantagna, är orienterade i väst-östlig 
riktning. Bland gravarna där riktningen gått att bedöma har huvudet vanligen placerat i väst. Gräslund 
sammanfattar gravarnas riktning som följer (1980: 26f): Trots att majoriteten av skelettgravarna är 
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orienterade väst-öst finns en ganska stor variation i hur exakt de är orienterade efter väderstrecken. 
Spridningen faller tydligt inom intervallet mellan NV-SV, med majoriteten koncentrerade kring 
västpunkten. Mellan 84%, för gravar utan kista, och 87%, för kistgravar, har en orientering som faller 
inom den västliga kvadranten av gradskalan (Gräslund 1980: 26f).  

Ett fåtal gravar förefaller ha den motsatta orienteringen, dvs öst-västlig. Bland dem finns elva 
kistgravar och tolv kistlösa gravar. Med ett undantag härstammar alla dessa gravar från Hemlanden och 
Gräslund är av åsikten att gruppen är tillräckligt stor för att orienteringen bör ha någon mening utöver 
att var ren slump (1980: 26f). Att de flesta av kistorna varit av trapetzoid form gör dessutom att man kan 
utesluta att orienteringen är ett resultat av att man blandat ihop kistans huvud- och fotända. Utöver 
placeringen på Hemlanden finns inget som utmärker gravarna där huvudet placerats i öst, de ger 
intrycket av att ha jämn spridning av barn, män och kvinnor (Gräslund 1980: 27). Det enda avvikande 
är att hela 25%, dvs sex av 24, innehöll broddar, vilket avviker något från den normala trenden där 
endast 5,7% av gravarna i materialet, dvs 63 av ca 1100, kan uppvisa broddar. Broddar funna i 
hästkontext undantaget. Gräslund sätter broddarna i samband med vinterbegravningar och föreslår att 
de avvikande huvudplaceringarna kan ha at göra med årstiden för begravningen (1980: 27), men har i 
andra sammanhang diskuterat broddarna som ett inslag i föreställningen om färden till Hel, sk. Helskor 
(t.ex. Gräslund 2002: 49; jfr Strömbäck 1961). 

Den väst-östliga orienteringen förknippas oftast med inflytande från kristendomen och gravar som 
placerats i nord-sydlig har ofta tolkats i ett förkristet ljus. På Birka förekommer dock gravar i nord-
sydlig, eller motsatt, riktning i endast fyra fall. Även detta diskuterar Gräslund mer ingående i flera verk 
(t.ex. 2002: 46f) 

Gräslund betraktar kistorna, speciellt de spikade, som ett nytt fenomen för området (1980: 43f). 
Inga liknade kistor är kända från vendeltid eller tidigare i centrala Sverige, men trots detta förekommer 
spikade kistor från början av Birkas tidiga period. Oscar Almgren förknippade gravskicket med 
influenser från kristna områden och seder utifrån (1904b: 315) och Gräslund stödjer detta genom att 
presentera hur alla kistor, troligen från tiden runt 800, vilka påträffats bland de tidigaste gravarna 
innanför Hedebys vall alla sammanfogats utan spikar (Gräslund 1980: 43; Jankuhn 1972: 135). 

Enligt Gräslund är det dock svårt att hitta tydliga paralleller till Birkas spikade kistor i någorlunda 
nära tid och rum (1980: 44). Många paralleller finns i den senromerska världen från 300-400-talet, men 
försvinner därefter för att oregelbundet dyka upp i Frankiska och Anglo-Saxiska gravar där huvuddelen 
är sammanfogade utan metall. Hon pekar dock ut att paralleller till gravtyperna och placeringen av 
kistgravarna på gravfälten står att finna på kontinenten, närmare bestämt hos Reihengräbergravfälten 
(1980: 44f). 

Kammargravar 
Gräslund definierar kammargravarna på Birka utifrån att de har spår av en fast träkonstruktion och är 
oftast mer än 1,15 m breda, vanligen mer än 1,2 m (1980:7). Bredden är aldrig mindre än 0,9 m och 
gravar vilka är minst 1,27 m breda för Gräslund till kammargravskategorin även om de inte kan uppvisa 
spår av en fast träkonstruktion. Ett utmärkande drag hos kammargravarna är också en hästplattform. 
Kammargravar kan dessutom ofta uppvisa ett förhållande mellan bredd till längd på ca 65%, vilket ligger 
nära det gyllene snittet. Men är Gräslund tydlig med att skiljelinjen mellan kist- och kammargravar inte 
återfinns i ett mått utan i en kombination av faktorer (1980: 7). 

Gräslund beräknar att det finns minst 119 begravningar i kammargravar på Birka, inklusive ett antal 
dubbelgravar och åtta sekundära begravningar (1980: 27). Kammargravar förekommer endast i 
Hemlanden och gravfälten norr om Borg. Gräslund lyfter fram att materialet inte stödjer tidigare 
antaganden om kammargravskicket, nämligen att det är en manligt förbehållen sed koncentrerad till 
900-talet (1980: 29). Bland kammargravarna på Birka, vilka innehöll en person, kan ca 40%, bestämmas
tillhört kvinnor. Hästar förefaller vara ovanligare i kvinnogravar än i mansgravar (1980: 28).

Ett bra exempel på att bilden kan vara mer komplicerad är den rikt utrustade grav Bj.581. Graven, 
vilken har vanligen könsbestämts som manlig utifrån fyndmaterialet och platsen utanför garnisonen men 
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som potentiellt kvinnlig osteologiskt, har visat sig genom aDNA-studier innehålla ben från en kvinna 
(Hedenstierna-Jonson et.al. 2017.) Vad gäller dateringen förekommer kammargravar under hela Birka- 

Fig. 11. Bj.958 en av de kammargravar där 
Stolpe fann spår av vägg-konstruktion. 
Beskuren. Birkaportalen bild 473. 

perioden, även om de är vanligare i den sena delen. Bland dubbelgravarna förekommer gravar med två 
män, två kvinnor och en kvinna och en man (Gräslund 1980: 28). 

Ett område med kammargravar som sticket ut från mängden är de åtta kammargravarna vilka 
påträffades längs terrassen på insidan, dvs väst- och boplatssidan, av vallkonstruktionen i den 
nordligaste delen av Hemlanden. De är alla från den sena perioden och sex av dem innehåller kvinnor, 
vilket gör att Gräslund anar att de tillhört en socialt framstående gruppering kvinnor (1980: 30). 

Mått och spjut 
Kammargravarnas mått beskrivs som förhållandevis homogena, men med en del avvikelser (Gräslund 
1980: 30). Exklusive hästplattformar varierar längden på kammargravarna mellan 1,5 – 3,95 m, med en 
majoritet samlade kring 2-2,9 metersintervallet. Bredden varierar mellan 0,9 – 2,8 m, med huvuddelen 
mellan ca 1,5 – 1,9 m. Kammargravar från tidig Birkatid förefaller något bredare än från den senare. 
Djupet varierar mellan 0,6 – 2,5 m, men vanligen är de ca 1,1 – 2 m djupa. Dvs. generellt djupare än 
gravarna med eller utan kistor, vilka vanligen är ca 0,6 – 1,4 m djupa. Den tydligaste skillnaden mellan 
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kammargravarna i Hemlanden och de norr om Borg är att de norr om Borg är något längre. Detta kan 
troligen kopplas till gravfältets placering intill Birkas garnison då Gräslund pekar på att 
kammargravarnas längd troligen anpassats efter längden på spjuten i graven (1980: 30f; Ekholm 1925: 
332). Spjuten i sin tur ger intrycket av att ha varit i allmänhet mellan 2,2 – 2,4 m långa, även om 
avvikande längder mellan 1,8 – 3,5 m också tycks förekomma. Gräslund diskuterar spjutens betydelse 
då de förefaller spelat en roll i gravläggningsritualen som var viktig nog att spjuten inte kortades av för 
att passa graven utan graven anpassades efter spjuten (1980: 30f). Spjut påträffas i hela 42 kammargravar 
och i flera fall återfanns de instuckna i gravarnas vägg, snarare än placerade bland de andra gravgåvorna. 

Kammarens konstruktion. 
Gräslund finner spår av kammararens konstruktion i flera gravar, bl.a. spår av väggar, tak, golv, stolphål 
och rester av hörnstoplar (1980: 31). Spåren av väggar antyder att de byggts av horisontellt placerade 
plankor eller kluvna stockar, möjligen även hela stockar. Få indikationer finns i Stolpes dokumentation 
på hur väggkonstruktionen hålls ihop, endast en kort beskrivning av att kortsidans stockar stöttade upp 
långsidornas i Bj. 750 och en ritning, av Bj. 958, vilken visar att väggarnas plankor låg an mot 
hörnstolparnas mitt, vilket antyder att de haft tappar vilka passat i urtag i stolparna. En teknik vilken 
finns dokumenterad i kammargravar från t.ex. Stengade, på Langeland (Skaarup 1976: 169), och Lilla 
Jored, Bohuslän (Gräslund 1980: 31f; Sällström 1943: 30f).  

Både Arbman och Stolpe skall nämna timmerkonstruktioner, vilket Gräslund anser bör betyda 
konstruktioner av hela eller kluvna stockar, dock finns inget som kan belägga knuttimring (1980: 31f). 
Gräslund påminner dock om att knuttimrade kammargravar, med plankgolv och tak av plankor och 
näver, förekommer i Karelen under ca 1050 – 1300-talet (1980: 32; Cleve 1978: 216; Schwindt 1893: 
185ff). 

Birkakammargravarnas genomgående horisontella timmerkonstruktioner skiljer sig från 
kammargravarna i Hedeby vilka antingen är konstruerade i enklare stavteknik eller med horisontella 
plankor utan hörnstolpar (Gräslund 1980: 32; Aner 1952: 62ff). Gräslund lyfter även fram Aners (1952: 
68) iakttagelse att hörnstolparna i Bj. 660 inte kan ha används i en väggkonstruktion, dels då närvaron
av flera innåtstickande stenblock i kammaren antyder att väggar inte funnits, dels pga. att det på golvet
i kammaren påträffades både keramikbitar och rester av en metallklädd hink ovanpå ett av stolphålen,
vilket indikerar att stolparna inte stod i kammaren när gravgåvorna placerades i den (Gräslund 1980:
32). Istället föreslår Arner att stolparna härrör från en takkonstruktion, möjligen använd medan graven
förbereddes.

I femton kammargravar finns spår av golv konstruerade av plankor eller kluvna stockar, lagda i 
kammarens längdriktning (1980: 34). Inga spår finns av att kamrarna haft någon rumsindelning av 
plankor. I grav Bj. 523 påträffades ett stort antal nitar på botten av kammaren och ca 45 cm ovanför. 
Detta skall av Arbman ha tolkats som att tak och golv konstruerats av delar av ett båtskrov (Arbman 
1943: 157) och Gräslund pekar ut en parallell i 1000-talsgraven Nr 322 från S:t Clemens Nr 8 i Lund 
(Gräslund 1980: 34; Mårtensson 1976: 93; Lundström 1976: 137). Gräslund presenterar även kammare 
med andra typer av golv, vanligast är utan tvivel jordgolv, men ett exempel finns, Bj. 838, på golv vilket 
troligen varit täckt av näver, och ett exempel, Bj. 707, där en flat berghäll förekommer (1980: 34). 

Spår av takkonstruktion har hittats i tretton kammare, främst i form av trärester ovanpå skelettet 
eller gravgodset, men även tydligare och tjockare lager förekommer, t.ex. i form av kluvna ekstockar 
(Gräslund 1980: 34ff). I flera fall verkar också stenar ha placerats ovanpå taket. På taken har även 
påträffats fynd, t.ex. i fallet med Bj. 523, där taket förefaller konstruerat av delar av ett båtskrov, ovanpå 
vilket utöver nitarna även påträffades fem knivar och en pilspets (1980: 34). 

Enligt Gräslund är det närmast omöjligt att bestämma takhöjden i kammargravarna då alla 
återfunnits mer eller mindre inkalvade (1980:34f). Tittar man på spåren av väggar indikerar de bevarade 
delarna en stor variation i vägghöjd, ofta så låg som 0,3 m men flera fall finns även där träspåren 
indikerar mellan 0,6-0,9 m höga väggar. En kammare, dubbelgraven Bj. 644, har spår vilka antyder hela 
1,75 m höga väggar (1980: 34). Då Gräslund senare kommer fram till att en sittande position varit 
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mycket vanlig i kammargravarna kan man ana att en vägghöjd på 0,3 m kan ha mer med 
bevaringsförhållanden att göra än faktisk takhöjd i kammaren. 

Gräslund presenterar Aners tankar kring kammargravarna i Hedeby och Süderbrarup (Aner 1953: 
70f), däribland att kammaren och väggarna alltid sträckt sig från markytan till kammarens botten 
(Gräslund 1980: 34), samt att kammargravarna i de flesta fall haft någon form av överbyggnad, troligen 
en hög. Som stöd för tanken att det skall ha funnits överbyggnader pekar Aner på att det ofta hunnit 
ansamlas en stor mängd sediment i kammaren innan taket sjunkit in. Mängden sediment skall alltså vara 
mer än vad ett enkelt lager grästorv kunnat producera. Gräslund kan iaktta att fenomenet är det samma 
i majoriteten av kammargravarna i Birka (1980: 34). Huruvida sedimentansamling i kamrarna är nog 
för att kunna påvisa en överbyggnad i form av en hög är dock svårt att säga. Hypotesen är intressant, 
även om samma fenomen borde kunna uppstå om en tilltagande marksvacka återkommande fylls ut med 
jord på samma vis som på moderna kyrkogårdar. 

Vikingatida kammargravar, utöver de som finns i Birka, är sällsynta i Sverige. Gräslund nämner 
bl.a. att kammargravar med hästa finns i Långtora, Tibble och Rasbokil i Uppland, Holm och Överlännäs 
i Ångermanland och Hov i Hällstad Västergötland (1980:34, 39f). Gräslund diskuterar vidare olika 
kammargravar från Danmark och nordtyskland. Gällande konstruktionen finner hon paralleller mellan 
Birka och kammargravar från Hedeby, Stengade, Süderbrarup och Thumby-Bienebek i det att de 
uppvisar horisontella timmerväggar och ibland hörnstolpar (1980: 36). Några paralleller till där 
kammargravarna konstruerats i stavteknik eller att primärgravens döde placerats i en kista finns dock 
inte i Birka. 

Sekundärgravar i kammargravar 
I sju av kammargravarna på Birka kan Gräslund observera sekundärbegravningar (1980: 36f). Dessa 
skiljer sig från dubbelgravarna där skeletten återfinns på samma stratigrafiska nivå. I Gräslunds tycke 
finns inget i Birka som tyder på att man begravt levande personer tillsammans med en avliden, något 
t.ex. Arbman diskuterar (1937: 244ff; 1939: 77) med referens till den arabiske författaren Ibn Rustah 
(Gräslund 1980: 36; Foote & Wilson 1970: 412). 

I många fall kan Gräslund se att ett lager sediment finns mellan det först begravda skelettet, eller 
botten av kammaren med bevarade fynd, och det senare placerade (1980: 36f). Ett exempel, Bj. 605, 
finns där en kvinna i en spikad kista placerats i en kammare med en ursprungligt begravd man och andra, 
t.ex. Bj. 823, där en kvinna begravts i en kammare efter att det tidigare manliga skelettet, tillsammans 
med gravgåvorna, skjutits ihop i ett hörn. I grav Bj. 703, finns tre olika begravningar, först en man vars 
skelett och utrustning skjutits åt sidan för att ge plats åt en kvinna och ca 0,25m ovanför kammarens 
botten återfanns ytterligare ett skelett (1980: 36f). Gräslund ser att minst tre gravar upprepar mönstret 
där en manlig tidigare begravning fått sällskap av en kvinnlig och spekulerar kring ifall detta är en form 
av familjegrav där en hustru begravts i samma grav som sin man. En tolkning hon också föreslagit för 
de mindre rektangulära stensättningar vilka fungerat som utbyggnader eller ”portaler” till flera av 
högarna på gravfältet i Sunnersta (Gräslund 1968: 38f). Gräslund påpekar även att i många av gravarna 
har det inte hunnit avsättas tillräckligt med sediment för att en stratigrafisk skillnad ska bli tydlig mellan 
gravarna, men vi kan ändå dra slutsatsen att en lång tid förflutet mellan begravningarna då den 
ursprungliga kroppen har hunnit förmultna och benen blivit skjutna åt sidan (1980: 36f). Det är därför 
inte omöjligt att fler sekundärbegravningar gömmer sig i kategorin dubbelgravar, om den andra 
begravningen skett relativt snart efter den första. 

Kroppens position i kammargravarna 
I detta stycke lyfter Gräslund fram den spännande iakttagelsen att många av personerna i 
kammargravarna förefaller begravs sittande och pekar på flera passager i Stolpes skrifter och 
dokumentation där han resonerar kring att skelettens märkliga positionering tyder på att de 
ursprungligen suttit upp (1980: 37f). Med brasklappen att de dåliga bevaringsförhållandena för ben gör 



Del I. Framväxten av det arkeologiska gravskicket 

81 

att vi har ett litet skelettmaterial att arbeta med så visar Gräslund att i endast två gravar, Bj. 523 och 854, 
återfinns skeletten utsträckta på rygg, medan skelett i en sammandragen (crouching) sidposition 
återfinns i ca 20 fall. Skeletten i sidoposition uppvisar dock stor variation där t.ex. benen ibland är 
mycket lite böjda, ibland endast ett böjt osv. Ett resultat som kan komma av att flera av dem 
ursprungligen kan ha suttit upp. Gräslund avslutar partiet med att stödja Stolpes tes att att en sittande 
position var den vanligaste bland Birkas kammargravar, åtminstone under den senare perioden dit de 
flesta daterbara bevarade skelett kan föras (1980: 38). Vad gäller kammarens orientering följer de 
samma mönster som övriga gravar, dvs. de är oftast orienterade väst-öst, endast 15 av de 114 
kammargravarna, med känd orientering, faller utanför riktningskvadranten väst-öst, +/- 45˚.  

Kammargravar med hästar 
I materialet identifierar Gräslund tjugo kammargravar med hästar och daterar dem alla som troligen från 
den sena perioden (1980: 39f). Av dem är 16 mansgravar, tre dubbelgravar med en man och en kvinna, 
och en kvinnograv. Idag vet vi, som tidigare nämnts, att minst en till är en kvinnograv. Alla hästar 
återfanns placerade längs med fotändan av graven, och med ett undantag kan hon se att de alla placerats 
på en plattform, dvs på en högre nivå än resten av graven och Stolpe skriver att de alltid var placerade 
utanför själva kammaren, men att taket i ett fall även täckte hästen (Gräslund 1980: 40; Stolpe 1879).  

De flesta hästar påträffades liggande något på sidan med uppdragna ben och huvudet mot söder, 
vridet mot kammaren, men fall finns också där hästen förefaller placerats, eller stöttats upp med stenar 
eller liknande, i en närmast stående position, t.ex. Bj. 842 (Gräslund 1980: 39ff). Gräslund lyfter fram 
att Stolpe själv bedömde åldern på flera hästar, vilken verkar variera mellan ca 4 – 7-8 år (Gräslund 
1980: 41; Stolpes anteckningsbok nr 8: 262). När Gräslund skrev sitt arbete hade hästarna bedömts vara 
en blandning mellan den nordiska hästen och en syd-östeuropeisk Tarpan-häst (Gräslund 1980: 41; 
Lundholm 1947: 207). Anneli Sundkvist tittar närmare på hästarnas ursprung i sin avhandling Hästarnas 
land. Aristokratisk hästhållning och ridkonst i Svealands yngre järnålder (2001), där hon bl.a. nämner 
att Tarpanens plats som potentiell urfader till vikingatidens hästar börjat ifrågasatts utifrån DNA-studier.   

Endast tolv kammargravar pekas ut där hästarna åtföljts av någon typ av artefakt (Gräslund 
1980:41f). De flesta var troligen ridhästar och i nio gravar påträffades sporrar och/eller stigbyglar, 
emellertid innehöll nästan alla betsel. Dessa återfanns sällan vid hästens käkar utan oftare närmare 
ryggpartiet. Stolpe skriver, ”som om de hängt från sadelknappen” (Gräslund 1980: 41; Stolpe 1882: 59). 
Några hästar, t.ex. i Bj. 750 och 834, har av allt att döma varit draghästar då dragkedjor, så kallade 
”piskor” och annan utrustning påträffats i dem (Gräslund 1980: 41). Gravarna vilka innehöll 
vagnskroppar innehöll i alla fall kvinnor. 

I motsats till de hästrelaterade artefakterna så innehöll de flesta kammargravar, vilka innehöll en 
eller flera hästar, också vapen (Gräslund 1980: 41f). Gräslund pekar ut Bj. 581 som ett bra exempel på 
en grav med häst vilken innehåller en hel uppsättning vapen, dvs. svärd, yxa, sax, pilar, spjut och sköld 
(1980: 41f). Graven är för övrigt den enda av Birkas gravar vilken innehåller en hel vapenuppsättning 
och en häst. Vad som gör graven ännu mer ovanlig är, som tidigare nämnts, att den gravlagda är kvinna 
(Hedenstierna-Jonson et al. 2017). 

Gräslund påpekar även att båtgravarna från Vendel och Valsgärde innehåller flera hästar, vilka 
placerats utanför skrovet på båten (1980: 42f). Ett exempel på båtgravar där hästarna placerats i båten 
är det danska Ladbyskeppet (Thorvildsen 1957). Att hästskelett är väldigt vanligt i kremeringsgravar 
från Vendel- och vikingatid, men ovanligare under tidigare perioder, påtalas också med hänvisning till 
Iregrens (1972: 79) och Gejvall och Perssons (1970: 231f) arbeten (Gräslund 1980: 43). 

Vi kan avsluta stycket om kammargravar med att nämna att precis som i fallet med kistgravarna 
diskuterar Gräslund ingående kammargravarna och vilka influenser som kan ligga bakom deras 
framträdande i Mälarområdet (1980: 45f). Gräslund knyter här an till en tradition vilken vi först 
uppmärksammade i samband med Almgrens skrifter om gravskicket (1904b, 1934), nämligen studiet av 
olika gravtypers utveckling och spridning, något vi även kunde återfinna hos Hyenstrand (1974) och 
Bennet (1987a). 
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Gräslund tar bl.a. upp att kammargravar av den typ vi återfinner i Birka förekommer över hela den 
skandinaviska vikingatida världen, inklusive de skandinaviskt influerade områdena i Ryssland och 
Ukraina och några av de tidigaste att diskutera dessa är Arne (t.ex. 1931) och Arbman (t.ex. 1939). Bl.a. 
har ursprunget sökts i Westfalen (t.ex. Arne 1931: 301f) eller andra central- eller sydtyska områden 
förknippade med olika germanska stammar. En inhemsk utveckling kopplad till den romerska 
järnålderns svenska kammargravar har också förts fram (t.ex. av Becker 1953: 163 och Lamm 1973: 
68), medan saxiska ryttargravar från Hollenstedt och Hamburg-Schnelsen, från slutet av 700-talet, är 
mycket lika Birkagravarna i sin utformning och innehåll (t.ex. Schindler 1952: 139ff; Wegewitz 1968: 
68ff). 

Gräslund avslutar med att konstatera att såvida inte vendeltida kammargravar påträffas i centrala 
Sverige så är det osannolikt att Birkas kammargravar är resultatet av en inhemsk utveckling utan snarare 
representerar ett gravskick anammat utifrån, troligen av handelsmännen i Birka. Alternativ att man på 
platsen tog upp den främmande kammargravsedan, men i egen tappning utan kistor och med kroppen 
ofta sittande (1980: 46f). Att några av de bevarade skeletten i de tidiga kammarna begravts utsträckta 
på rygg, men att detta blir ovanligare i den senare perioden antyder detta. Som Gräslund ser det pekar 
materialet i Birka mot att de tidiga kammargravarna har sitt ursprung, eller i alla fall tydliga influenser, 
från Västeuropa, något som styrks av närvaron av t.ex. emaljspännen, Frisiska kannor och trattbägare 
(1980: 46). Även Nils Ringstedt behandlar Birkas kammargravar i sin avhandling The Birka chamber-
graves : economic and social aspects : an analysis based on quantitative methods (1997), vilken vi 
tyvärr inte behandlar närmare i det här arbetet. 

Brandgravar 
Mer än hälften av de utgrävda gravarna på 
Birka, 566 st, är kremationsgravar5 och 
Gräslund går igenom dem lika noga som de 
544 skelettgravarna (1980: 50ff, tabell 4). Här 
kommer vi kort nämna några aspekter vilka 
kan vara av intresse för studiet av 
kremationsgravar i Uppland. Tyvärr var Stolpe 
inte like minutiös i sin dokumentation av 
kremationsgravarna som av skelettgravarna. 
Gräslund berättar att han t.ex. sällan ritade 
profiler av de utgrävda gravarna, men ändå var 
noga med att dokumentera gravarnas 
konstruktion och den relativa placeringen av 
viktiga fynd (1980: 50). De memoranda kring 
gravgrävning Stolpe skrev, dels 1874 för 
kremationsgravar och dels 1890 med 
utförligare instruktioner kring gravgrävning i 
allmänhet, troligen som riktlinjer för hans 
arbetare är så pass utförliga att de skulle kunna 

5 Gräslund skriver avhandlingen på engelska varför termen cremation burials och cremation deposits används för 
att beskriva gravskicket. På svenska använder vi vanligen termen brandgravar och brandlager, men 
kremationsgravar och kremationslager används också. I det här kapitlet använder jag förleden kremation- och 
brand- som synonymer, men med en möjlig övervikt åt kremations-alternativet då det kändes naturligt i samband 
med översättningen av texten. Att brandlager som allmänt fenomen inte behöver innehålla brända ben, vilket 
Gräslunds kremationslager gör, bidrar också till att jag oftast använda den etiketten i redogörelsen om Gräslunds 
avhandling. 

Gräslund identifierar fyra typer av 
kremationsgravar i materialet från Birka 
(1980: 51ff): 

-kremationslager/brandlager

(cremation deposits), definieras som resterna av ett 
gravbål med brända ben och ibland föremål eller 
fragment därav vanligen spridda på den 
ursprungliga markytan, antingen på bålets 
ursprungsplats eller på en annan plats. 
Kremationslagren sägs inte vara nedgrävda i en 
grop, dock kan i vissa fall urnor påträffas 
nedgrävda i marken genom brandlagret.  

-urnor utan omgivande kremeringslager (urns
without a surrounding cremation deposit).

-brandgrop (cremation pit).

-benlager (bone deposit), dvs brända ben spridda
över ett större område utan inslag av material från
bålet.
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användas i dag (Gräslund 1980: 50; Stolpe 1874; Hallström 1913: 25f). 
Gräslund ägnar en del av diskussionen kring kremationsgravar åt huruvida kremeringen skett på 

platsen för graven eller ej, vilket är en diskussion som fortfarande förekommer i samband med den yngre 
järnålderns gravskick där närvaron av bålrester blir vanligare i gravmaterialet (1980: 61). Stolpe 
förefaller betraktat det som norm att grav och bålplats var samma sak, medan Oscar Almgren (1904: 
312) och senare Arbman (1956a) och Jansson (1972: 68) var av annan åsikt. Gräslund tillför information
från egna kremationsexperiment rörande underlagets inverkan på möjligheten att avgöra frågan
(Gräslund 1980: 61, 1978: 363ff). Hennes slutsats är att kremationsgravarna på Birka representerar båda
varianterna.

Kremationslager 
Kremationslagren, vilka utgör 86,5% eller 490 st, av Gräslunds brandgravsmaterial, kännetecknas av en 
stor variation i såväl storlek som tjocklek och utformning (Gräslund 1980: 51f). Storleken varierar t.ex. 
från ca 0,3 – 5 meter och tjockleken mellan ca 0,015 – 0,33 meter. Storleken varierar något med formen 
på brandlagren, de runda är mest homogena och majoriteten av dem är sällan större än 1,8 meter. 
Majoriteten av de rektangulära eller ovala var dock större än 1,8 m i längd. Övervägande delen av 
brandlagren var också mellan 0,03-0,15 m tjocka. Lagren i sig återfanns deponerade på markytan, 
samlade i mindre stenrektanglar, t.ex. Bj. 406, på stenröjda ytor, t.ex. Bj. 382, och i många fall täckta 
av stenar eller intill större stenar, t.ex. Bj. 127 (Gräslund 1980: 51f). 

I många fall är det tyvärr svårt att avgöra exakt var och på vilken nivå brandlagret påträffades då 
profilritningar saknas (1980: 52f). Gräslund är tydlig med att i flera fall förefaller brandlagret påträffats 
en bit upp i en hög, troligen pga. att man grävt bort delar av markytan runt högen för att öka dess höjd. 
Det förekommer även minst 20 fall där brandlagren verkar vara deponerade på eller extremt grunt i 
högarna då brandlagren hittades direkt under eller till och med i grästorven. Mindre än hälften av de 
grunda lagren kan förklaras vara sekundärgravar i högar vilka också har ett brandlager i botten, i alla 
andra är de dock den enda begravningen (1980: 53). 

Gräslund finner en parallell till de mycket grunda brandlagren i södra och östra Polen där urnor med 
brandlagerrester och ben påträffats i ytan av gravar och sammankopplats med en arabisk källa vilken 
nämner att slaverna samlade just askan i urnor och placerade dem på toppen av en hög (1980: 53; Zoll-
Adamikova 1972: 525f, 528). Gräslund spekulerar även kring huruvida detta är ett spår av 
vinterbegravningar. Idag har vi funnit många fler exempel på detta, t.ex. i Slinkbacken, Uppland (Wexell 
2005) och Lindholm Høje i Danmark vilket behandlas närmare i bl.a. kapitel 3 (jfr Herschend 2009: 37). 

Kremationslager med urnor 
Kremationslagren innehöll i nästan två tredjedelar av fallen en, eller ibland flera, keramikkärl placerade 
i eller på lagret. Kremationslager med urna framhålls därför som den vanligaste brandgravstypen på 
Birka. Precis som Stolpe väljer Gräslund att kalla keramikkärlen som påträffas urnor (1980: 53f) vilket 
först kan tyckas oproblematiskt då de ofta innehåller rester av brandlagret och brända ben.  

Gräslund visar att i 248 fall fanns ett kärl, i 38 fall två stycken och sju gravar hade tre kärl, samt att 
Stolpe ofta skriver att kärlen innehöll kremerade ben, men även att han i många fall inte nämner något 
om deras innehåll (Gräslund 1980: 53). Detta illustrerar den problematik kring keramikkärl i 
brandgravar som mer eller mindre förekommer i alla rapporter där beskrivningen av graven inte är 
väldigt detaljerad. Stolpe är medveten om att det i många fall förekommer keramikkärl vilka inte har 
någon praktisk funktion i graven (Gräslund 1980: 53; Stolpe 1876: 5). Snarare verkar de vara för 
efterlivet eller kan ha ingått i de åminnelsemåltider Almgren beskriver (1904b: 312f). Stolpes 
grundinställning är dock att de oftast tjänar som behållare för resterna av den avlidne (Gräslund 1980: 
53; Stolpe 1876: 5). I flera fall är det tydligt att keramikkärlen i gravarna varit någorlunda hela och 
innehållit ben. Men det är likaså ofta svårt att avgöra om de nu trasiga kärlen snarare varit sönderslagna 
på toppen av kremeringslagret eller markytan under högen redan innan högen lades upp och om de då 
innehöll brända ben eller om benens närvaro är en bieffekt av att kärlen placerats på brandlagret. 
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Bland gravarna på Birka förefaller det vara vanligt att keramikkärlen faktiskt varit urnor och att de 
innehållit förhållandevis mycket ben. Om detta är ett utslag av att vag dokumentation tolkats i linje med 
den använda terminologin, dvs att kärl omnämnda som urnor bör innehållit mycket ben, eller faktiska 
iakttagelser är svårt att entydigt säga. I flera av rapporterna betraktade i denna avhandling är det mycket 
svårt att avgöra keramikkärlens egentliga roll.  

Gräslunds beskrivningar, vilka ofta citerar Stolpe eller Hallström som grävde ut flera urnor på 
Historiska museet (1913), ger dock intrycket av att urnorna innehöll förhållandevis mycket ben, vanligen 
upp till mer än halva kärlet (Gräslund 1980: 53), även om de i denna typ av begravning aldrig innehåller 
alla ben utan en stor del återfinns i kremeringslaget utanför.  

Majoriteten av keramikkärlen återfinns på eller i kremationslagren, men i materialet förekommer 
även i sporadiska fall kärl inbyggda i små stenkammare, med en flat sten eller ett mindre kärl som lock 
eller ibland placerade i en grop nedgrävd genom kremeringslagret (Gräslund 1980: 54). 

I kremationslagret påträffas ofta tillsammans med ben fynd av kamfragment, pärlor, spikar, nitar, 
brynen, eldstål och knivar och Gräslund kan se att de flesta av dem även förekommer, någon gång, i 
själva urnorna. Endast nitarna förekommer något oftare, i hela tolv urnor (1980: 54). Annars förefaller 
med några få undantag endast benen ha placerats i urnorna.  

Fynd av rituell karaktär 
Utifrån sin statistik kan Gräslund slå fast att den vanligaste artefakten som påträffas i eller på urnorna 
är torshammarringar (1980: 54). Dessa påträffades i 27 av de 311 gravar som innehöll urnor, vanligen 
placerade på urnan, eller i dess topp, samt i några fall runt dess nacke eller i botten. Bara i sex fall 
återfanns ringarna i kremeringslagret, men inte i direkt anknytning till urnan. För mer detaljer kring 
torshammarringarna hänvisar Gräslund till Krister Ströms kapitel i Birka II (Gräslund 1980: 54; Ström 
1984). 

Till fynd av religiös eller kultisk karaktär för Gräslund även fynd av bröd, äggskal och obrända 
hönsben (1980:54). I eller nära urnan påträffades bröd i sex gravar, äggskal i fyra och i tre gravar obrända 
hönsben. I t.ex. Bj. 369 och Bj. 1148 påträffades närmast hela skelett av obrända kycklingar ovanpå 
urnorna. De här fyndtyperna ger inte intryck av att ha samma anknytning till urnan, möjligen med 
undantag av äggskalen. I ett fall påträffades äggskal utan anknytning till urnan, men fågelbenen i hela 
tio gravar och brödrester i hela 25. Även hasselnötter påträffades i 18 kremationslager, fruktkärnor i tre 
och ett vetekorn i en, vilket antyder att kremationslagren undersöktes noggrant (Gräslund 1980: 54). 
Gräslund framhåller att även om fynden ovan kan betraktas som inget mer än mat så är det klokt i denna 
kontext att även tolka dem ur en fruktbarhets- och återfödelsesynvinkel (1980: 54). 

Till fynd av rituell karaktär kan man även räkna de vapen som påträffats nedstuckna i brandgravar. 
Fyra exempel finns på detta, Bj. 205 där en yxa påträffades stående på eggen i brandlagret, Bj. 1035 där 
en huggkniv/sax påträffades nedstucken i brandgropen, Bj. 391 där ett spjut stuckits ned i brandlagret 
och Bj. 426 där ett svärd stuckits ned (Gräslund 1980: 76). Flera paralleller till detta finns i den 
skandinaviska världen, bl.a. i åtta gravar på Kvarnbacken, Åland, (Kivikoski 1963: 68f) och på 
Gudingsåkrarna, Vallstena sn, Gotland (Lindqvist 1945: 31f) m.fl. (Gräslund 1980: 76). 

Benkoncentrationer utan urnor 
Under denna kategori samlar Gräslund ett tiotal gravar vilka inte passar in i mallen för kremationslager 
med urna (1980:54f). Hälften av dem uppvisar ett kremationslager som också har en grävd grop av 
varierande storlek och form, från t.ex. 0,6 m i diameter och 0,15 m djup till ca 0,3 m i diameter och 0,3 
m djup. Groparna innehöll kremationsrester och brända ben, medans kremationslagren utanför dem var 
tomma på ben eller endast innehöll ett fåtal.  

Den andra hälften av gravarna innehöll inga gropar, men där var benen ändå koncentrerade på ett 
ca 0,15-0,3 m stort område (1980: 54f). I två av de senare fallen fanns inte heller några ordentliga 
kremationslager utan benen återfanns samlade innanför stenkretsar, tillsammans med fynd och 
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kremationsrester. Gräslund ser det som mycket möjligt att dessa gravar haft benen och delar av 
brandlagret samlat i en organisk behållare som försvunnit (1980: 55). En torshammarring påträffades 
ovanpå en av benkoncentrationerna. Avvikande från gravarna med benen koncentrerade i gropar var 
grav, Bj. 172, där en grop påträffades i östra kanten av kremationslagret, men benen återfanns inte 
koncentrerade i den utan var spridda i hela lagret. 

Diskussionen om brända båtar 
Under rubriken kremationslager för 
Gräslund en lång diskussion kring 
förekomsten av nitar i kremeringsgravar. 
I den presenteras bl.a. en detaljerad 
sammanställning av Birka-gravar med 
sannolikt brända båtar (1980: 55ff). 
Diskussionen förekommer hos de flesta 
som diskuterar brandgravskicket i 
Mälardalen och Gräslund sammanfattar 
hur olika författare tagit ställning kring 
frågans många detaljer (1980: 55ff). 

Gunlög Anderson, som använder 
Valsgärde 6 som utgångspunkt, har tre kriterier för att tolka nitar i en kremationsgrav som en båt, 
nämligen: minst 50 nitar, koncentrationen av dem på ett rimligt område, samt nitarnas form och storlek 
(Gräslund 1980: 55; Anderson 1963: 6ff). Gräslund framhåller att minimiantalet nitar, dvs 50, främst är 
satt för att exkludera mindre träkonstruktioner och föremål snarare än att representera det minsta antalet 
nitar i en båt vilket kan vara mycket litet (1980: 55f). Nitarnas antal och storlek bör också analyseras 
utifrån båtkonstruktionen vars detaljer ger upphov till nitar av olika storlek och antal (1980: 55f).  

En annan författare som får stor plats i diskussionen är Michael Müller-Wille, vilken anser att 50 
nitar är tillräckligt som indikation på att en båt bränts (Gräslund 1980: 55f; Müller-Wille 1970: 33ff).  

Anledningen till att Müller-Wille sätter nitantalet så pass högt som 100 nitar för en säker 
båtindikation är, enligt Gräslund, att han kan visa att flera vikingatida nitade kistor ofta innehåller mer 
än 50 nitar, inklusive Bj. 1131 (Gräslund 1980:55f). Som tidigare nämnts har dock Gräslund nyanserat 
detta och anser att det i många fall kan röra sig om vagnskroppar i stället för kistor med många nitar. 

Gräslund passar även på i sammanhang med detta att berätta att det inte förefaller finnas några 
obrända båtgravar på Birka. Dock har nitrader från tre 5,7-9 m långa båtar, Bj. 824B, 879 och 1137, 
påträffats i stadsvallen (1980: 56). Endast en av de tre båtarna kan kopplas till fynd av gravkaraktär, 
nämligen Bj. 824B, i vilken ett kranium, en kruka och delar av en hink påträffades. Båten var dock, 
enligt en av Stolpes anteckningsböcker, täckt av en svart jord uppblandad med obrända djurben av 
samma karaktär som svarta jorden. Gräslund anser att de tre båtarna troligen ingått i stadsvallens 
konstruktion och att fynden i Bj. 824B snarast bör komma från en äldre förstörd grav (1980: 56). Det 
har framlagts att vikingatida båtar generellt har något kortare nitar än de vendeltida (Anderson 1963: 
22) och Gräslund föreslår utifrån det att båtarna i stadsvallen varit äldre och uttjänta (1980: 58).

Kremationslager med nitar på Birka 
I genomgången av kremationsmaterialet från Birka finner Gräslund att 285 stycken gravar innehåller 
mellan 1- ca 150 nitar (1980: 56f). Bland dessa finns endast två som faller inom Müller-Willes kategori 
för säkra båtgravar, Bj. 46 och Bj. 112A-B. Utöver det finns 23 brandgravar vilka innehåller 50-100 
nitar och troligen representerar båtkremationer, samt ytterligare två med mindre antal nitar, men vilka 
innehåller ankarformade nitar, något som ytterligare indikerar närvaron av en båt (1980: 56f, tabell 5). 

Gräslund iakttar vidare att det påträffats urnor i de två säkra båtgravarna och i 16 av de 23 potentiella 
båtkremationerna (1980: 58). Gravarna täcktes, med ett undantag, av runda högar vars dimensioner ofta 

Michael Müller-Willes klassifikation av nitantalet i
brandgravar (Müller-Wille 1970: 33ff).

-Kremationsgravar med mindre än 50 nitar, vilka 
troligen inte härrör från båtgravar. 

-Kremationsgravar med 50-100 nitar, vilka tolkas som
troligen härstamma från en bränd båt.

-Kremationsgravar med mer än 100 nitar, vilka med 
säkerhet klassas som båtgravar. 
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var större än genomsnittet. Undantaget, Bj. 326 från Kvarnbacken, utgjordes av en 20 x 6 m oval närmast 
båtformad hög med kantkedja där formen stödjer antagandet att det handlar om en kremerad båtgrav. 
Intill graven skall det finnas två liknande icke undersökta gravar (1980: 58). 

Kremationsgravar utan kremationslager 
Gräslund fortsätter sin genomgång av de kremerade gravarna på Birka med de som faller utanför 
kategorin gravar med kremationslager (1980: 58ff). Gravarna med kremationslager utgör 86,5 % av alla 
registrerade, men de andra typerna får också stort utrymme i diskussionen och de resonemang som förs 
där visar att Ambrosianis modell (1964) och gravtypologi fått stort genomslag. 

Urnor utan omgivande kremeringslager 
Gräslund berättar att bland kremationsgravarna förekommer 20 gravar där ett keramikkärl påträffats 
innehållande rester av gravbålet, och ibland omgivet av brända ben, men där det omgivande 
kremationslagret saknas (1980: 58f). Med två undantag är alla påträffade i Hemlanden och framställs 
som fattiga till innehållet. 

Brandgropar 
I granskning av brandgroparna slår Gräslund fast, med hänvisning till Ambrosianis diskussion om 
folkvandringstidens övergångsformer (1964: 74), att brandgropen förekommer som gravtyp i centrala 
Sverige under folkvandringstid och att de vilka förekommer på Birka måste betraktas som ett främmande 
element (Gräslund 1980: 58). Om Gräslund med främmande avser utifrån kommande eller bara arkaiskt 
går inte att avgöra. 

Sanna brandgropar, dvs gropar utan omgivande kremationslager, förekommer i sju fall och groparna 
är antigen små och grunda eller stora med en diameter upp till ca 0,75 meter och lika djupa. Bland dessa 
utmärker sig speciellt Bj. 786B i det att gropen grävts i botten av ett 1,65 m djupt schakt vilket innehöll 
en kistbegravning (1980: 58). Fyra av de sju brandgroparna innehöll inga fynd, och de tre andra innehöll 
ett fåtal spännen, pilspetsar, nitar, knivar och spelpjäser (1980: 58f). 

I nio fall förekommer gropar tillsammans med de vanliga kremationslagren och i många fall 
påträffades benen samlade i gropen. Gräslund antar att de kan ha varit placerade i en organisk behållare, 
men det finns även gravar där inga ben påträffas i gropen och i många fall påträffas benen såväl i som 
utanför gropen (1980: 58). Groparna är belägna såväl centralt som i kanterna av kremationslagren och 
varierar i storlek T.ex. nämns Bj. 1035 vars 2,1 m breda kremationslager hade en centralt placerad 
trattformad 0,6 m bred och 0,9 m djup grop i vilken några brända ben påträffades tillsammans med 
krukskärvor och en vertikalt nedstucken sax. Gräslund påpekar även att alla gropar i gravarna inte 
behöver vara medvetet grävda utan kan även resultera av att man avlägsnat markfasta stenar i samband 
med att platsen preparerades för graven (1980: 59). 

Så vitt Gräslund vet förekommer inga sanna brandgropar i Mälardalen efter folkvandringstid, även 
om grav 39 från Hovgårdsberg, Vendel, hade föreslagits som ett undantag (1980: 59; Arne 1932: 7ff). I 
dag finns belägg för brandgropar, främst med omgivande brandlager men även utan eller 
urnebrandgropar, under vikingatid, bl.a. från Kyrsta, Ärentuna sn, (Engström & Wikborg 2006), men 
även från Kvarnbacken på Åland (Kivikoski 1963: 63, 40f, 124). Gräslund kan dock visa att brandgropar 
som inre gravskick förekommer t.ex. på Gotland (Stenberger 1962: 14f, 107ff), Skåne (Strömberg 1961: 
50) och i stor utsträckning på gravfälten knutna till Gotland och Mälardalen i Grobina, Lettland
(Gräslund 1980: 59; Nerman 1958: 92).

Gräslund diskuterar också brandgropar vilka förekommer mellan ca 650-850 på gravfält i Grobina. 
Nerman identifierar brandgroparna på flatmarksgravfält som gotländska och de på höggravfält som 
svealändska (Gräslund 1980: 59; Nerman 1958: 91). Gräslund framhåller att båda gravformerna har 
brandgropen som huvudsakligt gravskick, men att Nerman kan vara förhastad i sin slutsats att 
höggravfälten ska knytas till Svear. Grunden för det finns i antagandet att brandbropen inte är en vanlig 
gravform i Mälardalen under denna tid, en kritik som delas av Kivikoski (Gräslund 1980: 59; Kivikoski 
1958: 94f, 1959: 103f). Gräslund konstaterar kort att om höggravfälten i Grobina representerar en 
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migration från Svealand i början av vendeltid så var det en gammalmodig begravningspraktik man tog 
med sig och sedan höll fast vid (1980: 59).  

Avslutande undersöker Gräslund vidare var i Nord- och Västeuropa brandgropen förekommer och 
hittar flera paralleller, bl.a. från 700-talet i Hedeby och Frisland, där de ofta förekommer tillsammans 
med urnor (Jankuhn 1959: 63ff; Waller 1936: 227ff; Schmid 1970: 43 m.fl.), och nordvästra Tyskland 
på 600-talet där gravskicket bl.a. sprids från Nedre Sachsen till Westfalen och södra Holland under 700-
talet (Weidemann 1966: 198f, 209), vilket gör att Gräslund inte kan peka ut ett specifikt influensområde 
för brandgropsgravskicket i Birka, annat än att föreslå att den möjligen kan vara influerad från 
nordtyskland (1980: 60). 

Brandgravar med obrända djur- och människoben 
I genomgången av brandgravarna diskuterar Gräslund företeelsen obrända djur- och människoben i 
brandgravskontext (1980: 60). Kapitlet illustrerar bra de olika typer av tolkningsmodeller som används 
i liknande sammanhang före och efter avhandlingens publikation. Gräslund visar att i Birka förekommer 
obränt benmaterial i flera olika brandgravsammanhang, direkt ovanpå brandlagret, i brandlagret, i 
gravens fyllning och ovanpå graven (1980: 60). Den klassiska frågan huruvida rester av djur i det brända 
benmaterialet representerar tillredd mat eller boskap berörs också, med den intressanta iakttagelsen att 
man i flera skelettgravar, t.ex. Bj. 624, 823 och 406, har lagt ned ben från nöt. Med undantag av hästarna 
i kammargravarna är det i övrigt ovanligt med djurben i skelettgravarna (1980: 60). 

Då precis som nu tolkas ofta förekomsten av ben i gravfyllning som sekundärt inslag från 
boplatslager eller äldre söndergrävda gravar. Tolkningen är i många fall rimlig, men också påfallande 
ofta en reflexmässig funktionalistisk förklaring på företeelser vilka inte passar in i en snäv syn på 
gravbegreppet styrd av en modern förförståelse. På Birka är förklaringsmodellen med sekundära inslag 
från svarta jorden och skadade gravar trolig i flera fall, men Gräslund och genom henne även Stolpe, 
presenterar även andra tolkningar. 

I minst 44 gravar finns obrända djurben registrerade och i minst nio gravar påträffades obrända 
människoben i fyllningen till högen (Gräslund 1980: 60). Gräslund finner det för troligt att 
människobenen härstammar från skadade gravar även om hon inte utesluter människooffer. Oftast rör 
det sig om enstaka benfynd, ett tåben, ett höftben, tänder, två fall av käke och ett fall av ett kranium. 
Två av gravarna vilka innehöll obrända människoben i fyllningen var treuddar (Gräslund 1980: 60). 

Stolpe och Gräslund tolkar de obrända och i många fall svedda, djurbenen vilka påträffas i eller 
ovanpå brandlagret som rester av måltider i samband med konstruktionen av högen (Stolpe 1876: 9; 
Gräslund 1980: 60). 

Stolpe iakttog tidigt en företeelse vilken också uppmärksammas idag, nämligen närvaron av 
obrända tänder från stora gräsätare i gravsammanhang och Gräslund diskuterar företeelsen som 
indikationer på kultbruk (Gräslund 1980: 60). I Birkamaterialet och Gräslunds framställning tolkas de 
som hästben, men det är oklart hur välunderbyggd tolkningen är. Idag har osteologiska bedömningar 
från andra undersökningar visat att även kotänder förekommer, t.ex. i Slinkbacken, Danmark sn. (Wexell 
2005). I samband med detta påminner Gräslund oss om Ibn Fadlans beskrivning av 
begravningsmåltiderna hos Oguzerna där hästar slaktades för att konsumeras av deltagarna i 
begravningen medan hästarnas hud monterades på pålar med huvudet och hovarna kvarsittande 
(Gräslund 1980: 60; Klindt-Jensen 1957: 85). Gräslund pekar särskilt på en beskrivning av Bj. 148 i en 
av Stolpes anteckningsböcker, vilken berättar att där påträffades på ett område mindre än en kvadratfot 
flera halvbrända metatarsalben från häst, samt i mitten av deponeringen en hästtand. En kombination av 
delar från hästars skalle och nedre extremiteter förekommer då och då i det vikingatida gravskicket i 
Mälardalen och tolkas av Gräslund som en indikation på hästoffer (Gräslund 1969: 140f, 1980: 60f). 
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Det yttre gravskicket 
Gräslunds genomgång av Birkagravarnas yttre gravskick och struktur är mycket intressant. Den både 
bekräftar och utmanar den förenklade bild av vikingatidens gravskick Hyenstrand och Ambrosianis 
gravfältsmodell givit upphov till. Genomgången nyanserar betydlig den populära bilden av den 
vikingatida högen med brandlager som det dominernade gravskicket och de senvikingatida 
skelettgravarna under flat mark eller stenram som det främsta kristna. 

Gräslund inleder kapitlet med att citera Snorres beskrivning i Heimskringlas Ynglingasaga 8 av de 
begravningspraktiker Oden skall ha lagstatt för Svearna, speciellt partiet där alla påbjuds kremeras och 
antingen begravas i jorden eller till sjös används för att visa att vi inte oreflekterat kan använda synliga 
gravmonument för att beräkna befolkningsstatistik (1980: 63; jfr Lindqvist 1930: 40).  

8. Lagasetning Óðins.

Óðinn setti lög í landi sínu, þau er gengit höfðu fyrr með Ásum. Svá setti hann, at 
alla dauða menn skyldi brenna ok bera á bál með þeim eign þeirra; sagði hann svá, 
at með þvílíkum auðœfum skyldi hverr koma til Valhallar, sem hann hafði á bál; 
þess skyldi hann ok njóta, er hann sjálfr hafði í jörð grafit: en öskuna skyldi bera út 
á sjá eða grafa niðr í jörð. En eptir göfga menn skyldi haug gera til minningar; en 
eptir alla þá menn, er nökkut mannsmót var at, skyldi reisa bautasteina; ok hélzt sjá 
siðr lengi síðan. (Linder & Haggson 1869-1872) 

8. Oden stiftar lagar.

Oden stiftade i sitt land samma lagar som hade gällt bland åsarna. Han förordnade, 
att alla döda män skulle brännas och deras ägodelar bäras på bålet med dem. Han 
sade, att var och en skulle komma till Valhall med den rikedom som han hade på 
bålet; han skulle också njuta det som han själv hade grävt ned i jorden. Askan av 
de brända liken skulle man bära ut på sjön eller gräva ned i jorden; efter 
framstående män skulle man göra en hög till minne, och efter alla män som visat 
någon manlighet skulle man resa bautastenar. Denna sed bibehöll sig sedan länge. 
(Olson 1919-1926) 

Nedan ges en sammanfattning av Gräslunds genomgång av Birkagravarnas yttre gravskick (1980: 63ff). 

Flatmarksgravar 
Bland gravarna på Birka har Gräslund identifierat 61 skelettgravar utan synlig överbyggnad, och av dem 
var 41 utan kista, 9 med kista, 5 kistgravar som troligen varit flatmarksgravar och 6 kammargravar 
(1980:63). Fortfarande vid Stolpes undersökningar var många av de omarkerade gravarna synliga i 
markytan antingen som en svag försänkning eller som ett område med frodigare växtlighet (Gräslund 
1980: 63; Stolpe 1888: 5f). I gravkategorin inkluderas också 35 skelettgravar, varav 17 var 
kammargravar, 9 kistgravar och 9 gravar utan kista vilka kunde identifieras genom nedsänkningar i 
marken (Gräslund 1980: 63). 

Att de omarkerade gravarna mycket sällan överlappar varandra antyder att gravarna var markerade 
på ytan, men Gräslund kan inte finna några spår av stolphål så markeringarna bör ha varit förhållandevis 
flyktiga (1980: 63). Alternativt var gravförsänkningarna betydligt tydligare i sin samtid, vilket kan 
intygas av moderna dödgrävare (muntlig uppg. Stuart Prior). 

Gräslund skriver att om vi tror att omarkerade gravar indikerar en ny begravningspraktik, då 
omarkerade skelettgravar vanligen förknippas med kristendomens intåg, kan det vara överraskande att 
hitta flera kremationsgravar bland flatmarksgravarna (1980: 63). Gravarna återfinns spridda på olika 
gravfält och Bj.1135B, vilken bestod av en urna med några brända ben, påträffades ca 0,15 m ned i 
fyllningen till en kistlös skelettgrav. Vid Borg finns flera där överbyggnaden inte är registrerad och 
bland dem kan tre anas vara placerade intill stora jordfasta block. Rörande de omarkerade gravarna vid 
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Borg påminner Gräslund oss om att det där är svårt att avgöra om de varit omarkerade från början eller 
om de varit markerade men planats ut i samband med konstruktionen av muranläggningen (1980: 64). 

Högar 
Gräslunds statistik kring höggravar innehåller många spännande iakttagelser. I linje med gravskicket i 
stort kan hon konstatera att huvuddelen av kremationerna täcktes av högar och att de flesta högar 
innehöll kremationsgravar (1980: 64). Utifrån Stolpes planer och anteckningar kan hon visa att 465 
kremationsgravar (83% av totala antalet kremationsgravar), 52 skelettgravar utan kista (28%), 88 
kistgravar (41%) och 36 kammargravar (28%) alla täcktes av högar. Intressant nog reagerade redan 
Stolpe på att många av högarna vilka innehöll kistgravar även innehöll äldre kremationsgravar (Gräslund 
1980: 64; Stolpe 1888: 5). 

I huvudsak förefaller högarna på Birka vara konstruerade av moränmaterial och innehåller en 
varierande mängd sten, ibland så mycket sten att de snarast påminner om jordblandade rösen (1980: 66). 
Gräslund diskuterar varifrån materialet till de många högarna kommit, då de flesta ger intryck av att ha 
anlagts på den ursprungliga markytan och inga av högarna har registrerade kantrännor från vilka 
materialet kan ha tagits. Endast en grav, Bj. 749, har enligt Stolpe konstruerats av material från 
stadsområdet och har en mycket distinkt fyllning bemängd med obrända djurben, en bit hornråämne och 
en råttskalle (Gräslund 1980: 66f). 

Högar med kremationsgravar 
Huvuddelen av högarna med kremationsgravar är runda med en diameter mellan ca 1,8 – 16,8 m, varav 
majoriteten är ca 3-6 m stora (1980: 64f). Höjden varierar mellan 0,15 – 1,95 m, där de flesta är mellan 
0,3-0,9 m höga. I samband med det resonerar Gräslund kring högarnas utseende och förändring över tid 
där konstruktionsmaterialet påverkar dess motståndskraft mot förändring (1980: 64f). Högen beräknas 
sjunka samman med mellan 10-15 % på 40 år vilket gör att de flesta högar kan ha varit betydligt högre 
och har idag möjligen flutit ut påtagligt och även täckt t.ex. kantkedjor och liknande (1980: 64f). 

De flesta högar är registrerade som runda, men även ovala, rektangulära och trekantiga förekommer. 
Kantkedjor förekommer i flera fall, men är ofta beskrivna som oregelbundna eller inte kompletta. Stolpe 
beskriver 79 högar med kantkedja, men Gräslund tror att antalet bör vara högre, både på grund av att de 
täckts av högmaterial och att Stolpe i flera fall inte beskrev alla detaljer hos gravens yttre (1980: 65). 

Ca 70 fall presenteras där högarna haft stora stenar synliga i ytan, vanligen i mitten. I en del fall 
fanns stora block, placerade ovanpå brandlagret eller urnan, vars topp stack upp ovanför ytan på högen 
(1980: 64f). Resta stenar ovanpå högar förefaller dock ovanliga. Enligt Gräslund nämns endast åtta fall 
i Stolpes anteckningar, även om en okulärbesiktning ger vid handen att fler finns i Hemlanden och söder 
om Borg (1980: 65). Oftast förknippas resta stenar med den äldre järnålderns gravfält i centrala Sverige, 
men Gräslund kan ge ett flertal exempel från Mälardalen och de förekommer t.ex. i södra Sverige även 
under vikingatid (Gräslund 1980: 66; Hyenstrand 1974: 18f). 

Högar med skelettgravar 
Tyvärr förefaller det finnas relativt lite information om högarna med skelettgravar och ännu mindre 
kring de med kombinerade skelett- och kremationsgravar. Här behandlas de med endast skelettgravar. 
Gräslund har i endast 72 fall lyckats hitta uppgifter om mått på högarna (1980: 66). Utifrån dem får vi 
informationen att högar med skelettgravar, utan och med kista, vanligen har en diameter mellan 3-6 m 
och att högar med kammargravar oftast är större. Bland dem är ungefär hälften mellan 4,2-6 m och 
hälften mellan 7-14 m stora (1980: 66).  

Konstruktioner i gravarna finns registrerade i endast få fall. Antydan till kantkedja finns möjligen i 
något och i några få fall beskrivs block och stenar placerade ovanpå gravschaktet (Gräslund 1980:66). 
Enligt Gräslund är det lite vanligare att kammargravar har större stenar vilka syns i ytan av högen. 
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Högar med både skelett- och kremationsgravar 
Som tidigare nämnts kunde högarna innehålla både skelett- och kremationsgravar. Av Stolpes 
beskrivning (1888: 5) att döma låter det som praktiken att återanvända högar var mycket vanlig, 
Gräslund kan dock precisera det närmare. Utifrån hennes studier kan vi se att av de 176 högar vilka 
innehöll skelettgravar innehöll hela 40 stycken (23%) även en kremationsgrav (1980: 64). Vidare kan 
vi läsa att 30%, 26 stycken, av alla kistgravar i hög har placerats i en äldre hög med kremationsgrav, 
17% av skelettgravarna utan kista, 9 stycken, och även 5 kammargravar, 14%, av de som återfanns under 
hög innehåller rester av kremationsgravar (1980: 64). 

I de flesta fall rör det sig om äldre högar med brandgravar som återanvänts för skelettbegravningar, 
men det omvända förekommer också (1980: 74). Gräslund exemplifierar med fall där skelettgraven är 
nedgrävd genom brandlagret, t.ex. Bj. 920, 1037, och 1102, men det omvända, att ett brandlager täcker 
en skelettgrav förekommer i t.ex. Bj. 855, 894 och 1053. I fallet med Bj. 1135 var ursprungsgraven en 
ca 0,75- 1,02 m djup skelettgrav utan kista, men en urna med brända ben påträffades på ett djup av ca 
0,15 m i graven. Det senare exemplet tolkar Gräslund som en sekundärbegravning men påminner oss 
om att någon typ av offer inte kan uteslutas (1980: 74).  

Gräslund uppmärksammar att en parallell till graven med urnan finns i Rösta, Ås sn, i Jämtland där 
de kremerade resterna av en kvinna återfanns mellan knäna på ett manligt skelett (Gräslund 1980: 74; 
Kjellmark 1910: 7f). Gräslund föreslår att sekundärbegravningar av den här sorten kan ses som 
indikation på att man inom samma familj kunde ha olika begravningspraktiker (1980: 74).  

Att Gräslund tar upp fenomenet är ett bra exempel på att man fortfarande under 
bebyggelsearkeologins höjdpunkt är öppen för komplexa förklaringsmodeller och synkretistiska 
förhållanden. Idag har kunskapen kring liknande fenomen ökat och allt tyder på att fenomenet med 
deponering av äldre gravmaterial i gravar är förhållandevis vanligt och mer komplext än inslag av 
boplatsmaterial eller söndergrävda gravar. Andra exempel där kremationsgravar återfunnits i yngre 
skelettgravar finns bl.a. från Blekinge och Finland. Gravfältet vid Vedeby i Blekinge uppvisade två 
skelettgravar från vikingatid där betydligt äldre kremationsrester hade, i ett fall, deponerats som en 
sekundärgrav i en hög, och i det andra, spritts i fyllningen och deponerats i fotändan av en grav (Åstrand 
2012: 44ff). Liknande praktiker kan observeras i bl.a. Kalvshälla och Valsta vilka vi behandlar längre 
fram. Att benrester och kol från kremationsgravar deponeras i skelettgravar förefaller var vanligt i 
Finland, bl.a. finns ett exempel från Valkeakoski Toppolanmäki, några från Mikkeli Visulahti och 
Mikkeli Tuukkala, samt från Karelen och från den tidigmedeltida-medeltida kyrkogården i  
Valmarinniemi, Kemi (Taavitsainen 1990).  

Stensättningar 
Stensättningarna utgör en liten del av gravmaterialet på Birka och endast 30 gravar undersöktes av 
Stolpe (1980: 67). Men Gräslund låter oss bl.a veta att kartmaterialet visar att betydligt fler 
stensättningar, framförallt rektangulära, fanns på Grindsbacka och Kärrbacka. Samt att fler 
stensättningar undersöktes av Stolpe men då inga spår av gravar påträffades i dem finns inga närmare 
anteckningar om dem (1980: 67). Vi får även veta att Stolpe ofta lämnade sparsmakad information på 
ritningar och i anteckningar vilket gör det i en del fall svårt att utröna alla detaljer i gravarnas 
konstruktion. Utifrån Stolpes information drar Gräslund ändå slutsatsen att alla stensättningar på Birka 
är ofyllda och saknar stenfyllning, även om antydan finns till fyllning hos några. I jämförelse med hög- 
och kammargravarna innehåller stensättningarna få fynd, vilket gör dem svårdaterade arkeologiskt, och 
många av stensättningarna från Kärrbacka och Grindsbacka innehöll inga fynd alls (Gräslund 1980: 70).  

Trots ett magert statistiskt material kan Gräslund skönja några mönster i fråga om stensättningarna. 
De är att runda, triangulära och skeppsformade stensättningar restes över kremeringsgravar, men runda 
förekommer även i samband med skelettgravar för barn. Triangulära och skeppsformade förekommer 
utan någon grav och även en fyrsidig stensättning fanns vara tom (Gräslund 1980: 70f).  
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Runda stensättningar 
Runda stensättningar är generellt de vanligaste gravmonumenten från järnåldern och Gräslund ser dem 
på samma vis som Ambrosiani (1964), dvs. att formen i sig inte är daterbar. På Birka förekommer 
stensättningar främst på Grindsbacka och Kärrbacka, även om deras låga profil gör det troligt att det kan 
finnas ett stort mörkertal. Bland det undersökta materialet på Birka kan Gräslund endast finna sju fall 
av runda, oregelbundet runda och ovala stensättningar (1980: 67). 

Bland dessa återfanns i Kärrbacka en skelettgrav utan kista för ett barn och en brandgrav, i 
Hemlanden fanns två brandgravar och skelettgravar för barn, en med och en utan kista. I de fall där 
diametern är känd hos stensättningarna varierar den mellan 1,4 till 2,7 m, påfallande mindre än högarna 
(1980: 67). 

Gräslund jämför Stolpes undersökta stensättningar med de Birgit Arrhenius undersökte i Ormknös 
1975 (Gräslund 1980: 67; Arrhenius et al. 1978: 4, 48, 56). Då undersöktes bl.a. tre runda och fyllda 
stensättningar med kantkedja och en diameter mellan 2,5 -. 3,5 m. En av dem daterades till 
folkvandringstid/vendeltid och de andra två till mitten eller slutet av 800-talet. 

Fyrsidiga stensättningar 
Gräslund har i Stolpes material funnit dokumentation från 11 undersökta fyrsidiga stensättningar, både 
rektangulära och kvadratiska (1980: 67f). Två söder om Borg, en norr om Borg, sex från Grindsbacka 
och två från Kärrbacka. Dock uppmärksammar Gräslund oss på att, som nämnts ovan, typen förefaller 
mycket vanligare än dokumentationen ger sken av. Stolpe själv skriver att majoriteten av gravarna på 
Kärrbacka markerades av fyrsidiga stensättningar, vanligen kvadratiska delade i två halvor, och att detta 
även var fallet med Grindsbackagravfältet (Gräslund 1980: 67; Stolpe 1882: 62). De fyrsidiga 
stensättningarna härrör främst från skelettgravar, men andra gravtyper förekommer också i dem, t.ex. 
en kammargrav för en kvinna, Bj. 649, och kremationer.  

De fall där måtten finns angivna gör att Gräslund kan säga att långsidorna varierar mellan 2,5 – 6,9 
m och kortsidorna mellan 1,5 – 5,5 m (1980: 68). Specifika konstruktionsdetaljer som t.ex. hörnstenar 
finns beskrivna i materialet och inuti den nästan rektangulära stensättningen Bj. 694, påträffades en oval 
stensättning runt gravschaktet. Även oregelbundna stenpackningar förekommer, vilket antyder att inte 
alla stensättningar varit ofyllda. 

Bland stensättningarna Arrhenius undersökte på Ormknös fanns även två rektangulära, fyllda, 
stensättningar. En innehöll spridda brända ben och dateras till folkvandringstid och den andre innehöll 
ett brandlager med fynd som pekar mot början av 800-talet (Gräslund 1980: 68; Arrhenius et al. 1978: 
4, 48, 56). Minst tio fyrsidiga strukturer finns synliga i Hemlanden, men Gräslund berättar att de idag är 
mycket svåra att urskilja (1980: 68). 

Triangulära stensättningar 
Gräslunds grupp triangulära stensättningar inkluderar både varianter med raka och med konkava sidor 
(1980: 68f). Båda typerna förekommer på samma gravfält på Birka, något Gräslund framhåller som 
ovanligt på grund av skillnaden i dateringen och är första gången de registrerats tillsammans i en 
vikingatida Mälardalskontext (se t.ex. Hyenstrand 1974: 19ff; Gräslund 1980: 68). Det finns totalt ca 70 
triangulära stensättningar på Birka av vilka Stolpe undersökte 17. De inkluderar dock även tre 
triangulära högar, vilka Gräslund misstänker kan ha varit naturformationer då de nästan inte innehåller 
några fynd eller ben (1980: 68f). 

Fyllningen i de triangulära stensättningarna är vanligtvis lätt välvd eller nästan platt (Gräslund 1980: 
68f). Gravtypen finns representerad på flera platser men återfinns koncentrerad i flera perifera delar av 
Hemlanden och söder om Borg. De återfinns även centralt samlade i Hemlanden. De förekommer inte 
norr om Borg eller på Grindsbacka och är den enda gravtyp som inte förknippas med skelettgravar 
(Gräslund 1980: 68f). 

Av de sex vilka undersöktes av Stolpe i Hemlanden var två tomma, Bj. 204 och 1154, medan de 
fyra resterande innehöll brandgravar, med möjligt undantag av Bj. 228 vilken innehöll brända ben men 
i övrigt saknade bedömbar information (Gräslund 1980: 68f). Söder om Borg undersöktes tre utan fynd 
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och åtta med kremationsgravar, varav sex innehöll brandlager och två några få brända ben utan 
brandlager. Gräslund påpekar att osteologiska analyser utförda på benmaterialet 1975 slog fast att 
mänskliga ben inte alltid kunde knytas till brandlagren (1980:69). Det finns även två fall av obrända 
mänskliga ben påträffade i fyllningen av, Bj. 302 och 362, vilka antingen kan ses som sekundärt inslag 
från skadade gravar eller som offer. 

Bland de undersökta triangulära stensättningarna varierar sidmåtten från 5,1 – 10,2 m, men bland 
de ännu oundersökta är de längsta så långa som ca 23 m. Gräslund berättar att det vid en inventering i 
fält 1979 var tydligt att de stensättningar med sidor längre än 12-13 m alltid hade konkava sidor, medan 
de med mindre sidor kunde vara antingen raka eller konkava (1980: 69). 

De triangulära stensättningarna avviker något från de övriga stensättningarna i fråga om 
fyndmaterialet. I den har bl.a. påträffats en gjuttapp i brons, Bj. 363, en glasstav för pärltillverkning, Bj. 
84, slagg och en löpare till en vridkvarn, Bj. 309 (Gräslund 1980: 70f). Både glasstaven och slaggen 
påträffades i brandlager och kan inte bortförklaras som inslag från boplatslager. 

I många fall finns närvaron av hörnstenar dokumenterad i materialet. Gräslund avslutar kapitlet med 
sammanfattningen att de triangulära stensättningarna i några fall uppenbart är brandgravar, men 
avsaknaden av mänskliga brända ben i många av dem ger vid handen att den här typen av monument 
haft någon speciell betydelse eller funktion (1980: 69). 

Skeppsättningar 
Skeppsformade stensättningar eller skeppsättningar är relativt ovanliga på Birka, men finns 
representerade i varierande antal på de flesta gravfälten, även båtformade högar förekommer (Gräslund 
1980: 69f). Längden på dem sammanställer Gräslund till mellan 8,1 och ca 20 m. Distinkta för- och 
akterstenar finns inte i Stolpes dokumentation men förekommer bland de oundersökta gravarna. Bland 
de undersökta förekommer både tomma stensättningar och sådana med gravar. I de undersökta fanns 
t.ex. tre brandlager där de brända benen återfanns i urnor, Bj. 326 och 403, och den tredje hade benen i
lagret. Den tidigare berörda Bj. 326 innehöll även 80-90 nitar och kan därför antas vara en kremerad
båtgrav. De flesta skeppsättningarna ger intryck av att vara orienterade mot stranden nedanför
stadsområdet (Gräslund 1980: 69f).

I presentationen av skeppsformade stensättningar tar Gräslund upp Lindholm Høje vid Limfjorden 
på Jutland (1980: 70). Här finns 138 skeppsformade stensättningar vilka Ramskou kan visa har 
brandlager beponerade ovanpå fyllningen (1954: 40f, 1976: 13ff). Om de inte hade skyddats av flygsand 
hade brandlagren snabbt försvunnit och stensättningen tolkats som en kenotaf snarare än en grav 
(Gräslund 1980: 70). 

Vikingatidens gravskick i Mälarregionen utanför Birka 
Utöver de intressanta iakttagelserna rörande gravskicket på Birka innehåller Anne-Sofie Gräslunds 
avhandling även ett kort kapitel i vilket hon sammanfattar 1970-talets bild av vikingatidens gravskick i 
Mälarregionen utanför Birka (1980: 72). I det bekräftas mycket av det vi berört i tidigare kapitel, 
nämligen att Almgrens syn på gravskicket från 1904 bara behövts modifieras i fråga om detaljer, vilket 
gjorts genom Ambrosianis avhandling från 1964. Bilden har därefter bekräftats av publikationerna Flit 
i fält 1963-1966 och Arkeologi i Sverige 1968-1976.  

Gräslund fokuserar helt på framsteg inom gravforskningen och vi finner inget av den tydliga 
kritiken mot boplatsarkeologins likriktning och förenkling av synen på gravar som är framträdande hos 
Bennet (1987) sju år senare, även om det korta omnämnandet av Odens lag och Sune Lindqvists förslag 
att det varit relativt vanligt att man begravts till sjöss kan tolkas i den riktningen (Gräslund 1980: 63, 
72; Lindqvist 1930: 40). 

Gräslund beskriver det vendel- och vikingatida gravskicket i Mälardalen som homogent i fråga om 
gravmonument och gravskick (1980: 72). Brandlager under högar eller stensättningar är den vanligaste 
gravformen, samt att skelettgravar blir vanligare under sen vikingatid. Här nämns också tanken att 
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skelettgravarna ofta förekommer i rektangulära stensättningar (1980: 72). Gräslund pekar vidare på att 
det finns tidiga exempel på skelettgravar, som inte är båt- eller kammargravar utanför Birka, bl.a. ifrån 
Kumla, Danmark sn (Arkeologi i Sverige 1968 [1970]: 26) och Grimsta, Fresta sn (Arkeologi i Sverige 
1974 [1975]: 39), samt Stavby norr om Uppsala (P Lundström 1955: 35ff).  

Gräslund är emellertid tydlig med att gravskickets homogenitet inte är helt genomgående i 
fyndmaterialet, speciellt med hänvisning till Henry Simonssons lic-avhandling vilken visar att med 
undantag av Birka så förekommer knappt vapen eller ryttarutrustning söder om en gräns dragen genom 
Enköping, Uppsala och Vendel (Gräslund 1980: 72; Simonsson 1969: 41ff). Även ovala spännbucklor 
är mycket ovanliga i det området, samtidigt som majoriteten av alla torshammarringar påträffats där. Att 
frånvaron av vapengravar kan förklaras av kristna influenser, vilket Simonsson föreslår, tror inte 
Gräslund är den enda förklaringen då Birka med sin troliga kristna närvaro uppvisar både vapengravar 
och torshammarringar (Simonsson 1969: 45ff; Gräslund 1980: 72). 

Fig. 12. Hjalmar Stolpe (1841 – 1905) Foto H. 
Osti. Uppsala universitetsbibliotek. 
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Gräslunds slutsatser 
Efter sin genomgång av de ca 1100 undersökta gravarna på Birka kan Gräslund sammanfatta att 
brandgravskicket är helt identiskt med det samtida i centrala Sverige och att de så begravda tillhört den 
inhemska befolkningen (1980: 86). Hennes analys av skelettgravskicket däremot bekräftar och 
understryker Stolpes åsikt att det var täta band mellan Birka och Västeuropa. Gräslund är av åsikten att 
kist- och kammargravskickets ursprung kan sökas i området kring Friesland-Nedersachsen-Västfalen 
(1980: 86). Samma område vilket den kristna missionen utgick ifrån och där Ansgars kloster Corvey 
och handelsknuten Dorestad var beläget. 

Kammargravskicket, vilket Gräslund anser saknade inhemskt ursprung, associerades troligen till 
Birkas internationella karaktär där Gräslund vill koppla den främst till handelsmän (1980: 86). De 
enklare skelettgravarna utan gravgods kan tolkas som kristna gravar eller gravar för de fattiga och 
trälarna, vilka även kan förknippas med de enklaste kremeringsgravarna. De kristna inslagen i Birka är 
annars mycket tvetydiga. Norr om Borg finns flera gravar från Birkas tidiga period vilka trängs på ett 
litet område och kan tolkas som kristna gravar och från den senare perioden finns ett antal kvinnogravar 
vilka innehåller korsformiga hängen samtidigt som de saknar övrigt gravgods (1980: 86). Flera gravar, 
speciellt kammargravar, innehåller föremål vilka kan ses i ett kristet ljus, men ofta i kombination med 
sådana som motsäger den tolkningen, t.ex. torshammarringar. Gräslund avslutar hela sin 
sammanfattning med att konstatera att Birkas gravar kanske reflekterar ett gravskick vilket inte är 
antingen kristet eller hedniskt, utan båda (1980: 86). Ett närmast kosmopolitiskt gravskick vilket var 
gångbart från Dublin till Kiev. 

För oss är Gräslunds avhandling en spännande publikation i det att den både bekräftar och utmanar 
dagens bild av vikingatidens gravskick och innehåller en stor mängd diskussioner och referenser vilka 
delvis försvunnit ur dagens diskussion. Den nyanserar också Ambrosianis bild av att Birka är en helt 
avvikande miljö (1964: 78) och slår fast att i alla fall brandgravskicket uppvisar stora likheter med resten 
av det uppländska gravskicket. Intressant nog visar den också, genom Gräslunds närläsning, att Stolpe 
iakttagit flera företeelser vilka är aktuella i dagens diskussion. Speciellt återanvändningen av gamla 
högar för kistgravar och att brandgravar även placerats ovanpå kistgravar är mycket intressant. Också 
insikten att skelettgravarna inte är samlade till ett fåtal platser utan återfinns i alla former av 
gravöverbyggnader spridda över öns gravfält är talande. Trots att avhandlingen helt faller utanför 70- 
och 80-talens då moderna bebyggelsearkeologiska strömningen och rör sig helt i Birkaforskningens 
värld är den enormt användbar i dag. Detta i kontrast till bl.a Ringsteds avhandling (1997) vilken är 
publicerade betydligt senare och, tack vare förändringen i arkeologins fokus, idag känns mer tidsbunden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Del I. Framväxten av det arkeologiska gravskicket 

95 

2.5. Agneta Bennet, kodifiering av gravterminologin 

Under 1960-, 70-, och 80-talen ökade mängden arkeologiska undersökningar i Sverige, även om 
undersökningsantalet per år fluktuerade i takt med konjunkturen. Flera större gravfältsundersökningar 
utfördes i Mälarområdet och ca etthundra gravfält kom att beröras mellan 1960 och 1980 (Bennet 1987a: 
1; se även Bennet 1987b för mer detaljer). Även medeltidsundersökningar i stadskärnor blev vanligare 
under perioden. I takt med detta utvecklades UV-organisationen och trestegsmodellen för 
exploateringsundersökningar, utredning-provundersökning-slutundersökning, etablerades (Se t.ex. 
Ambrosiani 2009 och Damell-Modin & Damell 2009 för mer detaljer om UV:s utveckling). 

Som berörts ovan blev bebyggelsearkeologin en stark och likriktande kraft inom arkeologin under 
perioden. 1987 lade Agneta Bennet, senare Lagerlöf, som själv varit inblandad i många av 
undersökningarna på 1970-talet, fram sin avhandling Graven. Religiös och social symbol. Strukturer i 
folkvandringstidens gravskick i Mälardalen. Handledare under arbete med avhandlingen var Björn 
Ambrosiani. I detta kapitel kommer vi titta närmare på hur arkeologin och tidsandan kommer till uttryck 
i avhandlingen, bl.a. de aspekter som sammanfattar gravarkeologins utveckling fram till 1987 eller 
innehåller sådant vilket vi kan se influerat den efterföljande tidens arkeologi. 

Bennets avhandling är spännande i det att den är stadigt förankrad i den svenska arkeologins 
blandning av äldre arkeologi och den processuella socialarkeologin kanaliserad genom den närmast 
allenarådande bebyggelsearkeologin. Samtidigt är den på väg in i 90-talets postprocessuella arkeologi 
där även människans mentala världsbild förstås forma en kulturs materiella lämningar. 

Avhandlingen behandlar det folkvandringstida gravskicket i Mälardalen och fick ett stort 
genomslag i gravarkeologin. Den kan också ses som ett steg vidare från bebyggelsearkeologins syn på 
gravar mot vad som senare kom att utvecklas till en mer post-processuell arkeologi. Bennet kritiserar 
bl.a. flera av de avhandlingar och uppsatser med bebyggelsearkeologisk inriktning, vilka följt på 
Ambrosianis och Hyenstrands arbeten, och deras ensidiga användning av gravarna:  

De flesta av dessa behandlar ett begränsat arkeologiskt material från ett gravfält, en 
bebyggelseenhet eller en bygd. Tyngdpunkten i många av arbetena ligger på 
analysen av gravformer, gravskick och föremål i syfte att datera olika gravtyper och 
strukturera gravfälten kronologiskt (1987a: 10).  

Att bara se gravfälten som ett uttryck för en populations storlek, täthet och utsträckning i tid och rum 
anser hon vara en för begränsad syn på gravmaterialet. För att förstå varför gravarna och gravfälten är 
utformade som de är förespråkar Bennet att man även måste betraktar de då rådande trossystemen såväl 
som samhällets kosmologiska och ideologiska struktur (1987a: 2f).  



Den yngre järnålderns gravskick i Uppland 

96 

I kritiken av hur tidigare arkeologi format 
källmaterial och resultat lyfter Bennet fram hur det 
starka fokuset på kronologi och artefakttypologi 
lett till att alla typer av gravar vilka inte innehållit 
några diagnostiska föremål blivit osynliga (1987a: 
7). Vi har berört samma sak ovan rörande 
Ambrosianis och Hyenstrands modeller. Hon 
diskuterar även den växande medvetenheten kring 
diskrepansen mellan inventerade fornlämningar 
och vad som påträffas vid en utgrävning. T.ex. hur 
vissa typer av distinkta fornlämningar t.ex. resta 
stenar och högar är överrepresenterade i 
fornminnesregistret, och hur metodologin med 
fokus på synliga inventerade fornlämningar vid 
utredningar och exploateringsundersökningar ger 
en skev bild av det förhistoriska källmaterialet 
(1987a: 8f, 16f). Även exploateringens art kan i 
viss mån sägas påverka vad man kommer hitta vid 
en undersökning. T.ex. berörs vid grustäckt främst 
äldre järnålderns gravfält, vägbyggen ett 
genomsnitt av fornlämningar och bostadsbyggen 
oftast den lägre liggande åker- och impediment-
marken där de yngre järnåldersgravfälten 
dominerar (1987a: 8f, 16f).  

I artikeln ”Mälarområdets järnåldersgravfält” 
(1987b) utvecklar Bennet kritiken och 
gravfältstatistiken vidare och efterlyser en förnyad 
diskussion utifrån de nyundersökta och bearbetade 
gravfältsundersökningarna. En av de konsekvenser av hur exploateringsarkeologin formar källmaterialet 
hon pekar på är fallet med ensamgårdarna (1987b: 145). Bland de totalundersökta gravfälten i 
Mälardalen, ca 100 av 300 undersökta, är de små gravfälten från yngre järnålder, de sk. gårdsgravfälten 
med få gravar jämt fördelade över tid, mycket vanliga. Bennet visar att de utgör nästan halva det 
totalundersökta materialet. Den statistiken har föranlett ”feltolkningen” att den typiska 
järnåldersenheten är en ensamgård med ett litet gravfält. Detta är dock endast en produkt av 
administrationen kring exploateringsundersökningarna, där de minsta oansenliga gravfälten är de som 
oftast släpps för exploatering, medan de vanligare och större gravfälten mer sällan undersöks (1987b: 
145).  

I linje med frågeställningarna i avhandlingen upptas en stor del av Bennets diskussion av den 
folkvandringstida- och vendeltida kronologin och periodens gravtyper. För vår del är det också intressant 
att hon sammanfattar den arkeologiska gravforskningen så som den tedde sig fram till 1987 (1987a: 4ff). 
Hon berör att New Archaeology nått Sverige under mitten av 70-talet och att dess socialarkeologiska 
inriktning (med Binford 1972 m.fl.) gjort att t.ex. gravfältens sociala strukturer börjat uppmärksammas 
(1987a: 3). Emellertid framhålls den infallsvinkeln också som för snäv och ensidig. Även Hyenstrands 
tidigare nämnda publikationer (1975, 1979) kring behandling av fornlämningsdata bör kunna räknas till 
det skedet.  

Bennet anser vidare att svensk gravarkeologisk forskning vid punkten för hennes avhandlings 
publikation fortfarande är outvecklad och saknar en helhetssyn på materialet. Hon kan emellertid skönja 
att under 1980-talet så har intresset för existentiella frågor och deras påverkan på gravarnas utformning 
sakta vuxit med influenser från den s.k. etnoarkeologiska forskningen i England, med Ian Hodder som 
förgrundsgestalt (Bennet 1987a: 3). Framför allt framhålls Hodders Symbols in Action: 
Ethnoarchaeological Studies in Material Culture (1982b) och Mike Parker Pearsons Mortuary 

Fig. 13. Framsidan av Agneta Bennets Graven. 
Religiös och social symbol. Strukturer i 
folkvandringstidens gravskick i Mälarområdet 
(1987a 
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practices, society and ideology: an ethnoarchaeological study (1982) som inflytelserika (Bennet 1987a: 
24f). Även Agne Furingstens avhandling Samhällsförändringar i ett långtidsperspektiv – Ett exempel 
från södra Västergötland 1500 f. – 1000 e.Kr. (1985) anses varit central då den ovanligt tidigt diskuterar 
gravskicket utifrån rådande dödsuppfattningar och även begagnar religionsvetenskapliga arbeten 
(Bennet 1987: 27). Bland de svenska arkeologer som närmat sig ett vidare perspektiv på gravar nämns 
även Hyenstrand (1980, 1982), Märta Strömberg (1975) och Bo Petré (1984a). Stig Welinder betonas 
särskilt som en tidig förespråkare för ett vidare perspektiv vilket även innefattar den förhistoriska 
människans kosmologiska världsbild och graven som manifestation eller symbol (Bennet 1987a: 3, 24f), 
bl.a. utifrån hans uppsats om Alvestagravfältet (Welinder 1984). 

Gravfältens bearbetning. Ferenius, Jankavs, Hyenstrand och Bennet. 
För Agneta Bennet är det av stor vikt hur gravmaterialet behandlas, både gällande den tekniska 
registreringen av källmaterialet och att den efterföljande analysen skall kunna ha ett vidare 
samhällsperspektiv (1987a: 1). Detta har vi kommit i kontakt med tidigare, främst genom Hyenstrands 
och UV:s interna arbete mot en mer homogen begrepps- och registerapparat i syfte att underlätta 
databehandling (se t.ex. Hyenstrand 1975). Syftet med Bennets avhandling är att utveckla det 
gravarkeologiska perspektivet och bearbeta det folkvandringstida gravmaterialet utifrån dess inre och 
yttre gravskick (1987a: 1). Som ett led i detta går hon igenom några exempel på personer och 
publikationer vilka breddat det tidigare, i hennes bedömning begränsade, bebyggelsearkeologiska 
synsättet och tillfört nya synvinklar eller metoder. Nedan presenterar vi några dem och 
bedömningskriterierna de förespråkar i samband med gravundersökningar, tillsammans med Bennets 
bedömningar, då de är intressanta både ur ett forskningshistoriskt perspektiv och genom deras inflytande 
på Bennet. 

Bland de många gravfältsbearbetningar och 
publikationer Bennet diskuterar kan vi lyfta fram 
Jonas Ferenius avhandling Vårby och Vårberg. En 
studie i järnålderns bebyggelsehistoria (1971).
Avhandlingen är förvisso en bebyggelse-
arkeologisk studie och gravmaterialet används för 
att skapa en kronologi, men framhålls som 
nytänkande och en utveckling av Ambrosianis 
tankegångar (Bennet 1987a: 11). Vad som
framhålls som nytt i Ferenius bearbetning är att 
såväl gravarnas inre som yttre konstruktions-
element betraktas och analyseras tillsammans.
Möjligen är Bennets avhandling det första arbete
som får någon större spridning där man pratar om 
det yttre och det inre gravskicket som en del av
samma föreställningsvärld. Men vi har tidigare 
sett att bl.a. Anne-Sofie Gräslund använder 
samma övergripande definition. Tidigare har dock 
gravskick främst avsett gravens inre konstruktion, 
inte den yttre överbyggnaden. I avhandlingen 
finns ett kapitel med definitioner av gravelement 

hämtade från Fornminnesinventeringens föreskrifter från 1969 och arbetshandlingen från UV:s 
arbetsgrupp för granskning och vidareutveckling av vedertagna termer och definitioner (Bennet 1987a: 
197ff).  

Jonas Ferenius diskuterar graven utifrån 
flera element (1971): 

-Form 

-Proportioner 

-Stenmaterial 

-Läge på gravfältet 

-Registrerad vid inventeringen eller ej 

-Inre gravskick: koncentrerat med rena brända 
ben/brandlager med spridda brända ben 

-Förekomst av djurben 

-Benbehållare: hartstätad/keramik 

-Inre konstruktionsdetaljer 
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Där definieras ”gravskick” som:  

Gravskick kan användas dels allmänt om både gravens yttre och inre konstruktion 
dels med begränsad betydelse avseende enbart den inre konstruktionen / 
utformningen av gravgömman. Exempel på olika gravskick i denna betydelse är 
urnegrav, brandgrop, brandlager etc. (Bennet 1987a: 197). 

Tidigare har också främst gravöverbyggnadens form, förekomsten av brand- eller skelettgravskick, samt 
fynden ansetts vara intressanta vid en bearbetning av gravar. Ferenius framställning innehåller också en 
diskussion kring gravens olika element (1971).  

Elementen känns i stor utsträckning igen från Ambrosianis och Hyenstrands arbeten och är främst 
en teknisk registrering av materialet från ett undersökt gravfält. Trots att Ferenius inte prövar alla 
element i sin avhandling ser Bennet hans diskussion och resultat som viktiga då de visar att metoden där 
flera olika element från gravens yttre och inre gravskick bearbetas i en kombinationsanalys fungerar och 
kan skapa ny kunskap (1987a: 11). Ferenius arbete kom även att ha stort inflytande på bearbetningen av 
gravmaterial inom projektet Mälardalens folkvandringstid i vilket Bennet ingick (Bennet 1987a: 11). 
Ferenius metod kombinerar många aspekter, som form, läge, osteologi, fynd och samspel inre- och yttre 
gravskick, vilka tidigare i bästa fall berörts enskilt och inte betraktats som delar av samma enhet eller 
symbolspråk.  

Bennet väljer även att peka ut Barbro Johnsen-
Welinder och Stig Welinders arbete med 
Holmsmalmagravfältet (Johnsen-Welinder 1973) 
och gravfältet vid Uppgården (Johnsen & Welinder 
1973). Arbetet visar exempel på analyser vilka 
utvecklats bortom den begränsade bebyggels-
eanalysen och bearbetat både yttre och inre 
gravskick tillsammans med benmaterial och fynd 
tillsammans med gravfältets kronologiska 
utveckling (Bennet 1987a: 11f). Som betydelse-
fulla för en mer teknisk bearbetning av 
gravmaterialet framhålls två arbeten, Peter Jankavs 
”Social image – cemetery image. Same 
generalisation problems 3rd-8th centuries AD on 
Gotland” (1981) och Michael Gebührs avhandling 
Der Trachtschmuck der älteren römischen 
Kaiserzeit im Gebiet zwischen unterer Elbe und 
Oder und auf den westlichen dänischen Inseln 
(Brandenburg, Mecklenburg, Fünen, Langeland, 
Lolland). (Gebühr 1976; Bennet 1987a: 24ff). 

Gebührs analys av ca 1500 gravar fokuserar 
främst på föremålskombinationer och presenterar 
flera företeelser vi är bekanta med idag, t.ex. att 
föremålen påträffade i gravar representerar 
dräktdetaljer härrörande från en vardagsdräkt, i motsatts till en speciell gravdräkt. Att de inte är 
regelrätta gravgåvor och att en tydlig genusuppdelning i manliga och kvinnliga föremål förefaller vara 
normen (Bennet 1987a: 26; Gebühr 1976). Gebühr skall även mena att de variationer som förekommer 
i gravskicket främst är ett uttryck för sociala skikt i samhället. Bennet kritiserar delvis Gebürs analys 
för att vara för socialfunktionalistisk och sakna en förklaring till de mönster den påvisar (Bennet 1987a: 
26). 

I sitt arbete använder Peter Jankavs 
följande analyskategorier (1981) 

Gravgods (typ, mängd, kvalitet, 
kombinationer). 

Hur gravgodset förhåller sig till varandra, 
kroppen och gravutrymmet. 

Behandling av kroppen (främst
kremation/inhumering). 

Kroppens läge i graven. 

Konstruktion av gravutrymmet. 

Gravutrymmets placering i graven. 

Gravens yttre konstruktion. 

Gravens läge på gravfältet. 

Aktiviteter i samband med begravningen 
(t.ex. rituella måltider). 

Aktiviteter efter begravningen (plundring, 
sekundärbegravningar mm.). 
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Även Jankavs arbete (1981) är ett utslag av 
New Archaeologys socialarkeologiska anda och 
Bennet påpekar att han i sin analys av 
gravmaterialet följer en modell från Binfords 
”Mortuary practices: Their study and their 
potential” (1972: 208ff) vilken gör gällande att 
mönster hos gravarna direkt reflekterar det sociala 
mönstret i samhället (Bennet 1987a: 25f). Bennet 
påpekar att t.ex. Parker-Pearson (1982) och 
Hodder (1982) visat att denna tes inte håller, men 
är dock mycket positivt inställd till Jankavs arbete 
i stort. Hon understryker att det är en av de första 
bearbetningar inom svensk arkeologi av ett större 
fyndmaterial där man främst beaktat föremålens 
funktion i sin samhälls- och gravkontext, 
kombinerat med en könsbedömning av gravarna 
(1987a: 25f).  

Som Bennet ser det är målet med Jankavs 
arbete att förklara förändringen i gravskick mellan 
äldre och yngre järnålder genom en studie av 
gotländska gravfält och huvudfrågan blir då om en 
förändring i gravfältsstrukturen kan spegla en 
förändring i den sociala strukturen (Bennet 1987a: 
24; Jankavs 1981).  

Hos Jankavs finns fortfarande den tidigare 
tekniska beskrivningen, men nu bedöms även 
gravgodset, gravkonstruktionen och kroppen i 
förhållande till varandra. Vi kan vidare se att 
graven inte längre ses som en statisk konstruktion utan flera faser, t.ex. konstruktions- och 
brukningsfasen i fornlämningens biografi uppmärksammas. Bennet nämner att flera av punkterna inte 
varit applicerbara på Jankavs material dels på grund av att modellen är utarbetat för ett 
skelettgravsmaterial snarare än ett brandgravsmaterial (Jfr. Binford 1972, även Malmer 1962), men även 
tack vare att rapportmaterialet inte var fullständigt (1987a:25). Jankavs analys fokuserar därför främst 
på gravgodset. Problemet med att kunna inhämta data från rapporter speglar Hyenstrands kritik och 
strävan efter samstämmighet (t.ex. Hyenstrand 1971). Samma problem gör att Bennet i sin egen 
undersökning väljer att endast behandla rapporter från 1960–1980 pga. deras relativa enhetlighet 
(Bennet 1987a: 34).  

Bennet går närmare in på Jankavs resultat och kritiserar delar av dem, men då vi här är främst 
intresserade av hur bearbetningen av gravmaterial utvecklas räcker det att nämna att analysen, vilken 
delvis lutar sig mot Gebührs avhandling (1976), åskådliggör flera skillnader i gravarnas 
fyndsammansättningar och en förändring av dessa över tid (Bennet 1987a: 25f). Trots att Jankavs 
material bara delvis kan analyseras utifrån Binford/Gebührs nya infallsvinklar räcker det för att kunna 
skapa en ny typ av information som inte varit tillgänglig i den äldre arkeologin. 

Nästa modell Bennet presenterar är den Hyenstrand lagt fram i ett förslag avsett att utveckla 
analysen av gravdata från den rent tekniska registreringen av gravelement som är vedertagen i de 
typologiska klassifikationerna (Bennet 1987a: 23f). Hyenstrand strävade istället efter mer kvalitativa 
kategorier vilka kunde säga något om strukturen i samhället som producerat gravarna (Bennet 1987a: 
23f). Utifrån Bennets text är det något oklart vilken av Hyenstrands publikationer (1980, 1982) modellen 
hämtats ifrån, men den presenteras i samband med en diskussion om gravars symbolspråk och hur det 
är knutet till olika sociala uttryck i samhället (Bennet 1987a: 23). Troligen är det artikeln ”Gravar – 
monument över levande” (1980) den hämtats ifrån, även om en liknande modell, dock med fler och 

Hyenstrands (1979, 1980, 1982) 
modellförslag för en kvalitativ analys av 
gravmaterialet enligt Bennet (1987a:23f). 

 

Kvantitativa – morfologiska variabler 

Individualitet 

Monumentalitet 

Omsorg 

Teknik 

 

Kvalitativa – kommunikativa variabler 

Symbolisk innebörd 

Manifestation 

Markering av revir 

 

Kvalitativa – korologiska variabler 

Spridningsmönster 

Variationsmönster 

Exponering 
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delvis annorlunda kategorier, förekommer i 
kapitlet ”The Nature of Graves” i Hyenstrands 
bok Ancient monuments and prehistoric society 
(1979: 37ff). 

Hyenstrands modell är intressant i det att 
den bygger på den klassiska tekniska 
registreringen av gravar och gravfält, men 
sedan tar analysen flera steg längre. Modellen 
är tydligt integrerad i Hyenstrands tänkande 
kring fornminnesregistret och ett vidare 
bygdeperspektiv. Som Bennet pekar ut finns i 
modellen flera nivåer av analyser då det krävs 
att man först analyserar den tekniska 
beskrivningen av de enskilda gravarna och 
gravfälten för att få information vilken sedan 
kan jämföras med information rörande andra 
gravar och gravfält, vilka i sin tur kan relateras 
till terräng, boplatser och ägogränser (Bennet 
1987a: 24). 

Bennet poängterar att den tekniska 
beskrivningen av gravmaterialet är 
grundläggande för att man skall kunna gå 
vidare till analyser av mer övergripande frågor 
och att det är fullgott för inledande sortering 
och bearbetning (1987a: 24). En tydlig och 
regelbunden registrering framhålls dessutom 

som enormt viktig om undersökningsrapporterna skall kunna utnyttjas på ett realistiskt vis. 
Bennets egen modell, se nedan, för att gruppera och registrera gravar är utformad för den 

grundläggande registreringen hon ser som ett nödvändigt första steg i analysen av gravar. Under 60- och 
70-talen formaliserades terminologin för beskrivning av fornlämningars yttre genom
fornlämningsinventeringen och delvis Hyenstrand och Ambrosianis avhandlingar (Ambrosiani 1964;
Selinge 1969; Hyenstrand 1974). På samma sätt kom Bennets registreringsmodell och terminologi, i
mer eller mindre bearbetad form, att bli standard för beskrivningen av gravskick fram till 2000-talet.
Först under slutet av 90-talet och 2000-talet började idéer kring vagare typer av gravskick, avvikande
gravskick, gravmanipulation och fältantropologi, Anthropologie de terrain, tillförda nya sätt att studera
och registrera gravar och dess innehåll. Bennets modell och registreringskategorier (1987a: 28ff)
fokuserar helt på den enskilda gravens olika element och är av samma väletablerade tekniska slag som
hos Ferenius och andra. Det framgår tydligt att målet med hennes analys siktar vida bortom
formelementen till de ideologiska föreställningar som ligger bakom utformningen av gravarna.

Modellens element är utformade så de går att kombinera (efter Malmer 1963) och formelementen 
utvinner Bennet ur ett gravregister hon sammanställt med en stor mängd teknisk data vilket bl.a. 
innefattar gravarnas form, storlek, antal föremål, föremålstyper och kombinationer, benmaterialets 
sammansättning, arter, vikt och volym mm. (1987a: 28ff). För bearbetningen av informationen använder 
Bennet ett kodsystem vilket förvandlar enskilda gravar och alla dess formelement till en kort 
bokstavskombination.  

På den praktiska sidan kan nämnas att trots att Bennet endast väljer material ur rapporter tillkomna 
under den period då de kan sägas varit mest homogena i sin utformning finner hon uppgifterna i dem 
ibland motstridiga, svårtolkade och inte alltid i linje med vedertagen terminologi. ”Problemen har visat 
sig vara störst vid bedömningen av huruvida graven haft kantkedja eller ej, saknat packning eller om 
packningen haft blandat eller grovt stenmaterial, samt om gravgömman varit utformad som brandlager 
eller brandgrop” (1987a: 28). Ett problem vilket inte blivit bättre med tiden.  

För att registrera gravarnas, och gravskickets, 
formelement arbetar Agneta Bennet med 
följande kategorier (1987a:28ff): 

Yttre konstruktionsdetaljer 

Begränsning: klar, oklar, kantkedja, yttre 
kantkedja. 

Stenmaterial: fint, grovt, blandat, saknas. 

Utformning av centrum: gravklot, mittsten, större 
stenar, mindre stenar, stenkrets, ofyllt, saknas. 

Inre konstruktioner 

Gravskick: Enstaka brända ben, urnegrav, 
benlager, brandgrop, brandlager, skelettgrav. 

Benbehållare: hartstätad, lerkärl. 

Inre konstruktionsdetaljer: stensatt grop, på flat 
sten, täcksten, träkammare. 
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Bennet och den yngre järnåldern 
Eftersom Bennets arbete främst behandlar 
det folkvandringstida gravskicket är 
resultatet av hennes analys inte av direkt 
intresse här. Men metoden och 
kategoriseringen har fått stort inflytande 
på gravarkeologin och Agneta Bennet kan 
sägas vara den som för in gravarkeologin 
i 90-talet varför vi bör titta lite närmare på 
dem. Vi bör även belysa några aspekter av 
gravfältsanalysen då flera av gravfälten 
som behandlas innehåller gravar från 
yngre järnåldern. Bennet sammanfattar 
också den då rådande forskningen kring 
de yngre järnåldersgravfälten. När det 
gäller den generella bilden av Mälardalens 
gravfält framhåller dock Bennet att den 
viktigaste källan fortfarande är 
Hyenstrands avhandling från 1974, vilken 
hon i vissa aspekter nyanserar. Hon anser 
vidare, att den bild av gravformernas 
utveckling som presenterades av 
Ambrosiani (1964) i stort fortfarande 
gäller (Bennet 1987a: 20, 67). Så trots de 
nya idéerna kring studiet av gravar är 
fortfarande huvuddelen av kunskapen 
kring gravskicket i Mälardalen den som 
förmedlades av Hyenstrand och 
Ambrosiani.  

Nedan kommer vi också att beröra 
några företeelser Bennet iakttar i sitt äldre 
material vilka s.a.s. spiller över in i vår 
intresseperiod. I en passage rörande 
bakgrunden till analysen presenteras t.ex. 
att författaren utan större reflexion anser 
att gravens primära funktion är att vara en 
förvaringsplats för en död kropp, vilket 
avslöjar en fortfarande förhållandevis 
traditionell västerländsk funktionalistisk 
förförståelse av begreppet (1987a: 23). 

Det allmänna gravskicket 
I stycket där Bennet sammanfattar Mälardalens allmänna gravskick och dess förändring under järnåldern 
förekommer en figur som de flesta arkeologer någon gång kommit i kontakt med, nämligen den som 
illustrerar de olika gravtypernas förändring (1987a: 20, fig. 9.). Figuren, och stycket, bygger på 
Ambrosiani och Hyenstrands framställningar av gravskicket. Dvs. ett varierat gravskick vilket under 
folkvandringstid förändras till ett homogent, vilket i sin tur under senare vikingatid får tillbaka några av 
de äldre typerna, om än i större och inte lika vällagda versioner (Bennet 1987a: 20ff). I figuren förefaller 
dock de runda stensättningarna underrepresenterade under den yngre järnåldern.  

Fig. 14. Agneta Bennet kodifierade och utvecklade 
gravterminologin vilken användes inom UV för att kunna 
bearbeta en stor mängd gravar. Här yttre 
konstruktionsdetaljer i plan. Från Bennet (1987a: fig. 10.) 

Fig. 15. Agneta Bennet kodifierade och utvecklade grav-
terminologin för det yttre och det inre järnåldersgravskicket. 
Här yttre och inre konstruktionsdetaljer i profil. Från Bennet 
(1987a: fig. 11.) 
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Vi presenteras även den äldre bilden vilken gör gällande att brandlagret är det enda vikingatida 
gravskicket vid sidan av sporadiska skelettbegravningar, fram till kristendomens införande. Vidare 
beskrivs att den yngre järnålderns gravar innehåller mer fynd från den personliga dräkten och generellt 
har en välvd profil (Bennet 1987a: 20ff). Beskrivningen gör gällande att hartstätade kärl inte längre 
förekommer som benbehållare och att mängden djurben är större än tidigare. De vanligaste djuren 
beskrivs vara får/get, hund, katt, svin, nöt, häst och fågel där främst häst och katt är ett nytt inslag.  

Vissa gravskick, t.ex. brandgropen med omgivande brandlager, beskrivs som hybridformer mellan 
nya och gamla gravskick (Bennet 1987a: 20ff). Den generella bilden hon inledande presenterar kommer 
sedan i hennes analysdel nyanseras och förändras något. 

Eftersom vi tidigare beskrivit hur Ambrosiani och Hyenstrands modeller lyfter fram vissa typer av 
gravar och genom sin gravskicksindelning format bilden av gravskicket i Mälardalen kan det vara på 
sin plats att visa att Bennet är öppen med hur hon: 

…medvetet överdrivit äldre respektive yngre karaktäristika och ställt dessa mot 
varandra. I realiteten är inte skillnaderna så uttalade mellan den äldre och den yngre 
järnålderns gravskick (1987a: 22).  

Som tidigare nämnts är detta en del av modellers natur och hur forskningen belyser skillnader. Såväl 
Bennet som Ambrosiani och Hyenstrand är medvetna om detta, men det tenderar att falla bort i 
resultattraderingen och skadar aldrig att upprepa. Bennet lyfter också fram hur de få analyser som gjorts 
av den yngre järnålderns gravskick (Gräslund 1969, 1980; Petré 1984a) visat att gravarnas konstruktion 
inte alls är så stereotypt som tidigare framställningar gjort gällande (Bennet 1987a: 22). 

Fig. 16. Den av Bennets figurer som fått mest spridning är den starkt schematiserade bilden av gravarnas yttre 
utformning under järnåldern. Den avbildar den tvådelade kronologiska indelning av gravskicket Ambrosiani 
presenterade 1964. Från Bennet (1987a: fig. 9). 
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Bennets beskrivning av gravtyper från yngre järnålder 
Nedan presenteras kortfattat hur gravtyperna beskrivs några av de gånger Agneta Bennets gravanalys 
berör den yngre järnålderns, främst vikingatidens, gravskick. Detaljrikedomen i studien är omfattande 
och här förmedlas bara en bråkdel av den tillgängliga informationen. 

Runda stensättningar 
Runda stensättningar en av de vanligaste gravformerna under hela järnåldern, men verkar under den 
yngre järnåldern ha få utmärkande drag (Bennet 1987a: 46ff). Element som kantkedjor av utvalt 
stenmaterial eller slagna stenflisor eller sandstensskivor förefaller försvinna helt tillsammans med 
mönstrade stenytor, markerade mittpartier och ett finare stenpackningsmaterial. Välvda, glesare och 
jordblandade packningar med blandat stenmaterial blir vanligare under den yngre järnåldern. Gravklot 
ger dock intrycket av att finnas lokalt under olika perioder. Ett element vilket förefaller dyka upp i 
folkvandringstid och förekomma under den yngre järnåldern är ett stenfritt centrum. Under den yngre 
järnålder blir också resta stenar vanliga som konstruktionsdetaljer centralt i stensättningar (Bennet 
1987a: 46ff). 

Bennet diskuterar i samband med stensättningarna en uppsats av Gunhild Rydström och Keith 
Wijkander (1974), vilken utvecklar Ambrosianis storleksstrukturering och bygger på en jämförelse av 
gravarnas proportioner (Bennet 1987a: 57f). Rydström & Wijkanders analys ger vid handen att den 
yngre järnålderns gravar i allmänhet är mellan 0,3 – 1,6 m höga och mellan 4 – 9 m i diameter, även om 
det förekommer gravar med upp till 15 m i diameter, vilka då är mellan 1 – 1,5 m höga. Den senare 
typen är oftast högar. Runda stensättningar med mittblock eller anlagda invid block, vilka tidigare ofta 
hänförts till bronsålder/äldre järnålder (jfr Ambrosiani 1964: 60ff; Damell 1985: 62f) ger Bennet även 
en datering till vendel - vikingatid (1987a: 64). 

Bennets analys visar vidare att variationen i utformningen av de runda stensättningarna gradvis 
avtar under järnåldern (1987a: 151ff). Trots detta och brandlagergravskickets genomslag upphör inte 
stensättningarnas symbolspråk, utan det tycks leva kvar i modifierad form under lång tid. 
Stensättningarna förändras generellt från att vara varierade och flacka till att vara välvda och jämnstora, 
men det förekommer samtidigt vissa sporadiska inslag av arkaiserande gravtyper. I Bennets material 
förefaller de runda stensättningarna vara den genomgående vanligaste gravtypen och typen ökar något i 
antal under folkvandringstid, samtidigt som andra former blir ovanligare och högar börjar anläggas. 
Under vendeltid är de runda högarna och stensättningarna nästan den enda förekommande gravtypen, 
men under vikingatid blir andra former av stensättningar åter vanliga (1987a: 151ff).  

Rektangulära och kvadratiska stensättningar 
Bennet har endast fyra respektive tre gravar i kategorierna rektangulära och kvadratiska stensättningar i 
sitt material och lutar sig mot Hyenstrand (1974) i beskrivningen av dem (1987a: 67ff). Samtidigt är 
hon tydlig med att det sedan 1974 undersökts fler gravar av typen, vilket gör att bilden av dem förändrats 
något (jfr Hemmendorff 1973: 191). Framförallt understryks att man inte kan datera dem utan att ta 
hänsyn till storlek, uppbyggnad och material. De kvadratiska stensättningarna förefaller genomgå en 
förändring från större och av grövre material under bronsålder – äldre järnålder, till små, låga och 
vällagda under slutet av äldre järnålder. Under yngre järnålder blir de återigen större och är konstruerade 
av grövre material. De parallella mindre rektangulära stensättningarna vilka förekommer på vikingatida 
gravfält skall inte vara lika vällagda som sina motsvarigheter från romersk järnålder och 
folkvandringstida (1987a: 67ff). 

Triangulära stensättningar 
Triangulära stensättningar förefaller i Bennets framställning förekomma under hela äldre järnålder och 
uppträder i samma miljö som kvadratiska och rektangulära stensättningar. Även för denna kategori lutar 
sig Bennet mot Hyenstrand (1974: 19, 1984: 81ff), Hemmendorff (1973: 11), samt Petré (1984: 30) där 
den senare påvisar att typen även sporadiskt förekommer under yngre järnålder (Bennet 1987a: 71). 
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Treuddar 
Även gällande treuddar lutar sig Bennet mot Hyenstrand (1984: 79) och Hemmendorff (1973: 11), där 
den senare visar på en skillnad mellan den äldre och den yngre versionen av typen. Vanligen förs typen 
till yngre järnålder och stora vikingatida höggravfält, medan Petré (1984: 30f) här hänvisas till rörande 
senare undersökningsresultat i Mälarområdet där de visat sig förekomma även tillsammans med gravar 
från yngre romersk järnålder och folkvandringastid (1987a: 72). De vikingatida versionerna beskrivs 
som i allmänhet större än de äldre och med upp till 20 meter långa sidor, samt ofta med tydliga 
kantkedjor av grövre stenar än själva packningen (1987a: 72). 

Oregelbundna stensättningar 
Rörande oregelbundna stensättningar skiljer sig Bennet från tidigare gravanalyser genom att hon ägnar 
kategorin uppmärksamhet. Hon pekar på hur typen tidigare förbisetts och utelämnats i diskussioner kring 
gravtyper då den förekommer under alla perioder och är typologiskt svårgripbar (1987a: 72). Kategorin 
innefattar bl.a. oregelbundna stensättningar, skadade men ursprungligen regelbundna stensättningar och 
svårdefinierade stensättningar av sammanhängande flakkaraktär eller mindre stensamlingar. 

Oregelbundna stensättningar förekommer på nära alla gravfält under alla tider (1987a: 72). Av 
naturliga skäl är det svårt att passa in typen i kronologiska modeller, men Bennet framhåller att den är 
så vanlig att den måste betraktas som ett eget gravskick snarare än en grupp anomalier som inte förtjänar 
att diskuteras. T.ex. framgår det i Hemmendorffs arbete att typen, vilken där förpassats till kategorin 
”övriga” gravtyper, inte närmare diskuteras trots att den till antalet är nästan lika vanlig som den 
vanligaste gravtypen, runda stensättningar (Bennet 1987a: 72; Hemmendorff 1973: 13). 

Kategorin ska inte heller blandas ihop med Hyenstrands kategori stenflaksgravar då den snarare 
avser enkelskiktade, men regelbundna, stensättningar från äldre järnåldern med stor diameter (1974: 
19f). Hyenstrand nämner dock oregelbundna stensättningar under kategorin röseliknande stensättningar 
i Fasta fornlämningar och arkeologiska regioner där typen beskrivs som ”… vanligen är de 
förhållandevis obetydliga och består enbart av en formlös samling sten och humus” (1984: 61). Eftersom 
Hyenstrand även hänvisar till Kjerstin Cullbergs artikel ”Oregelbundna stensättningar i Västra 
Frölunda” (1967) framgår det att han främst avser vaga stensättningar av den typs vilka ofta, i alla fall 
inom den fältarkeologiska muntliga traditionen, ges informella namn där Göteborgsäckel och 
Misterhultare är bland de vanligaste. Att namntraditionen, speciellt med den negativa benämningen -
äckel fått sådan spridning kan ses som ett uttryck för hur svårt det är att förhålla sig till lämningar vilka 
inte passar in i rådande terminologiska ramverk för hur gravmonument ”ska” se ut. Problematiken kring 
de svårdefinierade stensättningarna flyter delvis ihop med den något senare debatten kring vaga eller 
naturlika stenkonstruktioner och gravar med få ben vilken berörs längre fram. Även debatten om den 
glidande skalan mellan gravar och röjningsrösen kan återfinnas där, se vidare t.ex. Hansson (2008). 

Högar 
Även i beskrivningen av högarna lutar sig Bennet mot Hyenstrand (1984: 84), Ambrosiani (1964: 68) 
och Petré (1984: 28) och bekräftar synen på dem som den vanligaste synliga fornlämningen från yngre 
järnålder (1987a: 73f). I stycket ser vi även en tillbakablick till Almgren (bl.a. 1934) i passagen om 
folkvandringstida kungshögar, vilka kan ha inspirerat till spridningen av högen som gravform. Bland 
Bennets tjugotvå analyserade högar från folkvandringstid finns en stor spridning i storlek och 
konstruktion. Stor- och kungshögarna är ett viktigt källmaterial i diskussionen om den äldre 
administrativa indelningen av Mälarområdet (Bennet 1987a: 74; jfr Hyenstrand 1974). Senare, på 2000-
talet, behandlas storhögarna i en avhandling av Peter Bratt (2008). 

Jordfasta stenar och klumpstenar 
Jordfasta stenar berörs kort av Bennet vilken nämner att kategorin, avseende naturligt förekommande 
större stenar, inte är en vedertagen gravbenämning, men då den förekommer i arkeologiska rapporter 
förtjänar den att behandlas (1987a: 76). Typen är inte särskilt vanlig men uppträder sporadiskt under 
hela järnåldern, men antas vara mer vanlig under äldre järnålder i association med blockgravar och 
klumpstenar. I beskrivningen av typen nämns att den inte har en ytterligare stenpackning som markering 
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utav graven, utan gravgömmorna återfinns i anslutning till det jordfasta blocket (1987a: 76). Däremot 
förekommer typen i stenrik terräng vilket gör att det kan vara svårt att skilja typen från stensättningar 
intill stenblock. 

Klumpstenstypen däremot utgörs av en avrundad sten som markerar en gravgömma, möjligen med 
mindre stenpackning i anslutning. Vanligen daterades den då till äldre järnålder, främst förromersk 
järnålder-Kristi födelse (Bennet 1987a: 76). 

Omarkerade gravar 
Precis som de jordfasta stenarna omnämns omarkerade gravar kort och sägs ha en tyngdpunkt i 
förromersk järnålder och tiden kring Kristi födelse. Formen kan förekomma sporadiskt under hela 
järnålder, men är så få att de inte urskilts som en särskild gravtyp (1987a: 77). 

Idén om saknade föremål och ben i brandgravar 
En av de företeelser Bennet presenterar, vilken sedan återkommer regelbundet i beskrivningar av 
järnålderns gravskick, är de saknade benen och föremålen i brandgravarna. I arbetet presenteras det som 
ett känt faktum att brandgravar, till skillnad från skelettgravar, endast innehåller en del av föremålen 
som varit med vid kremationen och benen från den kremerade individen (1987a: 40, 84). Fenomenet 
kopplas till diskussionen kring hanteringen av resterna efter kremeringsbålet och dess inverkan på 
mängden ben och föremål som återfinns i graven, vilken bl.a. Bo Petré tar upp i sin avhandling om 
Lundagravfältet (1984: 204) och Elisabeth Iregren i bearbetningen av Vårby/Vårberg-materialet (1972: 
66ff). Bennet spekulerar kring huruvida benen och föremålen spritts ut på någon annan plats eller om 
det inte var viktigt att ta tillvara allt, något vi har anledning att återkomma till längre fram (Bennet 
1987a: 40ff; jfr Lindqvist 1920: 74). Bennet tar även upp andra i dag bekanta företeelser, så som att 
benen och föremålen ibland förefaller krossade, samt att deras representativitet förändras beroende på 
typen av gravskick, t.ex. urnegrav kontra brandlager, eller närvaron av djurben (1987a: 42). Främst är 
det Petré (1984) och Iregren (1972) hon refererar till i dessa fall. 

I Bennets analys av gravskicket, där hon även refererar till Hemmendorff (1973: 24), förefaller 
gravar vilka innehåller endast enstaka brända ben vara mycket vanliga och utgör efter brandlager med 
urnegrav det vanligaste gravskicket (Bennet 1987a: 78). Under den yngre romerska järnåldern tycks det 
till och med vara det dominerande gravskicket. Tidigare skall många av gravarna med få, eller inga, ben 
förklarats som troligen barngravar. Bennet som framhåller att väldigt få gravar är osteologiskt 
behandlade anser att man inte generellt kan dra den slutsatsen, utan lägger fram att det troligen är ett 
uttryck för ett symboliskt eller extremt andligt gravskick (1987a: 81, 189; Gejvall 1959: 41). 

Fyndtomma gravar 
Bennet belyser flera kategorier av gravar vilka inte tidigare bearbetats i någon utsträckning. Av de 654 
benförande gravarna hon använder som analysmaterial saknar 215, eller 32%, föremål och alla gravtyper 
finns företrädda bland dem även om olika typer av stensättningar med rena gravskick dominerar (1987a: 
155f). 

Brandlager 
Brandlager är det vanligaste förekommande inre gravskicket bland Bennets analyserade 
folkvandringstida gravar (1987a: 86ff). Diskussionen kring gravskicket innehåller en del matnyttigt 
även för den som främst fokuserar på yngre material. Bl.a. spekuleras i huruvida det finns en skillnad i 
äldre och yngre brandlager. Tunnare brandlager innehållande få fynd, mycket små benmängder och inga 
stora träkolsbitar förmodas vara äldre och de med ihopsamlade rester av gravbålet i form av stora 
kolstycken, ben och föremål anses vara troligen yngre (1987a: 86ff). I diskussionen kring brandlagrets 
genomslag finns också en hänvisning bakåt till Almgren, möjligen genom Sune Lindqvists arbete om 
Uppsala högar och Ottarshögen (1936) vilket Bennet refererar, och Gamla Uppsalas potentiella roll i 
spridandet av gravskicket (Bennet 1987a: 170). 
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Den allmänna uppfattningen sägs vara att den yngre järnålderns gravskick innehåller mer ben än de 
äldre gravarnas tack vare förekomsten av djurben, men även rikligare representerade människoben 
(Bennet 1987a: 87). Tyvärr fanns endast få osteologiska analyser vilka kan bekräfta eller avfärda 
påståendet. Bennet hänvisar dock till Iregren (1972: 66ff) vilken visar att antalet identifierade 
människobensfragment är större bland brandlagergravarna än urnegravarna i materialet från 
Vårby/Vårberg (1987a: 87). Ferenius kan också konstatera en ökning av brandlagrens storlek från 
folkvandringstid till vikingatid (1971: 86, 89f).  

Även Petrés iakttagelser på Lundagravfältet (1984: 47ff, 120) används för att understryka trenden 
då han tycker sig se en tydlig förändring med större och sotigare brandlager ju yngre gravarna är och 
fler närvarande djurarter från 500-talet och framåt (Bennet 1987a: 87). På både Lunda och 
Vårby/Vårberg förekommer även brandgravar vilka saknar djurben och genomgående har mycket små 
mängder människoben parallellt med de andra. Bennet visar i en närmare studie hur brandlagervolymen 
på Lundagravfältet ökar under perioden från ca 400 till ca 800, varefter den förefaller sjunka igen 
(1987a: 90; Petré 1984: 138ff). Parallellt med de mycket stora brandlagren under perioden mellan ca 
650-800 förekommer också flera mycket små brandlager. Bennet slår fast att brandlagervolymen är en
variabel i gravskicket, men den går inte att använda som dateringsmetod innan man förstår vad som
ligger bakom variationen (1987a: 90).

Urnegrav med omgivande brandlager  
Utifrån analysen kommer Bennet fram till att blandgravskicket urnegrav med omgivande brandlager 
inte förekommer på gravfält med tyngdpunkt i äldre järnålder utan främst på de gravfält som tillhör 
folkvandringstid eller har kontinuitet in i yngre järnålder (1987a: 155). Enstaka brända ben, benlager 
och brandgropar har däremot sin tyngdpunkt i äldre järnålder och folkvandringstid. Urnegravar 
förekommer under de föregående perioderna, men blir något vanligare under folkvandringstid och 
vendeltid. Urnegravskicket är enligt Bennet det äldre av gravskicken vilket lever kvar längst och delvis 
förekommer parallellt med brandlagergravskicket (1987a: 155). 

Kombinationsanalysens resultat 
Genom en kombinationsanalys närstuderar Bennet 228 fyndförande folkvandringstida gravar vilka utgör 
hennes basgrupp. Trots att perioden är några hundra år tidigare än den vi studerar är resultaten 
intressanta. De framhäver att kön, eller iallafall de föremålskategorier vilka uppdelats efter föreställt 
kön, och social ställning haft större genomslagskraft i konstruktionen av gravmonumenten än andra 
kategorier, inklusive de kronologiska (1987a: 147f). 

I arbetet jämför även Bennet resultatet från sin kombinationsanalys med ett större antal gravar och 
bedömer dem (1987a: 159). Vi vet att fynd förekommer sparsamt på de äldre gravfälten, men hennes 
jämförelse visar också att fyndinnehållet är mycket ojämnt även bland de yngre järnåldersgravarna. 
Bennet konstaterar att dräkttillbehör inte är så ofta förekommande i brandgravar från vendel- och 
vikingatid som man hade kunnat förvänta sig (1987a: 159). Om det är ett utslag av lokala förhållanden 
eller av att hennes detaljerade studie ställs i kontrast till den tidigare generella bilden av det yngre 
järnåldersgravskicket är svårt att säga. 

Precis som i fallet med Jankavs gravanalys (1981) lyckas Bennet med en relativt teknisk, men 
detaljerad, gravstudie framställa mycket ny och användbar information Hon blottlägger potentiella 
sociala strukturer där kön, ålder och social ställning förefaller haft stor betydelse och avspeglats i 
gravskicket (se t.ex. 1987a: 167ff). I jämförelsematerialet kan hon peka på regionala och kronologiska 
strukturer. Studien bekräftar även vad Ambrosiani förde fram, nämligen att det på grund av gravtypernas 
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kronologiska spridning närmast är omöjligt att 
datera ensamliggande anläggningar (1987a: 154). 
Det är framförallt genom sammansättningen av 
gravtyper på ett gravfält man kan få information 
nog att kunna göra en eventuell kronologisk 
bedömning.  

När det gäller det yngre järnåldersgravskicket 
visar Bennets avhandling att bebyggels-
earkeologins snäva användning av gravmaterialet 
kan utvidgas och även detaljerade rent tekniska 
studier kan ge goda resultat. Avhandlingen visar att 
det yngre gravskicket inte är så homogent som de 
äldre modellerna ger sken utav utan är mer varierat 
och med stor potential för närmare studier. 
Samtidigt resulterade paradoxalt nog 
avhandlingens framgång och spridning i att den 
förenklade bilden av yngre järnålderns gravskick 
Hyenstrands och Ambrosianis modeller skapat 
fördes vidare med en ny teoretisk stämpel in i 90-
talet trots att den är relativt oförändrad sedan 1964. 

En av de aspekter Bennet lyfter fram i ett annat 
sammanhang i fråga om fornminnesregistret är 
missvisningen av antalet gravar. Att antalet gravar 
ökar vid undersökning är känt sedan tidigare (t.ex. 
Ambrosiani 1964, 1973), och sammanställningar 
gjorda under 80-talet visar att ökningsfrekvensen är ca 100%, med viss förskjutning utifrån gravarnas 
datering. På gravfälten från äldre järnålder förefaller endast ca 10% av gravarna vara registrerade, medan 
på de yngre kan så många som 75%  vara det (Bennet 1987b: 146f).  

Bennets beräkningar gör gällande att hela 55% av gravarna inte är registrerade eller kända, samtidigt 
som de sk. homogena yngre järnåldersgravfälten är klart överrepresenterade. Hon visar att ca en 
tredjedel av gravfälten i den senare kategorin vilka undersökts ”under de senaste tjugo åren” har visat 
sig innehålla gravar med kontinuitet bakåt i folkvandringstid och yngre romersk järnålder, vilket 
tydliggör vanskligheten med datering efter yttre gravskick (1987b: 148).  

För att kunna göra några generellare uttalanden om gravfältstatistik bearbetar Bennet även de yngre 
gravfälten i en artikel från 1987. Utav det stora antalet undersökta gravfält fram till 1980, ca 300, är ca 
63 såpass stora att de har någon statistisk betydelse. Bland dem i sin tur är endast ett fåtal bearbetade så 
att det är möjligt att studera dem närmare. Bland de få som har kontinuitet in i vikingatid, t.ex. Spånga 
156, Botkyrka 165 och Täby 124, ses antalet gravar öka kraftigt under vikingatid, en trend vilken även 
skall vara synlig på andra gravfält även om t.ex. Lovö 127 uppvisar en motsatt trend (Bennet 1987b: 
157f). Ökningen av gravarna tycks börja redan i tidig vikingatid och hänger till synes inte enbart ihop 
med det sena skelettgravskedet. 

Trots de stora källkritiska problemen kan vi troligen se att antalet gravar ökar under järnåldern och 
att det enbart handlar om en befolkningsökning är mindre troligt. Bennet kritiserar den allmänna 
uppfattningen att antalet gravar på gravfälten motsvarar antalet begravda individer, vilket i sin tur inom 
bebyggelsearkeologin ofta likställs med den dåtida befolkningen (1987b: 158). I Bennets material 
varierar antalet gravlagda personer i gravarna från en till sex individer. Även om fenomenet med flera 
begravningar i ett enskilt gravmonument uppmärksammades redan av Stolpe (jfr Gräslund 1980: 1) och 
senare bl.a. Gräslund får Bennet här tjäna som ett exempel på hur bebyggelsearkeologins användande 
av gravar börjar ifrågasättas under slutet av 80-talet och att gravar återigen börjar betraktas som en 
potentiellt komplex företeelse. 

Agneta Bennets kombinationsanalys visar 
på flera samband mellan element hos de 
folkvandringstida gravarna. Den
tydligaste korrelationen föreligger enligt 
Bennet mellan följande element (1987a: 
147f): 

Gravtyp – kön, dvs kvinnliga respektive 
manliga föremål. T.ex. kvinnor tycks i större 
utsträckning ha begravts i runda 
stensättningar än män. 

Yttre konstruktionsdetaljer – kön, i viss mån 
även ålder. T.ex. kvinnor får oftare ett finare 
stenmaterial eller ett gravklot eller en inre 
stenkrets. Personer ur gruppen senilis begrav 
oftast i gravar med en diameter över fyra 
meter. 

Gravskick – benmängd. 

Benmängd – kön. 

Benmängd – antal djurarter. 

Statusföremål – antal djurarter. 
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Vi har tidigare nämnt att Bennet har den konventionellt västerländska uppfattningen att gravens 
främsta syfte är att vara förvaringsplats för en död kropp. Detta berörs närmare i avhandlingens sista 
kapitel i vilket det arkeologiska materialet sätts i samband med ideologiska strukturer, kosmologi och 
järnåldersmänniskornas föreställningsvärld (1987a: 184ff). Kapitlet i sig är kort, endast sju sidor, men 
kom att få stor betydelse. Avhandlingen är tack vare det kapitlet, en av de första sedan boplatsarkeologin 
blev vanlig att på allvar försöka sammanlänka arkeologiskt material och en förhistorisk mental 
världsbild. I och med att Bennet infogade ett kosmologiskt perspektiv öppnades dörren för vad som kom 
att bli en religionsarkeologisk inriktning i Sverige och den tvärvetenskaplighet som var vanlig i 
järnåldersforskningen i början av 1900-talet kunde sakta återvända. 

Bennet ser flera skillnader i gravmaterialet mellan äldre och yngre järnålder (1987a: 184f). 
De hon anser av vikt är: 

Äldre järnålder: Yngre järnålder: 

De brända benen har oftast skiljts från övriga 
brandrester och är fria från sot. 

De brända benen ligger tillsammans med övriga 
brandrester och är sotiga. 

Mängden ben som placeras i graven varierar. 
Benmängden kan vara begränsad till ett par 
enstaka fragment. Många gravar saknar helt ben. 

Mängden ben varierar. Benmängden är dock 
rikligare än i den äldre järnålderns gravar. 
Enstaka gravar kan innehålla flera liter brända 
ben. 

Djurben är sällsynta i gravarna. Artantalet är lågt. Djurben är vanliga i gravarna. Artantalet växlar. 
Det är ej ovanligt med 4-5 arter. 

Människooffer är ej belagt. Människooffer är belagt. 

Föremål är sällsynta i gravarna. Föremål är vanligt förekommande i gravarna. 
Frekvensen är dräkttillbehör, övriga personliga 
tillbehör liksom verktyg och redskap ökar. 

Gravöverbyggnaden uppvisar stora variationer 
vad gäller diameter, form och yttre 
konstruktionsdetaljer. Gravens profil är som 
regel flack i förhållande till omgivande mark. 

Gravöverbyggnaden uppvisar måttliga 
variationer vad gäller diameter, form och yttre 
konstruktionsdetaljer. Gravprofilen är välvd i 
förhållande till omgivande mark. 
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Förändringar i gravskicket under järnåldern 
I det avslutande kapitlet presenterar Agneta Bennet de iakttagelser hon gjort kring hur gravskicket 
förändras under järnåldern. Hon kan, precis som flera av arkeologerna före henne, se en tydlig förändring 
i brandgravskicket under folkvandringstid. Tack vare analysens omfattande material kan dock Bennet 
presentera förändringen betydligt tydligare. Den tydliga förändringen omfattar bl.a. vilken typ av 
föremål som följer med på bålet, människo- och djuroffer, hanteringen av kremationsresterna och 
utformningen av gravöverbyggnaden (1987a: 184ff). Bland förändringarna som diskuteras nämns även 
homogeniseringen av gravarnas utformning. Samtidigt som gravskicket förändras blir variationen i det 
yttre och inre gravskicket mindre. Det framhålls speciellt hur brandlagret blir det förhärskande inre 
gravskicket. Skelettgravarna vilka förekommer under hela järnåldern är förhållandevis få och uppvisar 
inte samma typ av genomgående förändring. Med få undantag har gravskicket en klar prägel av 
”rikemansgravar”, dvs ett gravskick avsett för personer med en speciell funktion och som stått högt på 
den sociala rangskalan (1987a: 184). Precis som med tidigare modeller är det lätt att glömma bort att 
modellen är en förenkling. Som tidigare nämnts berättar Bennet att skillnaderna överdrivs och grupperna 
renodlas för att bli tydligare, hon nämner också att vissa gravtyper fortsätter användas under lång tid 
efter att de generellt gått ur modet. I dag vet vi t.ex. att olika typer av brandgropar, urnor, blockgravar, 
rena ben osv förekommer i varierande grad ända in i vikingatid. Bennet anser att skillnaderna mellan 
yngre och äldre järnålder ”… vad gäller gravarnas yttre och inre utformning bör logiskt ses som uttryck 
för skillnader i dödsuppfattning i frågor rörande den dödes/dödas roll efter döden” (1987a: 185). I min 
senare tolkning ingår även gravmonumentets roll och placering i landskapet som en viktig fråga.  

Flera av frågorna som Bennet tar upp på avhandlingens sista sidor återkommer senare hos bl.a. 
Anders Kaliff (bl.a. 1992, 1997). Kaliff arbetar i huvudsak med perioden före folkvandringstid och 
utvecklar flera av resonemangen vidare, men de båda har flera gemensamma infallsvinklar på 
gravmaterial, terminologi och tolkningsarbete. I den här avhandlingens andra del bearbetas främst 
perioden efter Bennets och huvudfokus är på företeelser vilka 1987 ännu inte ryms helt i definitionen 
av gravar, men som bl.a. genom Bennets avhandling nämnts och satts i samband med gravar. 

Genomgående för de texter vi betraktat tidigare, möjligen med undantag av Almgrens, är att 
gravbegreppet används relativt oreflekterat. Främst förstås begreppet som en förvaringsplats för en död 
persons kvarlevor eller som en underförstådd förvaringsplats, men i praktiken även en ovan jord synlig 
jord- eller stenkonstruktion som används för befolkningsstatistik (t.ex. hos Hyenstrand 1974, 1984). Hos 
Bennet förekommer en kortare diskussion på sista sidan i avhandlingen, innan slutordet, kring 
gravöverbyggnadens funktion i förhållande till brandgravskick, kosmologisk grundstruktur och 
föreställningsvärld (1987: 187ff). Inslaget är ett av de första med en mer religionsarkeologisk 
infallsvinkel sedan bebyggelsearkeologin blev förhärskande. I en figur, nr 135, och diskussionen i 
stycket ”Gravbyggnadens funktion” illustreras Bennets tolkning och sammanfattning av hennes syn på 
förändringen i gravskicket mellan äldre och yngre järnålder (1987: 189f). 

Bennets diskussion är mycket intressant, trots sitt begränsade omfång. Genom större delen av 
avhandlingen har hennes resonemang gett intrycket av ett något oreflekterat användande av begreppet 
grav och i resonemangen förefaller det bygga på samma förförståelse som styr de flesta andra, dvs. att 
graven är en förvaringsplats för den dödes kvarlevor. Här får vi dock en glimt av att det kan vara mycket 
mer komplicerat. Hennes tankar kring ett äldre mer andligt gravskick där benen är av mindre betydelse 
föregriper debatten kring brons- och äldre järnålderns gravskick som blommade upp i slutet av 1990-
talet (t.ex. Kaliff 1997) och det tidiga 2000-talet (t.ex. Appelgren & Renck 2007). Tanken att det är först 
under yngre järnålder som graven får en primär roll som förvaringsplats för den dödes kvarlevor är 
mycket intressant och har fått betydelse för frågeställningarna i denna avhandling.  
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Fig. 17. I avhandlingen bearbetar Bennet ett stort antal gravar och kan genom att observera bl.a. 
överbyggnadernas utformning och mängden ben i gravarna dra generella slutsatser om den bakomliggande 
föreställningsvärlden. Bennet är en av de första att göra religionsarkeologiska tolkningar av fältarkeologiskt 
material under sent 1900-tal. Från Bennet (1987a: fig 135). 
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2.6. Anita Biuw, bebyggelsearkeologins gravforskning 

1992, fem år efter att Agneta Bennet lagt fram sin avhandling (1987a), publiceras två arbeten vilka 
tydligt visar skiljevägen gravarkeologin stod inför under slutet av 80-talet och början av 90-talet. 
Nämligen Anita Biuws avhandling Norra Spånga. Bebyggelse och samhälle under järnåldern (Biuw 
1992) och Anders Kaliffs lic-avhandling Brandgravskick och föreställningsvärld. En 
religionsarkeologisk diskussion (Kaliff 1992).  

Precis som Bennet förhåller sig Biuw kritisk till senare bebyggelsearkeologiska arbeten, men hon 
står samtidigt stadigt inom den traditionen. Hennes avhandling från 1992 kan sägas vara 
högvattenmärket för den Ambrosianska-Hyenstrandska bebyggelsearkeologiska skolan där gravar 
används som underlag för befolknings- och bebyggelsestatistiska studier. Tittar man noga i Biuws 
samhällsanalys kan man dock se att arbetet tillkommit i brytningstiden mellan det processualistiska och 
det postprocessualistiska. Utöver att Biuw är kritisk mot snäva bebyggelsearkeologiska tolkningar 
jämför hon kritiskt både Binford och Hodder (Biuw 1992: 287; Binford 1972; Hodder 1986). Anders 
Kaliffs arbete, som kommer samtidigt, visar mycket tydligare att dörren öppnats för 
postprocessualismens tidevarv och en utforskande teoripluralism. Kaliffs lic-avhandling (1992) kan ses 
som en direkt fortsättning på Bennets avhandling (1987a) och ett uttryck för den religionsarkeologiska 
diskussion som skulle komma att utvecklas inom både Riksantikvarieämbetet UV och 
universitetsvärlden under 90-talet. Idéerna kring religionsarkeologi, gravskick och kosmologi kom 
Kaliff att utveckla mer i sin avhandling fem år senare (1997). Nedan kommer vi titta närmare på Anita 
Biuws avhandling och hur hon använder gravmaterialet. Kaliffs arbete kommer betraktas, tillsammans 
med hans avhandling, längre fram.   

Biuws syfte och material 
Anita Biuws avhandling bygger på det omfattande materialet vilket framkom under exploateringen av 
Järvafältet, huvudsakligen beläget i Norra Spånga en mil nordväst från centrala Stockholm. Här kom 
Stockholm stadsmuseum att mellan åren 1964 och 1976 undersöka ca 1000 gravar och tio boplatser. 
Utöver det genomförde Riksantikvarieämbetet bl.a. undersökningar vid Hjulsta och Rissne (Biuw 1992: 
16ff). Biuw var verksam som arkeolog vid Stadsmuseet från 1967 och deltog i undersökningarna, till 
sist som grävnings- och platsledare. Handledare under avhandlingsarbetet var Björn Ambrosiani. 

Avhandlingens huvudsyfte är: ”... att analysera och bedöma bebyggelseutveckling och 
samhällsstruktur under järnåldern inom ett begränsat område med hög undersökningsgrad” (1992: 13). 
I huvudsak fokuserar Biuw på material från den yngre järnålder i syfte att bl.a. undersöka huruvida den 
då rådande åsikten, bl.a. framförd av Ambrosiani (1964:202ff), att ensamgårdar varit den vanligaste 
bebyggelseformen i Mälardalen stämmer. En fråga som aktualiserats av att förekomsten av flera 
järnåldersgravfält inom samma bebyggelseenhet observerats på flera håll och getts olika förklaringar 
(Biuw 1992: 14).  

Bearbetningen av gravmaterialet från norra Spånga har 
omfattat ca 1000 gravar och i samband härmed har jag 
gjort vissa iakttagelser beträffande gravarnas 
utformning och innehåll. 
Biuw 1992: 288 



Den yngre järnålderns gravskick i Uppland 

112 

Biuw utgår från Ärvinge i Norra Spånga, 
vilket var en bebyggelseenhet med tre närmast 
jämnstora järnåldersgravfält med mer än 50 
registrerade gravar (1992: 14). Inom Ärvinge 
undersöktes under perioden 1964–1976 alla 
kända, och flera nyupptäckta, fornlämningar. 
Biuw jämför resultatet från undersökningarna 
med intilliggande enheter inom vilka 
omfattande arkeologiska undersökningar 
genomförts, nämligen: Kymlinge, Rinkeby, 
Hjulsta och Tensta. Hon försöker även bedöma 
bebyggelseutvecklingen i resten av bebyggels-
eenheterna i Norra Spånga, även om det endast 
utförts mindre undersökningar där.  

Biuw studerar bebyggelseutvecklingen 
genom att detaljanalysera gravformer, 
gravskick och fynd för att kunna bestämma 
gravfältens användningstid och hur många 
gårdar som vid olika tider har funnits inom 
varje enhet. Utifrån det drar hon sedan 
slutsatser om bebyggelsens utveckling och 
struktur under järnåldern i Norra Spånga 
(1992: 14). Biuw utgår även från gravfältens 
storlek och användningstid för att försöka 
beräkna bebyggelseenheternas järnålders-
population i avsikt att kunna jämföra den med 
andra populationsberäknade enheter i 
Stockholmsområdet. 

Arbetet kan snabbt bekräfta det som 
Amrosiani och Bennet skrivit rörande 
förhållandet mellan antalet fornlämningar synliga vid inventering och det större antal som framkommer 
vid en undersökning (Biuw 1992: 20; Ambrosiani 1964: 58, 1973: 129; Bennet 1987a: 17). Av 
metodologiskt intresse kan även vara att avhandlingen diskuterar resultaten av en arkeologisk 
inventeringsmetod som idag fallit ur den exploateringsarkeologiska repertoaren, nämligen storskalig 
fosfatkartering (1992: 22). Hela Norra Spånga fosfatkarterades 1964 av Riksantikvarieämbetet med ett 
provavstånd på 50 meter. Undersökningen utökades sedan av stadsmuseet genom att omfattande prover 
togs med ett intervall av 10 meter intill de flesta av de undersökta gravfälten, på platser i anslutning till 
dem och i lägen där det kunde förväntas finnas boplatser. Fosfatkarteringen kombinerades ofta med 
sökschakt och kan ses som föregångare till de mer formaliserade förundersökningarna.  

Anita Biuws avhandling består av två delar, där den första och största delen redovisar 
fornlämningarna i norra Spånga, tillsammans med bakgrund till undersökningarna och den andra är 
arbetets analysdel. Gravmaterialet som behandlas har enorm potential då det kommer från ett mycket 
välundersökt stort område och antalsmässigt kan gravarna jämföras med Gräslunds studie av 
gravmaterialet på Birka (Gräslund 1980).  

Det är uppenbart att Biuw använder en vedertagen terminologi för gravarnas former och inre 
gravskick, tyvärr förekommer inga definitioner eller förklaringar kring gravterminologin i 
avhandlingen, vilket är problematiskt. Det förefaller dock troligt att det är samma terminologi som 
etablerats under undersökningsperioden och användes inom UV. Det ger också intryck av att vara 
samma terminologi som började utarbetas i Ambrosianis avhandling (1964) och återkom hos 
Hyenstrand (1974) m.fl., för att till sist presenteras i en genomarbetad form hos Bennet (1987a). 

Fig. 18. Framsidan av Anita Biuws avhandling Norra 
Spånga. Bebyggelse och samhälle under järnåldern 
(1992). 
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Det enda Biuw nämner i fråga om begreppsdefinition är att gällande gravskick följer hon 
huvudsakligen ”uppställningen” från Ambrosianis avhandling (1964), samt att vissa blandformer även 
redovisas med hans terminologi som utgångspunkt (Biuw 1992: 252). Till Bennets avhandling refereras 
bara kort, i den generella diskussionen om gravskick, trots att Bennet också iakttagit och använt samma 
termer för blandgravar, t.ex. urnegravar med brandlager, som Biuw gör (Biuw 1992: 252; Bennet 1987a: 
78).  

I vår genomgång av tidigare gravarkeologiska verk har flera mindre problem och företeelser som 
idag behöver nyanseras eller som varit av forskningshistoriskt intresse diskuterats kort. I Biuws 
avhandling berörs flera av dem då hon uppmärksamt skärskådar flera fenomen inom sin samtida 
arkeologi. Bland problemen som berörs finns svårigheterna med datering, både i form av bristen på en 
Mälardalskronologi för yngre järnålder och i form av redovisning av daterande fynd och förändrade 
fyndkronologier. Svårigheterna spiller över i problemet med gamla 14C-resultat och problemet med att 
genomföra grundforskning på fynd och anläggningar eftersom undersökningsrapporterna, då som nu, 
genomgående redovisar dem dåligt. Till sist behandlas även problemet med representativitet, vad är det 
egentligen vi undersöker och vad kan vi dra för slutsatser av det? 

Men, vi kommer inte att fokusera helt på utmaningarna ovan utan även på flera spännande 
iakttagelser Biuw gör i sin omfattande materialgenomgång, bl.a. komplexiteten i det vikingatida 
skelettgravskicket, de allestädes närvarande små gravarna som faller utanför standardmodellerna, 
dubbelgravar och annat. 

Gravredovisningen 
Huvuddelen av avhandlingens första del utgörs av redovisningar av undersökta fornlämningar, främst 
gravfält. Terminologin är som nämnts den vedertagna för tiden och är i huvudsak samma som används 
av Ambrosiani (1964) och mer utvecklat av Bennet (1987). Avhandlingen gör dock inga ansatser att 
utveckla eller diskutera terminologi, utan dess fokus ligger helt på redovisningen av ett undersökt 
material. I samband med det görs även analyser av gravgrupperingar och lägen för olika typer av gravar 
och gravskick.  

Redovisningen av de många undersökta gravfälten är en guldgruva för den som snabbt vill skapa 
sig en generell översikt av materialet. Talande är att nästan alla behandlade gravfält har kontinuitet från 
romersk järnålder eller folkvandringstid, är relativt välordnade i sin framväxt och att de vikingatida 
gravarna, i kontrast mot de tidigare, ofta återfinns spridda utan någon större ordning överallt på 
gravfälten (Biuw 1992). Även förekomsten av senvikingatida skelettgravar är överraskande utbredd. 
Dock verkar det, med ett undantag, inte finnas några nyanlagda gravfält bara för skelettgravar. Den 
omfattande gravfältsredovisningen understryker även flera problem med att behandla och redovisa stora 
mängder gravdata, samt att använda äldre material i forskning. 

Redovisningarna innefattar stycken om bl.a. topografi, gravformer dvs. gravarnas yttre, gravskick 
dvs. gravarnas inre, fynd, 14C-dateringar, osteologi, boplatser under gravfälten och stratigrafiska 
aspekter. Oftast förekommer dateringen av gravarna i partiet om gravformer och där uppenbaras tidigt 
ett av problemen.  

Fynd och dateringsproblemet, torshammarringar och skelettgravar 
Redan i genomgången av det första gravfältet, Ärvinges gravfält 156, dateras femton gravhögar till 
vikingatid 800-900-tal utifrån förekomsten av torshammarringar och nio högar till vikingatidens yngre 
del, 1000-talet och möjligen sent 900-tal, utifrån att de innehöll öst-västorienterade skelettgravar (Biuw 
1992: 37). Dateringarna är i linje med vad som var vedertaget i den samtida litteraturen, men det är 
fortfarande problematiskt av flera anledningar. Ett grundläggande problem skapas av att det på flera 
ställen saknas referenser till litteraturen bakom dateringen eller en diskussion kring varför 
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torshammarringarna och högarna kan dateras på det viset, vilket gör det svårt att bedöma riktigheten i 
antagandena.  

Problemet åskådliggörs av att vi idag har en annorlunda syn på torshammarringarnas datering (se 
t.ex. Andersson 2005:67ff; emedan Biuw lutar sig mot Ström 1970, 1973 och 1984). Då
informationsmängden rörande fynd är mycket sparsam i avhandlingen kan vi som läsare inte heller
bedöma en potentiell datering utifrån dagens tillgängliga information.

Utifrån Ström tar Biuw fasta på att torshammarringar sällan förekommer före eller efter 800- och 
900-tal, samt att de har en tyngdpunkt i 900-tal (Biuw 1992: 46). Gunnar Andersson behandlar också
fyndkategorin i sin lic-avhandling. Förvisso utifrån Ströms arbeten, men också med blickar mot Sune
Lindqvists avhandling (1915: 115ff), en uppsats (Nilsén 1992), och hans egna studier av gravarna från
Skälby och Valsta (Andersson 2005: 67ff). Tendensen Andersson observerar i Valsta och Skälby är att
ringarnas storhetstid sammanfaller med att Birka överges, och något efter det. Utifrån sitt arbete för
Andersson fram hypotesen att antalet torshammarringar i gravar ökar från och med 900-talets senare
hälft och används in i 1000-talet (2005: 73). Andersson gör också iakttagelsen att materialet från
Ärvingegravfälten, vilka även Nilsén använder, troligen skulle uppvisa samma tendens om de
betraktades utifrån en mer avvägd datering (2005: 72).

Om detta tas i beaktande kan flera av Biuws dateringar som bygger på torshammaringar skjutas 
framåt från 800-900-tal mot slutet av 900-talet. Gällande gravfält 156 säger Biuw bl.a. att 31 gravar 
relativt gått att datera till 800-900-tal och att 22 av dessa innehöll torshammarringar, vilket låter som att 
det underbygger den påstådda dateringen av ringarna till perioden (Biuw 1992: 46). Tyvärr är dock 
flertalet av de daterade gravarna fynddaterade genom just torshammaringarna. Ett mindre antal av dem 
är daterade genom vikter eller ringspännen. 

Bedömningen av skelettgravarna som tillhörande 1000-talet, eller möjligen sent 900-tal, är en 
närmast reflexartad bedömning. Den tolkning bygger, som vi visat ovan, främst på Ambrosianis 
iakttagelser (1964: 70f) att skelettgravarna i öst-västriktning sammanfaller med den yngre järnålderns 
varierade gravskick, vilket övervägande men inte genomgående kan dateras till sen vikingatid. Även 
Hyenstrand, vars fokus främst är det yttre gravskicket, refererar ibland reflexmässigt till skelettgravar 
som varande senvikingatida (t.ex. 1984: 84). Detta trots att han finner de statistiska felkällorna 
associerade med de rektangulära stensättningarna ”alltför besvärande” för att använda gravtypen för 
datering (Hyenstrand 1974: 21). Hyenstrand är vidare tydlig med att de stensättningar, utöver de runda, 
t.ex. skeppsättningar, treuddar, rektangulära stensättningar m.fl. i hans material som är undersökta och
efter en snabbgranskning kan dateras ”… mer eller mindre säkert … ” endast är ca 10% av materialet
(1974: 23). Dvs. den överväldigande mängden material inom dessa kategorier är inte säkert daterade.

Möjligen bygger många av dateringarna av skelettgravar, Biuws inkluderade, till sen vikingatid på 
en opublicerad kunskap hos undersökande arkeologer inom UV eller Stockholms stadsmuseum. Att följa 
upp dessa dateringsbedömningar i akademisk text förefaller dock svårt och kan spåras tillbaka till ett 
mycket litet antal faktiska dateringar, flera gjorda utifrån fynd, medan huvuddelen av bedömningarna 
snarare förefaller bygga på bristen på fynd  

I övrigt är Biuws genomgångar av gravarnas former och deras fynd intressanta, då de t.ex. ger en 
sammanfattande översikt över gravformerna på de behandlade gravfälteten och hur de förändras över 
tid. Hon studerar också bl.a. fyndfrekvens över tid och hur mängden järnföremål förändras.  
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Äldre 14C-dateringar  
Fyndstycket följs av en genomgång av 14C-
dateringarna, vilka gjorts på kol eller harts, och 
påminner oss om de många problem som praktiskt 
styr arkeologins vardag, samt hur snabbt de 
förändras med t.ex. metodutveckling. Kalibrering 
av 14C-prover är fortfarande en del av vardagen, 
men diskussionen 1992 är delvis annorlunda 
jämfört med idag. T.ex. diskuteras kalibrering 
enligt Clarks metod (1975) vilket innebär att 
dateringarna blir ca 10-80 år yngre än vad provet 
ursprungligen visat och får en ökad 
standardavvikelse, samt att prover tagna på harts 
skall korrigeras framåt i tiden. Det här belyser 
problemet med äldre 14C-dateringar. Hur ska man 
förhålla sig till äldre 14C-prover? Idag har tekniken 
och kalibreringsmöjligheterna för 14C-prover 
utvecklats vida, samtidigt som nya svårigheter i 
form av t.ex. reservoareffekter har 
uppmärksammats. Utöver de källkritiska 
aspekterna med referenser till prover utan 
information om kalibreringar eller huruvida 
vedartsanalys och åldersbestämning gjorts på 
träkol finns även de nya problemen att beakta.  

Biuws sammanställning av de många 
undersökningarna är vidare intressant då den visar 

på trender i arkeologisk metod och hur t.ex. mängden 14C-prover snabbt förändras. I jämförelse med 
idag gjordes på flera av norra Spånga-undersökningarna förhållandevis många 14C-dateringar, t.ex. 
gravfält 168 Kymlinge innehöll 76 gravar av vilka hela 33 14C-daterades, vilket är nästan hälften (Biuw 
1992: 124). Som ett räkneexperiment kan man slå ut antalet 14C-prover per grav för sju av gravfälten, 
där Biuw ger oss information kring antal gravar och antalet utförda 14C-analyser. Det ger vid handen att 
antalet 14C-analyser per grav varierar mellan ca ett prov på var 6,9:e grav till ett var 2,3:e, med ett ökande 
antal mot mitten av 70-talet.  

Det framgår även av texten att det varit ekonomiskt möjligt att ta fler prover, men att det i många 
fall varit omöjligt att samla in de 5 gram kol som då krävdes för att möjliggöra en analys. För mer 
information kring Biuws 14C-diskussion se (1992: 256). 

Stratigrafiska aspekter 
Genomgången av de individuella gravfälten avsluts med ett sammanfattande stycke om de stratigrafiska 
aspekterna där den kronologiska och rumsliga utvecklingen av gravfältet diskuteras. I de flesta fall 
illustreras de av ett användningsdiagram i linjeform, där varje daterbar gravs potentiella 
anläggningsperiod illustreras på en tidslinje. Typen av figur har i dag gått ur modet och används sällan, 
trots att de är mycket illustrativa och fungerar väl som utgångspunkt för diskussioner kring 
brukningsfaser. Samtidigt illustrerar de också problemet med att periodbedöma gravar annat än till breda 
perioder. Rörande stratigrafi kan även nämnas att Biuw uppmärksammar att det under flera av de 
undersökta gravfälten påträffats boplatslämningar. 

Anita Biuws avhandling ger inblick i den 
undersökningspraktiska vardagen i slutet 
av 60- och början av 70-talet. Bl.a. framgår 
antalet 14C-prover tagna per grav (1992). 

Ärvinge 156. Undersöktes 1969-71. 118 
gravar och 17 analyser =var 6,9:e grav  

Ärvinge 157 a. Undersöktes 1970-73. 102 
gravar och 15 analyser = var 6,8:e grav  

Ärvinge 158. Undersöktes 1973. 21 gravar och 
4 analyser =5,2 

Ärvinge 162. Undersöktes 1974. 54 gravar och 
11 analyser =4,9 

Ärvinge 163. Undersöktes 1973. 18 gravar och 
6 analyser =3 

Kymlinge 168. Undersöktes 1974. 76 gravar 
och 33 analyser =2,3 

Kymlinge 169. Undersöktes 1974-75. 72 
gravar och 14 analyser = 5,1 
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Biuws analysdel. 
Del två av Biuws avhandling är analysdelen och benämns som en bebyggelse- och samhällsarkeologisk 
analys (1992: 247). I dess inledning går Biuw kort och sammanfattande igenom dateringar, gravformer, 
gravskick, fynd, osteologi och 14C-analyser och ger en bild av arkeologin i slutet av 1980-talet. 

Dateringar och bristen på en Mälardalskronologi 
I dateringsstycket tar Biuw upp problemet, vilket vi lider av än i dag, med att det inte finns någon 
etablerad järnålderskronologi i Mälardalen. Hon påpekar vidare att resultatet vid 
bebyggelsearkeologiska analyser, vilket borde vara fallet även vid gravarkeologiska analyser, är helt 
avhängigt kvalitén på dateringarna (1992: 248). Något som alltid är viktigt att ha det i åtanke. Arkeologin 
kan aldrig bli bättre än kvalitén på dateringarna. Därför kan prover och kronologier, oavsett om de är 
baserade på fynd eller anläggningar, ses som grunden för allt arkeologiskt arbete, den grunden vilar i 
sin tur på kvalitén och användningsbarheten hos dokumentation och rapporter. 

Biuw använder generellt fynd tillsammans med kronologiska bedömningar utifrån gravform och 
gravskick för att datera gravarna. 14C-analys har också använts, men främst i kompletterande syfte. Ofta 
har hon fått nöja sig med grövre periodindelningar och när närmare bestämmelser gjorts har de oftast 
vilat på den gotländska kronologi, med de reservationer andra fört kring detta (t.ex. Lamm 1973: 11 och 
Ferenius 1971: 80). I den inledande diskussionen pekar på hon på potentialen hos de ca 7500 gravarna 
som undersökts under perioden 1960-1980 för att upprätta en Mälardalskronologi. De arbeten Bennet 
(1987) och Petré (1984) publicerat för folkvandringstid och Lovö ses som steg i rätt riktning (Biuw 
1992: 248f). 

Ett stort problem hon sätter fingret på gällande sin egen, och i förlängningen även andras, 
undersökningar är svårigheten att fastställa en absolut kronologi och samtidighet på gravfälten då 
dateringsinstrumenten är så grova och osäkra att endast relativ datering är möjlig i bästa fall (1992: 249). 
Biuw diskuterar även frågan om representativitet och ser begreppet ”totalundersökt” som främst en 
grävteknisk term, då den medför källkritiska frågor om möjligheten att bedöma huruvida vi förmår att 
uppfatta eller iaktta alla former av begravningar när vi betänker att alla begravningsformer kanske inte 
lämnar synliga spår samtidigt som vi inte känner till t.ex. graden av bortodling. Frågan blir ännu mer 
aktuell när man betraktar den hantering av ben och vaga konstruktioner som betraktas i den här 
avhandlingen. 

Biuw visar på hur hennes dateringsdiagram demonstrerar det stora problemet med att avgöra när 
gravfälten börjar anläggas och när de upphör. Problemet bottnar ur att äldre järnålder och sen vikingatid 
är fynd- och kolfattiga perioder, vilket försvårar dateringen (1992: 249). Problemet med kolfattighet är 
i dag delvis löst, men har ersatts av problemet med 14C-analysernas kalibreringsplatå och 
reservoareffekter. 

I dateringsproblematiksdiskussionen berör Biuw kort kristendomens införande och att man bör 
räkna med en gråzon i övergången. Detta exemplifierar hon med förekomsten av torshammarringar i Ö-
V orienterade kistgravar och att indikationer finns på att de ”hedniska” gravfälten användes längre fram 
i tiden än vad man tidigare ansett, exemplifierat av förekomsten i Norra Spånga av flera myntdaterade 
kistgravar med dateringar efter 1050 e.Kr (1992: 249). Att gravskicksförändringen i samband med 
kristnandet är mer komplicerad än tidigare trott återkommer hon till senare. Även 
dateringsproblematiken berörs på flera ställen. Närvaron av amulettringar i kistgravar och ättebackarnas 
långa användningstid kommer vi beröra i kapitlet on Gunnar Anderssons resultat från Valsta (2005) och 
i avhandlingens Del II. Det är dock intressant att ha i minnet att de resultat Andersson presenterar 
bekräftar Biuws tidiga iakttagelser. 
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Gravformer och gravskick 
I stycket om gravformer och gravskick går Biuw igenom problematiken med att datera gravar utifrån 
deras yttre konstruktion, speciellt den runda gravformen som är enormt vanlig under hela järnåldern 
(1992: 249f). När det gäller dateringar av gravar och gravformer gör Biuw inga ansatser att utveckla 
kronologin utan förlitar sig helt på Hyenstrands (1974) och Ambrosianis (1964) modeller för 
kronologisk skiktning av de yttre gravformerna. Hon lutar sig också mot Bo Petrés Lovö-kronologi 
rörande bl.a. runda stensättningars storleksförändring (1984b: 25, 138ff).  

Som tidigare nämnts använder Biuw i huvudsak samma terminologi för gravskick som Ambrosiani 
(1964: 20ff, 55), och även för dateringen förlitar sig hon på Ambrosianis kronologiska skiktning av det 
inre gravskicket (1992: 252).  

Skelettgravarna 
Trots att Biuw lutar sig helt mot Ambrosianis gravforms- och gravskickskronologi är det spännande att 
se hur hon kan nyansera synen på de vikingatida skelettgravarna. Ambrosiani har bl.a. fört fram tesen 
att skelettgravar utanför Birka huvudsakligen bör tillhöra 1000-talet. Dock pekar Biuw på att flera av 
skelettgravarna från det undersökta området måste anlagts betydligt tidigare (1992: 253). Bl.a. nämns 
den rika kvinnograven från Ärvinges gravfält 221 vilken dateras till 800-talet.  

Biuw nämner även att Riksantikvarieämbetet UV har gjort en genomgång av samtliga skelettgravar 
från Mälardalen som undersökts av dem eller Stockholms stadsmuseum under 70- och 80-talet. Då rörde 
det sig om ca 500 stycken, ur vilka Biuw vid en hastig genomgång kunde urskilja minst ett tjugotal 
”tidiga” gravar som innehöll föremål från 800- och 900-tal (1992: 253). Förhoppningsvis avser hon inte 
enbart torshammarringar. Modin och Damell ger en liknande bild av samma material i sin korta översikt 
i festskriften till Mats Malmer (1987). Den preliminära analysen av skelettgravsmaterialet som 
framkommit mellan 1964 – 1985 är att de 70 undersökta gravlokalerna har innehållit 532 skelettgravar 
och 816 kremationsgravar. Något som antyder att skelettgravar är betydligt vanligare än vi vanligen 
tänker oss. Huvuddelen av skelettgravarna återfanns under runda, ovala eller rektangulära stensättningar 
(Modin & Damell 1987). 

Fyndredovisning i rapporter, svårigheten med att göra grundforskning 
I stycket om fynd går Biuw igenom flera författare vars föremålsstudier används för att datera 
mellansvenska fynd och lyfter återigen fram att Mälardalen saknar en föremålskronologi av samma slag 
som Nermans gotländska kronologi (1992: 253f). Dock är det i huvudsak romersk järnålder, 
folkvandringstid och vendeltid som berörs i arbeten rörande Mälardalen. När det gäller vikingatid 
däremot pekar hon på att man tidigare varit hänvisad till äldre arbeten som t.ex. Jan Petersens 
publikationer, vilka dock bl.a. Ingmar Jansson redan på 70-talet visade hade osäkra dateringar (Biuw 
1992: 253; Jansson 1972: 70). 

De författare Biuw främst hade att tillgå var de som behandlar Birkas gravfynd under Greta 
Arwidssons redaktion i Birka II: 1-3 (Arwidsson 1984, 1986 och 1989), Ingmar Janssons avhandling 
om spännbucklorna (1985), Kristina Ambrosianis avhandling om kammarna (1981), Wladyslaw 
Duczkos om filigran- och granulationsarbeten (1985), samt Anne-Sofie Gräslunds genomgång av 
gravmaterialet (1980). Birkas keramik hade bearbetats redan 1955 av Dagmar Selling och nya bidrag 
till vikingatidens pärlkronologi gavs av undersökningarna i Svarta jordens hamnområde 1970-71 
(Danielsson 1973). Holger Arbman (1937, 1940-43), Birgit Arrhenius (bl.a. 1961) och Krister Ström 
(1970, 1984) nämns då de publicerat verk som bearbetat eller sammanställt föremål för en vikingatida 
Mälardalskronologi. Även Anders Carlsson redovisning av gotländska ringspännen nämns då den tar 
upp ringspännelitteratur rörande andra områden (1988: 8f) och sydvästfinskt material berörs genom 
Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilanders analys av skelettgravfältet vid Luistari i Eura (Biuw 1992: 253f; 
Lehtosalo-Hilander 1982).  
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Biuw lyfter vidare fram ytterligare ett problem som fortfarande berör oss, nämligen hur arkeologiskt 
fyndmaterial redovisas Hon är kritisk till att  

Senare års bebyggelsearkeologiska arbeten, som haft ett större antal undersökta 
gravar som utgångspunkt eller viktig beståndsdel, har som regel inte redovisat 
fyndmaterialet på ett utförligt sätt, utan har använt en utväljande metod, alternativt 
inte redovisat några fynd alls. (1992: 254). 

Som problem betraktat är situationen både bättre och sämre idag. Fyndredovisning i rapporter har 
underlättats av den digitala tekniken och möjligheten att ha fler bilder, ändock är fyndredovisning med 
bild mycket underprioriterat och oftast redovisas endast exklusiva eller ovanliga fynd i lågupplösta 
bilder. Att de flesta rapporter dessutom vanligen publiceras som PDF:er med endast lågupplösta bilder 
gör att fyndbilder, anläggningsfoton och ibland även planritningar blir suddiga och ibland nästan 
oanvändbara för närmare studier. Att fler fynd redovisas idag i jämförelse med de instanser, vilka Biuw 
nämner, där de inte redovisats alls, står nog klart och varit en förbättring under 1990- och 2000-talet. 
Däremot kan även sägas ett en markant försämring skett på senare år då de arkeologiska 
undersökningarnas frågeställningsfokus återigen lett till att fynd eller anläggningar som inte kan kopplas 
till frågeställningarna inte redovisas adekvat eller ens alls i rapporterna. Att i redovisningen fokusera för 
mycket på endast de aktuella frågeställningarna sker ofta på bekostnad av användbarheten för framtida 
forskning.  

Även Anna Röst som gått igenom flera gravfältsrapporter i samband med sitt avhandlingsarbete ger 
uttryck för en ambivalent inställning till sena arkeologiska rapporter. Förvisso är det bra att senare tiders 
arkeologi t.ex. undersöker hela gravfält snarare än endast gräva intill de synliga gravmonumenten. Men 
som hon ser det är i flera fall ritningar och fotografier från rapporter från tiden fram till ca 1975 helt 
överlägsna de publicerade rapporterna från 1990- och början av 2000-talet. De modernare digitalt 
inmätta ritningarna kombinerade med bristen på översiktsfoton klarar dessutom sällan av att förmedla 
rummet utanför undersökningsområdet (Röst 2016: 41f). 

Biuw lyfter fram Lamm (1973) och Petrés (1984 a & b) närmast totala fyndredovisning i 
publikationerna av Lovömaterialet som goda exempel då de ger den visuella översikt över 
fyndmaterialet som är nödvändig för jämförande föremålsstudier, vilket vi tidigare belyst som en av 
arkeologins grundpelare (Biuw 1992: 254). Biuws redovisning, grav för grav, i tabellform är föredömligt 
gjord med tanke på den stora mängden fynd och gravar, samtidigt som den belyser svårigheten i att 
redovisa stora material kortfattat (1992: 204-243). 

I fråga om redovisning av det osteologiska materialet ger Biuw intrycket av att förhållandena, i alla fall 
under Spånga-undersökningarna varit överlag bra. De osteologiska analyserna av undersökningsmaterialet 
har utförts av flera osteologer, i huvudsak på kremerat material då bevarandeförhållandena för obränt material 
generellt var dåliga. Osteologigenomgångarna är klassiska men genomgående väl genomförda och med mer 
detaljer än vad som idag ibland förekommer. Benen analyseras efter kronologi, artbestäms, könsbestäms, 
åldersbestäms och delbestäms. T.ex. kan det för gravfält 156 slås fast att icke matnyttiga delar har följt med 
i de folkvandringstida gravarna. Biuw analyserar bl.a. spridningar efter kön och ålder, minsta antal arter och 
individer per grav och köttdjur kontra symboliska djur. 

Osteologi och periodindelning 
I partiet om osteologisk analys pekar Biuw på möjligheten att göra kronologiska bedömningar av gravar 
utifrån förekomst och frekvens av djurben i gravarna (1992: 255). Hon hänvisar till Gejvall (1961: 160f) 
för en kronologisk indelning av djurbensmaterialet i gravar från Mälardalen, där djurben inte skall 
förekomma under äldre järnålder fram till folkvandringstid, under folkvandringstid förekommande med 
låg frekvens och nästan uteslutande får/get, för att under yngre järnålder bli det motsatta och domineras 
av djurben. 

Biuw ser i norra Spångas gravmaterial, vilket utifrån fynd, gravskick och gravform kan bedömas 
som tillhöra äldre järnålder, en nära samstämmighet med kronologin rörande förekomsten av ben i 
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gravarna (1992: 255). Även om en viss risk för cirkelresonemang borde föreligga om man daterar ett 
gravskick utifrån frånvaron av ben och sedan förklarar frånvaron av ben med dateringen. Lamm verkar 
dock stödja Biuws påstående genom att konstatera att gravarna vid Viken, Lovö sn, går att studera 
horisontalstrategrafiskt med den osteologiska analysen som utgångspunkt (Lamm 1973: 52). Biuw ser 
samma sak i materialet från Spånga vilket innehåller gravar från både äldre och yngre järnålder (1992: 
255).   

Gravfältens utveckling och användande i Ärvinge. 
En stor del av Biuws analysdel upptas av hennes bebyggelse- och samhällsarkeologiska analyser av 
norra Spånga (1992: 258ff). De flesta av analysresultaten är inte viktiga för vår studie, då vi här snarare 
fokuserar på hur enskilda gravar och gravfält utformats. Det är dock av intresse att iaktta hur gravfälten 
ser ut under den sena vikingatiden. Biuws närstudie och presentation av Ärvinges gravfält i tabellform 
gör att vi får en överblick över hur anläggandet och användandet av gravfält inom en sammanhållen 
bygd ser ut. Nedan presenteras en sammanfattning av utvecklingen tillsammans med detaljer vilka, trots 
att gravdateringarna i många fall är mycket grova och stereotypa, kan hjälpa till att nyansera bilden av 

Fig. 19. Biuws analyserar bl.a. gravfälten i Ärvinge. Från Biuw (1992: fig. 12.) Efter ekonomiska kartan 1951. 
Gränserna enligt häradskartan uppmätt 1902-03. 
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gravskicksförändringen under den sena vikingatiden som allt annat än evolutionär och med 
skelettgravarna som en slutfas under 1000-talet. 

Ärvinges gravfält 
I Ärvinge anlades under romersk järnålder två gravfält, Raä nr 156 med 118 gravar och Raä nr 157 a-b 
med 114 gravar, ovanpå boplatslämningar från äldre järnålder och spridda härdar och 
skärvstensområden från bronsålder, och båda gravfälten brukades in i vikingatid (Biuw 1992: 261ff). På 
gravfält 156 fanns 18 vikingatida skelettgravar, varav två kunde myntdateras till efter 1030 e.Kr. och av 
de 18 gravarna återfanns nio av skeletten begravda i högar, fyra i större rektangulära stensättningar och 
de andra i oregelbundna eller ovala (Biuw 1992: 204ff). En myntdaterad grav återfanns i en hög och en 
i en stensättning. Samtliga gravar, utom de två myntdaterade, dateras enligt Biuws tabell till 900-1000-
tal varierande utifrån gravskicket, förekomsten av kistspikar eller  andra fynd, vilket gör uppgifterna en 
smula tvetydiga och svårtolkade samtidigt som de är intressanta. I en tabell över 14C-prover har Biuw 
även med en brandgrav som fått en 14C-datering till AD 1075 +/- 105, med ett kalibrerat resultat på AD 
1120 +/-116 (1992: 51), vilket antyder att brandgravar förekom relativt sent på gravfältet. 

Gravfält 157 a-b däremot hade endast två skelettgravar i rektangulära stensättningar, vilka utifrån 
fynden bedöms vara från 800-900-talet, och minst en av dem är en dubbelbegravning (Biuw 1992: 221). 
Dateringen förefaller märklig i ett fall då den enligt gravtabellen skall utgå från kistspikarna, medan 
beskrivningen av gravfältets fynd beskriver dubbelgraven som innehållande en spännbuckla och ett 
likarmat spänne av Löjnes-typ (Biuw 1992: 75). 

Under folkvandringstid etableras, också på äldre bronsålderslämningar, ytterligare två gravfält 
(Biuw 1992: 263). De var gravfält Raä nr 158-160-162 med 83 gravar, varav tre var skelettgravar under 
stensättningar utan angiven form och vagt daterade till vikingatid utifrån förekomsten av kistspik, och 
det mindre Raä nr 163 med 18 gravar (Biuw 1992: 225ff) . Biuw uppger att det förra gravfältet används 
in i vikingatid och det senare in i vendeltid, trots att en grav enligt hennes tabell skall ha innehållit ett 
likarmat spänne och en armring från vikingatid (Biuw 1992: 234f).  

De två sista gravfälten som anläggs är det lågt belägna Raä nr 221 med 19 gravar, vilket anläggs i 
yngre vendeltid och används in i vikingatid, och gravfältet Raä nr 218 med 34 gravar, vilket författaren 
anser bör ha använts under sen vikingatid (Biuw 1992: 261). Gravfält 221 är generellt daterat till yngre 
järnålder, men innehåller även två stenpackningar vilka täckte två skelettgravar, båda med fynd av bl.a. 
ovala spännbucklor av typ P37 vilka daterar dem till 800-talet och torshammarringar (Biuw 1992: 238f). 

Gravfält 218 daterar Biuw till sen vikingatid, men erkänner samtidigt att anläggningstiden är svår 
att avgöra eftersom den bygger på antagandet att gravfältet är anlagt efter att de hedniska gravfälten 
runtomkring upphört att användas (1992: 263). Gravarna på gravfältet dateras i tabellen i huvudsak till 
1000-tal och har ett mycket uniformt utseende, vilket Biuw anar kan bero på en kort anläggningstid. 
Gravfältets karaktär beskrivs som ”nästan kyrkogårdsaktig”, vilket hon tycker gör det frestande att tro 
att det kan röra sig om en tidig gemensam kristen begravningsplats. Vad som gör den till 
kyrkogårdsaktig är svårt att säga eftersom gravformerna varierar och inte avviker från andra vikingatida 
gravfält. Speciellt eftersom det även finns en anläggning vilken kan tolkas som möjliga lämningar efter 
en byggnad. Samma plats beskrivs även som en stensättning, ”möjligen ett stort stolphål”, centralt 
placerad i ett ca 15 x 10 meter stort svartjordsområde (1992: 108, 263f). Utan att undersöka 
originaldokumentationen från undersökningen är det omöjligt att veta, men det är frestande att se 
”byggnadslämningen” som en potentiell parallell till den typ av stensättningar Gunnar Andersson tolkar 
som kult- eller likbodar i Valsta eller de kultrelaterade konstruktionerna på Kalvshällagravfältet 
(Andersson 2005; Bratt 2003). 

Med ett undantag var de 34 gravarna på gravfält 218 alla skelettgravar. 19 gravar återfanns under 
stensättningar, nio var runda, tre rektangulära, två ovala och fyra oregelbundna, den största ca 10 x 6 
meter och den minsta ca 2 x 1 meter, samt en 12 x 5 meter stor skeppsättning. Hela 15 beskrivs som 
flatmarksgravar vilka inte var synliga ovan mark med stenskodda och stenfyllda kistgropar (Biuw 1992: 
104). Ett fynd från grav A28 uppmärksammas av Biuw då det är ett fragment av polykromt bemålat 
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glas, vars enda parallell Biuw hittar är till en syrisk glasbägare från 1200-talet påträffad på Gotland 
(Biuw 1992: 106; Falck 1970: 70f). Skillnaden i tid mellan gravfältets förmodade användning och den 
gotländska bägaren gör att Biuw avfärdar den som jämförelsematerial. Precis som många av gravarna 
på de andra gravfälten ligger flera av gravarna på 218 i nära kontakt med berg i dagen. Berg i dagens 
potentiellt övernaturliga eller transformativa egenskaper diskuteras i avhandlingens Del II. Det kan i 
samband med det vara av intresse att här iaktta att gravfältets skeppsättning, en gravform vilken i sig 
antyder transformation, var anlagd direkt på hällebärget (Biuw 1992: 108, fig. 73). 

Biuw ser de olika gravfältens tillkomst och upphörande i samband med bebyggelseenheternas 
tillkomst och försvinnande inom bygden, där två eller tre tidigt etablerade större gårdar fungerat som 
stabilare enheter (1992: 268). Vikingatida skelettgravar återfinns på alla de tre större gravfälten inom 
Ärvinge, men där finns även gravfält 218 vilket avviker från det äldre mönstret med sitt genomgående 
skelettgravskick. Biuw föreslår att det skulle kunna ha utgjort en första gemensam kristen gravplats för 
gårdarna och används under en kort tid, kanske högst 25 år. (1992: 268). Följaktligen borde det sedan 
ha ersatts av en kyrkogård vid en kyrka. Biuws föreslagna tolkning är möjligen riktig, men den bygger 
på antagandet att gravfälten förändras evolutionärt, från en form till en annan. Utan tydliga dateringar 
kan vi egentligen inte säga huruvida det representerar en sista gravfältsfas eller om det är ett gravfält 
som används parallellt med de andra, kanske av människor med en specifik tolkning av den kristna tron, 
eller varit ett experiment i gravskick som föregick gravar på de andra gravfälten. Studier från 2000-talet 
har kunnat påvisa ett förlopp som motsäger Biuws tolkning, gravfält som anläggs under sen vikingatid 
och enbart för skelettgravar har snarare en tendens att överges före de äldre gravfälten med blandat 
gravskick (Tesch 2017).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 20. Fyndkombination från 
grav 92, Kymlinge, gravfält 
169. Graven innehöll bl.a. en 
torderad järnring, tolkad som 
halsring, men den kan också ha 
anknytning till amulettringar. 
Graven innehöll vidare 
bronsbleck, fragmentarisk nål 
av brons, en sammansatt 
enkelkam med kilformad 
mittskena och en ringsölja med 
utskott, samt en polyedernål. 
Från Biuw (1992: fig. 95). 
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Senare har Björn Varenius analyserat den kronologiska skiktningen av gravarna på Ärvinges 
gravfält och kan visa på ett ”icke-linjärt förlopp” när det gäller gravläggningarna. Analysen föranleder 
bl.a. Hållans-Stenholm att ifrågasätta den 1992 förhärskande tolkningen att de olika gravfälten i Ärvinge 
representerar olika gårdar (Varenius 1998: 99; Hållans Stenholm 2012: 155).  

Kymlinge, gravfält 169.  
Gravfält 169 skiljer sig från andra gravfält i norra Spånga då det kunde uppvisa stora mängder eldstål, 
amulettringar med miniatyrskäror, torshammare mm., inklusive tre stora eldstålsformade ”halsringar” 
(Biuw 1992: 134f). Två av de stora eldstålsformade ringarna hittades deponerade, medan flera av de 
andra amulettringarna hittades som lösfynd. Enligt Biuw förekom en och annan amulettring i gravarnas 
fyllning på andra gravfält i undersökningen, men inte i de kvantiteter som på gravfält 169. Där fanns 
även ett ca 7 x 7 m stort kulturlager runt ett 3,5 x 3 x 3,5 m flyttblock strösslat med ringar och järnföremål 
av ovan nämnd art tillsammans med en stor mängd keramik, obrända och brända ben (Biuw 1992: 134f, 
fig. 97). Biuw daterar gravfältet utifrån fynden till folkvandringstid-vikingatid (Biuw 1992: 131). 
Rörande amulettringars datering är också gravfältet intressant då en av gravarna innehöll ett tidigt 
exemplar av en stor torderad järnring, i texten tolkad som halsring. 

Gravfältet ger samtidigt bra exempel på spår av andra aktiviteter utöver de rent gravanknutna på 
gravfälten. Biuw tolkar förekomsten av amulettringar och liknande som en indikation på omfattande 
järnsmide på Kymlinge, men gör som utgrävaren och väljer att inte tolka företeelsen utöver att slå fast 
att det inte är en grav (1992: 135). Idag har vi uppmärksammat fler lämningar av liknande typ och kan 
knyta dem till den religiösa föreställningsvärlden, för att använda samma språkbruk som Biuw, men 
även till skapandet av kulturella minnen eller historisk- och monumentgravitation, vilket vi kommer 
beröra längre fram i avhandlingens Del II. 

Gravarkeologi och Biuws slutsatser, Norra Spånga 
I den avslutande samhällsanalysen går Biuw igenom flera av de trender hon kunde iaktta i sitt material 
(1992: 287ff). Hennes iakttagelser kring bebyggelsestruktur och liknande behöver inte redovisas här, 
men det finnes en poäng i att titta på vad hon ser i gravmaterialet och teorierna kring det. 

Biuw förklarar att arkeologer från 70-talet allt mer börjat undersöka gravar för att studera de sociala 
system som producerat dem, utifrån grundhypotesen att graven avspeglar den gravlagdes sociala 
ställning (1992: 287). I inledningen presenterar hon det rådande teoretiska läget gällande gravarkeologi 
med att kontrastera Lewis Binford med Ian Hodder (Biuw 1992: 287). Speciellt jämförs Binfords 
”Mortuary Practices. Their Study and their Potentials” (1972) vilken framhäver gravens samband med 
den dödes status och rang i samhället, med Hodders Reading the Past. Current approaches to 
interpretation in archaeology (1986) som hävdar att gravar endast speglar idealföreställningar och 
endast delvis kan knytas till en social realitet. Biuw är dock kritisk till att båda endast behandlat 
skelettgravsmaterial och anser att deras teorier i huvudsak endast är tillämpbara på sådana (1992: 287). 
Inställningen förefaller förbise gravmonumentets betydelse något, oavsett inre gravskick.  

Biuws text är intressant eftersom den är tillkommen mitt i brytpunkten mellan den processuella 
arkeologin och utvecklingen av den postprocessuella och ställer Binfords New Archaeology mot 
Hodders mer kulturinkluderande Contextual Archaeology vilken lanserades under 80-talet (t.ex. Hodder 
1987; Johnsen & Olsen 1992). Idag ses Hodders teoretiska idéer från 90-talet som en del av den 
postprocessuella strömningen och begreppet kontextuell arkeologi har helt kommit att förknippas med 
en specifik fältarkeologisk dokumentationspraktik. Det finns vidare ett tydligt samband mellan Hodders 
tankar om individer och materiell kultur som kontextuellt situerad i ett kulturellt och historiskt ramverk 
och hans idéer om entanglement idag (Hodder 2012). När Biuw 1992 skriver om kontextuell arkeologi 
är det många år kvar till Single Context-dokumentation skulle komma att praktiseras på svenska 
undersökningar. 
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Några svenska gravarkeologiska arbeten Biuw lyfter fram som inspirerade av New Archaeology är 
bl.a. Peter Jankavs analys av gotländskt skelettgravsmaterial (1981) och Tomas B Larssons arbete 
rörande gravmaterialet från Fiskeby i Östergötland (19866). Det framgår tydligt att Biuw och Agneta 
Bennet delvis arbetat med samma publikationer. Bennets avhandling (1987a) anser hon främst vara 
inspirerad av Michael Gebühr (1976), vilket delvis stämmer även om Bennet kritiserar Gebühr (jfr 
Bennet 1987a: 26), gör att Biuw har svårt att placera den i något tydligt läger. Hon lyfter dock fram fram 
avhandlingens fokus på social struktur (Biuw 1992: 287f). Biuw berättar vidare att den kontextuella 
arkeologin ännu inte satt några större spår i Sverige. Dock nämns Mats Burströms uppsats om kronologi 
och kontext i vänboken till Åke Hyenstrand (1989), samt hans avhandling (Burström 1991) i 
sammanhanget. Själv bekänner hon sig inte tydligt till någon skola utan kopplar själva begravningen 
som handling, och det inre gravskicket inklusive gravgåvorna, till religiösa föreställningar och riter, 
samtidigt som hon anser att gravmonumentet tillsammans med mängden och kvalitén på gravgåvorna 
måste också spegla den dödes sociala och ekonomiska status (Biuw 1992: 288). 

Trender i Norra Spångas gravmaterial 
Precis som Björn Ambrosiani och Åke Hyenstrand är Anita Biuw mycket försiktig när det gäller att dra 
generella slutsatser av de statistiska trender hon kan se i gravmaterialet (1992: 288). Trots att hennes 
undersökningsmaterial är ett av de större som producerats av arkeologiska undersökningar i ett 
sammanhållet område i modern tid så understryker hon att ”Materialet från norra Spånga är för litet för 
att man skall kunna dra några generella slutsatser av det”. Vidare anser Biuw att eftersom 
undersökningsområdet endast motsvarar vad som skulle komma att bli en halv socken kan 
gravmaterialet knappas ge något mer än en skissartad bild av den lokala samhällsstrukturen under 
järnåldern (1992: 288). Även här speglar hon Ambrosianis försiktighet när det gäller att projicerade 
resultaten utanför undersökningsområdet. Det finns en talade kontrast mellan Biuws källkritiska 
inställning till sina resultats generella giltighet och den senare inställning som kommer till uttryck i 
Stockholms länsstyrelses arkeologiska program från 2012. Utifrån ett forskarperspektiv anser Biuw att 
ca 1000 undersökta gravar är ett för litet material för att kunna dra några generella slutsatser om 

6 Biuw hänvisar till Larsson 1985, men något sådant verk finns inte i litteraturlistan. Troligen avser hon Larssons 
avhandling The Bronze Age Metalwork in Southern Sweden. Aspects of Social and Spatial Organization 1800-500 
B.C från 1986.

Anita Biuw analyserar ca 1000 gravar från norra Spånga och kan se vissa trender i materialet 
(1992: 288f). De kan sammanfattas som: 

Under äldre järnålder är gravgåvorna få och metallföremål förekommer mycket sällan. 

Offerdjur finns inte under romersk järnålder. 

Gravgåvorna ökar något i antal under folkvandringstid. 

Det finns då en låg frekvens av djurben i kremeringarna, i fråga om arter nästan alltid hund och 
får/get. Från de senare endast icke matnyttiga delar. 

Gravformerna är differentierade under äldre järnålder och välbyggda i utvalt material. 

Under folkvandringstid ändras gravformerna och de runda stensättningarna blir vanligare. 

Under yngre järnålder är antalet gravgåvor större än tidigare, framförallt järnföremål är vanliga. 
Djurben förekommer nu i nästan alla gravar, även om antalet växlar. 

Mindre variation i gravformerna under yngre järnålder. Runda stensättningar och högar dominerar. 
Gravarna är inte längre särskilt välbyggda. 
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gravskick och samhällsstruktur. Det står i skarp 
kontrast till det arkeologiska programmet i vilket man 
anser det orimligt att spendera pengar på 
undersökningar av gravfält vilka bara bekräftar 
gammal information eller ger upprepade resultat 
(Olausson 2012: 28). Uppenbarligen har man inte 
samma syn på statistik och vetenskapligt hantverk 
som Ambrosiani och Biuw, utan tycks ha drabbats av 
den mycket moderna föreställningen att förändring är 
kännetecknet för kvalité. 

Biuw kopplar förändringen i gravskick i 
övergången mellan äldre och yngre järnålder till en 
förändring i begravningsritualerna, vilket i sin tur 
sannolikt bör spegla en förändring i samhället (1992: 
289). För gravskickets del innebär alltså förändringen 
en homogenisering av det yttre gravskicket, men en 
ökad differentiering av det inre, vilket i sin tur är 
resterna av praktiker och föreställningar kring 
likbegängelsen. 

Statuskriterier för yngre järnåldersgravar 
Utifrån sina iakttagelser sätter Anita Biuw upp tre kriterier för att mäta status i en gravanläggning från 
yngre järnålder. Gravarna från äldre järnålder har nämligen, med undantag av de folkvandringstida 
gravarna på Kymlinges gravfält 168, så få fynd att de inte kan användas som statusindikator (Biuw 1992: 
289). Hon förklarar vidare att kriterierna inte är användbara på vikingatida skelettgravar, då de är kristet 
påverkade. Uttalandet låter en smula märkligt, då det bortser från båt- och kammargravar, vilka 
förefaller följa samma kriterier som brandgravarna. Men om vi betänker att dessa gravtyper så gott som 
inte förekommer i Biuws material så låter det lite mer vettigt. Hon förklarar inte heller närmare vad 
status innebär, men utifrån vad som tidigare nämnts kan vi sluta oss till att gravgåvor och offerdjur kan 
kopplas till religiösa föreställningar och begravningspraktiker. De måste också anses avspegla den dödes 
sociala och ekonomiska status i samhället. Utöver listan med tre kriterier för författaren även fram flera 
andra aspekter, vilka dock endast nämns i diskussionstexten (Biuw 1992: 289). 

Biuws tre kriterier kan alltså sägas vara ett uttryck för en förändring i samhället och dess 
begravningspraktiker under övergången mellan äldre- och yngre järnålder. Den dödes sociala och 
ekonomiska status uttrycks nu mindre genom ett yttre gravmonument till förmån för praktiker vilka sker 
före eller under själva begravningsritualerna och resulterar i att fler djur och föremål återfinns bland 
resterna av kremeringsbålet eller i båt- eller kammargravarna. 

För brandgravarna är de tre kriterierna, berättar Biuw, avhängiga av varandra, en av dem räcker 
som kriterium för en högstatusgrav då deras frekvenser tenderar att följa varandra (1992: 289). Då Biuw 
funnit i sitt gravmaterial att fyndrika gravar innehåller många offerdjur jämför hon med Sabine Sten och 
Maria Vretemarks storgravsprojekt (1988) där man kommit till samma slutsats (Biuw 1992: 290). Hon 
testar även Sten och Vretemarks hypoteser att förekomsten av offerdjuren kan delas upp i två grupper, 
en med hund + får/get och en med häst + nöt + svin, där den senare gruppen skall indikera högre status, 
samt att man troligen kan bedöma ett gravfälts allmänna statusnivå genom att väga grupperna mot 
varandra (Biuw 1992: 290ff). På ett ”normalgravfält” skall enligt Sten och Vretemark två tredjedelar av 
offerdjuren utgöras av hund + får/get-gruppen, medan storgravarna högst innehåller hälften av denna 
grupp och inslaget av häst + nöt + svin är högre (Sten & Vretemark 1988: 145ff; Biuw 1992: 291).  

Biuw presenterar vidare hur gravgåvefrekvensen, utifrån sina tre kriterier, ter sig i sex av de gravfält 
hon berör i undersökningen (1992: 289ff). Frekvensen gravgåvor, metallfynd och kremerade djur i 
daterade gravar, per period, ritas ut i ett diagram per gravfält. Några generella trender kan utläsas av 

Anita Biuw kan utifrån sina iakttagelser 
ställa upp tre kriterier för att mäta status 
i gravanläggningar (1992: 289ff). De tre 
statusindikerande kriterierna är: 

Antal gravgåvor. 

Antal metallföremål bland gravgåvorna. 

Antal offerdjur. 

Andra statusindikerande företeelser 
Biuw diskuterar innefattar: 

Två grupper av offerdjur: a) häst + nöt + 
svin, b) hund + får/get. 

Dubbelgravar 

”Fattiggravar” 
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diagrammen, nämligen att frekvensen överlag ökar markant i vendeltid och att den sjunker under 
vikingatid. Dock fluktuera antalet gravgåvor, metallfynd och kremerade djur kraftigt mellan gravarna 
inom gravfälten, möjligen håller sig antalet djur något mer konstant. Det är också tydligt att gravfälten 
uppvisar lokala trender och att den generella frekvensförändringen i det längre perspektivet sker vid 
olika tillfällen. Det är dock svårt att utläsa något säkert från diagrammen då det är oklart om de faktiskt 
avbildar förändring över tid eller om gravarna inom de enskilda perioderna endast ritats ut i 
nummerordning. 

Dubbelgravarna 
En fjärde statusindikation som Biuw tar upp som specifik för vikingatiden är de samtidiga 
dubbelgravarna (1992: 293f). I brandgravsmaterialet från Ärvinge och Kymlinge finns tolv säkra och 
åtta osäkra dubbelgravar, och i de flesta fall upptäcktes först vid den osteologiska analysen att de 
innehöll två individer. Tyvärr har stycket flera oklara och svårtydda formuleringar kring individernas 
kön. Biuw beskriver dubbelbegravningarna vagt formulerat som varande ”… huvudsakligen av män och 
kvinnor”, vilket reflexmässigt kan tolkas som att gravarna innehöll en individ av vardera kön, men en 
uppdelning av könen är också en möjlig tolkning. En av gravarna beskrivs dessutom som en kremering 
med tre män. I de tolv säkra samtidiga dubbelbegravningarna finns ett brandlager med ben från minst 
två individer människa. Biuw berättar att ”I en del fall har mer eller mindre säkra könsbestämningar 
kunnat göras, i några fall stödjer fynden att åtminstone en av individerna varit en kvinna ” (1992: 293). 
Möjligen är det då underförstått i hennes resonemang att fynden i de andra fallen ansetts vara manliga. 

Tillsammans med en liten grupp skelettgravar, vilka Biuw tror kan föras till samma kategori, kan 
brandgravarna ”tämligen säkert” dateras till 800- eller 900-tal. Samtliga gravar är fyndrika eller har fynd 
av hög kvalité och har många offerdjur, samt täcks ofta av en hög eller stensättning med stor diameter 
(Biuw 1992: 293). Detta antyder att det bland de många tidigt undersökta brandgravar vilka inte 
analyserats osteologiskt, eller bland de brandgravar med stora benmängder vilka endast översiktligt 
analyserats, kan finns ett stort mörkertal av dubbelgravar. 

Biuw jämför dubbelgravarna, vilka hon utifrån antal gravgåvor, antal offerdjur och gravformerna 
bedömer ”representera hög social status”, med de inte ovanligt förekommande samtidiga 
dubbelgravarna i Birka vilka även innefattar rika kammargravar. Hon hänvisar även till den 
senvendeltida trippelgraven Ove Hemmendorf undersökte i Bollstanäs, Fresta sn, Uppland. Där 
påträffades två halshuggna män ovanpå brandlagret vilket Hemmendorf tolkar som träloffer (Biuw 
1992: 293; Hemmendorf 1984: 7). Utifrån en C-uppsats, vilken behandlar de samtida dubbelgravarna, 
författad av Kerstin Engdahl (1990), diskuterar Biuw människooffer i form av änkeoffer, träloffer eller 
fostbrödraoffer (Biuw 1992: 293). Engdahl anser att offren inte är särskilt vanliga, men att de förekom 
under vikingatid och var förbehållna överklassen (Engdahl 1990: 45f). Biuw understryker att Engdahls 
resultat stöds av hennes Spånga-material, dock anser hon att de samtidiga dubbelgravarna var relativt 
vanliga under vikingatidens första två århundraden och att de förefaller vara högstatusgravar. Hon 
påpekar vidare att det är omöjligt att avgöra om det rör sig om änkebränning eller träloffer, även om 
företeelserna har litteraturbelägg (Biuw 1992: 293; Birkeland 1954: 17). 

I fallet med dubbelgravarna leder Biuws tolkningsmodell, dvs att gravmonumentet och de tre 
statuskriterierna avspeglar den dödes ekonomiska och sociala ställning, tydligt fram till slutsatsen att 
dubbelgravarna är gravar för personer i det samhällsskikt där människooffer förekommer. I ljuset av 
Bollstanäsgraven är tolkningen rimlig. En tolkning som lutar mer åt den kontextuella arkeologins 
modeller skulle kunna förklara dubbelgravarnas högre statusuttryck med att de t.ex. representerar två 
personer vilka avlidit i ett våldsamt sammanhang och därför erhållit rikare offer- och gravgåvor i syfte 
att förstärka ett idealiserat beteende hos de efterlevande. En rent processualistisk tolkning kunde å andra 
sidan förklara samma gravresultat med en resursekonomisk multipliceringseffekt, dvs om två personer 
begravs vid samma tillfälle kan man istället för att dubblera en ”standarduppsättning” gravgåvor 
använda några av resurserna för att höja kvalitén hos några av gravgåvorna. 
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”Fattiggravarna” 
Den sista statusindikerande företeelsen Biuw diskuterar är de gravar hon väljer att kalla ”fattiggravar”. 
Till kategorin räknar hon en typ av gravar vilka förekom på norra Spångas alla gravfält och utmärktes 
genom att de innehöll en liten brandlagervolym vilken innehöll få eller inga djurben (1992: 294f). De 
innehöll vidare få gravgåvor, lite keramik, möjligen några järnnitar, och i ett par fall torshammarringar. 
När djur förekom var det aldrig mer än två arter, hund och/eller fågel vilket bekräftar Sten och Vretmarks 
hypotes (1988). Biuw hade en tidig hypotes om att dessa gravar var barngravar, men i de fall 
åldersbestämning kunde göras på humanmaterialet rörde det sig alltid om vuxna individer. 

Till det yttre var dessa gravar ofta små och oregelbundna till formen och de verkar utgöra ca 10% 
av gravarna på gravfälten (Biuw 1992: 294). Ambrosiani väljer att helt utelämna den här gravtypen, i 
den mån de uppfattats som gravar, från sin kronologiska gravfältsmodell eftersom den sällan innehåller 
daterbara fynd och formmässigt troligen förekommer över flera tidsperioder. Dock tycks de större 
oregelbundna anläggningarna räknas in under runda stensättningar (Ambrosiani 1964: 22, 55ff). 
Hyenstrand beskriver kort typen under kategorin ”röseliknande stensättningar” som förhållandevis 
obetydliga (Hyenstrand 1984: 61). Bennet lyfter däremot upp typen för diskussion då den förekommer 
under alla perioder men är typologiskt svårgripbar (Bennet 1987a: 72). Som tidigare nämnts framhåller 
Bennet att typen är så vanlig att den måste betraktas som ett eget gravskick, vilket gör Biuws 
procentbedömning av stort värde. 

Som vi sett tidigare faller ofta den här gravtypen utanför kronologiska modeller tack vare sin 
fyndlöshet, eller så hänförs de oreflekterat på grund av samma fyndlöshet och brist på djurben till den 
äldre järnålderns gravskick. Ofta dateras de inte heller med 14C, tidigare på grund av att mängden kol i 
dem var för liten och idag på grund av att de i Hyenstrands anda anses obetydliga. Det är därför av stort 
intresse att Biuw lyckats samla åtta 14C-daterade fall. Av dem kunde fem dateras till vikingatid, två till 
vendeltid och en till folkvandringstid, vilket avslöjar en tydlig tendens i att ”fattiggravarna” ökar mot 
slutet av järnåldern (Biuw 1992: 294).  

Detta kopplar Biuw till diskussionen kring att samhället får en tydligare hierarkisk skiktning under 
yngre järnålder (1992: 294ff). Hans Hansson skall utifrån iakttagelser i Tuna, dvs. Skillinge, i 
Sollentuna, ha framfört tanken på att bebyggelseenheten skall ha haft ett rikt och ett fattigt gravfält 
(Hansson 1944: 9f), och liknande tankar skall ha framförts av Ambrosiani (1964) och Greta Arwidsson 
(19647). Dock kan Biuw inte se någon liknande uppdelning i norra Spånga (1992: 294). Här förekommer 
gravar hon bedömer som av hög och låg status blandade på alla gravfält från yngre järnålder. Biuw 
diskuterar i samband med detta bönders och trälars olika grader av status utifrån litterära källor och det 
tidiga lagmaterialet. Även olika typer av godsbildningar och produktionsenheter berörs, men hon 
kommer inte till någon slutsats rörande hur detta kan kopplas till de olika formerna av gravtyper (1992: 
295). Den enda tydliga slutsats hon når är att gravmaterialet visar att samhället från vendeltid och framåt 
utvecklas i segregerande riktning. Slutsatsen stöds även av trenderna i Biuws analyser av gravgåve- och 
djuroffer-frekvens. 

Biuws observation av ”fattiggravarna” är intressant på flera sätt. Etiketten på gravformen är talande 
och ännu mer så i det att den varken diskuteras eller problematiseras. Då Biuw har en uttalad syn på 
gravskick och gravgåvor som direkt kopplade till den dödes sociala status i livet blir förmodligen 
tolkningen att gravar utan monumentalitet, påtagligt brandlager eller direkta gravgåvor tillhör de sämst 
bemedlade eller samhällets bottenskikt självskriven. Om förförståelsen kring gravfenomenet är präglad 
av den västerländska, kristna, synen på gravskick faller det sig naturligt att överföra synen på 1800-
talets fattighjon och fattigbegravningar till en vikingatida kontext. 

Resonemanget avslöjar dock mer än en västerländskt influerad förförståelse. Benämningen var 
förmodligen inte det minsta problematisk i sin samtid utan vittnar om hur oproblematiskt gravbegreppet 
fortfarande betraktades. Troligen avspeglas även i namnet en fältarkeologisk vardag i det att gravtypen 
var fattig på fynd och monumentalitet. Att gravens syfte ansågs vara att tjäna som behållare för en 

7 Biuw hänvisar till Arwidsson 1963. Någon sådan publikation finns inte i litteraturlistan, dock avses troligen 
Arwidsson 1964 vilken finns. 
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avliden persons kvarlevor blir mycket tydligt. Synen på gravar inom bebyggelsearkeologin, dvs. som 
indikatorer på individantal och samhällsutveckling, cementerade troligen en sådan uppfattning snarare 
än de som försökte förklara praktikerna vilka resulterade i den synliga fornlämningen. 

Med en annan förklaringsmodell som lutat lite mer åt det postprocessuella hållet hade 
”fattiggravarna” kunnat förklaras som resultatet av annorlunda begravnings- eller åminnelsepraktiker 
eller ett gravskick vilket inte följer samma regler som det vanligare brandgravskicket. Tankegångar av 
det slaget finns i Anders Kaliffs arbete från samma år. De är dock på inget sätt nya, de hade bara 
försvunnit ur modet en tid. Redan hos Oscar Almgren förekommer resonemang kring att gravar kan 
uppvisa en komplexitet vilken inte låter förklara sig med enkla kronologiska modeller. Almgren för 
resonemang vilka visar en medvetenhet kring att gravmonument i sig kan vara resultatet av flera olika 
användandeperioder och att gravskicksförändring kan ske i olika hastighet. Dels i samma monument där 
det yttre kan förändras efter en trend och det inre efter en annan, dels mellan monumenten på samma 
gravfält eller inom en lokal, där t.ex. minnen av äldre bruk finns representerade (Almgren 1904b: 312). 

Problemet med representativitet 
Avhandlingen avslutas med en jämförelse mellan norra Spånga och andra liknande 
bebyggelsearkeologiska analyser. För oss är det intressant att textens sammanfattning innehåller en kort 
diskussion kring gravfältsmaterialets representativitet. Biuw hänvisar till rapporten ”Arkeologiska 
undersökningar”, författad av Bennet, Svensson och Åkerlund (1988), där författarna är av åsikten att 
de senaste tjugofem årens gravfältsundersökningar inte kan användas för en generalisering av 
bebyggelsebilden i Mälardalen eftersom urvalet inte är representativt (Biuw 1992: 317f; Bennet, 
Svensson & Åkerlund 1988: 25) Idén bakom påståendet är att exploateringsarkeologins utformning, 
med fokus på bevarande av större eller visuellt utmärkande lämningar och låga kostnader, lett till att 
endast de små, enstaka, gravfälten, vilka i sin tur endast representerar en speciell typ av mindre 
bebyggelseenhet, har undersökts vilket resulterat i en skev bild. Dock är Biuw av åsikten att den 
skevheten inte gällt i Stockholm då bebyggelsetrycket klarat av att bära högre undersökningskostnader 
(1992: 318). Hur skevheten i representation påverkas av dagens högre bortprioriteringar och fokus på 
aktuella frågeställningar är ett ämne som borde undersökas närmare. 

Sammanfattning 
Anita Biuws avhandling är, precis som Bennets, tydligt belägen i en teoretisk brytpunkt. Hon kritiserar 
bebyggelsearkeologins genomgående inflytande och dess oreflekterade användande av gravar. 
Samtidigt är arbetet fast förankrat i bebyggelsearkeologin för att motivera sin relevans. Avhandlingens 
huvudsyfte är trots allt: ”... att analysera och bedöma bebyggelseutveckling och samhällsstruktur under 
järnåldern inom ett begränsat område med hög undersökningsgrad” (1992: 13). Men under arbetets gång 
analyserar Biuw ett, med dagens mått mätt, mycket stort gravmaterial, även om hon själv, i linje med 
Anbrosiani, är mycket försiktig och av åsikten att ett så litet antal gravar knappt kan ha statistisk 
betydelse i ett större perspektiv. 

Biuws avhandling och dess genomgång av gravmaterialet från norra Spånga belyser flera problem, 
dels i användandet av hennes material och resultat, men också mer generella problem i fråga om att 
behandla gravmaterial. Biuw som författare är också fast förankrad i en fältarkeologisk vardag vilket i 
många fall är en styrka då den resulterar i en praktisk infallsvinkel till materialet och utvecklingen inom 
bygden. Men det gör också att terminologi och kronologiska förhållanden i många fall förblir 
underförstådda och inte diskuteras, troligen för att de är del av en praxis som etablerats och traderats 
vidare under 70-talets undersökningar. Några av de problem vi berört ovan är: 

-Dateringsproblemet, påverkar vår användbarhet av Biuws resultat. Biuw använder specifika fynd,
bl.a. torshammarringar, för datering av enskilda gravar vilket gör att dateringarna idag, när synen på 
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fyndens kronologiska utsträckning förändrats, inte är helt tillförlitliga. Inte heller den generella 
bedömningen av vikingatida skelettgravar som tillhörande 1000-talet är helt tillförlitlig, vilket Biuw 
själv visar samtidigt som hon använder den.  

-De äldre14C-dateringarna generellt och hur de skall behandlas. Biuw är tydlig med att hon använder 
Clarkes (1975) kalibereringsmetod, men ofta är det oklart om vedartsanalyser utförts och den nya frågan 
om resevoareffekter gör saken något komplicerad. Bristen på en etablerad Mälardalskronologi för yngre 
järnålder är lika aktuell i dag som 1992. Vi är, precis som Biuw, tvingade att använda ett större antal 
mindre publikationer för att korsreferera olika fyndtyper för att kunna relativt datera fynd och gravar. 

-Bristen på en Mälardalskronologi och problmet med fynd- och anläggningsredovisning i rapporter 
knyter an till fyndkronologier och möjligheten att skapa arkeologisk grundforskning. Biuw är, precis 
som jag, av åsikten att grundläggande fynd- och anläggningstypskännedom är grunden för all vidare 
arkeologisk forskning. Hon är vidare kritisk till många tidigare arbeten och belyser ett problem vi lider 
av än idag. Dvs. att fynd mycket sällan redovisas på ett sätt vilket gör det möjligt att göra analyser eller 
bedriva föremålsstudier på dem efter undersökningen. Lamm (1973) och Petrés (1984 a & b) 
publikationer framhålls som goda exempel av Biuw, men trots stora landvinningar i digital rapportteknik 
har situationen inte förbättrats i samma takt. Möjligen kan till och med den allt starkare fokusen på 
enskilda frågeställningar under undersökningarna leda till att färre fynd och anläggningar redovisas på 
ett användbart sätt än under 90-talet och det tidiga 2000-talet. 

-Avslutande berördes representativiteten hos det undersökta materialet. Här kontrasterade vi Biuw 
och Ambrosianis åsikt, att 1000 undersökta gravar är ett allt för litet material för att utgöra underlag för 
generella bedömningar, mot den företrädd av Stockholms länsstyrelse att antalet undersökta gravar idag, 
vilket inte är så mycket större än när Biuw skrev sin avhandling, är tillräckligt för att vi skall veta allt 
av vikt. Problemet innefattar även kritik framförd under 80-talet rörande att exploateringsarkeologins 
utformning lett till en allvarlig skevhet i det undersökta materialet, vilket bara representerar en viss typ 
av gravfält och bosättningsenhet. Härav är det undersökta materialet ännu mindre lämpat för 
generaliserande slutsatser. 

Trots att Biuw i huvudsak fokuserar på bebyggelseutveckling är huvudbehållningen av hennes 
avhandling analysen av ett stort gravmaterialet från ett sammanhållet område. Hon för också fram 
legitim kritik mot äldre arbeten, t.ex. mot Ambrosiani och Hyenstrands dateringar av gravtyper, och 
belyser flera tolkningsmässiga gråzoner. Det är framgår att den Ambrosianska tvådelade 
gravfältsmodellen blivit närmast facit för hur gravfält skall se ut, men Biuw beskriver flera av de 
svårigheter det innebär att använda den. 

I fråga om terminologi använder Biuw helt utan diskussion den som etablerats av Ambrosiani 
(1964) och troligen var standard under de omfattande grävningarna norr om Stockholm på 70- och 80-
talen. Det är tydligt att hon inte har några ambitioner att utveckla gravnomenklaturen med sitt arbete, 
utan syftet ger mer intryck av att vara redovisande. Dock använder Biuw Ambrosianis terminologi 
kreativt för att redovisa olika blandformer hos gravarna. 

Genom analysen av gravmaterialet kan Biuw iaktta flera intressanta trender. Hon kan nyansera den 
tidigare bilden av det vikingatida skelettmaterialet genom att visa på ett tjugotal gravar från både 800- 
och 900-tal. Skelettgravarna förekommer vidare på alla undersökta gravfält och endast i ett fall verkar 
man ha skapat ett nytt gravfält enkom för till synes kristna gravar, även om hypotesen kring dess 
uppkomst och funktion kan ifrågasättas. Eftersom Biuws syn på det arkeologiska materialet är tydligt 
evolutionär diskuterar hon inte alls en möjlig parallellitet mellan skelett- och kremeringsgravar. Några 
av hennes 14C-listor avslöjar dock att det finnas mycket sena kremeringar och att de funnits samtidigt 
med skelettgravarna. Att det inte rör sig om ett tydligt brott mellan gravskicken understryks i samband 
med förekomsten av torshammarringar i kistgravar, vilka snarare påvisar en blandperiod och 
vidareutvecklas av bl.a. Gunnar Andersson (2005). 

Det är tydigt att Biuw har en mycket klassisk syn på graven som en förvaringsplats för en död kropp. 
Hon lämnar utrymme för den mentala sidan av tillvaron genom att nämna Hodders kontextuella 
arkeologi, men i fråga om gravgåvor och gravmonumenten är förklaringsmodellen enkel och 
processualistisk. Eftersom Biuws syfte med avhandlingen är bebyggelsearkeolgiskt gör kombinationen 
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med den klassiska synen på graven att många intressanta aspekter utelämnas helt ur diskussionen och 
analysen av gravmaterialet blir mycket begränsad trots det stora materialet.  

Idag kan vi säga att den bebyggelsearkeolgiska inriktningen var ett svar på en utveckling av 
källmaterial och tekniska metoder tillsammans med nya möjligheter att behandla information. I 
kombination med, och till stor del tack vare, Björn Ambrosiani och Åke Hyenstrands avhandlingar fick 
den ett enormt genomslag och kom att omforma arkeologin. I genomslaget fanns också fröet till 
perspektivskiftet under 90-tal då metoden och teoribildningen i takt med sin framgång kom att 
homogenisera det arkeologiska fältet allt mer på bekostnad av andra infallsvinklar. Idag kan vi se att 
bebyggelsearkeologin kom att bli en återvändsgränd i fråga om gravarkeologi, men Biuws genomgång 
av det stora gravmaterialet från Spånga antyder ändå flera spännande företeelser. 

Det klassiska förhållningsättet till gravens funktion och det nära sambandet mellan gravgåvor, 
monument och den dödes sociala ställning i Biuws förklaringsmodell gör att hon kan presentera fler 
intressanta trender synliga i gravmaterialet. Med hjälp av Sten och Vretemarks storgravsprojekts 
slutsatser kan Biuw bl.a. underbygga hypotesen rörande förekomsten av djur i gravarna som kronologisk 
och statusmässig indikator. Utifrån sina iakttagelser av hur fynd och djurfrekvensen förändras i 
gravmaterialet under folkvandringstid skapar Biuw tre kategorier, antal gravgåvor, antal metallfynd och 
antal offerdjur, vilka kan användas för att bedöma en gravs status. Metoden är tydligt förankrad i det 
arkeologiska materialet och kan användas för att analysera större material, men vad status egentligen 
innebär och vad det är man mäter hade behövt diskuteras. 

Biuw nämner även två andra statusindikatorer vilka är mycket intressanta och ger ett kreativt intryck 
i det att de faktiskt vidgar gravarkeologins horisont. Nämligen samtidiga dubbelgravar och sk. 
fattiggravar. Utifrån sin förklaringsmodell vilken kopplar gravgåvefrekvens och kvalité, samt 
gravmonumentens utförande, till den dödes sociala status visas att de samtidiga dubbelgravarna kan 
knyts till det högre samhällsskicket och möjligen även människooffer.  

Den andra intressanta kategorin gravar som uppmärksammas är de sk. fattiggravarna. Dvs. mindre 
oansenliga gravar med små brandlager, nästan inga fynd och mycket få ben. Typen av gravar har 
uppmärksammats av alla som behandlat gravmaterial men förbisetts eftersom de inte haft en tydlig 
kronologisk tillhörighet och varit svåra att datera. Etiketten ”fattiggravar” och hur typen diskuteras 
avslöjar mycket om den generella synen på gravar och deras syfte som var vanlig under perioden. Den 
visar även hur en processualistisk förklaringsmodell tillsammans med författarens förförståelse i 
kombination med bebyggelsearkeologins fossiliserande effekt på tolkningar av gravmaterial 
omöjliggjort vissa tolkningar.  

Med det sagt måste det ändå framhållas att Biuw gör en viktig insats då hon ändå behandlar, den av 
alla andra förbisedda och nedvärderade, gravtypen och kommer fram till att den utgör ca 10% av 
gravarna på alla gravfält. Hon kommer även till den överraskande slutsatsen att gravtypen ökar under 
den yngre järnåldern, speciellt under vikingatid, vilket styrker antagandet att samhället genomgår en 
ökad hierarkisering. Tolkningen är mycket möjligt till och med trolig, men det kan även vara ett utslag 
av en förändring i begravningspraktiken där fler personer får vad vi idag kan identifiera som 
begravningar. Det är vidare tydligt att den yngre järnåldern sett en förändring i begravningspraktikerna 
vilket inneburit en homogenisering av gravmonumentens konstruktion, men en diversifiering i fråga om 
praktiker vilka resulterar i att fynd och djur deponerats i gravarna. 
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2.7. Anders Kaliff, religionsarkeologi och nya perspektiv 

1992 publicerades två verk vilka tydligt illustrerar gravarkeologins spännvidd i sin samtid. Anita Biuws 
avhandling, vilken vi berört tidigare, och Anders Kaliffs lic-avhandling Brandgravskick och 
föreställningsvärld. En religionsarkeologisk diskussion (1992). Biuw var vid tillfället anställd av 
Riksantikvarieämbetet UV Mitt i Stockholm och lade fram avhandlingen vid Stockholms universitet, 
Kaliff däremot var anställd vid UV i Östergötland och lade fram sin i Uppsala. Kaliffs lic-avhandling 
företräder en ny tvärvetenskaplig väg för gravarkeologin, förankrad i Cambridge-skolans nya 
postprocessuella teoribildningar (1992: 19f). Kaliff vidareutvecklar idéerna från 1992 i sin avhandling 
Grav och kultplats. Eskatologiska föreställningar under yngre bronsålder och äldre järnålder i 
Östergötland (1997), vilken utkom fem år senare. Vi kommer nedan behandla båda, även om vi först 
fokuserar på den från 1992 då dess samtidighet med Biuws verk gör en jämförelse extra tydlig. Vidare 
såg den gravarkeologiska situationen mycket annorlunda ut 1997. Mellan åren 1992 och 1997 hade det 
teoretiska landskapet förändrats helt och de postprocessuella infallsvinklarna hade möjliggjort nya sätt 
att studera gravmaterial, vilket i sin tur lett till att antalet publikationer med religionsarkeologiskt och 
mentalitetshistoriskt innehåll kunde öka i takt med att frågorna uppmärksammades. 

Nya vägar att studera gravmaterial 
I motsatts till Biuws verk, vilket kan sägas vara en omfattande materialbearbetning inom ramen för en 
väletablerad förklaringsmodell, är Kaliffs lic-avhandling en uttalad diskussion kring gravmaterialets 
potential. Den ifrågasätter och vill dessutom utveckla den rådande teoretiska enkelspårigheten, bl.a. 
genom att studera den religiösa sidan av mänsklig verksamhet (Kaliff 1992: 9f). Kaliff har främst som 
målsättning med arbetet att diskutera brandgravskicket som idé, dess bakomliggande tankevärld, 
symbolik i gravutformning och bakgrund till förändringar i gravskicket (1992: 13). För att göra det 
förespråkar han en för svenska förhållanden 1992 tämligen ny tvärvetenskaplig inriktning, nämligen 
religionsarkeologi, där forskning inom religionsvetenskap och religionshistoria används för att berika 
diskussioner och förklaringsmodeller inom arkeologin (1992: 9f med vidare referenser). Ytterligare en 
målsättning med arbetet är att kritiskt pröva de nyare idéerna mot undersökt gravmaterial och som ett 
led i det förs dessutom en ingående diskussion kring det praktiska arbetet med att dokumentera gravar 
och gravfält. 

Arkeologisk forskning där religion och föreställningsvärld beaktades var 1992 förstås en ny-
gammal idé. För arkeologer som Oscar Almgren (t.ex. 1904b) och Sune Lindqvist (t.ex. 1920) var det 
naturligt att betrakta resultat från antropologisk- och saga-forskning som betydelsefulla för det egna 
ämnet.  

Även om kremeringsakten i sig har varit av stor betydelse, 
visar det faktum att vissa ben lagts i gravarna att själva 
gravläggningen som ritual inte heller varit betydelselös. 
Kaliff 1997: 93 
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Att den religiösa sidan av människors 
föreställningsvärld och dess roll i skapandet av 
arkeologiska lämningar närmast försvann ur den 
arkeologiska forskningen har inte endast en 
förklaring utan kan troligen ha sin orsak i flera. 
Avgörande var ett hårt inre tryck från den allt 
inflytelserikare Weibullska skolans historisk-
kritiska metod där Lauritz Weibulls Kritiska 
undersökningar i Nordens historia omkring år 
1000 (1911) sökte sopa bort all dikt och sägen ur 
historieskrivningen, och med den så gott som alla 
skriftliga källor vilka berörde Nordens järnålder 
och tidiga medeltid. Den skoningslösa källkritik 
och positivism bröderna Weibull och deras 
efterföljare förespråkade där ”endast enstaka 
händelser och de grövsta linierna i tidens historia 
äro vetenskapligt konstaterbara” blev närmast 
allenarådande och gjorde att forskning med 
sagamaterial som källor inte kunde genomföras 
på allvar igen förrän på 80-talet (Weibull 1911; 
Holgersson & Sanders 2011: 13f). Samtidigt 
spelade andra världskriget och insikten om 
baksidan hos kulturarkeologins fokus på 
folknarrativ en stor roll i att renodla arkeologins 
fokus på typologier, och arkeologins 
vetenskapligare sida (Olsen 1997: 40ff). Även 
processualismen och dess närmast 
miljödeterministiska synsätt, samt utvecklingen av 
den svenska boplatsarkeologin kom också att driva 
på trenden att rensa bort mentalitetshistoriska och 
religiösa inslag från arkeologin. 

Religionsarkeologi 
Efter många år av enkelspårigt användande av gravmaterialet började man dock under 80-talet i Sverige 
att igen betrakta mentala föreställningsvärldar och eskatologi som en möjlig faktor bakom utformningen 
av den materiella kulturen. Kaliff var inte först med dessa tankar men, delvis inspirerade av Cambridge-
skolan (bl.a. Hodder 1982a & b, 1986), nu var det möjligt att återigen diskutera ämnet. Bennets 
avhandling (1987a) hade öppnat för möjligheten och nu var Kaliff i en position att kunna föra fram 
religionsarkeologiska förklaringar både i universitetsvärlden och inom Riksantikvarieämbetet. Själv 
anser han att arkeologidagarna i Lund 1989, vilka resulterade i publikationen Arkeologi och religion: 
rapport från arkeologidagarna 16-18 januari 1989. (Larsson & Wyszomirska 1989), samt 
publikationen Nordisk Hedendom, Et Symposium (Steinsland et al 1991) är bra exempel på svängningen 
i synen på gravmaterial (Kaliff 1992: 14).  

Båda är uttryck för den diskussion som uppstått under slutet av 80-talet, både inom den nordiska 
universitetsvärlden och hos arkeologerna på Riksantikvarieämbetet, och kom att få ett växande 
genomslag. Symposierna kring den förkristna religionen, främst stöttat av Norges Forskningsråd, där 
det första skedde 1988 fortsatte publicera symposipublikationer fram till 1999 (Steinsland et al. 1991; 
Schjødt 1994; Drobin 1999) och på Riksantikvarieämbetet och den arkeologiska institutionen i Lund 
togs flera initiativ till att närma sig religion genom arkeologi, t.ex. genom arkeologidagarna ”Gravskick 
och gravdata” 13-15 januari 1988 (Iregren et al. 1988), seminariet ”Gravmaterialet som källa för 

Fig. 21. Framsidan av Anders Kaliffs avhandling 
Grav och kultplats. Eskatologiska föreställningar 
under yngre bronsålder och äldre järnålder i 
Östergötland (1997). 
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kunskap om människans livsvillkor, religiösa och sociala värderingar”: 26-27 oktober 1988 (Lagerlöf 
1991) där bl.a. Anne-Sofie Gräslund tog upp frågan om gravmaterial och religiösa förhållanden i artikeln 
”Gravmaterialet som källa till kunskap om religiösa förhållanden” (Gräslund 1991), och ”Arkeologi och 
religion” 16-18 januari 1989 (Larsson & Wyszomirska 1989).   

Den plötsliga ökningen av evenemang och publikationer kring arkeologi och religion i slutet på 80-
talet avslöjar att det fanns ett stort behov av att diskutera och vidga arkeologins syn på eskatologiska 
fenomen. Gravgrupper och religionsarkeologiska nätverk bildades på flera platser, t.ex. bildades ett 
religionsarkeologiskt nätverk inom Riksantikvarieämbetet vilket bl.a. producerade skriften Religion från 
stenålder till medeltid (Engdahl & Kaliff 1996). Att vi ser ett ökat intresse för frågorna i början på 90-
talet kommer inte som en överraskning, utan är ett resultat av en diskussion som pågått under hela 80-
talet och då börjat synas i publikationer. Att människans mentala världsuppfattning kunde spela en stor 
roll i skapandet av såväl samhälle som materiell kultur hade tillsammans med postprocessualismens 
större utbud av teoretiska synvinklar och begynnande tvärvetenskaplighet långsamt kommit att bli en 
del av arkeologin.  

Det framgår dock av Kaliffs arbete att den nya eskatologiskt intresserade religionsarkeologin inte bara 
handlar om att ersätta den tidigare processualismens ekonomi och miljödeterminism med religion i 
förklaringsmodellen för gravar. Snarare rör det sig om en nyansering där förvisso gravarna i första hand 
betraktas som lämningar av en religiös tankevärld, men att det inre- och yttre gravskicket också formats 
av både kronologiska och sociala orsaker där t.ex. skillnader i utformningen av inre- och yttre delar kan 
vara ett uttryck för olika status eller funktion i samhället (1992: 13). Som Kaliff ser det är frågor om 
social struktur och status djupt sammanvävda med religionen i ett samhälle där religiösa, sociala och 
ekonomiska strukturer är samverkande delar i en helhet. 

Grundläggande för Kaliff är en önskan att öka förståelsen för vikten av att studera forntida religion 
och föreställningsvärld som en viktig del i samhället, och genom den också öka förståelsen för andra 
aspekter (1992: 14f). Ett argument för att gravmaterial är idealiska för att studera den mentala 
världsbilden i förhistorien som förs fram i arbetet är att gravarna, till skillnad från t.ex. boplatsmaterial, 
är medvetet anlagda i ett speciellt syfte. I och med att processualismen börjat ge vika för den nya 
postprocessuella teoripluralismen behöver inte längre företeelser som gravmonument automatiskt 
förklaras som ett resultat av ekonomiskt överskott eller revirmarkering. Det blir därför möjligt för Kaliff 
att betrakta gravskicket utifrån ett perspektiv som är lika mycket en medveten tillbakablick mot 
Almgrens kulturhistoriska och tvärvetenskapliga arkeologi som ett steg mot den tidiga 
postprocessualismens fokus på symbolism och mentala strukturer. För Kaliffs del tar detta sig bl.a. 
uttryck i att han betraktar gravskicket som en form av symbolspråk där samhällets kollektiva 
dödsuppfattning uttrycks i den fysiska utformningen av graven. För att kunna utnyttja det materiella 
gravspråket som en nyckel till gravbyggarnas försvunna föreställningsvärld vänder sig Kaliff till 
religionsvetenskaplig forskning och etnografiska paralleller (1992: 14f). Av de här betraktade 
publikationerna är det Kaliffs som först tar upp tvärvetenskaplighet i någon större utsträckning sedan 
Almgren (1992: 16, 20). Idag är ett tvärvetenskapligt angreppssätt en självklarhet men det framgår av 

Fig. 22. Kaliff lyfter fram malstenslöparna 
som en speciell kategori gravfynd med 
symbolisk anknytning till fruktbarhet, 
fragmenteringen av kroppen och en praktisk 
användning för att krossa ben. Från Kaliff 
(1997: fig. 13). Fynd från Ringeby. Foto 
Håkan Ahldén. 
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Kaliffs formuleringar att det fortfarande 1992 var något nytt, i alla fall i fråga om religionsvetenskap, 
och möttes delvis med skepticism.  

Kaliff lyfter vidare fram hur forskningen under 1900-talets andra halva allt mer fokuserat på 
funktionella förklaringar och genom en materialistisk världsbild kommit att överbetona den rationella 
sidan av människan (1992: 21f). Debattklimatet på 90-talet, där ideologi, kulturell identitet och 
religionens betydelse för samhällsformandet tidigare ansetts som ovetenskapliga och primitiviserande 
infallsvinklar och inkluderandet av dem i ett arkeologiskt arbete måste underbyggas med argumentation, 
är mycket intressant att kontrastera mot dagens där samma frågor är vilt debatterade även i populärmedia 
och politik.  

Förbisedda gravtyper 
Ytterligare en av målsättningarna med Kaliffs arbete är att diskutera alternativa gravtyper och gravskick 
som inte tidigare blivit betraktade (1992: 15). Här följer Kaliff i Bennets spår, då även hon lyft fram 
svårfångade och förbisedda gravtyper vilka fallit utanför Ambrosiani och Hyenstrands gravfältsmodeller 
(Bennet 1987a: 72). Även Biuw har tagit upp tråden med gravformer vilka inte passar in i de äldre 
modellerna, främst då de gravar hon något bestickande väljer att kalla ”fattiggravar” (1992: 294f). 
Eftersom alla tre författare var erfarna fältarkeologer när de skrev sina verk kan vi ana att utökningen 
av gravtyperna och kompletteringen av de äldre modellerna för hur gravar och gravfält ”ska se ut” 
bottnar i en önskan att göra modeller och terminologi mer lik det arkeologer faktiskt träffar på i fält.  

Trots att Björn Ambrosiani (1964) var mycket tydlig med att hans gravfältsmodell inte utgjorde en 
beskrivning av verkligheten utan endast var ett statistiskt verktyg för analys av samhällsutveckling, 
vilket bl.a. uteslöt svårdaterade gravformer, står det klart att hans och senare Hyenstrands (1974, 1984) 
beskrivning av typiska äldre- och yngre järnåldersgravfält samt vilka gravtyper de omfattade med tiden 
kommit att betraktas som närmast facit för hur gravar och gravfält ”skulle se ut”.  

När det gäller förbisedda gravtyper väljer Kaliff att fokusera främst på frågan om närvaron och 
frånvaron av ben i bronsålderns och den äldre järnålderns gravskick, samt hur det hänger ihop med 
brandgravskickets idé. Frågan innefattar även en problematisering av själva gravbegreppet, något vi inte 
träffat på tidigare i den undersökta litteraturen (1992: 17). 

Dokumentation av gravar 
Till skillnad mot Biuw försöker Kaliff vidareutveckla den praktiska dokumentationen av gravmaterial i 
fält såväl som begreppsapparaten som styr den. Hyenstrand efterfrågade tidigt en homogenisering av 
gravarnas terminologi, och med tiden kom den att bli mycket standardiserad inom UV (t.ex. Hyenstrand 
1971: 15ff). När Kaliff skriver, ca tjugo år senare, har dock standardiseringen drivits så långt i 
kombination med modelltänkandet kring gravar och gravfält att dokumentationen riskerade att utelämna 
stora delar av vad som kunde observeras i fält (Kaliff 1992: 39ff). 

Kaliff pekar ut hur ett för starkt fokus på likheter, t.ex. i fråga om beskrivning av gravgömmorna, 
kan dölja avvikande fenomen och resultera i en förenklad bild som ytterligare kan förstärkas av en 
standardiserad dokumentation (1992: 39f). Genom att fokusera på form kan olikheter förbises och 
mellanformer mellan standardiserade ”gravtyper” försvinna. En stel tillämpning av klassificering gör att 
man försöker pressa in, även tidigare okända eller svårplacerade gravtyper, i det existerande systemet 
vilket kan leda till en alltför svart-vit bild av verkligheten. Kaliff frågar vidare om en standardiserad 
indelning av gravskick är önskvärt i alla lägen, då det innebär en förenkling av verkligheten.  

När Kaliff skrev sin undran var standardiseringen främst ett redskap för att kunna jämföra rapporter 
och dokumentation från olika undersökningar och kunna sammanställa statistik, vilket alltid är 
eftersträvansvärt ur ett vetenskapligt perspektiv så länge den inte fördunklar förståelsen av den 
undersökta anläggningen. I dag genomförs standardiseringen av dokumentation dessutom i syfte att vara 
tidssparande, både genom att minska mängden fritext och anpassa den till digitala 
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dokumentationsprogram som t.ex. Intrasis. Den digitala standardiseringen eller likriktningen genom 
rullmenysregistrering har även fått ett egenvärde i det att förment moderna dokumentationsinovationer 
uppfattas som framåtskridande och tidseffektiva, vilket ger ett försprång i konkurrensen om 
undersökningsanbud och projektfinansiering. 

Det är därför en smula sorgligt att Kaliff redan 1992 pekade ut farorna med en allt för formelartad 
typ-standardisering av gravmaterial eftersom den riskerar dölja den enorma variantrikedom som finns 
(1992: 40). Han diskuterar vidare kring hur klassificeringen som görs vid fältundersökningar ofta 
koncentreras kring typspecifika detaljer, något som är mycket mer framträdande idag vid blankett- eller 
rullmenyregistrering, vilket gör att andra mindre uppenbara skillnader eller likheter inte registreras. Det 
understryks att det är en speciellt stor fara vid undersökningar under tidspress, en fara som inte minskat 
idag när tidspress och bortprioriteringar ökat markant och tidssparande har blivit ett självändamål. 

Kaliffs gravklassificering 1992 
I studien från 1992 pekar Kaliff på att man ”under 
senare tid” börjat använda sig av en ganska likartad 
terminologi för att beskriva det inre gravskicket i 
gravar (1992: 40). Som exempel på där terminologin 
använts lyfter Kaliff fram, bl.a. Lundström P. (1965, 
1970), Strömberg (1975), Fernholm (1982) och 
Olausson (1987). Kaliffs exempel har alla bidragit till 
den praktiska etableringsprocessen av 
gravterminologin, huvuddelen av dem härrör från 
Östergötland eller sydsverige, men trenden är den 
samma i t.ex. norra Spånga-materialet (Biuw 1992). 
Detta är troligen ett resultat av ansträngningen inom 
UV, vilket vi bl.a. ser hos Hyenstrand (t.ex. 1975, 
1979) att etablera en gemensam terminologi.  

En viktig iakttagelse Kaliff gör är att den då 
etablerade terminologin för det inre gravskicket, så 
som urnegrav, urnegrop, brandgrop osv. ensam säger 
väldigt lite om gravgömmans egentliga konstruktion, 
eller gravens övriga kontext (1992: 40f). Indelningen av gravskicket i tydligt urskiljbara grupper är ett 
uppenbart arv från den Ambrosianska-Hyenstrandska registreringstanken där stora mängder 
fornlämningsdata skall kunna sammanfattas i blankettform för att underlätta databehandlingen. Men 
som Kaliff understryker så kan de inte användas för några närmare studier av gravskicket i sig. För det 
behövs information om den bredare kontexten, vilket bl.a. innefattar gravgömmans konstruktion, 
behandlingen av benmaterialet, gravgåvorna och den eventuella överbyggnaden (1992: 40f).  

Kaliff ser Agneta Bennets bearbetning av terminologi, speciellt hennes bearbetning av yttre och 
inre gravskick, som ett steg i rätt riktning (Bennet 1987: 197ff; Kaliff 1992: 41). Som Kaliff ser det 
behöver man ha en holistisk syn på graven och det är av avgörande betydelse om man vill kategorisera 
gravmaterial att förstå att både gravfältet och begravningsritualen är en avspegling av samma 
idékomplex. Som jag ser det bör även praktiken bakom varje individuell grav vara ett uttryck för samma 
tanke, som den iscensätts vid en specifik tidpunkt. Likheter och olikheter kan därför betraktas som ett 
uttryck både för förändring över tid, men också som en positionering i förhållande till tids- och 
platsspecifika förhållanden vilka inte nödvändigtvis måste innebära en förändring av den 
bakomliggande idén. 

Det Kaliff förespråkar är en klassifikation av gravar som har utgångspunkt i olika huvudelement, 
men där utrymme finns att inkorporera individuella eller avvikande detaljer, för att få en mer individuell 
utformning (1992: 41). Bara genom det kan man närma sig tankevärlden bakom gravarna. Ett potentiellt 
angreppsätt föreslås kunna ske genom att fem olika kriterier betraktas. 

Anders Kaliff förordar fem kriterier 
för att registrera gravars 
individuella detaljer (1992: 41). 

Gravöverbyggnadens utformning. 

Gravgömmans utformning. 

Förhållandet mellan överbyggnaden 
och gravgömman, dvs. mellan det yttre 
och det inre gravskicket. 

Benen och bålresternas behandling och 
mängd i graven. 

Gravgåvor och förhållandet mellan 
gravens utformning och gravgåvornas 
kvalitet. 



Del I. Framväxten av det arkeologiska gravskicket 

135 

De första två kan sägas innefatta den typspecifika 
registreringen som användes då, och oftast används än i 
dag, men vilket om man vill kunna studera gravskicket 
närmare även bör innehålla mycket mer detaljerade 
beskrivningar av överbyggnaden och gravgömman. 

De tre senare kategorierna beaktas aldrig, eller mycket 
sällan, vid den grundläggande dokumentationen i dag, men 
kan om budget och tid finns ibland tas upp i 
undersökningsrapporten. Benen behandlas i varierande 
grad vid den osteologiska analysen, men förhållandet till 
bålresterna beskrivs sällan. Idag har förvisso single 
context-dokumentation gjort att vissa detaljer i 
gravkonstruktionerna ibland dokumenteras, men 
uppdelningen i stratigrafiska element medför även att det 
sammanhållna perspektivet splittras och inte blir en intuitiv 
enhet.  

För en intressant studie av skillnaden i resultat mellan 
single context- och anläggningsdokumentation se Hennius 
et al. (2016). Under Gnista-undersökningen, Danmarks sn, 
grävdes den delvis skadade högen på platsen och den 
bevarade halvan grävdes stratigrafiskt och dokumenterades med single-context-metod och den del, vars 
fyllning var skadad, dokumenterades i profil. Här kan utläsas att t.ex. lagerkontexten 3491, vilken var 
synlig i plan som ett lager och identifierades som högens andra byggnadsfas, i profilen var synlig som 
hela 19 olika lager, något som inte var tydligt i plangrävningen. Lagerkontexten 3991, vilken i plan 
identifierades som högens första byggnadsfas, kunde i profil ses innehålla hela 8 olika lager (Hennius 
et al. 2016: 59, 61, 65). 

Kaliff presenterar även de benämningar för inre gravskick vilka var relativt vedertagna vid tiden (se 
t.ex. Fernholm 1982; Lundström 1965; Olausson 1987 m.fl.) och bestämningsprinciperna är främst
gravar med eller utan benbehållare, om benen är nedgrävda i en grop, spridda eller förekommer i ett
lager (1992: 42f). Han pekar även på problematiken med att tolka gravgömmor vilka innehåller
keramikbitar som urnegravar, samt betraktar benens tillstånd.

Typerna är välbekanta vilket kan belysa ett generellt problem med denna typ av terminolog, 
nämligen trots att benämningen är samma så behöver inte definitionen vara det. I fallet ovan är t.ex. 
urnegrav ganska olik definitionerna av urnegravar vi finner hos Ambrosiani (1964: 55) och Bennet 
(1987: 81f). Inför de flesta större undersökningar upprättas dessutom plats- eller projektspecifika 
definitioner (se t.ex. Engström & Wikborg 2006), vilket gör att gravdokumentationerna inte kan 
jämföras oreflekterat. 

I Kaliffs klassificering förekommer även typer som sällan förekommer i de tidigare vilket visar att 
man nu börjat observera gravskick vilka avviker från uppfattningen att det bör finnas en sammanhållen 
gravgömma, t.ex. kategorin spridda brända ben. 

En diskussion om gravskickets betydelse 
Eftersom ett av lic-avhandlingens uttalade syften är att diskutera de arkeologiska spåren av gravar ur en 
mer religionshistorisk synvinkel har Kaliff ett kapitel avsatt för att behandla kremationsgravskickets 
idémässiga bakgrund (1992: 59ff). Där presenteras bl.a. etnologiska och antropologiska jämförelser för 
att visa variationen av kremationsfenomen vilka kan producera arkeologiska spår av samma karaktär vi 
finner i Sverige, något Kaliff också gör i senare arbeten (t.ex. 2007; Kaliff & Østigård 2013). Detta var 
för tidens svenska arkeologi förhållandevis ovanligt och kom att få stort genomslag och uppmärksamhet. 

Anders Kaliff presenterar de 
benämningar vilka var vedertagna 
för det inre gravskicket (1992: 
42ff). De är: 

 Urnegrop 

 Urnebrandgrop 

 Urnegrav 

 Bengrop 

 Brandgrop 

 Benlager 

 Brandlager 

 Spridda brända ben 

 Skelettgrav 
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Eftersom begreppet gravskick idag oftast används 
som ett samlingsbegrepp för både gravöverbyggnaden 
och gravgömmans utformning, en definition vilken 
bl.a. används av Gräslund (1991: 84), samt att 
begreppet idag används förhållandevis oreflekterat, 
kan det vara intressant att se att Kaliff diskuterar dess 
betydelse. Han för t.ex. fram att det yttre gravskicket 
kan styras av religiösa regler, estetiska värden och 
personliga uttryck (1992: 89). Variation i de yttre 
uttrycken kan uppfattas som ett religiöst 
markeringsbehov på samma sätt som variationen i 
gravgåvor. Samtidigt bör gravritualen och gravskicket 
betraktas som delvis ett socialt uttryck, även om det 
föreställda sociala kollektivet kanske inte finns i denna 
värld (Kaliff 1992: 89; Dommasnes 1991: 53 ff; 
Lagerlöf 1991b: 210). 

Flera av idéerna vilka förekommer hos Kaliff 
1992 och senare 1997 kom att få fäste i de almänna 
resonemangen kring gravskick och förekommer sedan 

vitt spridda i litteraturen, t.ex. graden av fragmentering hos de brända benen. Något som diskuteras i 
avhandlingen, troligen för första gången, är nämligen om benen avsiktligt krossats och att detta kan 
associeras med knack- eller malstenar (1992: 99ff). Frågan om de brända benen krossats eller till och 
med malts med knack- och malstenar har sedan fått fäste i diskussionen kring brända ben och berörs av 
flera, t.ex. osteologen Emma Sjöling som diskuterar de tafonomiska processerna bakom benens tillstånd 
(Sjöling 2007). På 2000-talet har medvetenheten om fenomenet ökat och fler publikationer behandlar 
det, t.ex. i rapporten från Nibble-undersökningen framgår att en mängd brända människoben påträffats 
i vad som tolkas som matlagningssammahang (Larsson 2011: 408ff). Kaliff diskuterar även andra 
intressanta företeelser som inslag av boplatsmaterial i gravar, spår av förfäderskult, andra typer av 
hantering av de brända benen, gravgåvor och gravar med litet beninnehåll. I stycket om gravar med litet 
beninnehåll betraktas bristen på ben i samband med olika förklaringsmodeller där nedläggningen av 
benen i en grav inte behöver vara det viktigaste momentet (1992: 120ff). Han frågar även läsaren om vi 
kanske överbetonar betydelsen av själva gravgömman för mycket? I ljuset av de senaste årens 
gravundersökningar i Mälardalen borde det idag ses som mycket troligt. Frågan är också en av de 
bakomliggande tankarna i denna avhandling. 

Grav och kultplats 1997 
Mellan åren 1992 då Anders Kaliffs lic-avhandling utkom och 1997 då hans avhandling publicerades 
förändras det teoretiska klimatet och blev öppnare för icke-funktionalistiska frågor. Mycket troligen på 
grund av att arbeten som Kaliffs (1992) tagits upp både inom universitetsvärlden och 
Riksantikvarieämbetet. De teoretiska infallsvinklarna på gravarkeologi hade ökat markant och intresset 
för ritual, religion och ideologi var stort. Likaså var tillskottet av idéer från främst engelsk och 
amerikansk akademisk arkeologi. Anders Kaliffs avhandling Grav och kultplats. Eskatologiska 
föreställningar under yngre bronsålder och äldre järnålder i Östergötland är bl.a. en vidareutveckling 
av tankarna i hans lic-avhandling. Den prövar dem också på det arkeologiska materialet från grav- och 
kultplatsen i Ringeby och behandlar främst östgötskt material från sagda period (Kaliff 1997: 7f). Vi 
kommer därför inte uppehålla oss vid avhandlingens materialdel i någon större utsträckning. Den är 
likväl intressant då den illustrerar gravarkeologins utveckling under 90-talet och innehåller flera 
diskussioner rörande företeelser kopplade till gravarkeologin vilka kom att få stort genomslag efter 
avhandlingens publikation. 

Anders Kaliff presenterar ett förslag 
till kriterier på vad i det inre 
gravskicket som bör studeras (1992: 
90). 

Inre konstruktionsdetaljer, benens 
fragmenteringsgrav, sot, kol och typ av 
gravkärl. 

Gravgömmans läge, som omarkerad grav 
eller del i en stensättning. 

Benmängden i gravgömman, finns det 
gravgömmor med benmängd efter en 
glidande skala eller grupperar de sig efter 
olika kvantiteter. 

Olika typer av gravgåvor. 
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Kaliff lyfter fram hur en generell förändring i synen på religionens roll i samhället, tillsammans 
med framväxten av den kontextuella arkeologin, har haft en stor inverkan på grav- och 
religionsarkeologin. Symbolers och ritualers funktion ses på 90-talet inte längre som passiva utan som 
aktivt använda och deltagande i samhällsprocessen (Kaliff 1997: 8; Hodder 1982, 1986). Att studera 
mentalitet och ideologi som aktiva krafter bakom samhällets utformande blir under perioden allt 
vanligare. Kaliff redogör för flera arbeten och författare som publicerat arbeten rörande t.ex. religion, 
ritual och gravskick, bl.a. Larsson och Wysomirskas Arkeologi och religion (1989), Words & Objects – 
Towards a Dialogue Between Archaeology and History of Religion (Steinsland 1986), samt de engelska 
publikationerna Sacred and Profane (Garwood et al. 1991) och Sacred Sites, Sacred Places (Carmichael 
et al. 1994). Bland de senare svenska publikationer han nämner finns bl.a. Ericsson och Runcis Gravar 
utan begravningar (1995), Mickael Olaussons avhandling om hängnadsanläggningar som platser för 
gravar och kult (1995) och Tore Artelius lic-avhandling om skeppet i bronsålderns gravar (1996). Även 
konferenspublikationen från det religionsarkeologiska nätverket fokuserat på äldre Skandinavisk 
religion (Engdahl & Kaliff 1996) och publikationerna från projektet Sveriges kristnande (bl.a. Nilsson 
1992) är av intresse i sammanhanget. Inom ramen för det sistnämnda kom Anne-Sofie Gräslund att 
publicera flera arbeten vilka är av intresse för oss då de rör det vikingatida gravskicket i Uppland (t.ex. 
1991b) 

Idag är religionsstrukturalismen något mindre populär än tidigare, dock gör Kaliff en viktig 
iakttagelse i det att han lyfter fram studiet, och jämförelse, av olika strukturella likheter och fenomen 
som en viktig del i analyser av det arkeologiska materialet (1997: 9). Eftersom vi i huvudsak saknar 
skriftliga källor rörande de religiösa föreställningar och fenomen som skapat det arkeologiska 
källmaterialet, speciellt i fråga om gravar och gravmonument, är strukturella mönster en central del i 
analyser och förklaringsmodeller.  

Denna infallsvinkel gör sig dessutom ovanligt bra just för det arkeologiska studiet av religiösa- eller 
mentala uttryck i den materiella kulturen över långa tidsperspektiv eftersom det är mer eller mindre 
samma infallsvinkel vi har i studiet av den materiella kulturen i övrigt. Några av de religionshistoriker 
Kaliff lutar sig emot är bl.a. Eliade (1958), Heiler (1961) och van der Leuw (1963). Han lyfter även 
fram att den här typen av närmast religionsfenomenologisk arkeologi (se Kaliff 1997: 15; Allen 1987: 
272ff för en mer ingående diskussion kring religionsfenomenologi) inte på något sätt är ny även om den 
gick ur modet under 1900-talets andra hälft (Kaliff 1997: 9f). Bland de tidiga arkeologerna under 1900-
talets första hälft var det jämförande och tvärvetenskapliga perspektivet mycket vanligt, t.ex. hos 
Lindquist (1921a och b), Almgren som vi behandlat ovan (1927, 1934b) och Nordén (1921, 1925 m.fl.) 
som vi tyvärr inte behandlat närmare (Kaliff 1997: 9).  

I Anders Kaliffs avhandling från 1997 finns även en hel del diskussion kring postprocessualismen 
och spänningen mellan dess avstånd till fältarkeologin och processualismens ofta naivfunktionalistiska 
förklaringsmodeller. Kaliff efterlyser en starkare koppling mellan teoretisk och praktisk arkeologi och 
lyfter fram bl.a. Colin Renfrews kognitiva processualism (Kaliff 1997: 10; Renfrew 1994: 3ff). I Kaliffs 
framställning, och även i min, fyller fallstudien en viktig funktion då det är under fältarbetet som många 
idéer föds vilka både är en ingång till, och en viktig drivkraft bakom, den teoretiska diskussionen. Kaliff 
betraktar själv sitt forskningsfält som kognitiv arkeologi (Kaliff 1997: 10; Renfrew & Zubrow 1994), 
men föredrar termen religionsarkeologi vilken infördes av Åke Hultkrantz (1973: 203ff).  

Kaliff är emellertid tydlig med att det inte handlar om en strävan att påtvinga det arkeologiska 
materialet en religiös tolkning, utan endast en kompletterande breddning i synen på det förhistoriska 
samhället. En i mina ögon viktig aspekt i Kaliffs framställning är att vi som arkeologer måste kunna 
göra meningsfulla tolkningar av de religiösa fenomen vi kan ana i vårt källmaterial och att vägen till de 
tolkningarna går genom tvärvetenskapliga och strukturella jämförelser. Resultatet blir dock inte 
religionshistoria, utan religionsarkeologi, en liten men viktig skillnad vilken påverkar såväl 
frågeställningar och metoder som tolkningar och resultat.  
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Gravbegreppet 
Anders Kaliffs avhandling kan ses som ett religionsarkeologiskt manifest och innehåller massor av 
matnyttigt rörande bl.a. dödsföreställningar, religion och samhälle, gravar och kult förknippad med de 
döda samt den omfattande idévärlden kring eld och kremeringsgravskicket. För oss räcker det dock att 
här lyfta fram gravbegreppets komplexitet och hanteringen av brända ben och sten. 

Möjligen tack vare att Kaliff arbetar med en av de ben- och fyndfattigaste perioderna är hans 
avhandling den första av de texter vi behandlat som på allvar problematiserar och diskuterar graven som 
begrepp (1997: 68ff). Graven diskuteras t.ex. utifrån dess roll i samhället som plats och symbol för liv, 
död och återfödelse eller som uttryck för kosmologiska idéer och strukturer. Även gravplatsens liminala 
roll som kommunikationsnod mellan levande, döda, gudar och människor behandlas och graven eller 
gravplatsen kan där ses som en materialisering av den ofrånkomligaste av passageriter. 

Både i gravens utformning och i gravritualerna finns en spänning där ett samhälles kollektiva tankar 
om kosmologi och det hinsides manifesteras i individuell form bunden till en specifik situationsbunden 
tid och plats (Kaliff 1997: 68). Tack vare att gravar och gravplatser har en stark kommunikativ koppling 
och att betydelsen av den dödes kvarlevor varierande kan också gravens utformning, syfte och 
användningsområde variera. Kaliff framhåller bl.a. att gravöverbyggnader ofta är formade till platser för 
tillbedjan och offerriter (1997: 68; Edsman 1987: 223) och att nästan varje del av livet och samhället 
kan i olika kombinationer avspeglas i begravningstraditionen (jfr. Huntington & Metcalf 1979). 

Viktigt i Kaliffs framställning är därför att han även väljer att diskutera gravbegreppets innebörd 
och hur en sådan till synes oskyldig etikett få konsekvenser. Grundläggande i resonemangen är att 
anläggningar vilka i en fältsituation tolkas som gravar inte nödvändigtvis behöver ha anlagts med endast 
den betydelse vi idag läser in i dem (1997: 68). Utan begreppet grav kan ha en betydligt vidare betydelse 
vilken inkorporerar alla aspekter vi nämnt ovan. Kaliff pekar på att den breda betydelsen av 
gravbegreppet uppmärksammats av flera forskare under 80- och 90-talet (bl.a. Jankavs 1981, 1987; 
Bennet 1987; Furingsten 1985; Baudou 1989; Jennbert 1993; Olausson 1995; Artelius 1996), och att 
detta speglar en ökad medvetenhet bland arkeologer att graven som manifestation kan ha haft olika 
innebörd i olika tider (Kaliff 1997: 68). 

Som Kaliff understryker innebär begreppet grav, vilket oftast uppfattas som ett oproblematiskt och 
objektivt begrepp, egentligen en tolkning i vilken en stor mängd av våra egna associationer projiceras 
på en anläggning vars ursprungliga syfte eller användning kan ha varit mycket annorlunda (Kaliff 1997: 
68f). Man kan även beskriva begreppet grav som ett nodalbegrepp, dvs ett begrepp av stor betydelse 
som dock erhåller sin relevans genom att det förknippas med en stor mängd andra begrepp (Winther 
Jørgensen & Philips 2000: 33). Graven, både som begrepp och som fenomen, kan sägas utgöra en duk 
på vilken identitet och samhällsideal projiceras. Vi kommer även att diskutera gravbegreppet och dess 
betydelse ur ett minnesperspektiv längre fram i kapitel 3.  

Vidare framhåller Kaliff att vår bild av graven, som en stilla och statisk plats, ingalunda behöver ha 
varit det i andra kulturer och tider. Den kan lika gärna betraktats som platsen för en process (jfr Bloch 
1988). Det vi idag anser vara ett vilorum i väntan på den yttersta dagen vill Kaliff kontrastera mot tanken 
på ett ständigt pågående utbyte mellan graven, de dödas och de levandes värld (1997: 69). Att 
kyrkogården kommit att betraktas som en statisk plats och ett stilla vilorum är en mycket modern idé 
och utvecklades från mitten av 1700-talet efter att städernas allt mer överfulla kyrkogårdar tvingat fram 
en radikal förändring i gravskicket (Anthony 2016: 13f). 

I ett tankeexperiment i syfte att utmana vår syn på graven och gravfältet som en statisk och stilla 
plats undrar Kaliff hur vårt förhållande ändras till de många stensättningar, vilka innehåller endast ett 
fåtal ben, om vi byter ut etiketten grav mot etiketten altare. Tankeexperimentet är bl.a. en analogi med 
kyrkoaltare eller stupor vilkas potens ökats genom att kvarlevor från en känd person inkorporerats i dem 
(1997: 69). I diskussionen kring gravarnas syfte, och deras centrala roll i samhället, är etikettbytet 
mycket relevant eftersom associationerna kring ordet grav skiljer sig mycket från dem kring ordet altare, 
vilket oftast förknippas med aktivitet, kommunikation och processer. Dvs. den typ av företeelser vilka 
förekom och förekommer i samband med gravar och gravplatser runt om i världen. 
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Att vissa, om inte alla, skandinaviska förhistoriska gravar eller gravfält även haft betydelse som 
kultplatser råder ingen tvekan om idag. I avhandlingen lyfter Kaliff bl.a. fram Evert Baudous arbete om 
gravhögar från romersk järnålder som kultplatser i en förfäderskult (Baudou 1989: 16ff) och att vi kan 
på goda grunder anta att förfäderskulten varit ett inslag i den yngre järnålderns förkristna religion (Kaliff 
1997: 69; jfr. Sundquist 1996 och de Vries 1956: 145). Kring begreppet förfäderskult finns en lång 
debatt där det definitiva inlägget får sägas vara Andreas Norbergs bok Fornnordisk religionsforskning 
mellan teori och empiri. Kulten av anfäder, solen och vegetationsandar i idéhistorisk belysning (2013). 
Vi diskuterar begreppet närmare i kapitlet om gravbegreppet. Att gravar och gravfält varit centrum för 
olika aktiviteter och återkommande åminnelsehandlingar nämner redan Almgren (1904a, 1904b, 1934) 
och Kaliff diskuterar ingående olika typer av aktiviteter, anläggningar och fynd vilka kan uppträda i 
gravfältskontexter utöver de som innefattas i den moderna och snäva gravbeteckningen (1997: 70ff). 

Som Kaliff vidare påpekar är det dock osäkert om det i vår nutida kultur överhuvudtaget finns något 
begrepp som till fullo täcker in det förhistoriens människor avsåg med det vi idag kallar gravar (1997: 
69). Han lyfter även fram att gränsen mellan altare och gravar i många kulturer är flytande och 
tolkningarna behöver alltså inte utesluta varandra. Religionsforskare som Bruce Lincoln framhäver, 
speciellt i en indoeuropeisk kontext, dessutom att begravningsritualer är en typ av offer knutna till ett 
idékomplex där tankar kring död och födelse är sammanlänkade med skapelsemyter, samhällsordning, 
offer och begravningar (Lincoln 1986: 33, 42ff, 60, 86, 129, 139). Med utgångspunkt i det diskuterar 
Kaliff hanteringen av brända ben och gravöverbyggnaden som en viktig del i föreställningen om hur 
samhället består, något som även förs fram av Alf Ericsson och Janis Runcis (Kaliff 1997: 70; Ericsson 
& Runcis 1995: 37ff). Det är centralt i Kaliffs framställning att gravplatsen spelar en viktig roll i den 
lokala livsbefrämjande kulten såväl som förfäderskulten där begravningsritualen uttrycker 
föreställningar om både fruktbarhet och de dödas fortsatta existens (Kaliff 1997: 75ff; Hultkrantz 1989). 

Förhållandet mellan kremation, sten och ben 
Kaliffs lic-avhandling från 1992 lägger stor vikt vid den praktiska hanteringen och dokumentationen av 
gravmaterial. Avhandlingen från 1997 fokuserar betydligt mer på att diskutera idéer kring inte bara 
gravbegreppet utan även många av de företeelser som möter oss i gravsammanhang. Kremationen och 
de brända benen har vi redan nämnt men även platsen och föremålen i gravarna får en ingående 
behandling som belyser dess komplexitet (1997: 98ff). Stenens roll i religiösa föreställningsvärldar är 
ytterligare ett ämne som lyfts fram som ett närmast allmänmänskligt fenomen, vilket kopplas till de 
konstruerade anläggningar och stenmattor som uppträder under hela förhistorien men blir betydligt 
vanligare från bronsålder och framåt. Precis som brända ben ses stenen som en förstärkare av 
övernaturliga krafter, ett liminalt kommunikationsmedel eller en omphallos (Kaliff 1997: 106ff; jfr bl.a. 
Eiliade 1958; 216ff; Heiler 1961: 37f). Lincoln förklarar att en genomgående struktur i Indoeuropeiska 
myter och mentaliteter är att ben och sten betraktas som en alloform, dvs att de kosmologiskt och mentalt 
betraktas som samma sak (Lincoln 1986: 4f). Det tydliga förhållandet mellan ben och sten är något som 
accentueras i samband med kremationen. Sambandet mellan ben och sten behandlas mer ingående längre 
fram. Sambanden mellan ben, sten, förfäder och kremeringsgravskickets bakomliggande idé och den 
Indoeuropeiska mytskatten är centralt i flera av Kaliffs publikationer, t.ex. Fire, water, heaven and 
earth. Ritual practice and cosmology in ancient Scandinavia: an Indo-European perspective (2007) och 
Källan på botten av tidens brunn : indoeuropeiska rötter till fornnordisk religion (2018). Även en 
diskussion om analogiernas värde i det komparativa religionsperspektivet är ett återkommande drag (se 
t.ex. Kaliff & Østigård 2013).

I avhandlingen kopplar Kaliff kremationsidén, brända ben och sten till varandra och skärvsten blir 
ett av de tydligaste uttrycken för det (t.ex. 1997: 60ff). Skärvstensfenomenet har diskuterats länge och 
ingående inom bronsåldersforskningen (t.ex. Victor 2007; Noge 2009). Fenomenet kopplar dessutom 
genom sin materialitet, och troligen även de kosmologiska föreställningarna som genererat de materiella 
uttrycken, samhällets livgivande sida i form av eld, mat och bostäder, direkt till döden genom ben, gravar 
och kremationer. Den gemensamma nämnaren för alla aspekter är stenen. Kremation, ben och sten är 
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centrala ingredienser i Kaliffs avhandling där det regenerativa i hanteringen av dem i samband med 
förhållandet till de döda är avgörande (1997: 68ff). 

Här har Kaliffs lic-avhandling och avhandling fått tjäna som illustration för explosionen av 
tolkningsperspektiv som den postprocessuella arkeologins genombrott möjliggör. Inom svensk 
arkeologi utmanar den processualismen och bryter bebyggelsearkeologins nästan totala monopol i fråga 
om hantering och tolkning av gravmaterialet. Självklart fanns möjligheterna till djuplodande tolkningar 
och analyser av gravmaterial inom den processuella skolan, något som kom till uttryck bl.a. hos 
Hyenstrand (se t.ex. 1979, 1980), men med publikationer som Kaliffs breddades möjligheterna och 
synen på det förhistoriska samhället avsevärt. Gravmaterialets och gravbegreppets komplexitet och den 
viktiga roll gravarna, stenen och de brända benen spelar i synen på samhällets fortlevnad är alla aspekter 
som kom att få genomslag i den svenska arkeologin under 90- och 2000-talet. Aspekterna är också av 
stor vikt längre fram i det här arbetet då förhållandet till dem inte är förbehållet människorna under 
bronsåldern och den äldre järnåldern. De förekommer också som styrande principer kring gravskicket 
in i yngre järnålder. 

Fig. 23. Förhållandet mellan kremation, ben och sten har en framträdande roll i Kaliffs avhandling och 
efterföljande publikationer. Kremationsexperiment i Gamla Uppsala 2013. Foto Jhonny Therus. 
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2.8. Gunnar Andersson, 2000-talets gravarkeologi. Gravspråk 
i Valsta och Skälby 

Vi avslutar de längre genomgångarna av verk som studerat och bidragit till bilden av den yngre 
järnålderns gravskick i Uppland med en av de få större genomarbetningar av ett vikingatida gravmaterial 
från Mälardalen som genomförts under 2000-talet. Gunnar Anderssons lic-avhandling Gravspråk som 
religiös strategi. Valsta och Skälby i Attundaland under vikingatid och tidig medeltid (2005). I 
avhandlingen behandlar han främst gravarna från gravfälten Valsta, Raä 59, och Skälby, Raä 291/293 
vilka han var ansvarig för att undersöka i slutet av 90-talet och början av 2000-talet (Andersson 1997, 
2003b). Här får lic-avhandlingen representera arkeologin och de akademiska studierna kring 
vikingatidens gravar under det tidiga 2000-talet, precis innan den bioarkeologiska vändningen. 

Gunnar Anderssons lic-avhandling är både förankrad i den äldre traditionen där grävande UV-
arkeologer beforskar ett undersökt material i avhandlingsform och i samtidens teoretiska kontext. Den 
har därför likheter såväl med t.ex. Ambrosiani (1964), Bennet (1987a) och Biuw (1992), trots deras i 
flera fall boplatsarkeologiska kvantitativa infallsvinkel, som med Gräslunds (1980) och Kaliffs (1997) 
mer kvalitativa gravfältsstudier. Under avhandlingsarbetet arbetade Andersson halvtid på 
Riksantikvarieämbetet och handledare var Anders Carlsson. I och med Anders Kaliffs avhandling 
(1997) blev det återigen möjligt att resonera kring mer än förment praktiska beteenden. Åtta år senare 
när Anderssons lic-avhandling publiceras tillåter den stora flora av tolkningsmöjligheter 1990-talets 
postprocessualistiska teoripluraritet möjliggjort att han beskriver det vikingatida gravskicket som 
betydligt mer komplext än vad som varit möjligt under de senaste 60–70 åren. Komplexiteten har 
förvisso funnits i beskrivningarna tidigare, t.ex. hos Gräslund (1980) och Bennet (1987a) där man kan 
skymta den i bakgrunden, eller hos Ambrosiani (1964) som är öppen med att han uteslutit den från 
diskussionen för att få modellerna att fungera statistiskt. Hos Andersson är dock komplexiteten och den 
mentala delen av tillvaron en del av studien och lyfts fram för att behandlas likvärdigt med 
stapeldiagram, gravskickstyper och artefaktstatistik vi är bekanta med från den äldre litteraturen. 

Det intressant för oss att sammanfatta hur Andersson resonerar kring beståndsdelarna i gravspråket 
på de olika lokalerna och hur han förhöll sig till dem och ämnets forskningshistoria 2005. Nedan följer 
därför en sammanfattning av Anderssons resonemang även om utrymmesskäl gör att tonvikten läggs på 
sådana som är forskningshistoriskt intressanta och som illustrerar de aspekter av gravskickets förändring 
som bör lyftas fram ur den här avhandlingens perspektiv. Här och var finns inskjutna reflektioner kring 
fenomen som behöver belysas ytterligare ur dagens perspektiv. Partiet om Gunnar Anderssons analys 
av gravfälten vid Valsta och Skälby är betydligt längre än de andra textstudierna på grund av att texten 
tjänar som en: 

- forskningshistorisk genomgång,

- textanalytisk studie av hur bilden av gravskicket konstruerats,

- fallstudie av gravfälten och en detaljerad beskrivning av det vikingatida
gravskicket, med tyngdpunkt på dess komplexitet.

Man kan dra slutsatsen att den kristendom som predikades 
under missionstiden inte framställdes som oförenlig med det 
gamla samhällets ideal, utan mycket väl till viss del gick att 
inlemma i de existerande grundvalarna. 
Andersson 2005: 149 
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- lösare minnesanteckningar rörande diskussionen om gravskicket.

Partiet är dessutom att betrakta som en övergång till avhandlingens andra del som främst består av 
fallstudier. För att komplettera Gunnar Anderssons redogörelse för gravfältet i Valsta kommer vi även i 
Del II presentera resultaten av Anna Hed Jakobssons studie (2017) av fler gravfält kring Valsta. 

Anderssons antaganden och utgångspunkter 
I studien av Valsta och Skälby-gravfälten går Andersson igenom en stor del av forskningen kring 
kristnandet och gravskicket som var aktuell fram till 2005 och vad som i viss mån även är aktuellt i dag. 
Det har förstås kommit nya publikationer sedan 2005 som berör kristnandet, t.ex. Sten Tesch et al:s 
Skiftet. Vikingatida sed och kristen tro (2017), men här kommer vi inte att beröra dem särskilt mycket.  

Problemet med syn på olika religioner 
Andersson har som ett grundantagande att det är på ättebackarna de första kristna begravits och att dessa 
under en övergångsperiod nyttjats av kristna och icke kristna, något det i idag inte råder några tvivel om 
(Se t.ex. Almgren 1904b: 315, 321ff; Andersson 2005: 19; Arbman 1980: 411; Gräslund 1991b: 47, 
1995: 157 och Tesch 2017: 12 för det senaste i frågan). Men Andersson ställer också flera legitima 
frågor, som hur kan vi veta att människorna trodde på en annan gud och inte bara låtit sig påverkas av 
en annan lära, vilka avtryck sätter det i källmaterialet, samt varför skiljer sig ättebackarnas kristna 
gravspråk så markant från det i de tidiga städerna (Andersson 2005: 19)?  

De två första frågorna kan förefalla intressanta ur ett kyrkligt perspektiv eller om man skriver 
individers historia, frågan är dock om det är intressant ur ett arkeologiskt? Som jag ser det finns troligen 
ingen arkeologisk skillnad i källmaterialet från gravar skapade av en, eller för en, ny konvertit, eller en 
person som fortfarande såg sig som tillhörande den äldre religionen men som anammat en nyare typ av 
gravpraktiker. Därför blir frågan svår att svar på utifrån ett arkeologiskt källmaterial och ännu svårare 
blir det om man inser att det vi tror att vi vet om både förkristna och kristna begravningspraktiker under 
yngre järnålder och tidig medeltid är mycket färgade av vår moderna förförståelse. 

Gravspråket 
I sina antaganden tar Gunnar Andersson mycket inspiration från hur Jens Peter Schjødt framhåller det 
viktiga i att skilja mellan olika nivåer i studiet av religionsskiftet i Skandinavien (Andersson 2005: 15ff; 
Schjødt 1989: 192f). Schjødts frågeställningar som Andersson tar fasta på kan summeras som:  

1. är det missionärernas eller de omvändas uppfattning som är grunden för vår värdering av deras
religiösa tillhörighet; 2. är det samhällets officiella ställningstagande eller individens egen uppfattning 
som är avgörande; och till sist den mer invecklade 3. är det religionens uttrycksida eller 
föreställningssida vi behandlar och är det i så fall strukturer eller inventarier, medveten självförståelse 
eller omedveten ideologi som skall bedömas som varande hednisk eller kristen (Andersson 2005: 15)? 

Frågarna är även i mitt tycke viktiga om man skall studera religionsförändring och Andersson 
behandlar dessa frågor väl samt presenterar hur Schjødt resonerar kring dem (Andersson 2005: 15f). De 
intressantaste iakttagelserna Andersson gör är bl.a. utifrån den första frågan att det även i dåtiden 
existerade flera olika uppfattningar om vad det innebar att vara kristen, samt att även de som inte var 
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kristna måste haft en bild av vad det innebar. 
Rörande den andra frågan trycks på att officiella 
beslut, som t.ex. Haralds beslut om att kristna 
Danmark runt 970 e.Kr. eller Islands religionsskifte 
på Alltinget  

år 999/1000, vilket togs som ett 
majoritetsbeslut, inte innebär att någon större 
folklig förändring måste skett. Vi kommer 
återvända till fallet med Island senare i texten då det 
är en bra illustration för hur officiella 
religionsskiften främst förefaller röra den offentliga 
kulten och lagstiftningen. Fallet är också intressant 
då beslutet att byta officiell religion enligt de 
skriftliga källorna togs när ca hälften av 
befolkningen var kristna. Vi vet däremot inte om det 
avser hälften av befolkningen eller hälften av alla 
som var influensrika nog att vara inblandade i 
lagstiftning och kultens samhällsbärande element. 
Andersson anser även att den isländska situationen 
troligen kan spegla förhållandet i östra Mälardalen 
under 1000-talet. Han anser också att den tredje 
frågan, om medvetna eller omedvetna uttryck och 
föreställningar är den mest betydelsefulla för studier 
av gravar och utvecklar den vidare (2005: 15f). 

Hur förändringar sker i uttryckssidan och 
föreställningssidan hos olika religioner är mycket 
komplicerat och tar, enligt mig, olika uttryck som är 
bundna i den historiska dynamiken. Andersson 
illustrerar processen med flera exempel från t.ex. 
Hultgård (1992: 63ff), rörande religiösa gångeriter 
som tar upp äldre drag, Näsström (1996: 343f), rörande brudskålar till jungfru Maria som kan spegla en 
äldre praktik och Schjødt (1989: 189) rörande älvor och troll. Han sammanfattar förändringsprocessen 
under kristnandet med att utifrån kommande påverkan eller press ofta resulterar i en snabb förändring 
av religionens uttryckssida. Medan strukturer knutna till föreställningssidan kan leva kvar under 
förutsättning att de inlemmas i nya uttryckssätt, men de kan också lösgöras helt från den officiella 
religionen och bilda folktro (Andersson 2005: 16). Andersson gör en viktig iakttagelse i Schjødts 
uppmaning  

”… att man också bör uppmärksamma dikotomin och skillnaderna mellan en 
medveten uppfattning om religiösa tillhörighetsförhållanden och en omedveten 
reception av de symboliska formerna” (Andersson 2005: 16; Schjødt 1989: 193).  

Den första kan ändras snabbt, medan den senare är betydligt trögare. En stor del av Anderssons 
teoretiska poäng och utgångspunkt för hans analys är att de ovannämnda variablerna i grav- och 
gravfältssammanhang kan samverka på olika vis och bilda en utomordentligt komplicerad helhet. Att 
framhäva en dikotomi mellan medveten uppfattning och omedveten reception är förvisso ett pedagogiskt 
illustrativt val, men blir svårare att observera om man studerar en process.  

I lic-avhandlingen skiljer Andersson på gravskick, vilket avser främst jordande och kremering, och 
gravform, dvs gravarnas fyndmaterial och överbyggnader. Båda kopplar han till religionernas 
uttryckssida såväl som eskatologiska föreställningar och anser att gravskicken kan betraktas som 
utbytbara inventarier, medan överbyggnader och vissa delar av fyndmaterialet kan uppfattas som 
fortlevande strukturer som uttrycker social ställning och kön (Andersson 2005: 16). Det antyder att han 
uppfattar dem som delvis frikopplade från religionens betydelsebärande beståndsdelar, men viktiga i en 
samhällskontext där bl.a. olika typer av genus behöver förmedlas i form av gravmonument. 

Fig. 24. Framsidan av Gunnar Anderssons lic-
avhandling Gravspråk som religiös strategi. Valsta 
och Skälby i Attundaland udner vikingatid och 
tidig medeltid (2005). 
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Med undantag av gravskicket, vilket Andersson tror var speciellt och något dåtidens personer var 
mycket medvetna om i fråga om religionstillhörighet, så framhåller han som sannolikt att man kunde 
var såväl medveten som omedveten i sitt förhållningssätt till de flesta företeelser. Nyckeln till förståelsen 
av många senvikingatida gravfält ligger, enligt honom, inbäddad i de många variablerna (Andersson 
2005: 16). Detta förefaller troligt, även om dikotomin mellan medveten förståelse och omedveten 
reception av variablerna blir oklar i arkeologiskt källmaterial. Samtidigt bör vi räkna med att olika typer 
av förståelse existerar bland individer och på olika nivåer i samhället. Längre fram i avhandlingens Del 
II kommer vi diskutera minnesforskning, i vilken dynamiken mellan det vardagliga kommunikativa 
minnets relativt ytliga förståelse och det kulturella minnets institutionsbaserade och 
specialistförmedlade djupare förståelse lyfts fram. 

En ytterligare viktig aspekt som understryks av Schjødts uppmaning ovan som bör lyftas fram är 
den mångfald som uppenbaras i frågorna när man inser den stora spännvidden mellan medveten 
uppfattning om religiösa uttryck och tillhörighet och den omedvetna receptionen av former och uttryck. 
Det förhållandet behandlar Orri Vésteinssons i en artikel om begravningsparadigm (2016) vilken belyser 
under vilka förhållanden vissa företeelser kan tas upp och när vissa är helt oproblematiska. Detta får mig 
att dra slutsatsen att det är omöjligt, och även irrelevant, att från ett arkeologiskt perspektiv försöka finna 
det exakta tillfället när ett religionsskifte skedde. Vad som däremot kan studeras arkeologiskt är de långa 
skeden och processer under vilken de materiella uttrycken för människornas såväl medvetna, som 
omedvetna, uppfattning förändrades. Vidare kan vi studera enskilda punkter i form av individ- eller 
anläggningsbiografier där de långa processerna låses materiellt och låter sig studeras. Som arkeologer 
kan vi bara närma oss fenomen som religionsförändringar i form av processer och processer mäts bäst 
som skalor. 

Trots att Andersson lyfter fram hur tankegods och trender kan förmedlas och tas upp medvetet eller 
omedvetet så är för honom gravskicket, dvs behandlingen av kroppen i form av en skelettgrav eller en 
kremationsgrav, speciellt. Han framhåller att dåtidens människor måste varit oerhört medvetna om 
skillnaden mellan de bägge gravformerna, speciellt då de ger så olika intryck under sitt genomförande 
och till sitt yttre är varandras motsatser (2005: 16f). Dvs eld är destruktivt och jordande är bevarande. 
Med hänvisning till Anders Kaliff (1992: 124) och Andreas Norberg (2003: 253f) för han fram att det 
inte spelar någon roll att vi idag kan resonera kring att den eskatologiska logiken bakom båda 
traditionerna är likartad, dåtidens människor bör ha var medvetna om att de båda begängelseformerna 
var knutna till olika religioner (2005: 16). Därför har Andersson svårt att föreställa sig att någon börjat 
praktisera skelettgravskick i Attundaland under 900-talet eller 1000-talet enbart till följd av en 
omedveten reception av kristet tankegods eller äldre inhemska föreställningar. Lika lite som han tror att 
ekonomiska, sociala eller emotionella skäl legat bakom valet av gravskick. 

Frågan blir då vad har legat bakom valet? Det låter som att Andersson underskattar betydelsen av 
att skelettgravskicket redan var etablerat som en del av den inhemska traditionen. Förvisso ovanligare 
på vissa platser än andra, men samtidigt tydligt knutet till en rikare överklass eller krigarideal (jfr 
Pedersen 2014: 33ff, 60ff; Herschend 2001: 61ff; Norr 2008b). Om vi betraktar skelettgravskicket som 
ett delvis aristokratiskt fenomen blir spridningen av det till de bredare folklagren, när nya religiösa 
trender i samhället gjort det möjligt, betydligt lättare att förstå som ett fenomen med mer än personligt 
religiösa motiveringar. Skelettgravskicket bör i viss mån varit knutet till idéer om de dödas fortsatta 
agens eller möjlighet att fortsätta interagera med sin omgivning, något som bl.a. stöds av Anders Kaliffs 
(t.ex. 2007) och Bruce Lincolns (1986) forskning rörande de flesta indoeuropeiska religioners 
förhållande till döda kroppar och personer. Det tar vi upp närmare i kapitel 4 om sten- och benpraktiker. 

Vi har tidigare sett att Gunnar Andersson skiljer mellan gravformen och gravskicket. Han diskuterar 
det även som ”… ett handlingsmönster varmed man uttrycker förhållandet till en övernaturlig verklighet 
… dvs. religiositeten” och finner det tillfredställande, med tillägget att ideologi, kultur och mentalitet 
också utgör betydande delar av gravskicket (2005: 18). Då handlingsmönster uttrycker mer än bara tro 
tycker Andersson samtidigt att begreppet gravskick är för mekaniskt och inte helt lyckat. Istället föredrar 
han uttrycket Gravspråk, i vilket gravskicket ingår, och som myntades av Kristina Jennbert (Andersson 
2005: 18; Jennbert 1988: 88). Som Jennbert framhåller ger gravar oss inblickar i grundläggande 
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förhållningssätt till livet och jag finner att begreppet gravspråk på ett bra sett förmedlar att gravar inte 
representerar enskilda händelser utan är en form av kommunikation.  

Andersson belyser aspekter som är viktiga att betrakta när vi studerar gravar eller människors 
förhållningssätt till döden. Speciellt Schjødts resonemang om spelet mellan medvetna och omedvetna 
förhållningssätt till idéer och praktiker, vilket egentligen gäller all form av förändring i samhället, är 
intressanta. Vissa fenomen upplevs som positiva och fördelaktiga och prioriteras därför, t.ex. de som 
kan knytas till gruppidentitet, ekonomi och liknande. Vissa ses som problematiska, speciellt om de 
upplevs som på något sätt i motsatsförhållande till etablerade värderingar, och dessa förmedlas långsamt. 
Även ett antagonistiskt ställningstagande gör att en relation etableras i en form av dialektisk dans 
(Höglund 1975). Troligen utgörs huvuddelen av fenomenen av sådana som uppfattas som neutrala i 
sammanhanget och som kan oproblematiskt röra sig mellan identiteter eller kulturer. Vad som är vad är 
dock en fråga om ständiga förhandlingar och bundna till den historiska dynamiken. T.ex. bör en kristen 
personlig tro varit helt oproblematisk i ett polyteistiskt samhälle så länge den inte utmanade kollektiva 
idéer om gravpraktiker eller lagstiftning, vilket illustreras i fallet med Islands kristnande. Vi vet också 
bl.a. utifrån Heliand, det saxiska evangeliet (se Murphy 1992, 1995) att en relation till det förflutna 
användes för att legitimera missionen och att evangeliet presenterades som en återgång till äldre, 
genuinare, seder och bruk. 

Nu går vi vidare med en skärskådning av Anderssons diskussion. 

Synkretism och ackulturation 
Ett av Anderssons syften med lic-avhandlingen är att belysa de synkretistiska inslag, vilka man från 
religionshistoriskt håll menar måste ha präglat den religiösa föreställningsvärlden under missionstiden 
(Andersson 2005: 10; jfr bl.a. Hultgård 1992; Schjødt 1989: 193). Som Andersson ser det berörs de 
synkretistiska inslagen sällan av svenska arkeologer på grund av att regionala perspektiv och generella 
skeenden ofta är det som presenteras (Andersson 2005: 10). Det förefaller ur mitt perspektiv att det 
dessutom är det synsätt som ofta drivs fram av frågeställningssituationen inom exploateringsarkeologin 
där möjligheten för lokala djupstudier eller regionala synteser med rum för komplexitet sällan finns. Det 
fokus på tydliga kategorier och statistik som är konsekvensen av pressad tid och formulärdokumentation 
skapar ett arkeologiskt tunnelseende. Andersson understryker hur dynamiken det vikingatida mötet 
mellan de två olika eskatologiska systemen genererade går förlorad eller förblir till stora delar oupptäckt 
inom exploateringsarkeologin (2005: 10). Vid ett fåtal tillfällen har det dock lagts ned tid och pengar på 
att göra fördjupade studier, t.ex. serien Arkeologi E4 Uppland som skapades i samband med 
undersökningarna kring utbyggnaden av E4:an i norra Uppland (Stenbäck 2007 m.fl.) eller de mindre 
fördjupningarna kring grävningarna vid Lilla Ullevi (Bäck & Hållans Stenholm 2012) och Hjulsta (Hed 
Jakobsson, Runer & Svensson 2013). 

I diskussionen föredrar Andersson begreppet synkretism, med motiveringen att det är mer inarbetat 
inom arkeologin, samtidigt som han är noga med att det inte avser ”blandreligiositet” utan endast att 
man kan finna drag av både förkristen och kristen tradition på ättebackarna han studerar (2005: 10f). 
Han diskuterar även begreppet ackulturation med hänvisning till religionshistorikern Anders Hultgård 
som förde in begreppen i 90-talets religionsarkeologiska kontext. Jag håller inte helt med Andersson om 
att synkretism skulle vara ett mer inarbetat begrepp inom arkeologin, möjligen inom fd. UV, utan finner 
ackulturationen vara ett betydligt bättre begrepp för att beskriva fenomen vi ser på många uppländska 
gravfält. Som Hultgård lägger fram det är ackulturation ett betydligt vidare begrepp som rör det mesta i 
samhället och avser allt inflytande och olika anpassningsformer som påverkar religiöst skick och 
sedvanor, men som inte påverkar det centrala i en religion (Hultgård 1992: 50f). Det innebär att seder 
och bruk, även utanför den religiösa sfären, kan ta upp influenser från en annan kultur på sina egna 
villkor, eller att en religion kan förändras i vissa uttrycksformer, utan att väsenkärnan förändras. 
Synkretism däremot, som Hultgård beskriver den, handlar om mer djupgående förändringar av en hel 
religion eller delar av föreställningar eller fenomen inom den till följd av kontakt med andra religioner. 



Den yngre järnålderns gravskick i Uppland 

146 
 

Något som borde vara betydligt mer sällsynt och främst förlagt till kristnandets slutprocess (Hultgård 
1992: 50f; Andersson 2005: 10).  

Vi kan även lyfta fram att Andersson, ifråga om den döde och kvarlevornas roll och hantering, lutar 
sig främst mot Anders Kaliffs idéer (t.ex. 1992, 1997). Men även i viss mån mot forskning vilken visar 
att förmedlingen av kristendomen till den germanska världen innefattade en ständig omformulering och 
anpassning till mottagarnas föreställningsvärld (se t.ex. Russel 1994). Andersson diskuterar inte 
Heliand, men i dess översättning av evangeliet till en germansk kontext framstår just 
sammansmältningen av kristna och germanska drag som mycket tydlig och pedagogisk (Murphy 1992, 
1995). Som ett resultat av anpassningen, eller germaniseringen, av kristendomen kom äldre germanska 
förkristna idéer kring de dödas och deras kvarlevors roll att i sin tur influera kristendomen, t.ex. i form 
av helgonkult (Andersson 2005: 59; Sheperd 1996; Hultgård 1992; Johansen 1997 med anförda arbeten). 

Oavsett vilket begrepp man föredrar är det nödvändigt att förstå dynamiken hos synkretistiska- eller 
ackulurations-fenomen för att förstå en av processerna bakom den förändring i gravskick som sker i 
Mälardalsområdet under yngre järnålder. Andersson har troligen helt rätt då han påstår att gravspråket, 
i enskilda anläggningar eller på gravfälten som helhet, för att förstås måste betraktas utifrån ett 
synkretistiskt perspektiv (2005: 19). 

Problem med att studera gravarna 
Andersson sätter fingret på det klassiska problemet med schablonmässiga dateringar av brand- och 
skelettgravar, där skelettgravar reflexmässigt dateras till 1000-talet och brandgravar till 900-talet efter 
en förlegad och evolutionistisk förklaringsmodell som förutsätter en linjär utveckling (2005: 12f). Han 
lyfter vidare fram hur ett gravskick där brand- och skelettgravar förekommer parallellt fram till sent 
1000-tal eller tidigt 1100-tal, vilket tidigare endast ansågs förekomma på gravfält i norduppland 
(Broberg 1990, 1991: 57) och Gästrikland (Baudou 1965), inte är olikt gravskicket på ättebackarna i 
syduppland (Andersson 2005: 12).  

När Gunnar Andersson gör sin studie i början av 2000-talet har alltså idén att de första kristna 
begravs på de vanliga gravfälten, och under varierande typer av gravmonument slagit rot. Något 
Andersson ser som förklaringen till att den traditionella synen på vikingatidens gravskick hållit i sig så 
länge är att 

… man betraktat såväl gravskick som gravfältens sammansättningar ur ett strikt 
evolutionistiskt perspektiv, i vilket man förutsätter en linjär utveckling från ett 
stadium till ett annat (2005: 12).  

Det vill säga ett oreflekterat applicerande av Ambrosianis statistiska modell för gravfältens utveckling 
som via Hyenstrands (1984) och Bennets (1987a) genomslag fått status av facit och avlagrats i 
arkeologins sediment. 

Ytterligare problem som Andersson lyfter fram är den ofta förutsatta horisontalstratigrafin, där de 
yngsta gravarna förutsätts vara förlagda till gravfältens utkanter (Andersson 2005: 13; jfr b.la. Gräslund 
1996: 29). Trots att t.ex. Anne-Sofie Gräslund kunnat visa på sådana exempel finns också exempel på 
ett betydligt mer komplicerat förhållande med horisontalstratigrafi som utvecklas åt olika håll, som i 
Anderssons Valsta-fall, eller där vikingatidens gravar i många fall är utspridda bland, och i, äldre gravar, 
något Ann-Marie Hållans Stenholm visat i sin avhandling (2012).  

Det är även intressant att lyfta fram hur Andersson understryker det problematiska i att oreflekterat 
använda artefaktkronologier som är baserade främst på gravarna i Birka (2005: 13). Som exempel 
används bl.a. A- och B-kammarna, vars typer fortsätter att användas långt efter att Birka upphört, eller 
hur flera gravar i Skälby vars kombination av nålhus och pärlor troligen skulle föranlett en datering till 
900-tal om de inte innehållit mynt vilkas tpq-datering förlägger dem i sent 1000-tal. Generellt är det bra 
att lyfta fram komplexiteten i det vikingatida gravskicket och de olika dateringarnas trender. I vissa fall 
ger gravskicket, speciellt i fråga om skelettgravar ett yngre intryck än vad som behöver vara fallet, och 
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lika ofta ger artefakterna, och möjligen även 
brandgravskicket, ett äldre intryck än vad som 
behöver vara fallet. Problemet, vilket vi sett 
även andra författare lyfta fram, är bristen på 
kronologier för den yngre järnåldern. Idag kan 
vi nå generella slutsatser genom att i den mån 
det går triangulera kronologier från Birka, Lovö 
och andra platser. 

I begreppet gravspråk som berördes ovan 
finns kommunikationsaspekten inbyggd. För 
Andersson är det därför självklart att religiösa 
och ideologiska förställningar, bl.a. i form av 
föremål, behandling av kvarlevor och ritualer, 
kommer till uttryck i gravarna och att vi som 
arkeologer kan studera dem (2005: 21). Han 
redogör i kapitlet ”utgångspunkter och 
problemkomplex med anknytning till 
källmaterialet” för olika syner på detta och 
religionshistorikern Gro Steinsland (1989: 205) 
får representerar den skeptiska sidan 
(Andersson 2005: 21f). Även Anne-Sofie 
Gräslunds genomgång av problemen med att trosbestämma gravar nämns (t.ex. Gräslund 1985: 289, 
1995: 156 och 1996: 28, problemen sammanfattas även 2002). Andersson vill dock inte överdriva 
svårigheterna utan är positiv till att studera gravar och kristnandeförloppet, speciellt om hela miljöer 
eller en större population från en bestämd plats kan undersökas (2005: 21). De som är mer positivt 
inställda till möjligheterna att studera religion och mentalitet genom att undersöka gravar och som 
Andersson använder sig av är bl.a. Mads Ravn (1998), Andreas Norberg (2003), Anders Kaliff (1997) 
och Agneta Bennet (1991). Gemensamt för dem är att alla understryker vikten av att betrakta gravarna 
som spår av passageriter och genom att, som jag ser det, kollektiva livscykelriter alltid är förankrade i 
samhället så är de följaktligen en direktväg in i samhällets mentala kärna (Andersson 2005: 22). Genom 
författarna ovan belyses teorierna kring passageriter och deras tre olika stadier i förhållande till 
gravskick, samt hur förändringar i några av faserna kan ses mot bakgrund av förändringar i det dåtida 
samhället. Kaliff och Bennet lyfts också fram ur en mer forskningshistorisk vinkel. 

Grunden till Anderssons analys av de förkristna begravningstraditionerna på gravfälten i Valsta och 
Skälby är dock främst hämtade från en ritualanalytisk modell använd av religionshistorikern Jorgen 
Podemann Sørensen (Andersson 2005: 23; Podemann Sørensen 1996: 31). Som Andersson presenterar 
modellen är det en analys av hur ritualens tre olika plan knyts samman i en logisk ritualdynamik 
(Andersson 2005: 23). Hur dessa knyts samman kan avslöja mycket om ett samhälles inställning till sig 
själva och det övernaturliga. Speciellt om man kan iaktta förändringar i mönstret. Som modellen 
presenteras ger den intrycket av att bara fokusera på den döde individen och inte begravningsritualens 
effekt på de efterlevande, vilka är de som utför den. Om detta är Anderssons eget fokus eller om det 
ingår hos Podemann Sørensen är oklart. 

Problemet med introduktionen av skelettgravskicket 
Ett genomgående problem inom arkeologin är att vi för att kunna hantera långa tidsrymder och komplexa 
material gärna använder förenklande fasindelningar som arbetsredskap. Oavsett om vi behandlar 
förändring i bebyggelsestruktur, hustyper, djurstil eller gravtyper är förändringsfaserna svåra att fånga 
och tydligt beskriva. Att tänka i processer snarare än faser gör det dock lite lättare. Trots det är det ofta 
svårt att fånga de perioder när två eller flera fenomen samexisterar. Troligen är det evolutionsmodellen 
som styr vår mentala struktureringsförmåga och gör det svårt att resonera kring fenomen, vilka ur vårt 

Gunnar Andersson grundar sin analys av 
gravmaterial på en ritualanalytisk modell 
använd av religionshistorikern Jorgen 
Podemann Sørensen (Andersson 2005: 23; 
Podemann Sørensen 1996: 31). Ritualens olika 
plan beskrivs som:  

1, ett rituellt plan som omfattar handlingen och 
situationen den utförs i, vilket rör bl.a. 
hanteringen av kroppen,  

2, det mytiska planet som omfattar de mystiska 
förebilderna bakom ritualen, t.ex. logiken bakom 
föreställningar kring kremation eller jordande, 
samt,  

3, objektsplanet som omfattar ritualens syfte eller 
föreställda resultat som kopplade till 
hinsidestillvaron. 
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bakåtblickande perspektiv förefaller kronologiskt linjära och historiskt oundvikliga, som samtida. Till 
det kommer såklart de ekonomiska och byråkratiska villkor som format exploateringsarkeologins 
dateringspraktiker där fokus ligger på diagnostiska anläggningar och etableringsskeden snarare än vaga 
strukturer och avtyningsfaser (jfr Munkenberg 2012: 59). Frågan om skiftet från ett 
brandgravsdominerat förkristet gravskick till ett skelettgravsdominerat kristet är ett bra exempel på 
problemet. I få, eller inga, av de publikationer som bearbetats i samband med den här avhandlingen har 
någon försökt identifiera perioden under vilken de båda gravskicken brukades samtidigt.  

Anderssons arbete är inget undantag, dock är hans uttalade syfte att studera det kristna gravspråket 
på de två ättebackarna i Valsta och Skälby, inte hur länge brandgravskick och skelettgravskick har 
samexisterat (Andersson 2005: 19). Problemet illustreras likväl i introduktionen till Anderssons stycke 
om den kristna traditionen där diskussionen rör sig kring när skelettgravskicket började praktiseras på 
de två lokalerna och frågan om när brandgravskicket slutade praktiseras lyser med sin frånvaro 
(Andersson 2005: 100). 

Fokus i Gravspråk som religiös strategi på det kristna gravspråket och en stor behållning med 
Anderssons arbete är hans problematisering av den klassiska synen på den kristna 
begravningstraditionen (2005: 99). Den traditionella synen är att den kännetecknas av att människorna 
gravlagts obrända och att det kristna gravskicket är betydligt homogenare än det förkristna. I bilden som 
Andersson presenterar ingår även en enhetlig orientering av kroppen, avsaknad av gravgåvor, en ny 
form av gravöverbyggnad och en kontrastering av det nya gravskicket som andligt och 
ickematerialistiskt mot det äldre som pragmatiskt och materiellt (2005: 99). Andersson poängterar att 
det finns mycket lite i dåtidens kristna texter och eskatologiska föreställningar som stödjer den bilden 
och har tidigare visat att de kriterierna inte kan användas för att analysera gravarna från Valsta och 
Skälby (1997b, 2000a, 2005: 99). Han är vidare kritisk mot att ingen av religionerna har behandlats 
särskilt probleminriktat, med undantag av Anne-Sofie Gräslunds analys av kriterier för trosbestämning 
(Andersson 2005. 11; Gräslund 1985, 1991, 1991e, 1995, och senare även 2002). Därför bygger 
Anderssons analys delvis på att kontrastera de tidigare idéerna om vad det kristna gravskicket innebär 
mot de förhållanden som råder i hans källmaterial. Ett källmaterial som till stora delar skiljer sig från 
den traditionella bilden och från det samtida kristna gravskick som praktiserades i Sigtuna och vad som 
senare kom att praktiseras vid de tidiga sockenkyrkorna (2005: 99). 

Hedendom och kristendom 
Föga förvånande är skillnaden mellan hedendom och kristendom, både religionsvetenskapligt och ur de 
konverterande människornas synvinkel, en diskussion som präglar Gravspråk som religiös strategi. I 
stycket ”Hedendom och kristendom” skildrar Andersson delar av den pågående debatten om saken. 
Andersson definierar hedendom som förkristen fornnordisk religion utan ordets negativa konnotationer, 
samtidigt som han är medveten om att någon enhetlig fornnordisk religion, eller kristen för den delen, 
inte fanns under tiden i fråga (Andersson 2005: 23ff). I stycket behandlas de klassiska frågorna om hur 
avgörande skillnaderna mellan de båda trosföreställningarna var, om det tidigt var en splittring i 
samhället och huruvida religionsskiftet var ett traumatiskt och tydligt brott eller om förändringarna 
skedde långsamt och odramatiskt.  

Från den religionshistoriska sidan lyfts Gro Steinslands synvinkel fram (t.ex. Steinsland 1989, 
1991). Steinsland använder främst skriftliga källor och ser religionsskiftet som ett tydligt brott mellan 
distinkt olika religioner uppenbart för alla i sin samtid (Andersson 2005: 24f). En tydlig poäng i 
Steinslands argument är de två religionernas olika natur. Den fornnordiska var polyteistisk och bunden 
till lokala bygdekollektiv, med ätten som centralpunkt, och rotad i kultutövning och ritualer, medan 
kristendomen var en monoteistisk universell frälsningsreligion baserad på lära och dogmer. I kontrast 
till den tidigare är individen och dennes odödliga själ i fokus hos kristendomen (Andersson 2005: 24).  

Steinslands uppdelning bygger på den klassiska skiljelinjen mellan etnisk och universell religion. I 
dag används ofta begreppet indigenous religion, vilket möjligen kan översättas till ursprungsreligion 
och en närmare analys av begreppet kan hittas i J. L. Cox bok From Primitive to Indigenous: The 
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Academic Study of Indigenous Religions (2007). För oss räcker det dock med att minnas skillnaderna i 
religionens natur, vilka inte automatiskt gör dem till antagonistiska enheter i ett motsatsförhållande, 
snarare kan de troligen ha uppfattats som kompletterande såvida inte den kristna personliga tron kommit 
i konflikt med några betydelsebärande element hos den inhemska. Med undantag av martyrlystna 
munkar har troligen troligen inte det senare inträffat förrän de kristna utgjort minst hälften av 
befolkningen eller när den personliga religionen utgör problem för t.ex. kultutövning knuten till 
härskargestalter. 

En synvinkel som passar bättre med arkeologiska källmaterial företräds i Andersson framställning 
främst av Jens Peter Schjødt (1989) och Anders Hultgård (1992) vilka vi kommit i kontakt med tidigare 
(Andersson 2005: 24f). Båda är av åsikten att trots den uppenbara förändringen i gudanamn och rituella 
praktiker är kontinuiteten på ett djupare plan, gällande t.ex. normer, ideologiska strukturer och praktiker 
kring vardagens problem, mycket mer framträdande än brottet. Det kosmetiska förändras medan det 
ideologiska innehållet förblir mer eller mindre oförändrat. De båda författarna visar dessutom hur flera 
företeelser, som hämndplikten, synen på ära och förhållandet till oknytt, antingen faller utanför den nya 
religionen och kan leva kvar eller genomgår en kristen omsminkning och blir en del av den nya 
religionen, som t.ex. djurstilen i stavkyrkoarkitekturen eller Tors kamp mot ondskan (Andersson 2005: 
25). Hultgård lyfter även fram maktkontinuiteten, dvs hur de som hade stort inflytande inom den gamla 
religionen fortsatte att ha det största inflytandet i den nya (Andersson 2005: 25; Hultgård 1992: 52ff).  

Att aristokratin fortsätter att ha makten över religionsutövningen lyfts även fram i Charlotte Fabechs 
modell över förändringen i kultuttryck (1991) och kan i ljuset av den ses som slutet av den långa 
monopoliseringsprocess som inleddes av aristokratiska krigsherrar under folkvandringstid. Vad 
Andersson, och Schjødt eller Hultgård genom hans referat, inte tar upp är förskjutningen av den 
kvinnliga religionsutövningen som påbörjas genom kristnandeprocessen. Kvinnorna spelade en stor roll 
i missionen, vilket bl.a. runstensmaterialet vittnar om, och det kontinentala tidigmedeltida kyrkolivet 
(Gräslund 2002: 65-89). Det mesta pekar dock på att de funktioner där kvinnor ledde 
religionsutövningen, som var en stor och livlig del av den äldre religionen, långsamt kom att skjutas mot 
periferin eller hamnade utanför den officiella religionen (bl.a. Gräslund 2002: 84ff; Price 2002: 111ff, 
210ff). Den förändringen kan emellertid inte sägas vara helt genomförd förrän i och med reformationen. 
Den tidigmedeltida kyrkan förefaller ha varit dessutom betydligt öppnare för kvinnliga auktoriteter än 
den senare. Även här förefaller vissa aspekter, som t.ex. drottningars och husfruars ledande roll i hovens 
och hushållens ritualer, ha fallit utanför den nya religionen eller fått ett nytt kristet ramverk och kunnat 
fortleva. 

Andersson konstaterar att i det senvikingatida gravspråket, som det kommer till uttryck på de 
mellansvenska ättebackarna, finns mycket som talar för att religionsskiftet inte har inneburit ett 
kontinuitetsbrott på alla nivåer (2005: 25). Men han understryker även att perspektivet är helt avhängigt 
typen av källmaterial. Precis som hos Andersson står jag i det här arbetet betydligt närmare Hultgård 
och Schjødt i synen på religionsskiftets betydelse och fokusen på längre skeden. I sammanhanget bör 
det framhållas att germaniseringen av kristendomen, speciellt dess utformning i de nordeuropeiska 
länderna, är ett resultat av att den germanska överklassen var i position att delvis utforma religionen 
efter eget behov. Att göra kristendomen attraktiv för den germanska aristokratin var en missionsstrategi 
som gynnade missionärerna, den välkomnande överklassen och erövrare som Karl den Store. 

Anderssons syn på ätten, ättebackarna och missionen 
När det gäller synen på ätten och ättebackarnas roll lyfter Andersson fram Steinsland och, även om han 
är kritisk mot hennes något idealiserande bild av hedendomen, håller med om att hennes koppling mellan 
den förkristna religionen och ättesamhällets är viktig (Andersson 2005: 26; Steinsland 1989: 207). Den 
äldre religionen var knuten till det lokala kollektivet och ättens religiösa behov, vilket avspeglas i 
kulthandlingarna. Andersson understryker hur den förkristna religionen var oförenlig med det nya 
kontinentala maktpolitiska idealet och att religionsskiftet innebar att ättesamhällets dagar var räknade 
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(2005: 26). Med utgångspunkt i tankarna kring religionsskiftets personliga och nyttobaserade 
övervägningar där de olika gudarnas potentiella hjälp pragmatiskt testades (se t.ex. Gräslund 1985) 
argumenterar Andersson för att ättesamhällets sammanbrott och de realpolitiska följderna därav visar 
att det förelåg högst profana motiv bakom religionsskiftet. Han lägger även fram att det kan ha varit det 
avgörande motivet bakom den inhemskt gynnade missionen (Andersson 2005: 26). Till vilken grad 
ättesamhällets upplösning kan kopplas till religionsskiftet är dock en komplicerad fråga. Använder man 
sig av Fabechs modell (1991) kan ursprunget till upplösningen kopplas till den folkvandringstida 
kombinationen av det västromerska rikets kollaps och Fimbulvinterns svältkatastrof vilka möjliggör 
aristokratins maktcentralisering och militarisering (Löwenborg 2012, jfr Näsman 2012; Näsman & Lund 
1988). Ur det perspektivet är kristnandeprocessen endast slutspurten i en lång process.  

Andersson avslutar kapitlet med att konstatera att det idag knappast finns någon som räknar med 
att det förekommit svärdsmission i östra Mälardalen av den typ som bedrevs mot saxarna under 700- 
och 800-talen eller under Olav Tryggvason på 900-talet i Norge (Andersson 2005: 26f). Snarare bedrevs 
missionen i form av Wort- och Tatmission, eller om vi följer logiken i Anderssons realpolitiska 
argument, i form av mer eller mindre frivillig konvertering som resultat av den sociala hierarkins 
patronus-clientus förhållanden. Andersson ser därför bevarandet av ättebackarna som 
begravningsplatser, med all deras inneboende ideologi som en av de viktigaste förutsättningarna för en 
lyckad missionsverksamhet (Andersson 2005: 27, med vidare hänvisning till Vibe Müller 1991: 368, 
och Gräslunds hypoteser kring benediktionskors på runstenar 1991b: 43, 1996: 33). Att vi inte haft 
någon form av våldsam svärdsmission i Mälardalen antyds även av Adam av Bremen vilken berättar att 
Olof Skötkonung träffade ett avtal med hedningarna om att de inte skulle bli omvända med våld (Hed 
Jakobsson & Runer 2017: 123f; med hänvisning till Adam av Bremen II:58). Frågan är dock om 
passagen skall tolkas som att det fanns ett reellt hot som man var orolig för eller om passagen snarare 
lagts till som en förklaring till Olofs tillmötesgående inställning till den hedniska delen av befolkningen? 
För en vidare diskussion kring ättebackarna och kristnandet se kapitel 5.  

Sammanfattning av det skriftliga källmaterialet och den tidiga kristendomen 
i Attundaland 
Anderssons avhandling är den första av de publikationer vi behandlat som gör en sammanfattning av 
skriftliga källor till förhållanden under kristnandeperioden, även om jämförelsen är en smula orättvis. 
Hos Almgren finns de i bakgrunden som en självklar del av arkeologiämnet och dyker upp i olika 
resonemang, medan t.ex. Ambrosiani och Hyenstrand delvis har frågeställningar som inte berör dem då 
de även studerar andra perioder. Hos Bennet och Kaliff är fokusen på perioder före de skriftliga källorna. 
Kaliff å andra sidan rör sig med en uppsättning av andra skriftliga källor i fråga om de indoeuropeiska 
studierna. Hos Gräslund som också studerar specifikt gravar från vikingatiden används skriftliga källor 
sporadiskt för att belysa olika resonemang i förhållande till gravarna. 

I Gravspråk som religiös strategi diskuteras de skriftliga källorna som kan ge ledtrådar till den äldre 
föreställningsvärlden och kristnandet tillsammans med standardverken som behandlar dem (Andersson 
2005: 28ff). Det rör sig främst om det västnordiska materialet, med Snorre och sagorna i spetsen, men 
även om Visionsdiktningen, Adam av Bremens missionshistoria, Ibn Fadlans berättelse och runstenarna. 

För information om den tidiga kristna eskatologin hänvisas till bl.a. Bertil Nilssons publikationer 
(t.ex. 1987, 1992). Rörande speciellt det teologiska verket Elucidarium och Visionsdiktningen, som 
tidigt översattes till fornsvenska och har ekon av den tidigare mytologiska världen, hänvisas till bl.a. 
Edsman (1980: 438ff [1956-78]) och Dag Strömbäcks inlägg om ämnet i Kulturhistoriskt lexikon för 
Nordisk medeltid (Andersson 2005: 28). Strömbäck anser t.ex. att främst Visionsdiktningen bör ha tjänat 
som underlag för missionärernas förkunnelse under religionsskiftet (Strömbäck 1982: 171-186 [1956-
78]. För källkritik och användbarheten i de fornnordiska källorna hänvisas till kända namn som Hilda 
Ellis (1943) och Margaret Clunies Ross (1996). Men även Anders Hultgård refereras till rörande frågan 
om inblandningen av antingen kristet eller förkristet tankegods i källorna, en fråga som debatterats länge. 
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Idag har pendeln svängt åt hållet som säger att litteraturen kan användas för att studera förkristen 
mentalitet. Studerar man senvikingatida föreställningar förefaller frågan mindre relevant, då både kristna 
och förkristna idéer sannolikt var mer eller mindre allmänt spridda under perioden. Andersson anser att 
man måste räkna med ett visst mått av ackulturation inom föreställningsvärlden förmedlad genom de 
skriftliga källorna (Andersson 2005: 29; Hultgård 1999: 109-123). Frågan blir ännu mer komplex med 
insikten att den förkristna skandinaviska religionen haft ett kontiuerligt utbyte med den kristna från 
romersk järnålder och framåt.  

Andersson uppmärksammar även att de flesta västnordiska källor avbildar Svear och Göter i mycket 
negativ dager, speciellt deras förhållandesätt till religionen där de ofta utpekas som urbota hedningar. 
Han tonar ned de religiösa antipatierna och ser t.ex. Hervararsagans berättelse om den hedniska 
motreaktionen i Mälardalen, där den kristne kung Inge fördrevs och Blotsven installerades som kung i 
Uppsala istället, som ett utslag av realpolitik (2005: 30f). Trots att Lars Lönnroth avfärdar Blotsven och 
Inge som litterära schabloner (1996: 151) ser Andersson hur en realpolitiker med kungapretentioner 
måste förhålla sig till stormannasläkterna i Mälardalen. Om de senares identitet och självständighet varit 
förankrad i odalrätten och kontinuerligt utökande av sitt jordinnehav bör de ständigt ha känt sig hotade 
av den expanderande kungamakten och den jordhungriga kyrkan (Andersson 2005: 30).  

Allt detta bör stämma och om vi till den bilden lägger en ökande maktmonopolisering där en relativt 
plan hierarki börjar ersättas av en mer pyramidliknande struktur, samtidigt som överheten gör anspråk 
på att kontrollera fenomen som tidigare varit privata angelägenheter, som t.ex. begravningspraktiker, så 
blir motståndet lättare att förstå. Daniel Sävborg har i en skarpsinnig artikel ”Blot-Sven: En 
källundersökning” (2017), där han både visar hur de som tidigare avfärdat Blotsven endast refererat till 
sen forskning och sätter fingret på den moderna forskningens ointresse för grundlig baskunskap, kunnat 
demonstrera att både Blotsven och Inge troligen är historiska figurer. Flera, t.ex. Frands Herschend 
(1994) och Linn Lager (2002), har kunnat visa att det i Mälardalen under vikingatid troligen utvecklats 
en lokal kristen organisation med egen särart, troligen med paralleller i den tidiga engelska eller iriska 
lösa kyrkoorganisationen. Det som i episoden om Blotsven beskrivs som en hednisk motreaktion kan i 
verkligheten även innefattat en motreaktion mot en ökade kristen likriktning och hierarkisering inom 
den Hamburg-Bremenska kyrkliga organisationen. En liknande tanke återfinns även hos historikern 
Henrik Jansson (1998) som i sin analys av Adam av Bremens missionshistoria argumenterar för att 
dåtidens Sverige varit betydligt mer inblandade i kyrkorättsliga och politiska konflikter på kontinenten 
än vad man tidigare trott, samt att Adams verk är en tendensiös inlaga i den pågående investiturstriden. 
Janssons antagande att det funnits en existerande kristen församling i Gamla Uppsala vid slutet av 1000-
talet har dock mött stort motstånd (Andersson 2005: 36).  

Andersson summerar även några av de viktigare inslagen i forskningen kring den tidiga 
kristendomen i Attundaland (Andersson 2005: 32ff). Han inleder med att konstatera att kristnandet inom 
nuvarande Sveriges gränser inte rört sig om en process, utan flera som har startat vid olika tidpunkter 
och förlöpt på olika vis (med hänvisning till Gräslund 2001: 123ff med anförd litteratur). Andra viktiga 
utgångspunkter i summeringen av kristnandet är frågan om influenser där kyrkohistorikern Jan Arvid 
Hellström delat in Sverige i två intresseområden, en västerhavssfär och en östersjösfär (1996: 72). 
Östersjösfären inkluderar de nuvarande östersjölandskapen, samt Öland och Gotland. Dock innefattas 
även i den östra missionssfären Åland, Finland, Baltikum och områdena utmed de ryska floderna. I väst 
är det engelsk/iriska och nordtyska inflytandet tydligt och starkare än i öst (Andersson 2005: 32). 
Hellström, tillsammans med många andra (t.ex. Gräslund 2001: 9; Ros 2001: 170f, Roslund 1991: 57), 
är tveksam till bysantinskt inflytande i den svenska östsfären (1996: 70-93), dock lyfter Andersson fram 
att andra senare fört fram sannolikheten att det funnits en bysantinsk/ortodox mission och/eller ett starkt 
inflytande därifrån (se t.ex. Staecker 1997; Liljeholm 1998; Rhodin et al 2000). 

Hellströms idéer om kristnandets tre faser, den individuella, den kollektiva och den kyrkorättsliga 
(1996: 163ff), har också fått stort genomslag och av dessa behandlar Anderssons studie de två första 
(2005: 33). Han påpekar också att det är endast i den tredje och sista fasen som spåren av östkristligt 
inflytande saknas. När kristendomen officiellt antagits i Attundaland är höljt i dunkel enligt Andersson, 
men han pekar på de skriftliga beläggen för en prost över Attundaland från 1160-talet och Jonas Ros 
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avhandling (2001: 170, 209), vilken förlägger det officiella antagandet i Tiundaland till 1130-talet 
(Andersson 2005: 33). Det, tillsammans med studierna av gravfälten i Valsta och Skälby, gör att 
Andersson kan argumentera för att den kristna organisationsfasen i Attundaland inte kan ha inträffat 
tidigare än ett stycke in på 1100-talet (2005: 33ff). Andersson använder också runstenarna för att peka 
olika influensområden, Sigtunas inflytande och stenristarnas verkstadsorganisation, vilken har kristna 
paralleller (2005: 34ff; Lager 2000: 117-132, 2002; Gräslund 1991c; Zachrisson 1998) och olika 
runristares identiteter (Andersson 2005: 34f;  Kitzler Åhfeldt 2002). 

Gravfälten vid Valsta och Skälby 
Den empiriska basen i Gunnar Anderssons arbete är materialet från två gravfält och det är utifrån dessa 
som han testar sina hypoteser. Gravfälten är också mycket intressanta för oss då de innehåller flera 
exempel som illustrerar förändringen av gravskicket under yngre järnålder och olika komplexa 
gravfältrelaterade företeelser. Båda gravfälten är av normalstorlek för Mälardalen och deras tyngdpunkt 
ligger i vikingatid. De sträcker sig in i medeltid och både innehåller skelett- och brandgravar (Andersson 
2005: 43; Bennet 1987b: 157). Speciellt Valsta, gravfält 59 i Norrsunda sn, kan uppvisa ett känt och 
spektakulärt exempel på hur gravspråket används för att normalisera förändringen i begravningspraktik. 
Båda gravfälten är belägna i en tät fornlämningsmiljö som undersökts vid flera tillfällen och 
Valstakomplexet har studerats närmare av Anna Hed-Jakobsson i Gravfältsbyggarna vid Valsta. En 
studie av fyra vikingatida gravfält i Attundaland (2017). Den senare behandlas närmare i kapitel 7.7. 

Nedan följer en kort genomgång av Gunnar Anderssons sammanfattning och analys av de två 
gravfälten Valsta (Raä 59 Norrsunda sn) och Skälby (Raä 291/293 Sollentuna sn). Studien är uppdelad 
i tre större delar, utöver inledningen som redogör för frågeställningar och utgångspunkter. Först försöker 
Andersson identifiera den förkristna begravningstraditionen, sedan den kristna och det hela avslutas med 
en diskussion om gravspråket på de båda gravfälten. Beskrivningen av de båda traditionerna är upplagd 
på likartat sätt, med en mytologisk bakgrund, gravarnas struktur och sedan behandlas utmärkande drag. 

Mytologisk bakgrund 
Rörande den förkristna traditionens bakgrund och det vikingatida brandgravsskickets karaktäristiska 
brandlager så kopplas det i inledningen till förändringarna under folkvandringstid (Andersson 2005: 55; 
jfr Bennet 1987a). Diskussionen i övrigt fokuserar på beskrivningen av Balders död och olika tolkningar 
av mytens innehåll. Bl.a. kopplingen till fruktbarhetsgudars återkommande död och resa eller tanken att 
Balder som en oskyldig gud vilken offras skall vara ett inslag av kristet tankegods (Andersson 2005: 56; 
Bæksted 1984: 170). Andersson tilltalas av Margaret Clunies Ross tolkning i vilken Baldersmyten 
kopplas till härskarideologin och knyts till svårigheterna med att vidmakthålla en politisk position 
(Andersson 2005: 56; Clunies Ross 1996: 327ff). Andersson påstår inte att Snorres beskrivning skall 
beskriva en förkristen begravningsceremoni korrekt, utan snarare att den avspeglar begravningens och 
mytens samhällsreproducerande innehåll och funktion. 

Den mytologiska bakgrunden till det nya kristna gravskicket beskrivs som främst föreställningarna 
kring Kristi död på korset och återuppståndelse, en imitatio Christi, genom vilken idén om 
återuppståndelsen ger den fysiska kroppen ett egenvärde den inte haft tidigare (Andersson 2005: 101; 
jfr Nilsson 1987: 141). Andersson framhäver idén att det kroppsliga skalet var oumbärligt för 
uppståndelsen och tillvaron i paradiset efter domedagen (2005: 102f). Han uppfattar därför att den starka 
tron på en kroppslig återuppståndelse kom att avgörande skilja den kristna från andra samtida 
religionsuppfattningar vilka uppfattade den döda kroppen som något farligt eller förorenat. En 
konsekvens blev att de kristna betraktade döden som något positivt och närmast dyrkade kvarlevorna. 
Istället för att som tidigare avskilja dem från de levande samlades kropparna nära på begravningsplatser 
och kyrkogårdar.  
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Anderssons idéer här är troligen hämtade från Davis (1999: 196) och illustrerar de komplexa 
förhållanden som rör gravskicket (Andersson 2005: 102). Davis argumenterar troligen utifrån 
kristendomens urbana prägel, medan i Uppland finns flera exempel på hur det förkristna gravskicket 
och ben i många fall är direkt kopplat till hus och boplats (Se t.ex. Hållans Stenholm 2012). Sten Tesch 
gör gällande att många av de tidigkristna gravplatserna snarare flyttas bort från boplatsen (2017: 15). 
Samtidigt är förhållandena i Sigtuna sådana att gravar förefaller samlas centralt och fenomenet är även 
mycket tydligt på Island där kristnandet medför att majoriteten av gårdarna får en kyrkogård på 
gårdstunet (Vesteinson 2016: 325ff). Andersson för dock fram att de initialt positiva kristna 
föreställningarna kring döden kom att förändras under den tidiga medeltiden och en mer pragmatisk syn 
på kroppen blev senare vanlig (2005: 102). 

I fråga om hur de nya idéerna förmedlats ser Andersson tron på återuppståndelsen och de 
föreställningar kring kroppen och själens vandring den resulterade i som vitala inslag i 
missionsförkunnelsen (2005: 102ff). Med avstamp i Visionsdiktningen, som tog sin början redan på 
500-talet, visar han hur en germaniserad kristendom förmedlats genom vad som kan kallas folklig 
tradition och dess bekanta föreställningsvärld (Andersson 2005: 103; Strömbäck 1982: 171ff [1956-
78]). Själens vandring efter döden genom olika pinorum och över svavelosande floder och hedar 
beströdda med vassa spetsar är ett genomgående tema som illustreras väl i den nordtyska Godschalk-
visionen vilken nedtecknats i slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet. Hur missionskristendomen 
delvis anpassats till den sociala och kulturella kontext den var tänkt att fungera inom är ett drag 
Andersson tar fasta vid och som beskrivits bl.a. av James C. Russell (Russell 1994: 209f). En spännande 
koppling mellan Godschalk-visionen och runstenarna är tanken som där förs fram att de rättfärdiga 
själarna som i sin livstid byggt dammar eller broar lättare kan ta sig över flodernas vassa spetsar 
(Andersson 2005: 103). Även broddarna som deponerats i skelettgravar bör kunna ses i ljuset av detta. 

Valsta, Norrsunda 59 
Gravfältet Norrsunda 59 återfanns på kraftigt 
markerade impediment med berg i dagen och 
tronande väl synligt ovanför den samtida 
bosättningen. Gravfältet låg i ett A-läge med 
Ambrosianis terminologi, vilket innebär att det var 
beläget på samma impediment som den förmodat 
forntida bebyggelseenheten (Andersson 2005: 39, 
42). Valstagravfältet var relativt lite påverkat av 
senare exploatering.  

Valstagravfältet hade 8-10 gravar från 
romersk järnålder följt av ett till synes 500 år långt 
kontinuitetsbrott. I början av 800-talet börjar sedan 
nya gravar anläggas och gravfältet nyttjas in i tidig 
medeltid. Ca 55 gravar anläggs på platsen, varav 
18 var skelettgravar, 33 brandgravar och 3 gravar 
vilka kombinerade yngre skelettgravar och äldre 
brandgravar (2005: 43). Ytterligare en grav där en yngre skelettgrav anlagts i en äldre brandgrav har 
påträffats på det närbelägna gravfältet RAÄ 34 (2005: 46). 

Andersson visar att Valstagravfältet i sin vikingatida fas utnyttjats under ca 350 år, från början av 
800-talet fram till mitten av 1100-talet och är ett av tre samtidigt brukade gravfält vid Valsta i senare 
vikingatid (2005: 44ff). I den vikingatida fasen har minst 67 personer fått gravar på gravfältet (2005: 
45). 
 
 
 

Valstas användningsperiod är:  

Romersk järnålder, ca början av 800-talet till 
ca 1150-tal.  

Skelettgravskicket introduceras: sent 100-
tidigt 200-tal, samt efter ca 950.  

Brandgravskicket försvinner: kring 
sekelskiftet 1100 eller tidigt 1100-tal. 

Gravskicken förekommer efter 
skelettgravsintroduktionen parallellt under 
närmast resten av gravfältets användningstid, 
ca 150-200 år. 
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Fig. 25. Karta över gravfältet Norrsunda 59 i Valsta. Från Andersson (1997: fig. 3).  
Högarna på gravfältet har markerats. 
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Av dem kan fem antas varit barn och 20 har kunnat osteologiskt och arkeologiskt bedömas vara 
män och 15 kvinnor. Huvuddelen av gravarna har innehållit en individ, men två av brandgravarna och 
två av skelettgravarna har innehållit två. Därtill fanns tre gravar som kombinerade flera gravläggningar, 
en hyste två individer, en, A16, fyra i kombinationen en brandgrav och tre skelettgravar, och en, A1, 
hela fem individer i kombinationen två brandgravar och tre skelettgravar, samt A64 vilken kombinerade 
en skelettgrav med en brandgrav.  

Under Valstas ca 300-åriga användningsperiod kan Andersson se att det inre gravskicket i 
brandgravarna förändras i fråga om användandet av urnor. Hans grundantagande utgår från den generella 
synen på vikingatidens brandgravskick dvs. att gravskicket oftast utgörs av ett brandlager som är något 
ihopmakat i mitten och ofta innehåller en keramikbehållare med ett urval av ben och kanske föremål 
(Andersson 2005: 56f). Bland Valsta-gravarna är dock inte bilden så enkel. Av 36 vikingatida 
brandgravar kunde mer eller mindre kompletta urnor identifieras i brandlagren i endast nio fall. I 
ytterligare nio fall fanns rester av fragmenterade urnor centralt i brandlagren, vilket gör att ca 18 gravar 
uppvisar ett sådant mönster. De resterande gravarna utgjordes av tre brandgropar, två rena urnegravar 
utan kol och sot och fem gravar innehöll inga spår av brandlager, samt ett tiotal andra gravar med 
brandlager där keramikbitar påträffades spridda (2005: 57). En kronologisk skillnad Andersson kan 
urskilja är att man under perioden efter 950 förefaller ha ansett det viktigare att ha en benurna och att se 
till att denna förblir intakt genom processen vilken innefattar konstruktionen av gravens överbyggnad 
(2005: 58). Han tolkar det vidare som ett tecken på en ömsesidig akulturationsprocess mellan olika 
religiösa värderingar och jag vill i det även se en mer uttalad idé kring en individuell, samlad, förvaring 
av den dödes kvarlevor inspirerad av den mer individuella kristna kroppshanteringspraktiken. 

I Valsta sker introduktionen av ett distinkt nytt gravskick tydligt och monumentalt. Andersson 
tidsfäster förändringen med god säkerhet till den dynamiska senare delen av 900-talet, när bl.a. Birkas 
betydelse upphör och Sigtuna anläggs (2005: 100, med anförda referenser). Samtidigt som 
skelettgravsicket introduceras omstruktureras hela gravfältet och Andersson tolkar det som ett uttryck 
för att man fått en förändrad uppfattning om hur platsen skall organiseras (2005: 100). Tidigare har 
gravfältet orienterats och vuxit utmed en nordväst-sydostlig axel och får en ny diagonalriktning i motsatt 
sydväst-nordostlig riktning. Därefter sker gravläggningarna parallellt i två grupper med en bred tom yta 
mellan sig. De två nya gravgrupperna får sällskap av en tredje, längst i norr kring sekelskiftet 1099/1100 
(Andersson 1997: 58ff). 

De två gravgrupperna innehåller vidare tre rektangulära och en fyrkantig stensättningsliknande 
lämning med gles stenpackning och partiell kantkedja. De tolkas av Andersson som likbodar för kristna 
respektive hedningar (2005: 138). Anläggningarna har dock fynd, bl.a. av amulettringar, som kopplar 
dem till platser för ben- och stenpraktiker snarare än byggnader. Detta diskuteras vidare längre fram i 
kapitel 4. 

I gravredovisningen från Valsta finns 27 skelettgravar analyserade gällande riktning på individen. 
I ca hälften, 13 st, kunde den inte identifieras, medan sju fanns vara riktade mot väst och sju mot öst 
(2005: 106, fig. 29). På gravfältet kunde bland skelettgravarna identifieras tio gravar utan kista, åtta med 
stenkistor, sex med träkistor och två gravar som kombinerade sten- och träkista (2005: 112, fig. 32). 

I lic-avhandlingen ger Andersson förhållandevis lite information om sammansättningen hos de 
förkristna gravarnas överbyggnader, men i rapporten (1997) kan läsas att de består av runda, fyrkantiga 
och tresidiga välvda stensättningar, samt en treudd och tre högar (jfr Wuopio 2015: 37) . Gällande 
överbyggnader på skelettgravarna finns i Valsta elva jordbegravningar under välvda runda eller fyrsidiga 
stensättningar och i tio fall har man byggt låga rektangulära stensättningar. Endast i ett fall har man 
placerat skelettgravar i en hög, men det fallet är spektakulärt. (Andersson 2005: 129). Högen, grav A1 
en brandgrav, anlades som en av de första vid återupptagandet av gravfältet omkring 800, delvis ovanpå 
tidigare gravar från romersk järnålder. Omkring sekelskiftet 1099/1100 genomgick graven en 
monumentaliserande ombyggnad och högens diameter utökades med ca en meter (Andersson 2005: 
133ff). Kanten accentuerades av en distinkt kantkedja, vilken också lades över tre äldre stensättningar 
vilka därefter kom att synligt sticka fram under den nya högen och var enligt Andersson tydligt 
exponerade från det håll monumentet var ämnat att ses. Centralt i graven anläggs tre skelettgravar i 
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korsform med elegant utformade kroppsanpassade stenkistor konstruerade av stående hällar (Andersson 
2005: 110). Tyvärr hade gravarna blivit plundrade och rester efter skelett påträffades i högens jordmantel 
eller i det översta skiktet av kärnröset. Andersson tolkar det som att kvarlevorna kastats ut i samband 
med plundringen av gravarna (2005: 135). I gravarna återstod endast starkt fragmenterade fynd och ett 
enkelt kors av järn utan upphängningsanordning med paralleller i 1100-talets Sigtuna (Andersson 2005: 
135ff; jfr dock Wuopio 2015: 40ff). Intill högen påträffades rensfynd av en exklusivare art, bl.a. en 
facetterad kvartspärla och en större silverinfattad kapuschongslipad bergkristall av en typs om vanligen 
pryder religiösa böcker eller föremål av kristen natur, vilket gör att Andersson kopplar dem till den 
likaledes exklusivt utformade högen (Andersson 2005: 135ff). 

Skälby Sollentuna 291/293 
Gravfältet vid Skälby, Sollentuna 291/293, var 
också beläget i A-läge på ett kraftigt markerat 
impediment med berg i dagen, troligen förlagt på 
bortsidan och närmast osynlig för den förmodade 
bebyggelsen (Andersson 2005: 39, 42). Troligen har 
gravfältet varit betydligt större och har varit utsatt 
för extrem exploatering under 1900-talet då många 
gravar försvunnit (2005: 42). 

Skälby hade två gravanläggningar från 
förromersk järnålder, samt under de vikingatida 
gravarna bebyggelselämningar från romersk 
järnålder/folkvandringstid, vilket gör ett ca 550 år 
långt kontinuitetsbrott. 1200 år långt om man bara ser 
till gravläggning. Det totala antalet gravar på Skälby 
uppgick till 39 stycken varav 22 utgjordes av 
skelettgravar och 17 av brandgravar (2005: 43). Ett ovanligt stort antal gravar, hela 23% dvs 10 stycken, 
innehöll dessutom barn som avlidit före 10 års ålder och barn förekom i fyra av de fem dubbelgravarna (2005: 
45) 

Med undantag av de förromerska gravarna har gravfältet i Skälby utnyttjats under en relativt kort 
tid, förmodligen bara 150 år, troligen från mitten av 900-talet fram till åtminstone sekelskiftet 1100 
(2005: 44). Andersson håller för sannolikt att minst fyra ytterligare platser utnyttjats för gravar på Skälby 
under sen vikingatid (2005: 49).  

Det inre gravskicket bland Skälbys 17 brandgravar är väldigt homogent. 13 av dem utgörs av 
brandlager med en benurna i lagrens tjockare centrum. I endast ett av de resterande fyra fallen kan han 
dock avgöra att de inte haft en benurna, de andra tre var för skadade centralt för att kunna avgöra om så 
var fallet (2005: 57f). Andersson betonar att den stora skillnaden mellan de inre gravskicken i Skälby 
och Valsta, där Valstas är betydligt heterogenare, troligen stammar ur Valstas längre brukningstid. 

När skelettgravskicket introduceras i Skälby kan Andersson inte uttala sig om med bestämdhet 
(2005: 100). När gravfältets vikingatida användningsfas inleds någon gång efter 900-talets början kan 
skelettgravskicket redan ha praktiserats och han ser det inte som otroligt att gravfältet är ett resultat av 
den omvälvande epokens allmänna omstruktureringar. I undersökningsrapportens lista över C14-prover 
finns två daterade brandgravar vilka ligger vagt före den första daterade skelettgraven men 
kalibreringskurvorna överlappar avsevärt. I fråga om skelettgravar finns en C14-daterad grav vars 
 

 
 
 
 
 

Skälbys användningsperiod är:  

Förromersk järnålder, ca 950 – minst 1100. 

Skelettgravar introduceras: tidigt, möjligen 
från början, ca 950. 

Brandgravskicket försvinner: troligen strax 
före 1100. 

Gravskicken förekommer troligen parallellt 
under gravfältets användningstid, ca 150 år. 
Med potentiellt tidigare brandgravar och 
senare skelettgravar blir tiden ca 100 år. 
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Fig. 26. Karta över gravfältet Sollentuna 291/293 i Skälby. Från Andersson (2005: fig. 14). Högarna på gravfältet 
markerade. 
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kalibreringskurva är något mer förskjuten mot 1100-talet än de andra gravarna vilket kan antyda att 

det finns en kort period med endast skelettgravar på gravfältet, men den är fortfarande för kort för att 
kunna bedömas (Andersson 2003b: 58). I gravredovisningen från Skälby finns 21 skelettgravar 
analyserade gällande riktning på individen. I ca hälften, 9 st, kunde den inte identifieras, medan tre hade 
huvudet i väst och nio i öst (2005: 106, fig. 29). På gravfältet kunde bland skelettgravarna identifieras 
tre gravar utan kista, fyra med stenkistor, fyra med träkistor och sju, eventuellt nio, gravar som 
kombinerade sten- och träkista (2005: 112, fig. 32). 

I Skälby dominerar de låga rektangulära stensättningarna vilka förekommer i tio fall, medan runda 
eller fyrsidiga välvda stensättningar bara används i fem fall. Däremot används högar som överbyggnad 
även till skelettgravar. I sju av totalt femton högar fanns kristna skelettbegravningar (Andersson 2005: 
129). 

Genomgången av den förkristna begravningstraditionen 
Nedan följer en sammanfattning av Gunnar Anderssons genomgång av den förkristna 
begravningstraditionen på gravfälten i Skälby och Valsta. Den följer i stort Anderssons struktur och 
rubriksättningar, men med inskjutna reflektioner. 

Benurnornas innebörd 
Eftersom vi kan iaktta hur benurnorna förefaller bli vanligare på gravfälten under vikingatidens senare 
del, från ca 950, för Andersson en diskussion om deras betydelse (2005. 59f). Främst lutar han sig mot 
Anders Kaliffs resonemang kring kremationsgravskicket (t.ex. i 1992: 63ff, 1997: 79ff) och synen på 
kropp, själ och det hinsides. De germanska föreställningarna kring de döda och förfäderna förefaller 
varit välutvecklade och innefattade föreställningar om att vissa personers kroppar kunde ha magiska 
egenskaper även efter döden, vilket kom bl.a. att bidra till helgonkultens utveckling (Andersson 2005: 
59; jfr Sheperd 1996: 212f; Johansen 1997: 28). 

 
Fig. 27. Andersson kan visa att brandgravskicket förändras under 900-tal genom att urnor förefaller få större 
betydelse. Från Andersson (2005: fig. 15). 
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Kaliffs resonera kring kremationens egenskaper (bl.a. 1992: 91f, 1997: 93, 104f). I gravskickets 
logik ingår hur kremationen frigör själen samtidigt som den sönderdelar kroppen på ett sätt som gör det 
omöjligt för den döde att gå igen. Placeringen av kvarlevorna i gravmonument vilka ofta innehåller delar 
av den dödes tillvaro i form av boplatsrester och föremål från jordelivet, kan ses som ett sätt att binda 
kvarlevorna och deras regenerativa egenskaper till jorden eller platsen de begravs på. Andersson ser 
Kaliffs resonemang som giltiga även för den yngre järnåldern och som en av de bakomliggande 
orsakerna till det potenta och strukturella sambandet mellan de levande, odaljorden och de döda i form 
av förfäder som gjorde sig gällande i den vikingatida mentaliteten (Andersson 2005: 60f). I ljuset av det 
tolkar Andersson benurnorna ur jordbrukets cykliska fruktbarhetsaspekt, nämligen att ”de kan ses både 
som förvaringskärl för det värdefulla utsädet till det nya och som förvaringskärl i vilket det värdefulla 
omvandlas och bereds till stärkande näring” (Andersson 2005: 61). 

Andersson har troligen rätt i antagandet, men praktikerna kring benurnorna avslöjar även en 
förändrad syn på individen i förhållande till kroppen. Även om inte alla ben finns i behållaren så antyder 
det en föreställning om kroppen som sammanhållen enhet, eller att kvarlevorna skall ha en tydlig plats 
som förankrar dem i graven. Några uppgifter om huruvida det förekommit ben på andra platser än i 
brandlagren, eller i urnorna för de gravar som saknade brandlager, finns tyvärr inte i Anderssons studie.  

Benmängden 
Precis som vi tidigare nämnt är diskussionen kring benmängder i gravar och samband mellan gravplats 
och kremationsplats något som främst förts i samband med bronsålder och äldre järnålder. Andersson 
tar dock upp diskussionen och anser den lika motiverad gällande yngre järnålder och vikingatid (2005: 
61ff). Berit Sigvallius osteologiska analyser av benmängden i de vikingatida gravarna från norra Spånga 
visade att benmängden i gravar med endast identifierade mänskliga ben varierade mellan 8 – 872 gram, 
med ett medelvärde av 206,1 gram. Utifrån Sigvallius kan Andersson lyfta fram att de vikingatida 
värdena är lägre än de från romersk järnålder (Andersson 2005: 61ff; Sigvallius 1994: 28). Förhållandet 
motsäger den klassiska bilden att mängden ben ökar med tiden. Dock konstaterar Sigvallius att detta 
enbart är ett uttryck för att mängden djur i gravarna ökar. Det förhållandet, tillsammans med Elisabeth 
Iregrens iakttagelse att antalet identifierade människoben är högre i gravar som innehåller djurben än i 
de som inte gör det, gör att Andersson spekulerar i att närvaron av djur på bålet kanske gör att de 
efterlevande vinnlägger sig om att samla in just de mänskliga benen (Andersson 2005: 67; Iregren 1972: 
74f). 

Andersson kommer fram till att behandlingen av de mänskliga kvarlevorna, dvs att alla inte 
återfinns inom gravens begränsningar, tycks ha varit den samma under äldre såväl som yngre järnålder 
(2005: 62). En stor del av Anderssons diskussion kring benmängden upptas av frågan om huruvida 
platsen för grav och kremationsbål överensstämmer och vilken effekt de olika behandlingarna och eller 
flytt av ben och brandlager får (2005: 62ff). Genom en analys av brandlagervolym och mängden ben 
kan Andersson komma fram till att hanteringen skiljer sig åt mellan de två lokalerna (2005: 66f).  

Valsta uppvisar en stor variation medan Skälby är betydligt homogenare, samt att gravarna där 
överlag har en större brandlagervolym vilket är extra tydligt i de två gravar där en människa begravts 
tillsammans med en hund. Bland Valstagravarna där en människa begravts tillsammans med en hund 
syns även en tydlig minskning i benmängd, från ca 468-600 gram under det tidiga 800-talsskedet till ca 
120-153 gram under 1000-talet. Anderssons analys visar också att det inte verkar föreligga någon större 
samstämmighet mellan stora brandlager och stora mängder ben, snarare tvärt om (2005: 65, fig. 17), 
däremot tycker han sig se att diskrepanserna i Valstamaterialet kan vara köns- eller åldersbundna. 

Högarna och odalen 
Med tanke på hur pedagogiskt tydlig och framträdande högen A1 var på Valstagravfältet är det inte 
konstigt att högen och odalsbegreppet får en framträdande roll i Anderssons analys. Det är också tydligt 
att högarna är ett framträdande drag på gravfälten i fråga. Andersson identifierar att betoningen av högen 
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är ett morfologiskt drag som är gemensamt för båda gravfälten och genom dem även ätten och 
odalkonceptet. (Andersson 2005: 52ff; Zachrisson 1994). 

På Valstagravfältet manifesteras det genom den monumentala högen A1 högst upp på gravfältet 
och med två mindre högar placerade på rad ned i slänten så de bildat en form av centrumaxel för 
gravfältet. När A1 anlades på 800-talet så konstruerades den så att flera av de äldre gravarna från 
romersk järnålder inkorporerades i den, det samt att man återvänt och byggt om och på den vid 
sekelskiftet 1100 skvallrar om dess symboliska betydelse (Andersson 2005: 52ff; 1997: 65; Hed 
Jakobsson 2017: 14ff) 

Skälbys högar var inte lika spektakulära, utan här hade man valt att sprida ut monumentaliteten på 
flera mindre högar. På detta gravfält var de samlade i grupper centralt i olika avsnitt av gravfältet. 
Andersson lyfter dock fram att kanten av moränhöjdens centrala krönparti framstår som betydelsefullt 
då tre större högar, med likartat innehåll och utformning, anlagts här tätt på rad tydligt exponerade och 
synliga på långt håll (Andersson 2005: 53). 

Torshammarringar 
En artefakt som är tydligt förknippad med brandgravskicket i Mälardalen är torshammarringar och 
Andersson för en längre diskussion kring dem, främst utifrån Krister Ströms studie (Andersson 2005: 
67ff; Ström 1970: 24). I Ströms studie finns ett tydligt samband mellan benurnor och torshammarringar 
och det verkar vara ett regionalt drag i östra Mälardalen, med ett kärnområde öster och nordost om Birka. 
De förekommer också på bl.a. Åland och i de västra delarna av Ryssland (Andersson 2005: 68; Nilsén 
1992: 14f). Anderssons bok skrevs före de stora amulettringsfynden i Lilla Ullevi (Bäck & Hållans 
Stenholm 2012) och Hjulsta (Harrysson 2017) och innehåller få utblickar på material utanför Valsta och 
Skälby. Trots detta finns flera intressanta iakttagelser i materialet och han gör en djuplodande analys av 
föremålets potentiella betydelse och koppling till Tor (Andersson 2005: 68ff). I diskussionen verkar 
Andersson använda torshammarring som begrepp för de flesta typer av, möjligen större, amulettringar, 
oavsett vilken typ av hängen de har. Andersson kopplar inte heller sin diskussion om torshammarringar 
till diskussionen om amulettringar generellt, om det är pga. att den är ett senare fenomen eller att han 
fokuserar på amuletterna i gravarna är oklart. Dock förekommer även amuletter av miniatyrskäre- och 
eldstålstyp i en av konstruktionerna på Valstagravfältet som identifierats som en likbod eller 
kultbyggnad (Andersson 2005: 139; jfr Hed Jakobsson 2017: 82f). 

I ett bekant mönster finns två olika varianter av traditionen på de två lokalerna. Från Valsta finns 
endast fyra exemplar av de större, helt eller delvis torderade, klassiska torshammarringarna med hängen 
som är kopplade till brandgravar. I tre fall fanns en koppling mellan ringen och benurnan, och i det 
fjärde fallet saknades urna och ringen var placerad i brandlagret (Andersson 2005: 68f). En av ringarna 
i kontakt med urna fanns i en grav från 800-talet, grav A10, medan de andra tre faller i skedet efter 950 
och långt in i 1000-tal. Ytterligare en mindre amulettring påträffades i Valsta, inkilad mellan stenarna i 
ett gravröse, men placeringen och storleken gör att Andersson ser det för troligt att den inte använts på 
samma sätt i gravritualen som de andra. En enskild till formen ovanlig hammare vilken tolkas som ett 
hängsmycke snarare än som en del av en ring påträffades i en grav, grav A4 (Andersson 2005: 69). 

Anna Hed Jakobsson nämner också torshammarringarna i sin genomgång av de fyra 
Valstagravfälten. Hon styrker iakttagelsen att endast en klassisk torshammaring förekommer i kontexter 
från 800-talet och att seden inte återupptas på gravfältet förrän mer än hundra år senare, under sent 900-
tal. Men spekulerar då att ringarna troligen fått en annan funktion och innebörd (Hed Jakobsson 2017: 
18f). 

På Skälby är användandet av ringarna betydligt homogenare och torshammarringar förekom i nio 
brandgravar och alla gravar var likartat utformade (Andersson 2005: 69). Samtliga är daterade till 
perioden efter 950 och i tre fall sannolikt till 1000-talet. På ringarna från Skälby finns en stor variation 
av hängen, där exemplaret från en av de största högarna, A14, var behängt med nio hammare och sex 
ringar som var fastsatta på en extra halvcirkelformad ten. 
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Fig. 28. I Skälby förekom amulettringar i nio brandgravar från efter 950 och i tre fall sannolikt i 1000-tal. I Valsta 
användes ringarna mer sällan, men praktiken att placera amulettringar i graven tas där upp i slutet av 900-talet och 
fortsätter in i 1000-talet, då de också placeras i skelettgravar. Ovan amulettringar från Skälby, A14, A15 och A20. 
Från Andersson (2003: fig. 26). Teckning Franciska Sieurin-Lönnqvist. 

 
Andersson ser flera tydliga skillnader mellan lokalerna, t.ex. att ringarna varit mycket vanligare i Skälby, 
där ringarna uppvisade stor formrikedom, förekommer i 53% av gravarna och var alltid kopplade till 
benurnor. Ringarna i Valsta fanns bara i 11% av gravarna och där återfanns de även i andra sammanhang 
än kopplade till urnorna. I Valsta hade också ringarna använts sporadiskt för att bli vanligare under 
vikingatidens senare del (Andersson 2005: 70). Bakom torshammarringarna ser Andersson två 
förklaringsmodeller (2005: 73ff). I den ena utgör ringarna komponenter i en begravningsritual där man 
aktivt försökt skapa en koppling mellan människorna, både levande och döda, och guden Tor. Andersson 
kan se en tendens till att antalet nedläggelser av torshammarringar ökar under 900-talets senare del och 
ser det i ljuset av Tors ökande betydelse under den senare delen av vikingatiden (Andersson 2005: 74; 
jfr Clunies Ross 1996: 315ff med anförd litteratur).  

Den andra förklaringsmodellen har en mindre tydlig koppling till den Tor vi känner genom de 
västnordiska myterna. Däremot är det hans fruktbarhetsaspekter som lyfts fram då återfödelse och social 
reproduktion har en självklar roll i gravritualer (Andersson 2005: 74f). Mjölnir förefaller här vara den 
aktiva symbolen i förbindelse med regn och åska. Andersson för fram den spännande tolkningen att när 
Tor viger Balders likbål så har det en fruktbarhetsaspekt vilken möjliggör Balders återkomst från 
dödsriket på samma sätt som han med Mjölnir kan återuppväcka de döda bockarna i berättelsen om Tors 
resa till Utgårdaloke (Andersson 2005: 74; Näsström 1995: 181f). I den här förklaringsmodellen tolkas 
de andra typerna av hängen som förekommer på amulettringar, ringar, spiraler, perforerade skivor mm, 
som potentiella attribut för andra gudar vilka är förknippade med fruktbarhet eller det hinsides. Även 
andra typer av mytologiska ringar, t.ex. Draupnir, och cirkeln som innesluter Freja-figuren på det 
östgötska Hagebyhöga-smycket, kopplas till ringarna som beskyddande och reproduktiva (Andersson 
2005: 74ff). Att Tor förknippades mer med fruktbarhetsaspekter i Mälardalen än i Västskandinavien 
antyds också av ortnamnen vilka förknippar Tor med t.ex. åkrar. Sambandet med samhällets cykliska 
natur stärks vidare av att amulettringarna börjar uppträda i början av den yngre järnåldern i samma 
miljöer som de strösslade benen och lämningar av ”boplatskaraktär” tidigare uppträtt i. Amulettringar 
diskuteras vidare i kapitel 4. 



Den yngre järnålderns gravskick i Uppland 

162 
 

Torshammarringar i skelettgravar 
Torshammarringarna får i Anderssons framställning en mångtydig och komplex betydelse vars rituella 
användning i lika hög grad vänder sig till de levande som de döda. I hans ögon blir torshammarringen 
den samlande symbolen för kollektivets – familjen, ättens, lokalsamhällets – fortbestånd (Andersson 
2005: 76). Dvs något som ligger delvis utanför den gudaanknutna religiösa sfären. Något som styrker 
den troligtvis helt riktiga tolkningen är att föremålen inte endast återfinns inom den förkristna 
begravningspraktiken. På Skälby fanns en skelettgrav vilken innehöll en torshammarring, A15, och 
Valstagravfältet innehöll två skelettgravar, A62 och A73, där den döde fått med sig en torshammarring 
(Andersson 2005: 77). Företeelsen är inte heller så ovanlig som man kan tro. Av alla ringar från 
Mälardalen som omfattas av Ströms studie från 1970 har hela 5% hittats i skelettgravar (Ström 1970: 
20ff) och Andersson kan i Skälbys närområde finna fler exempel (2005: 77). Även Biuw 
uppmärksammar närvaron av amulettringar i skelettgravar (1992: 249). 

Andersson föreslår att torshammarringarna skall ses som ett exempel på interpretatio christiania, 
där föremål från den förkristna traditionen kunnat ges en näraliggande innebörd som var förenlig med 
den kristna världssynen (2005: 77). Ett annat exempel som ges på liknande betydelseöverförning är de 
bronsnycklar som förekommer i kvinnogravar från 800-talet och framåt. Det framläggs vidare i 
diskussionen att hammarens utseende på samma sätt kan sammankopplas med det, speciellt i den 
östromerska kyrkan, vanliga Tau-korset vilket förknippas med liv och odödlighet (Andersson 2005: 77; 
jfr Zachrisson 1998: 140f). Att torshammare i en förkristen föreställningsvärld förknippas med en 
önskan om skydd och reproduktion skulle göra det väldigt lätt att överföra formen till en ny kristen 
föreställning om tro på evigt liv och återuppståndelse i ett exempel på hur vissa mentala strukturer kan 
föras vidare mellan religioner (2005: 78).  

Utöver Anderssons mycket rimliga förklaring vill jag också se torshammarringarna ur en materiell 
minnessynvinkel. Materiell kultur har förmågan att styra vårt minne och hur vi formulerar vår identitet. 
Vissa typer av artefakter förknippas med det förflutna på ett sätt att som gör att de kan användas för att 
artikulera identiteter och influera framtiden (Assmann 2008: 110f; Mrozowski 2016: 194; Sassaman 
2010, 2012, se vidare kapitel 6 om minne och historisk gravitation) Därför kan torshammaringarna 
medvetet ha använts som en typ av ”bro-artefakt”, ett föremål eller en materialitet som används för att 
överbrygga större förändringar i samhället genom att skapa länkar mellan det förflutna och samtiden 
vilka möjliggör en värderings- eller betydelseöverföring. En mer cynisk tolkning skulle dock vara att 
det rör sig om en kosmetisk distraktion för att dölja en omfattande samhällsförändring. Oavsett så passar 
iakttagelsen att torshammarringar uppträder sent i Valstamaterialet och fortsätter användas i 
skelettgravar att det rör sig om en respons på ökande kristna influenser. Även på Kalvshällagravfältet 
förekommer amulettringar i skelettgravar, och i större mängd än i Valsta (Bratt 2003). 

Djuren i gravarna 
Under yngre järnålder blir djurben vanligt förekommande i gravmaterialet och i många fall utgör de 
majoriteten av benen som påträffas. Andersson försöker komma vidare i diskussionen kring benen och 
förespråkar ett religionsvetenskapligt perspektiv som går bortom de vanliga arkeologiska och 
osteologiska frågorna kring vilka arter som förekommer, förhållandet i tid och till kön, ekonomi, social 
status mm. (Andersson 2005: 78ff). Andersson anser att ett offerperspektiv kan öka vår förståelse för 
djurens roll inom den förkristna begravningstraditionen. Hans egen blygsamma utgångspunkt 
formuleras som: ”varför har man kremerat både människor och djur?” Med den uppenbara följdfrågan: 
”varför har man inte under samma tidsperiod gjort det” (Andersson 2005: 79)? En vidare utgångspunkt 
finns i iakttagelsen att vissa djurarter har en stark koppling till begravningsceremonierna, medan andra 
inte har det, och han koncentrerar sig på de djur som förefaller varit helt nödvändiga i sammanhanget. I 
många fall betraktas närvaron av djurben i gravar från yngre järnålder närmast slentrianmässigt, men 
Andersson lyfter fram dem genom att betrakta djuren som en aktiv del i gravritualen. Utifrån Britt-Marie 
Näsströms offerperspektiv (1999: 165) kan han slå fast att om djuren ingått i någon form av ritual eller 
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offer så kan vi utgå från att deras närvaro i den aktuella kontexten är meningsbärande och avsiktlig 
(2005: 79). 

I materialet från Valsta och Skälby kan Andersson se att vissa aspekter överensstämmer med den 
gängse bilden av hur benmaterialet uppträder i ett regionalt perspektiv (jfr Iregren 1997: tab. 8; 
Sigvallius 1997: 43f), medan andra inte gör det (Andersson 2005 79f). En spännande observation 
Andersson gör genom att analysera de olika kombinationerna av djur i gravarna och jämföra dessa med 
det omfattande materialet från åtta av norra Spångas gravfält är att skillnaderna mellan hur många djur 
som finns i gravarna och hur de kombineras är väldigt stora (Andersson 2005: 81ff; Sigvallius 1994). 
Valsta och Skälby har flera skillnader sinsemellan, medan de i sin tur skiljer sig markant på flera punkter 
från gravfälten i norra Spånga. Procentuellt sett finns ungefär lika många gravar med endast ett djur på 
alla gravfält, därefter finns en stor variation mellan dem, för att sedan åter bli samstämmiga med ett 
antal gravar vilka innehåller sex eller mer djur.  

Andersson må vara tveksam, men detta förefaller vara ett tydligt exempel på att när det gäller 
begravningspraktiker finns en regional-lokal dynamik, med vissa gemensamma nämnare, medan delar 
av praktikerna låg helt i den privata sfären och styrdes av familje- eller gårdsbaserade föreställningar. 
Delar av begravningspraktikerna bör ha rötter i lokala och regionala praktiker med historiskt djup, 
samtidigt som man är mottagliga för nya trender. Utifrån ett samhällsperspektiv är det viktigt att när 
begravningsritualernas genomförande etablerat en ny familjehierarki bör denna etableras i det 
omgivande samhället, t.ex. genom gillen eller gravöl. De exakta detaljerna kring ritualerna och hur 
begravningen genomförs praktiskt bör fungera som en intern angelägenhet och kunna uppvisa stor 
formrikedom. Att vissa former av ritualer eller kultpraktiker ansågs vara familje- eller 
hushållsangelägenheter antyds av bl.a. Vǫlsa Þáttr i Ólafs saga helga i Flateyjarbók och passagen kring 
álfarblót i Austrfararvísur där den isländske skalden Sigvatr Þórðarson blir avvisad från flera gårdar på 
grund av att det pågår álfarblót (jfr Näsström 2001: 228f; Price 2002: 217). 

Trots den stora heterogeniteten bland djuren på de behandlade gravfälten så sticker hunden ut och 
dess dominans bland offerdjuren är påtaglig (Andersson 2005: 84). Hundar förekommer i Valsta och 
Skälby som det i särklass vanligaste ensamdjuret och det är vidare det enda djur som förekommer i alla 
gravar där olika djur kombinerats.  

I analysen av djurbensmaterialet har Andersson för avsikt att gå längre med tolkningen gentemot 
vad som tidigare gjorts. Detta gör han bl.a. genom att lyfta fram problematiseringar av kategorin djur i 
gravkontexter som gjorts från osteologiskt och arkeologiskt håll, främst då uppdelningen i profana 
slaktdjur och mytiska eller sakrala djur som gjorts av t.ex. Johannes Lepiksaar, Elisabeth Iregren och 
Andreas Nordberg (Andersson 2005: 85ff; Iregren 1972: 110 med anförd litteratur; Norberg 1997). 
Uppdelningen stämmer också överens med det faktum att hund, häst och katt är klart överrepresenterade 
i vikingatida gravar i jämförelse med boplatsernas benmaterial, där ben från slakdjurskategorin 
dominerar (Andersson 2005: 86; Iregren 1997: tab. 1-2, 8). Vi kan även nämna att Andersson 
uppmärksammar brandgravarnas tidsdjup och att vi måste räkna med en viss betydelseförskjutning av 
djurens roll inom aspekter av ritualen (2005: 88). Ett exempel på det finns bl.a. i Anderssons resonemang 
kring hundens anknytning, via dess förekomst i gravar och hunden Garms kosmologiska roll som Hels 
väktare och Ragnaröks härold, till döden och guden Tyr (2005: 92) 

Djur och ritual, Anderssons tolkningsförslag 
I genomgången av den förkristna brandgravsritualen har Andersson ställt flera frågor och presenterat 
många intressanta analysförslag. I styckets avslutning presenterar han egna tolkningsförslag för djuren 
och ritualens betydelse (2005: 89ff). I motsats till tidigare tolkningar vilka gör gällande att graven i 
första hand skall ses som knuten till den avlidne personen så anser Andersson att vi snarare bör se 
djurofferritualen i ett vidare perspektiv. Om de överlevandes kollektiv och situationen som omgärdat 
dödsfallet, och dess konsekvenser, tas i beaktande får de stora variationerna inom begravningsritualen 
sin förklaring i ett varierande rituellt behov (Andersson 2005: 90f).  

Det samband mellan djur och person som kommit till uttryck, t.ex. kopplingen mellan mansgravar 
och hästar hos Sigvallius (jfr Sigvallius 1994: 134, 1997: 44) ser inte Andersson i sitt material. Inte 
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heller kan han styrka Iregrens tes att de djurlösa gravarna antingen tillhört trälar eller varit influerade av 
kristen gravritual (Iregren 1997: 20). I Valsta tycks snarare de djurtomma gravarna innehålla flera rika 
fynd av pärlor eller vendiskt importgods, samt inte avvika vad gäller placering gentemot gravarna med 
djur. Kristna influenser avfärdar han med iakttagelsen att benen från de djurlösa gravarna varit mer 
urplockade för annan hantering, än regelrätt begravning, än gravarna med djur (Andersson 2005: 90f). 

I stället ser Andersson förklaringen i uppfattningarna kring ödet och djurofferritualen föreslås 
förstås som en kombinerad form av varseltagning och kommunionsmåltid, där de efterlevande försöker 
återställa ordningen genom att hantera det oförutsägbara i tillvaron (2005: 91). Norbergs ansats att 
förklara hundar och hästar som personliga psykopomper och hönsfåglarna som agenter för uppvakning 
(1997, 2003) förkastas inte av Andersson, samtidigt som han frågar varför alla inte fick med sig dem i 
graven.  

Andersson föreslår som alternativ ett opersonligt sätt att se på det rituella inkluderandet av djuren 
där de figurerar som ”kanaler” till olika övernaturliga makter (2005: 92ff). Hunden knyts via myten om 
Tyr och Garm, bl.a. i Gylfaginning till det ödesbestämda i tillvaron och ett mycket gammalt skikt av 
gudar (jfr Jansson S.B.F. 1963: 13f; Kaliff 19978: 18), medan katter och höns kopplas till Freja, sejdkonst 
och förmågan att genomföra gränsöverskridande kommunikation (jfr bl.a. Näsström 1991: 268; Clunies 
Ross 1996: 242ff, Price 2002: 108; Schødt 1996: 174; Johansen 1997: 150).  

Anderssons summering av förkristen begravningspraxis 
Gunnar Anderssons analys av gravmaterialet, speciellt dess djurinnehåll, och de förslag till tolkningar 
han lägger fram visar att Kaliffs uppmaningar från 1997 att även betrakta den eskatologiska sidan av 
tillvaron i arkeologiska tolkningar har slagit rot och 2005 sågs som en nödvändig aspekt för att förstå 
gravmaterial. Anderssons försiktighet och ödmjuka förhållande till religionshistoriska tolkningar och 
det skriftliga källmaterialet visar samtidigt att arkeologer fortfarande inte är lika hemma i den skriftliga 
källvärlden som Oscar Almgren var utan avståndet mellan de som arbetar med materiella och skriftliga 
källor är fortfarande stort. I hans ödmjuka framtoning kan vi troligen även läsa spåren av en motreaktion 
från religionshistoriker och saga-forskare vilka uppfattat arkeologins återupptagna intresse för det 
skriftliga källmaterialet som problematiskt. 

I summeringen av bearbetningen av det förkristna materialet lyfter Andersson fram flera aspekter 
vilka figurerat i framställningen (2005: 95ff). Främst figurerar det samhällsreprodcerande motivet och 
en strävan att ta del av det oförutsägbara i tillvaron. Genom begravningsceremoniernas ritualer kan vi 
ana föreställningar om ödet, livsalstrande egenskaper och de döda. Tydliga praktiker på båda lokalerna 
som Andersson lyfter fram är valet av förgängelseform, ritualer som innefattar hund, katt och höns, samt 
uppdelningen av kroppens kvarlevor efter bålet (2005: 95). 

Balders död och begravning ses som en potentiell mytologisk bakgrund till kremationstraditionen 
och Andersson pekar på hur det oproportionerligt stora utrymme Snorre, medvetet eller omedvetet, ger 
passagen bör indikera hur väsentlig den bör ha varit. En av de viktigare iakttagelser Andersson gör är 
att Balders död och begravning är intimt förknippade med ”makternas öde” och, som jag dessutom ser 
det, sambandet mellan personens död och begravning och världens undergång och pånyttfödelse 
(Andersson 2005. 95). 

I hanteringen av kvarlevorna ser Andersson spår av en spridd förfäderskult, bl.a. baserad på 
föreställningar om individens materiella form (2005: 95). Hanteringen av kroppens kvarlevor och den 
dödes immateriella kvalitéer sätter spår i valet av begängelseform, ritualerna kring djuroffer och 
utformningen av gravmonumentet och detta har tagit sig delvis olika uttryck i Skälby och Valsta. 
Förändring över tid ses bl.a. i att lokalernas djurritualer får större samstämmighet under yngre vikingatid 
och att kommunionsmåltider tycks ha förlorat i betydelse till gagn för ritualer av siande eller 
varseltydande natur (Andersson 2005: 96). 

8 Här refererar Andersson (2005: 92) till Kaliff 1987, någon sådan finns inte i litteraturlistan. Däremot finns Kaliffs 
avhandling från 1997 varför det är troligen den som avses. 
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Begravningstraditionerna har på båda lokalerna varit förankrade i mytologin, men i Valsta förefaller 
den ha förändrats under studiens 300-årsperiod. Skälby, som börjar nyttjas efter Valsta, har stor 
samstämmighet med Valstas senare fas (Andersson 2005: 97). Bland förändringarna som över tid är 
tydliga i Valsta lyfter Andersson speciellt fram en ökad aktsamhet vad gäller benurnor under 
jordfästningen, en högre grad separering av kvarlevorna och en utökad ritual där djuroffren får en delvis 
ny innebörd. Vi kan även tillföra möjligheten att innebörden förblivit mer eller mindre densamma men 
att de materiella uttrycken förändrats. Andersson ser förändringen mot bakgrund av den dynamik som 
uppstod i mötet mellan två religiösa och ideologiska koncept, men är tydlig med att han inte ser det som 
en gradvis anpassning till, eller utveckling mot, en kristen tradition. Han ser det istället som uttryck för 
en livaktig religionsuppfattning och ceremoniel, vilken ”… likt andra religioner aldrig är statisk utan 
ständigt men också ’ryckvis’ befinner sig i förändring” (Andersson 2005: 97). 

Genomgången av den kristna begravningstraditionen 
Nedan följer en sammanfattning av Gunnar Anderssons beskrivning av den kristna 
begravningstraditionen på gravfälten i Skälby och Valsta. Precis som i tidigare stycke följer den i stort 
Anderssons struktur och rubriksättningar, men med inskjutna reflektioner. 

Skelettgravarnas enhetliga orientering och utformning 
Den andra delen av Gunnar Anderssons lic-avhandling inleds med en diskussion kring föreställningen 
om de kristna skelettgravarnas homogena utformning i fråga om enhetlig orientering och individernas 
kroppsställning (2005: 104ff). Redan i diskussionens första rad slås hål på den myten när Andersson 
berättar att det generellt är få senvikingatida skelettgravar på landsbygdens gravfält som är enhetligt 
orienterade. Vidare att den förespråkade öst-västliga riktningen i realiteten ofta är en sydväst-nordostlig, 
med en stor variation vilken i vissa fall närmar sig en västnordväst-ostsydostlig riktning, men ändå 
innefattas i ”väst-östliga orienteringar” (2005: 104). I inledningen uppmärksammas att nedgrävningens 
och individernas riktning inte alltid sammanfaller, samt det sällan påtalade problemet med att det i 
ungefär hälften av alla gravar på landsbygden inte går att avgöra i vilken riktning personen placerats. 

Placering av huvudet 
Andersson uppmärksammar speciellt kroppens orientering då den vanligen används som en 
huvudindikator på huruvida graven skall betraktas som kristen eller ej (2005: 104f). Vilar kroppen på 
rygg med huvudet i väster bedöms den oftast som kristen utifrån föreställningen att det är en gammal 
kristen tradition, vilken dock inte kan skriftligt beläggas förrän i början av 1100-talet (jfr Nilsson 1987: 
142; Davies 1999: 199f). I kapitlet presenteras hur den enhetliga kroppsorienteringen, med huvudet 
placerat i väster, är genomgående använd i gravar belägna inom eller intill biskopssäten eller 
stadsbildningar (Andersson 2005: 105; jfr Roslund 1991b: 142; Mårtensson 1976: 92). Men i Skälby 
och Valsta, eller bland de många andra samtida gravfält med undersökta skelettgravar i Attundaland, 
som Andersson berör finns inte alls samma enlighet (2005: 105ff, fig. 29). Han kan också dra slutsatsen 
att det inte finns någon kronologisk orsak bakom placeringen av huvudet, vilket antytts i tidigare 
forskning (2005: 105). 

Kroppsställningen 
En annat klassiskt spörsmål kring medeltida gravar och kronologi är kroppsställningen. Från Valsta 
kunde ett tiotal individers ställning bedömas och majoriteten låg i utsträckt ryggläge med armarna efter 
sidorna eller lätt vinklade in över kroppen (2005: 107). Två av dem kan ha vilat i ett lätt sidoläge till 
vänster. Tre gravar avvek från mönstret, en där individen låg framstupa i graven (jfr Andersson 2000b) 
och två där skeletten låg med markant uppdragna eller vinklade knän. Av de två senare är ena skelettet 
delvis förmultnat och det andra har kvarlevorna av ett mycket litet barn i brösthöjd vilket föranleder 
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Andersson att försiktigt föreslå att avvikelsen i kroppsplacering möjligen kan vara en tradition för 
begravning av kvinnor och barn som dött i barnsäng (2005: 107). 

I Skälby kunde utsträckt ryggläge med armarna utmed sidorna, eller lätt vinklade in över kroppen, 
observeras hos fem individer och var även här den vanligaste iakttagbara positionen (2005: 107). I två 
ytterligare gravar hade individerna även underbenen korsade, vilket troligen var ett resultat av de 
speciella kistor de gravlagts i. I Skälby påträffades endast en grav där individen placerats på sidan med 
benen lätt uppdragna. 

Precis som med orienteringen av graven är Andersson av åsikten att placeringen av kroppen inte 
styrs av religiösa dekret, utan att det är den kristna omvårdnaden av kroppen i väntan på domedagen 
som accentueras i gravskicket, ibland på ett individuellt sätt (2005: 109). I samband med kroppens 
placering kan han även avfärda tanken att gravarna där individerna lagts på sidan skall utgöra äldre 
begravningar på gravfält där utsträckt ryggläge också förekommer. Andersson ser den uppfattningen 
som ett resultat av en evolutionistisk förståelse av gravskicket där sidoläget förutsätts vara ett icke-
kristet element: ”I realiteten är bilden naturligtvis inte så enkel” (2005: 109). Istället presenteras att 
sidoläge och även hockerställning även förekommer i genuint kristna miljöer i Norden under samma tid 
och senare (Andersson 2005: 109; jfr Mårtensson 1976: 87ff; Sellevold 1996; Cinthio 2002: 73, 89). 
Argumentet styrks av att gravarna med individer i sidoläge från Valsta och Skälby med största 
sannolikhet tillhör gravfältens yngsta faser, vilket gör att förklaringen till placeringen måste sökas någon 
annanstans (Andersson 2005: 109). Anderssons förslag, utöver det tidigare nämnda möjliga sambandet 
med kvinnor döda i barnsäng, är att kroppens placering i viss mån bestäms av huruvida en kista har 
använts eller ej (2005: 109). Bland de som har placerats i andra positioner än utsträckt sidoläge har alla, 
med undantag av den framstupa individen, gravlagts utan kista. 

Intressant är i sammanhanget att diskussionen om gravar nu tillåter att man behandlar avvikande 
gravskick på samma nivå som det normgivande och att förklaringsmodeller även kan innefatta det 
avvikande. I vissa fall ses det avvikande till och med som förklaringsbärande och kan belysa olika delar 
av den förhistoriska mentaliteten. Ledord som t.ex. deviant lyser dock fortfarande med sin frånvaro och 
den forensisk-antropologiska eller bioarkeologiska trend, vilken delvis har sitt ursprung i Anthropologie 
de terrain (se t.ex. Duday et al 1990; Nilsson Stutz 2003), som idag fokuserar starkare på kroppens 
biologiska och kemiska processer har ännu inte fått genomslag. Andersson nämner t.ex. inte 
förruttnelseprocessens eller de tafonomiska processernas potentiella inverkan på kroppens placering. 

Gravrum och kistor 
När det gäller kroppsställningar kan Andersson ana en viss praxis i Valsta och Skälby, när det gäller 
utformningen av gravarnas inre är det betydligt svårare. Gravrummen är utformade på olika vis samtidigt 
som vissa gravar har kistor, av minst två olika typer, och andra inte (2005: 110f). Bl.a. har ett tiotal av 
gravarna på de båda gravfälten konstruerats med stenkistor, vissa kroppsanpassade andra konstruerade 
som bastanta kallmurade gravrum med täckhällar. Ytterligare andra har ostrukturerade stenpackningar 
nedhasade i nedgrävningen och andra saknar stenar. Trots heterogeniteten kan Andersson ana 
bakomliggande föreställningar. Stenkistorna är inte nödvändiga konstruktionsmässig och fyller ingen 
praktisk funktion i förhållande till en vanlig nedgrävning. Istället föreslås de potentiellt kunna vara en 
koppling till Kristi klippgrav med en anspelning på den under missionstiden viktiga uppståndelsetanken. 
En andra delvis praktisk förklaring till stenkistorna ger Andersson i det att de skapar ett tydligt gravrum 
vilka kan enskilt gravvigas. Att enskilda gravar kunde vigas, så kallade benedictio sepulchri, innan vigda 
kyrkogårdar fanns att tillgå har framförts av bl.a. Bertil Nilsson som i förfarandet även ser ett engelskt 
inflytande i liturgin (Andersson 2005: 110; Nilsson 1987: 139; 1996: 370ff). 

Gravarna visade sig ha stor variation i det inre utformande, det förekom de utan kista, de med 
träkista, med stenkista och de som kombinerade trä- och stenkista (Andersson 2005: 112, fig. 32). I 
jämförelse mellan gravfälten framstår andelen trä- respektive stenkistor som ungefär lika stor, däremot 
visar Andersson att Skälby har en betydligt högre andel gravar som kombinerar stenkistor med träkistor, 
samt att Valsta har betydligt fler kistlösa gravar.  
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När det kommer till kisttyper lutar sig Andersson mot Gräslund (bl.a. 1980, 1996), som ser kistor 
som ett tydligt indicium på att den gravlagde var kristen. Gräslund pekar speciellt ut trapetsoida kistor 
som förknippade med den kristna begravningstraditionen och typen emanerar från nordfrankiskt område 
(1980: 19f, 1996b: 319). I Valsta och Skälby finns två kistor av den typen på vartdera gravfältet och 
Andersson kan se flera gemensamma drag mellan dem, vilket indikerar ett tidsmässigt samband (2005: 
113f).  

Andersson daterar båda lokalernas trapetsoida gravar till senare delen av 1000-talet och ser i dem 
ett uttryck för den tidiga kristendomens varierade gravspråk där tidsbundna trender eller traditioner 
kommer till uttryck (2005: 114). I det här fallet en trend med trapetsoida kistor som människorna i både 
Valsta och Skälby kommit i kontakt med i slutet av 1000-talet. Andersson understryker vidare att den 
sociala kontexten spelat en stor roll då exemplen visar att ett potentiellt trendinfluerat inre gravskick 
vilket delvis avviker från andra tidigare och efterföljande gravar fick överbyggnader som till sitt yttre 
överensstämde med normen i sina respektive gravgrupper (2005: 114). Fenomenet tolkas också som att 
gravskicket inte varit religiöst polariserat. 

Bland kistorna förekom i Valsta ett fall och i Skälby två fall där spikarnas placering antyder en 
ovanlig utformning (Andersson 2005: 115). I grav A2 i Valsta tycks locket varit längre än kistans botten 
och spikarnas placering antyder att den haft utåtlutande kortsidor. I Skälbys grav A31 och A39 
påträffades endast spikar i kortändorna, något Andersson ser som en indikation på att det kan ha 
förekommit trågkistor tillverkade av urholkade trädstammar med fastspikade lock (Andersson 2005: 
115; jfr Mårtensson 1976: fig. 68). 

Anderssons föremålsanalys 
Ett av Anderssons syften med studien är att pröva de olika standarduppfattningarna kring vad som utgör 
ett kristet gravskick. En av de mer seglivade, vilken Andersson delvis hänför till Gräslunds avhandling 
(1980), är att kristna begravningar inte skall innehålla några fynd utöver de som har sitt ursprung i 
klädedräkten (Andersson 2005: 116ff). 

I samband med flera av Anderssons diskussioner har han kritiserat den tidigare forskningens 
polariserande tendenser och det är tydligast i fråga om föremålen. Bl.a. utifrån fenomenen gravkäppar 
och kolbäddar, av vilka det senare förekommer i två skelettgravar i Valsta och en i Skälby, tydliggör 
han hur diskussionen kring religiösa fenomen oftare polariserat snarare än problematiserat fenomenen. 
Det tycks oftare varit viktigare att bestämma fenomenens ursprung och låta det styra bedömningen av 
gravarnas karaktär, än att diskutera hur äldre drag kan få andra innebörder i nya kontexter (Andersson 
2005. 116).  

Hur bedömer då Gunnar Andersson föremålsinventarierna i gravmaterialet och hur besvarar han 
frågorna om skillnad mellan gravskicken och om föremål kan användas som trosindikatorer (2005: 
117ff)? Han analyserar föremålen delvis utifrån Anne-Sofie Gräslunds bedömning av vilka föremål som 
ingår i klädedräkten (jfr Gräslund 1980: 83ff, 2001: 47), samt en modifierad AOT-analys (Antal 
Oldsakstyper/grav, jfr Hedeager 1978; Andersson K. 1998). AOT-analysen är förvisso ett arv från 
processualismens mekaniska betraktelsesätt, men dess strukturering av gravmaterial i olika typer av 
föremålskategorier har fortsatt varit användbar som verktyg inom nyare teoribildningar. Det är dock 
något oklart om Andersson arbetar med enbart närvaron av olika föremålskategorier eller om flera 
föremål inom samma kategori ger ett större utslag. 

Något överraskande är att Andersson inte behandlar broddarna närmare, då de är en 
föremålskategori som är mycket vanlig i brandgravar och som även i viss mån följer med in i 
skelettgravskicket. Bl.a. Gräslund har behandlat dem och de är ofta refererade till som Helskor 
(Gräslund 1991b: 145), en bild som passar in i Anderssons resonemang kring 
visionsdiktningstraditionens bild av färden till det hinsides. Enligt Anderssons fyndanalys är broddarna 
den tredje vanligaste fyndkategorin i brandgravarna, i Valsta efter kammar och pärlor och i Skälby efter 
kammar och torshammarringar (Andersson 2005: fig. 36, 118f).  
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Föremål i hedniska och kristna gravar 
Utifrån analysen kan Andersson berätta att 44% av skelettgravarna i Valsta och 35% av dem i Skälby 
saknar föremål (2005: 120, fig. 37). Fyndtendenserna är överraskande nog ungefär samma som i 
brandgravarna på respektive gravfält. Överlag har brandgravarna något mer föremål, och gravarna i 
Skälby något fler, men båda gravskicken karaktäriseras av att huvuddelen av föremålen tillhör 
klädedräkten personerna begravts i (Andersson 2005: 121).  

Andersson kan inte helt avfärda föreställningen om de föremålsrika brandgravarna och de fattiga 
skelettgravarna, men han reviderar den (2005: 121). Analysen visar att varken brandgravarna eller 
skelettgravarna från sen vikingatid är särskilt fyndrika och huvuddelen av de fynd som påträffats, oavsett 
gravskick, kan kopplas till klädedräkten. De bedöms därför som varken hedniska eller kristna, utifrån 
den ”traditionella” bilden. Även om det inte skrivs ut kan Anderssons resultat läsas som att det finns en 
gemensam praktik, rörande närvaron av föremål i gravar, som kan härstamma ur föreställningar kring 
kosmologi och synen på den dödes tillvaro vilka går bortom trosspecifika idéer och val av 
begängelseform. Några föremål är dock tydligt förknippade med specifika gravskick på båda gravfälten, 
knivar, kammar, broddar och torshammarringar, (2005: 121). 

Knivar 
Genomgående i Valsta och Skälby, men även på flera andra gravfält (jfr t.ex. Modin & Damell 1987: 
456), är att knivar förekommer mycket oftare i skelettgravar än i brandgravar och kan tänkas avspegla 
en regional föreställning som avspeglas i gravskicket (Andersson 2005: 121). Förhållandet 
problematiseras av Andersson som ser närvaron av knivar som betydligt mer mångtydigt än tolkningen 
Gräslund gör att de tillhör klädedräkten (1985: 300), eller att betrakta stålet som avvärjande eller 
skyddande med hänvisning till Louise Hagbergs etnologiska uppteckningar (Hagberg 1937; Andersson 
2005: 121ff). 

Den vanligen framförda åsikten om knivarnas förment magiska förmåga att avvärja onda makter är 
att det är en sedvänja med rötter i en förkristen tradition (jfr t.ex. Bergqvist 1997: 21; Norberg 1998: 8). 
Andersson uppfattar dem dock inte så, utan deras uppdykande i skelettgravarna tolkar han som att det 
rör sig om en ny sedvänja (Andersson 2005: 122). Kniven och dess material kan förvisso ha äldre 
föreställningar kopplade till sig, men som Andersson observerar har de inte tillämpats inom den 
förkristna brandgravstraditionen. 

Knivarna som påträffas i skelettgravarna förefaller ha nedlagts främst i huvudhöjd, i midjehöjd eller 
i fotändan. Anderssons studie av Valsta- och Skälby-gravarna visar på en liknande bild utan någon 
enhetlig placering, flera påträffas dock i gravarnas ändar eller intill dess kanter, ett exemplar från Skälby 
påträffas till och med utanför kistan (2005: 112). Inget stöder heller tanken att de skall ha varit burna i 
ett bälte i midjan. I endast tre fall kan knivarna kopplas till bälten. I de fallen påträffades de i ett fall i 
midjehöjd, ett i knähöjd och i ett fall utanför kistan. 

Knivarnas beskyddande egenskaper 
För en förklaring vänder sig Andersson till Magnus de Pourbaix C-uppsats (1996: 28f) och föreslår att 
den skall sökas i det nya gravskickets bevarande karaktär (Andersson 2005: 123). I motsatts till hos 
brandgravskicket finns chansen att begravningens farliga liminalfas kunde bli mycket längre än tidigare 
i skelettgravskicket, och då behövdes, underförstått i hans resonemang, sätt att hantera den nya 
situationen. Andersson ställer vidare följdfrågan om inte rädslan för de döda i form av gastar och 
hemsökelser som skymtat i sagamaterialet kan vara en följd av begreppsmässiga konflikter angående 
själsföreställningar i gravskickens brytningstid (2005. 123)? Frågan avslutas med frågan om rädslan för 
högbon har sin grund i kristna föreställningar snarare än förkristna?  

Anderssons iakttagelse är troligen mycket riktig rörande att det nya gravskicket medförde en längre 
liminalperiod, vilket i sin tur medförde nya praktiker för att hantera det. Rädslan för gengångare och 
högbor har dock rötter i den förkristna föreställningsvärlden, vilket bl.a. Norberg visar (2013). Till 
Anderssons hypoteser bör vi föra att skelettgravskicket funnits jämsides med brandgravskicket genom 
hela perioden i fråga, precis som tanken på de dödas möjlighet att interagera med de levande. Att de 
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döda har agens, eller post mortem agency, är ingen ny tanke. Däremot förändras förutsättningarna för 
de dödas agens nämnvärt i takt med att skelettgravarna ökar. Om man lutar sig mot Kaliffs (t.ex. 2007) 
och Lincolns (1986) idéer om kroppar, offer och individens uppdelning blir bilden att de döda som 
begravits obrända fortfarande har en stor möjlighet att fysiskt interagera med de levande. De döda som 
kremerats, och därför sönderdelats, har gått vidare och upptagits i förfäderskollektivet, ibland till och 
med bokstavligt då benen strösslats på speciella platser. Både deras individualitet och kroppslighet har 
neutraliserats, även om de fortfarande kan interagera via drömmar och järtecken. Den här tanken stöds 
av det faktum att sätten att hantera speciellt ihärdiga gengångare i de isländska sagorna, t.ex. Eyrbyggja 
saga, ofta innefattar att man återupptar det äldre sönderdelande gravskicket och bränner dem.  

En orsak till fenomenet ser Andersson i utdragna begravningar, där t.ex. en gravvigning inte 
omedelbart kan göras och liminalfasen för den döde dragits ut och blir farlig. Det är mycket möjligt, 
samtidigt bör konsekvenserna av den kristna begravningstraditionen och mytologin bakom den, där 
kroppen föreställs vila i graven i väntan på Domedagen, vilka medför att den potentiellt farlig 
liminalfasen utsträcks ända till Domedagen understrykas ytterligare. Tidigare var skelettgravskicket 
endast förbehållet ett fåtal, vilka vilade/levde vidare i kammare eller båtar efter döden och hade en stor 
möjlighet att interagera med de levande. Möjligen kan de gravlagda individerna i båtgravar ha betraktats 
som mindre farliga då gravskicket trots allt antyder att de är på en resa bort från jordelivet. Anammandet 
av skelettbegravningar för hela befolkningen innebar troligen att den potential för post mortem agency 
som tidigare varit ett privilegium för de speciellt utvalda, troligen oftast förebilder som krigare eller 
personer i samhällsbärande ställning, plötsligt gavs åt alla. Att det skulle kunna ge upphov till problem 
är troligen en underskattning. 

Kammar 
Medan knivar nästan uteslutande förekommer i skelettgravar förekommer kammar nästan bara i 
brandgravar. Tre stycken påträffades dock i skelettgravar i Skälby, vilket antyder att traditionen 
marginellt även förts över i det nya gravskicket. (Andersson 2005: 124). Trots att de tre kammarna som 
påträffades i skelettgravar var till största delen helt förmultnade och av två återstod så gott som bara 
stödskenornas bronsnitar är Andersson av åsikten att kammar i huvudsak inte förekommit inom den 
kristna begravningstraditionen (2005: 124). Med tanke på hur svåra nitar kan vara att hitta om inte 
undersökningsförhållandena är bra och att enkelkammar saknar nitar bör se det som en möjlig, men inte 
fastslagen, slutsats.  

Andersson drar vidare slutsatsen att det inte existerat några religiösa eller eskatologiska 
föreställningar kring kammarna i den kristna begravningstraditionen. Ytterligare en intressant slutsats 
som presenteras är att den stora vikt som läggs vid kammen i det senare etnologiska materialet, inte har 
en direkt koppling till den tydliga förbindelse som finns mellan kammar och gravar i brandgravskicket 
från romersk järnålder och framåt (Andersson 2005: 124; jfr Bennet 1987: 27). Gällande kammarnas 
vara eller icke vara kan samma regionala lagbundenhet som observerades i knivarna ses i Valsta och 
Skälby. 

Bälten med beslag 
En på gravfälten relativt ovanlig och exklusiv föremålskategori vilken lyfts fram speciellt är bälten av 
en tredelad konstruktion, med sölja, två bärringar och med en varierande beslagsprydd livrem 
(Andersson 2005: 125ff). Bälten av sådant slag, där metalldelarna är dekorerade med nordisk 
djurornamentik och/eller sydosteuropeisk så kallad ”orientalisk”, växtornamentik är en distinkt 
föremålskategori som burits för beskådande utanpå ytterplagget och vars förebild bör hämtats från 
östeuropeiskt dräktskick (Andersson 2005: 125; jfr Jansson, I. 1986: 77ff, Thunmark-Nylén 1983a: 
177ff). 

På båda gravfälten förekommer den här typen av bälten endast i den kristna skelettgravstraditionen, 
i Valsta i två fall och i Skälby i fyra, vilket i ljuset av deras speciella behandling föranleder Andersson 
att dra slutsatsen att de är intimt förknippade med traditionen och är någonting mer än bara ett inslag i 
dräkten (Andersson 2005: 125).  



Den yngre järnålderns gravskick i Uppland 

170 

Endast i ett fall, grav A1 i Skälby, hade bältet, som var av en enklare karaktär än de andra fem, 
troligen burits om livet på den döde. I de andra fallen hade bältena placerats i graven efter kroppen 
(Andersson 2005: 125). De andra bältena påträffades draperade ovanpå den dödes ben, ibland diagonalt 
från höften, eller i ett fall, grav A9 i Valsta, ihoprullat mellan underbenen. Starkast indicium på att 
bältena betraktades som någonting mer än klädedräkt fanns i Skälbys grav A9 där bältet med 
vidhängande kniv och nyckel hade placerats hopvirade i gravrummet utanför kistan (Andersson 2005: 
125).  

Likartade bälten förekom bl.a. i Birka på 800-900-talet och samtidigt med Valsta och Skälbys 
gravläggningarna på Gotland, bl.a. vid Hemse annexhemman (Andersson 2005: 126; jfr Jansson, I. 
1986: abb. 10:15, 10:16; Thunmark-Nylén 1983b: fig. 9, 10). Där är dock begravningstraditionen 
påtagligt annorlunda då de burits om livet på den döde i samband med gravläggningen. Andersson tolkar 
skillnaderna i placeringen av bältena som en reflektion av regionala och kronologiska skillnader i 
utformningen av begravningsdräkten (2005: 126). Utifrån det och bältenas utmärkande hantering får 
han vidare ett mycket starkt intryck av att de är ”… ett slags personliga attribut eller insignier som 
erhållits vid instiftandet av personliga allianser och som omöjligen kunde gå i arv eller överlåtas till 
andra” (2005: 126). Två av tidens personliga ställningstagande vilka också innebar personliga allianser 
och som inte kunde ärvas var dopet eller primsigningen. Att personerna erhöll sina bälten i samband 
med det ser Andersson som en möjlig förklaring till varför de endast förekommer inom den kristna 
begravningstraditionen (2005: 126).  

Andersson sammanfattar slutsatserna kring bältena och hanteringen av dem med att de burits av 
kristna män som ett redskap för att sprida den nya läran. En lära som i ljuset av ornamentiken kan ha 
mycket gemensamt med den östkyrkliga traditionen. Bältena vittnar dessutom om personliga kontakter 
med kristna samfund i Sigtuna eller längre bort (Andersson 2005: 126ff; Roslund 1991: 56).). Han 
föreställer sig dessutom att de fungerat som ”de verkliga missionsstenarna” (se Zachrisson 1998: 135ff9), 
med vilka de har mycket gemensamt. 

9 Här hänvisar Andersson (2005: 128) till Zachrisson 1989. Någon sådan finns inte i litteraturlistan, utan han avser 
troligen Zachrisson 1998. 

Bältena med “orientaliska” beslag har flera gemensamma drag med missionsstenarna enligt 
Gunnar Andersson (2005: 128). De är: 

De förknippas med mer socialt framstående individer än genomsnittet av befolkningen. 

Både på bälten och stenar finns ibland element i ornamentiken från nordisk och orientalisk tradition. 

Deras uttrycksfulla ornamentik har varit avsedd att både synas och förstås. 

Det budskap som förmedlas genom ornamentiken kretsar kring den kristna eskatologin och 
återuppståndelsen, tydligast uttryck i livsträdet, ibland förstärkt med drag som den antropomorfa 
”Midgårdsormen” på beslaget i grav A9. 
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Kristna gravars överbyggnad 
Som vi tidigare nämnt är Gravspråk som religiös strategi främst en studie av det kristna gravspråket och 
hur det kommer till uttryck. Andersson behandlar därför inte de förkristna gravarnas överbyggnader i 
någon större utsträckning utan tycks utgå från den allmänna uppfattningen att den yngre järnålderns 
förkristna gravskick till synes främst utgörs av runda stensättningar och högar, med ett mindre inslag av 
t.ex. treuddar. I avsnittet om överbyggnader till skelettgravarna ser han dem dock som uttryck för de
komplexa strukturer och spel med inventarier som bl.a. diskuterats av Jens Peter Schødt och ställer
frågan om de är valda till följd av en medveten självförståelse eller till följd av en omedveten reception
av symboliska former (Andersson 2005: 128; Schødt 1989: 192f)?

Det framgår också tydligt att han vill problematisera den förhärskande bilden att anammandet av 
kristendomen genomgående förändrar gravskicket, bl.a. genom att högar upphör att anläggas under sen 
vikingatid till förmån för låga rektangulära stensättningar (2005: 128f). Rörande den stereotypa 
uppfattningen hänvisar Andersson främst till Gräslund (bl.a. 1991e: 144, 1995: 156) och Enberg (1996: 
157). Andersson pekar på de val som görs när man konstruerar gravöverbyggnader och erkänner att 
gravformerna till viss del förändras under sen vikingatid då låga rektangulära stensättningar, vilka är en 
relativt trosexklusiv gravform, blir ett vanligt inslag på många gravfält (2005. 129). Valen som i de 
fallen gjorts är förankrade i en kontinentalkristen, kollektiv, föreställningsvärld där väntan på paradiset 
sattes i första rummet (jfr Engberg 1996: 157) och individuellt utformade gravmonument inte längre 
behövdes. Om den föreställningsvärlden varit förhärskande hade de rektangulära stensättningarna troligt 
varit de enda som användes för kristna begravningar. 

Att så inte är fallet kan Andersson visa med materialet från Valsta och Skälby. Där förekommer 
kristna begravningar under de äldre typerna av gravöverbyggnader, vilket låter Andersson dra slutsatsen 
att man inte alltid känt sig tvingad eller varit angelägen att ta till sig den delen av missionärernas 
förkunnelse (2005: 129). Han kan även konstatera att man inte upphör anlägga högar i och med 
införandet av skelettgravskicket då flera av högarna på gravfälten har långt framskridna dateringar, utan 
spekulerar i om inte de rektangulära stensättningarnas expansion främst sker på bekostnad av de mer 
ordinära runda stensättningarna (2005: 129)? 

Överbyggnader för skelettgravar i Valsta och Skälby uppvisar en bild som inte stämmer överens 
med den mer stereotypa bilden av gravskicket då rektangulära låga stensättningar inte alls är 
dominerande. Andersson kan visa att de å ena sidan, med nöd och näppe, är den vanligaste 
överbyggnaden för skelettgravar i Skälby, med tio fall, men sju skelettgravar återfinns samtidigt i högar 
(2005: 129). I Valsta å andra sidan återfinns skelettgravar oftare, i elva fall, under välvda runda eller 
fyrsidiga stensättningar, medan låga rektangulära stensättningar förekommer i tio fall. Endast en hög 
används för kristna skelettgravar i Valsta, men den är en smula extraordinär. Bilden Andersson målar 
upp är en där det finns en samstämmighet mellan gravfälten i det att låga rektangulära stensättningar är 
vanliga (2005: 129). Men att kristna skelettgravar återfinns ungefär lika ofta under de andra äldre 
formerna av överbyggnader. Att rektangulära stensättningar blir vanliga under sen vikingatid tror 
Andersson är en trend Valsta och Skälby delar med många andra samtida gravfält i Attundaland, dock 
inte alla understryker han (2005: 129). T.ex. på skelettgravfältet RAÄ 153 vid Väster Arninge är runda 
stensättningarna helt dominerande (Olausson 1993: fig.5). 

Utmärkande drag hos stensättningarna 
Trots den relativa heterogeniteten i det kristna skelettgravskicket finns några specifika drag hos de 
rektangulära stensättningarna Andersson ser som värda att uppmärksamma (2005: 130ff). Ytterligare ett 
exempel på hur äldre företeelser kan översättas till det nya gravspråket finner han i två skelettgravar från 
Skälby, A31 och A43. Ytligt i vardera gravs packning påträffades ett ca 0,25 m stort gravklot (Andersson 
2005: 130f). Gravkloten är i Mälardalen ett gammalt gravelement och förekommer från romersk 
järnålder. I Skälby finns två brandgravar med gravklot och Andersson ser därför de två skelettgravarna 
med gravklot som ett övergångsfenomen där ett äldre fenomen kunnat fortleva genom att få mening i 
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en ny kontext, genom associationen till så kallade uppståndelseägg i den bysantinska och rysk-ortodoxa 
kyrkan (Andersson 2005: 131; jfr Kaliff 1992: 101f; Andersson & Lindström Holmberg 1998: 43, med 
anförda arbeten). Det är dessutom ett bra exempel på hur en praktik kan flytta mellan mentaliteter. 

Högen och övergångsperioden 
Gunnar Anderssons analys av det senvikingatida gravskicket i Valsta och Skälby innehåller mycket 
matnyttigt och han lyfter fram flera intressanta iakttagelser. Flera som varit kända tidigare, om man läst 
litteraturen noga, och flera som inte förekommit i någon större utsträckning i publikationerna vi 
bearbetat ovan. Speciellt resonemangen kring högen under den sena vikingatiden är något som går 
djupare än många tidigare och förtjänar att lyftas fram. 

Centralt i Anderssons tes är att högarna inte uppfattades som hedniska manifestationer, vilka alla 
kristna undvek, utan problemfritt hade inlemmats i den tidiga kristna föreställningsvärlden (2005: 132). 
I Gutalagens fjärde paragraf: ”Blot är alla strängt förbjudna och alla forna seder, som följa med 
hedendomen. Ingen må åkalla hult eller högar eller hedniska gudar … ” (Andersson 2005: 132; jfr 
Trotzig 1983: 36110) förekommer citatet ovan och liknande passager förekommer i flera andra nordiska 
landskapslagar nedtecknade under 1200-talet (Holmbäck & Wessén 1979). Som Andersson ser det har 
förbuden ofta använts för att visa på existensen av en kult kring döda anförvanter vilken fortsatt in i 
1200-talet (jfr t.ex. Trotzig 1983: 361f; Danielsson 1995: 14), men frågar sig om inte det antagandet 
delvis är en missuppfattning av vad som egentligen förbjuds (Andersson 2005: 132). Istället vill 
Andersson, som i de tidigare resonemangen anar en förförståelse av de äldre gravformerna som 
hedniska, se innebörden betydligt mer bokstavlig. Nämligen att förbuden inte nämner några döda 
anförvanter utan att det är åkallan av själva högen man förbjuder (Andersson 2005: 132). 

Anderssons antagande att existensen av en kult av de döda skall vara en missuppfattning stämmer 
troligen inte, existensen av sådana fenomen har visats av Andreas Norberg (2013). Däremot kan 
Andersson utifrån sitt material belägga att högen inte uppfattats som en exklusivt hednisk gravform 
under den sena vikingatiden utan att förbuden främst skall ses mot en annan bakgrund (2005: 132). Hans 
studie ger vidare goda underlag för påståendet att man inte slutar anlägga högar under sen vikingatid. 
Studien visar att de sena högarna med kristna skelettgravar är mycket framträdande på de båda 
gravfälten och inget pekar på att gravtypen gett vika för rektangulära stensättningar. Istället anas en 
revitalisering av höggraven under 1000-talet, med Valstas monumentala hög A1 som ett pedagogiskt 
exempel (2005: 132f). Andersson har troligen helt rätt i att förbuden i landskapslagarna och synen på 
högen skall ses mot en annan bakgrund än den förment hedniska. 

Förklaringen finner Andersson i vad högen representerar. Utöver att vara en gravvård, och ibland 
ett monumentalt minnesmärke, är högen en manifestation av odalmentaliteten, ättesamhällets 
hävdvunna rättsprinciper för ägande och förvärv av jord (Andersson 2005: 133; Zachrisson 1994). 
Anledningen till de nya högarnas framträdande placering och gravtypens revitalisering förklaras således 
i en aspekt av dåtidens stora konflikter. Konflikten mellan stad och land och mellan gamla mentaliteter 
med en syn på ägande grundad i kollektivet och den begynnande centraliseringen inom kyrka och 
centralmakt, vars syn på ägande var mycket annorlunda (Andersson 2005: 133; jfr Jansson, H. 1998: 
300ff). Som lyfts fram i texten var odalmentaliteten inget nytt under vikingatiden, utan det förefaller 
som att det blivit extra angeläget att visualisera den i landskapet under den sena delen av perioden 
(Andersson 2005: 133).  

Detta görs övertydligt i fallet med Valstas hög A1, vilken är en grav från 800-talet som anlagts 
ovanpå äldre gravar från romersk järnålder. Vid sekelskiftet 1100 byggs högen om och får en mer 
monumental utformning, den anläggs vidare med kantkedjan ovanpå ytterligare tre äldre stensättningar 
vilka tillåts, troligen mycket medvetet, sticka fram under högen tydligt exponerade och synliga från 
bebyggelse och nejd (Andersson 2005: 133f). Sättet att konstruera gravmonument på varandra eller av 

10 Andersson refererar genomgående till Trotzig 1993 (bl.a. Andersson 2005:132f), dock finns ingen sådan i 
referenslistan utan troligen avses Trotzig 1983. 
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delar från äldre gravmonument behandlas bl.a. av Anna Röst (2016) och Ann-Mari Hållans Stenholm 
(2012) och kan förstås som en form av materiell referens till de tidigare gravarna. I sin mer utvecklade 
form, vilken vi bl.a. kan se hos Kelthögen i Alunda sn (Eklund et al 2018: MS) bildar det en form av 
palimpsestmonument. Se vidare stycket om palimpsest och spolia i kapitel 4.  

Korsformsplaceringen av skelettgravarna i högen A1 tolkar Andersson som en stor gravfältsanalogi 
till de konsekrationskors vilka användes för att viga gravar, på samma vis som Gräslund resonerat kring 
närvaron av konsekrationskors på runstenar (Andersson 2005: 137; Gräslund 1991b: 43, 1996: 33). 
Anläggandet av gravkorset gör också att paralleller dras till konsekreringen av kapell och kyrkor i den 
kontinentala kyrkorätten (Andersson 2005: 137; Nilsson 1992b:21). 

I förfarandet ser Andersson ett medvetet agerande, både i fråga om de kyrkliga associationerna och 
konstruktionen av det yttre monumentet. Monumentets yttre framtoning lyfter närmast övertydligt fram 
det äldre hävdvunna synsättet på jordägande, vilket också utgör pudelns kärna i de medeltida 
lagtextformuleringarnas förbud mot åkallan av hult eller högar (2005: 133f). När lagtexterna nedskrivs 
har inga höggravar byggts på över nära 200 år och Andersson tror att det därför inte kan vara högen som 
gravform man vänder sig mot, han är också tveksam till förfäderskult som en förklaring. Han ser istället 
hur det är högens betydelse som ideologisk referenspunkt i det gamla samhället man vänder sig mot.  

Det är den fortfarande levande, ättebaserade odalsmentaliteten 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 
(Andersson 2005: 135). 

Förklaringen är elegant och Andersson har uppenbarligen helt rätt i att högen och andra äldre gravformer 
var oproblematiska ur ett kristet perspektiv under 1000-talet och troligen längre. Han visar övertygande 
att tidigare idéer kring högens trosexklusivitet inte stämmer och troligen har han helt rätt i att högarna 
och mentaliteten bakom dem utgör ett hot mot den framväxande nya ordningen. Däremot kan troligen 
inte förbuden i lagarna förklaras utifrån enbart profana motiv. Som vi nämnt tidigare förekom olika 
typer av förfäders- eller mer allmänna dödskulter under perioden och långt senare (se bl.a. Norberg 
2013) så tröga praktiker knutna till gravar och gravfält ingår definitivt i bilden.  

Skelettgravar nedgrävda i äldre brandgravar 
Ett fenomen som inte behandlas i lic-avhandlingen är förvånande nog de skelettgravar vilka grävts ned 
i äldre brandgravar. I Valsta förekommer tre fall, A1, A16 och A64, och ytterligare ett på ett intilliggande 
gravfält RAÄ 34 (Andersson 2005: 43, 46). Utöver kombinationen av gravskick i den stora högen A1 
är de andra kombinationsgravarna placerade i stensättningar. Det är vidare ett intressant fenomen att 
grav A16 innehåller tre skelettgravar, precis som den spektakulära högen A1. Varken i rapporten (1997) 
eller i Anderssons lic-avhandling diskuteras grav 16 närmare. Endast en sektionsritning finns avbildad 
vilken visar på förhållandet mellan en av skelettgravarna och brandlagret. I anläggningsbeskrivningarna 
refereras dock till att skelettgravarna, A30, 31, 32 ligger under stensättningen A16 (1997c: 41f). I ett 
fall nämns att stensättningens kantkedja delvis överlagrar skelettgraven vilket antyder att brandgraven 
kan ha varit anlagd efter minst en av skelettgravarna eller att även denna gravs kantkedja byggts om i 
samband med skelettbegravningarna. 

Likbod eller stenpackning med amulettringar? 
Bland gravarna på båda gravfälten påträffades även rester av vad Andersson tolkar som byggnader 
(2005: 138ff). I Skälby utgörs de av nio stolphål grävda i en rektangulär form högt upp på ett impediment 
mitt bland de kristna skelettgravarna. Morfologiska likheter fick Andersson att först spekulera i om det 
var spår efter en stacklada, men senare tolkningen att det rör sig om spår av en likbod (2003b: 47f, 
fig.31, 2005: 138f).  
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På gravfältet i Valsta förekom spåren i form av tre stensättningslika rektangulära lämningar och en 
kvadratisk, med i huvudsak gles stenpackning och partiell kantkedja, stensättning A20, 22, 51 och 68 
(Andersson 2005: 139ff, 1997: 51). I och kring dem påträffades fynd av bränd lera, spikar och nitar, 
enstaka keramikskärvor och brända ben, samt ett fåtal eldstålsformade amulettringar, ett hänge med 
uppträdda miniatyrskäror och en pilspets (jfr Andersson 1997: fig.39). I undersökningsrapporten är de 
omtalade som stensättningar utan gravgömmor och flera av dem har även spår av någon grop eller ett 
stolphål innanför kantkedjan (Andersson 1997: 51, jfr Wuopio 2015: 44). Fyndens karaktär och 
anläggningarnas fyrkantiga form ger dock Andersson associationer till byggnader av ”speciell karaktär” 
och kantkedjorna tolkas som rester av syllstensrader (2005: 139). Att de fyra ”byggnaderna” dessutom 
fördelats parvis inom gravfältets två nedre gravgrupper och tillkommit efter ca 950 gör att också de 
tolkas som föregångare till senare tiders likbodar, men här i en praktisk parallellinstitution, en för kristna 
och en för ickekristna inom varje gravgrupp (Andersson 2005: 142).  

I texten kring ”likbodarna” diskuterar Andersson ingående terminologin och tolkningen främst 
runologer gjort av runstenarna U 818 och Sö 174, vilka båda nämner att personerna som rest stenarna 
också byggt broar och ”likhus”. Han förefaller förbryllad över runologernas ansträngningar att tolka 
betydelsen av ordet likhus som det mesta utom ett ordagrant likhus (Andersson 2005: 139ff, med anförd 
litteratur). Precis som med lagtexterna rörande förbudet mot att åkalla högar är Anderssons tolkning 
förhållandevis bokstavlig när han kopplar de fyrkantiga stensättningsliknande anläggningarna, via deras 
form och fynd, till byggnader av en ”speciell karaktär” (2005: 139). Möjligen finns i rapporten mer 
argument för att anläggningarna är lämningar efter byggnader. Det förefaller dock som kopplingen till 
faktiska byggnader är något vag. Om man, som i Anderssons fall, avfärdar dem som ”konventionella 
gravar” men som konstruktioner kopplade till gravfältet är byggnader endast en av flera möjliga 
tolkningar vilket Andersson också nämner (2005: 139).  

I ljuset av de platser med sten- och benpraktiker vilka behandlas i den här avhandlingen är det 
slående hur samstämmig beskrivningen av fyndmaterialet i Anderssons anläggningar av ”speciell 
karaktär” är med beskrivningen av fyndmaterialet från många av dem. Fyndmaterialet förekommer 
också inte sällan i t.ex. högfyllningar. Hur vanliga hus med syllstensgrund är på 900-talet kan jag inte 
uttala mig om, däremot är de är ovanliga under bronsålder när en liknande rektangulär konstruktion med 
partiell kantkedja och mindre bendepåer skapas i Sommaränge Skog (Forsman & Victor 2007: 150ff). 
Fyndinnehållet är också likartat det som förekommer i de blockgravsliknande anläggningar som tycks 
förekomma från äldre järnålder och framåt, t.ex. i Björkgärdet (Björck 2014). Likheter finns även med 
fyllningar som förekommer i så kallade syd- eller sydvästportaler, ibland tillsammans med gravar som 
i Slinkbacken (Wexell 2005). Det är möjligt att anläggningarna som Andersson identifierat i Valsta är 
rester av byggnader, men jag vill här föra fram den alternativa tolkningen att de är platser för ritualer 
förknippade med, möjligen hanteringen av kroppar eller andra former av åminnelsepraktiker, allmän 
dödskult eller olika former av kommunikation som underlättas av att utföras på ett gravfält. Att 
stolpkonstruktionen som påträffades i Skälby kan ha utgjort en byggnad känns något mer troligt, men 
även här borde en stolpkonstruktion av annan art kunna vara möjlig. 

I Anna Hed Jakobssons genomgång av de fyra gravfälten i Valsta, där Anderssons RAÄ 59 ingår, 
kan hon identifiera en femte anläggning av samma karaktär som de fyra ovan, den berörs i kapitel 7.7 
(Hed Jakobsson 2017:83f). 
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Anderssons sammanfattning av den kristna begravningspraktiken 
Efter den omfattande genomgången av de olika företeelserna som utgör den kristna 
begravningspraktiken på Valsta- och Skälby-gravfälten sammanfattas de iakttagelser och slutsatser 
Andersson ser som viktigast (2005: 143ff). Avsnittet blir också en sammanfattning av vad som utgör 
den kristna begravningspraktiken och en jämförelse med den förenklade tidigare bilden. 

Det mest framträdande draget inom den nya begravningstraditionen, inleder Andersson med, är 
föreställningen om återuppståndelsen vilken medfört en ny syn på kroppen som endast vilar temporärt i 
graven (2005: 143). Andersson ser skillnaden mellan de två gravskicken i mer teologiska termer än vad 
jag gör som ser främst en signifikant ökning av döda med potentiell post mortem agency och mycket 
möjligt ursprunget till den bredd i vidskepelse kring döden vi ser nedtecknad i modern tid. Det nya 
gravskickets placering av kroppen framställs som en opersonlig väntan med stora överrensstämmelser 
mellan de båda gravfälten. Han tillägger dock, med referens till Redin (1976), att någon reglering av 
kroppsställningar i högmedeltida bemärkelse är det inte frågan om (Andersson 2005: 143). 

I fråga om placering av huvudet märks inte någon norm, i Skälby föredrar man en östlig riktning, 
medan i Valsta har man alternerat mellan öst och väst. Att gravarna på gravfälten avviker påtagligt från 
riktningsnormen man tidigare tillmätt så stor betydelse anser Andersson vara en av analysens viktigaste 
resultat (2005: 143). Han tolkar det vidare som att orienteringen inte varit normgivande under den sena 
vikingatiden. Den starka kontrasten mot Sigtunas välordnade väst-riktningar kan möjligen förklaras med 
att idealen i staden är betydligt mer strukturerade efter en kontinentaleuropeisk modell. På de båda 
gravfälten finns också en tendens att de mer exklusiva gravarna varit riktade med huvudet i väster 
(Andersson 2005: 143). Att Sigtunas gravskick och det i nära anslutning till samhällets övre skikt är 
betydligt mer i linje med det kontinentala är ingen överraskning då båda miljöerna utgör kontaktytor via 
handels- och aristokratiska nätverk med den omgivande världen. Vi kan också anta att 
församlingstanken var betydligt starkare i Sigtuna och liknande miljöer där gillen och liknande 
organisationer förekom. Om vi tror Rimberts Ansgarsbiografi fanns liknande församlingar och grupper 
på Birka under 800-talet (Gräslund 1980: 83ff). 

Det finns vidare ganska stor överrensstämmelse mellan gravfälten i fråga om ett antal föremål, även 
om föremålen inte är så många att man kan slå fast att de ingår i en praxis (Andersson 2005: 143f). 
Knivar och bälten är vanligare inom skelettgravskicket varför de kopplas till den föreställningsvärlden, 
medan kammar är det i brandgravskicket och kopplas till den äldre föreställningsvärlden. Föremål 
kopplade till klädedräkten förekommer i båda även om den kristna dräkten förefaller mer nedtonad och 
lokala sedvänjor verkar vara av stor betydelse. Lokala traditioner framgår även som viktiga i fråga om 
skelettgravarnas inre och yttre utformning. Den trosexklusiva låga rektangulära stensättningen ger 
intryck av att anläggas i kluster, men i Valsta så är deras placering samtidigt underordnad gravfältets 
övergripande organisationsprinciper (Andersson 2005: 144). 

Överlag är dock skillnaderna tydligare än likheterna. Val av yttre och inre gravformer varierar både 
inom gravfälten och mellan dem. Tydligast märks det bl.a. i närvaron av högar vilket bör, enligt 
Andersson, hänga samman mer med de ideologiska sidorna av gravspråket än de religiösa (2005: 144). 
Som avslutning poängteras att den kristna traditionen ser olika ut på de olika platserna, och att vissa 
enhetliga drag kan hittas på den ena, men oftast inte på den andra. Utöver gravskicket punkteras tre 
gemensamma drag: ett likartat föremålsinventarium som indikerar en likartad eskatologisk 
föreställningsvärld, likartade former av begravningskistor som konstrueras enligt samma principer och 
en kraftig avvikelse från det samtida, enhetliga, urbana gravspråket (Andersson 2005: 145). 
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Anderssons syntes, gravspråket på Valsta och Skälby 
I kapitlet gravspråket på Valsta och Skälby sammanfattas till sist Gunnar Anderssons iakttagelser av de 
olika gravtraditionerna på de båda gravfälten och jämförs med varandra. Andersson ger också ett vidare 
tolkningsperspektiv på frågan huruvida förändringarna inom gravspråket skett till följd av att 
människorna var medvetna om dem eller ej (2005: 147). 

I linje med Jens Peter Schjødts tankegångar (1989, 1994) ser inte Gunnar Andersson ett tydligt brott 
med det gamla i och med kristnandet. Bilden från Valsta och Skälby är istället att huvuddelen av det 
kristna gravskicket skapats med utgångspunkt i det förkristna, att nya traditioner skapats ur de gamla 
och att gamla ideal lever vidare i nya ramar (2005: 147). Även de äldre traditionerna förändras i mötet 
med den nya religionen och inom båda traditionernas uttrycks- och föreställningsvärld bibehålls en del 
strukturer, andra förkastas och nya inventarier tillkommer. 

Fig. 29. I Valsta och Skälby introducerades skelettgravskicket under 900-talet och används parallellt under mellan 
ca 100–150 år. I Valsta möjligen ännu längre. Figuren visar antalet skelett-, brand, och kombinationsgravar på 
gravfälten. Från Andersson (2005: fig. 9). 

Nästan alla fenomen Andersson studerat visar hur ett komplext förhandlande skapat dess plats i en 
föreställningsvärld vilken inbegriper både den äldre och den nya religionens element tillsammans med 
profana villkor. Gamla gravformer, som högar och välvda stensättningar, är fortlöpande strukturer vilka 
kan överföras mellan föreställningar då de får nya inventarier i form av kristna skelettgravar. Att valet 
av högen som gravform och symbol är tydligt kopplat till profana levnadsvillkor gör att Andersson inte 
tror att det rör sig om omedveten reception av äldre symboler utan medvetna val bakom gravarnas 
överbyggnader (2005: 148). Närvaron av de religionsexklusiva låga rektangulära stensättningarna tolkas 
som ett medvetet religiöst ställningstagande och illustrerar komplexiteten där tillvarons båda sidor 
samspelar i samma fenomen. 

I det inre gravskicket och valet av begängelseform ser dock Andersson mer uttryck för olika 
religiösa föreställningar. Även de fynd vilka kan knytas till brand- eller skelettgravskicket, som kammar 
eller dekorerade bälten, förefaller kunna reflektera medvetna val vilka illustrerar att vissa delar av den 
äldre begravningstraditionen förändrats. Även inom brandgravstraditionen förändras uppenbart 
gravritualen, bl.a. genom att urnorna får större betydelse, de mänskliga kvarlevorna behandlas 
annorlunda och djurofferritualen förändras, troligen mot att kommunionsmåltiderna får mindre 
betydelse (Andersson 2005: 148). Karaktäriserande är även den lokala variationen som samtidigt kan 
innefatta ett antal gemensamma nämnare vilka knyter samman gravspråket på de båda lokalerna. 
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Förklaringen till det varierande kristna gravspråket presenterar Andersson som ett resultat av den 
splittrade kristna organisationen (2005: 148f med vidare referenser). Bakom det tvetydiga arkeologiska 
materialet från den ca 150 år långa studieperioden kan Andersson ana en mängd olika aktörer, bl.a. ett 
tiotal kristna kungar med olika preferenser och en eskalerande missionsverksamhet med olika avsändare. 
Alla opererar dessutom i en miljö med en äldre social och kulturell kontext i dynamiskt utbyte med sin 
samtida omgivning. En dynamik som kommer till uttryck i texten är också den mellan den äldre sociala 
ordningen, till vilken jag vill föra en etablerad lokal och delvis självständig form av kristendom, och den 
nya mer centraliserade samhällsordning den gryende kungamakten och organiserade kyrkan 
representerade (Andersson 2005: 149). 

Bilden som framträder ur Anderssons studie av Valsta och Skälby är således en helt annan än den 
bild som målas upp i missionshistoriska verk, legender och västnordiska kungasagor, där 
avståndstagande och konfrontation tycks dominera kristnandeprocessens (2005: 149). I texten lyfts 
speciellt påven Gregorius den stores förmaningar till missionärerna verksamma på 600-talet fram, 
förmaningar att gå varsamt fram och förkunna kristendomen på och genom de äldre kultplatserna och 
byggnaderna, snarare än att vara konfrontativ (jfr Nilsson 1992b: 10f). Bilden Andersson målar upp, där 
kristendomen vilken predikades i missionsskedet först framställdes som förenlig med det gamla 
samhällets ideal för att inte stöta sig med majoriteten av befolkningen, visar en medveten 
omvändelsestrategi. Bilden är samma som presenteras i Alexandra Sanmarks studie av 
kristnandeförloppet (2004) och Andersson tror att vi bakom den stora blandningen av gravspråk på 
ättebackarna i Mellansverige kan se resultatet av missionärernas strategi (Andersson 2005: 149) 

Valsta, Skälby och strukturerna 
Andersson har givetvis rätt i att utformningen av de senvikingatida gravfälten är ett utslag av 
missionärerna och de tidiga kristnas medvetna strategi (Andersson 2005: 149). Det är också ett utslag 
av de långsamt förändrade maktförhållandena. Andersson har påvisat att den förkristna religionen i 
Attundaland under 1000-talet var både vital och kunde anpassa sig till förändringar i samhället. Att 
sociala skillnader syns i det förkristna gravskicket är inget nytt. Men Anderson kan visa att även det 
kristna gravskicket tycks följa det äldre mönstret. När Valsta och Skälby jämförs avslöjar det kristna 
gravspråket hierarkier och en ideologisk stratifiering (Andersson 2005: 149ff). I Skälby förekommer 
flera kristna högar och olika stensättningar och platsen ger ett delvis egalitärare intryck. I Valsta tolkar 
Anderson förhållandet där all kristen prakt, och makt, troligen varit samlad och exponerats genom den 
stora gravhögen A1 och alla andra kristna gravar är mycket anspråkslösa (2005: 149f). Runt sekelskiftet 
år 1100 skapas vad han kallar en kristen ”gräddhylla” högst upp på ättebacken med högen A1 och två 

Fig. 30. De tre korslagda 
skelettgravarna i den centrala högen 
A1 på Valstagravfältet Norrsunda 59 
under utgrävning. ATA. Foto 
Gunnar Andersson. 
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exklusivare kristna stensättningar. Det föreslås att det mer organiserade och elitistiska intrycket hos 
Valsta söks i platsens omgivningar där Andersson ser flera indikationer på en närvarande, odefinierad, 
överhet (2005: 150f). I det närliggande Åshusby och Nordians hög ser Andersson en maktnod genom 
vilken impulser från Sigtuna kunnat influera även Valstaborna. Han pekar också på spåren av konflikten 
mellan stad och land vilken i Valstas närhet manifesteras genom Norrsunda kyrka, en östtornskyrka som 
byggs under 1100-talet, troligen på kungligt initiativ (Andersson 2005: 152; jfr Bonnier 1987: 23, 217f, 
med anförda arbeten). I närheten av Valsta finns nu tre av Upplands fyra östtornskyrkor vilket, enligt 
Andersson, kan uppfattas som en styrkedemonstration i frågan hur samhället skulle styras. Med det, och 
den oproblematiska inställningen hos Valstaborna till att blanda kristna och förkristna gravar på sitt 
gravfält fram i 1100-tal, i åtanke är det inte heller svårt att se det Andersson tolkar som uttryck för 
elitism som ett uttryck för ett plötsligt behov att exponera en tydlig kristen identitet. 

Sammanfattande diskussion kring Gunnar Anderssons beskrivning av 
gravskicket 
Gunnar Anderssons Gravspråk som religiös strategi är den sista akademiska text som behandlas i denna 
studie. Andersson är också den som senast analyserat ett vikingatida gravmaterial från Mälardalen på 
den här nivån vilket lett till att texten presenterats mycket detaljerat. Samtidigt innehåller 
sammanfattningen i detta arbete endast en bråkdel av detaljerna hos gravfälten. Texten har dessutom fått 
fylla flera roller, den tjänar som forskningshistorisk text att analysera och som avstampet eller baslinjen 
för de kommande fallstudierna i avhandlingens Del II. Beskrivningen av lokalerna Valsta och Skälby 
tjänar vidare som en form av fallstudier. Därav det stora utrymme texten fått. 

Anderssons analys av gravfälten från Valsta och Skälby rör främst perioden 950–1100 e.Kr., med 
inslag av 800-tal för Valstas del. Han studerar mötet mellan kristna och förkristna trosuppfattningar och 

Gunnar Andersson har ett antal utgångspunkter och perspektiv rörande gravskicket och 
religionsskiftet de avspeglar även resultaten i hans lic-avhandling (2005: 153f). De 
sammanfattas som: 

Det har inte existerat någon enhetlig form av vare sig förkristen eller kristen religion under tiden 
som studeras. 

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

Religion kan liknas vid en aspekt av ett samhälles ideologi och sociala struktur. 

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 föreställningssida med dess 
strukturer och inventarier. 

Gravspråket kan inte förstås om det inte betraktas i ljuset av synkretism och ackulturation, men det 
är inte liktydigt med ”blandreligiositet”. 

Genom indirekt bevisföreing är det möjligt att uttala sig om religion och religiös 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. 
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hur detta uttrycks i gravmaterialet. Tolkningarna speglas ofta i det större perspektivet men materialet är 
företrädelsevis sett ur den vanliga människans, de som gjorde gravarna. 

Anderssons utgångspunkter sammanfattas i slutet av texten och kan illustrera hans syn på 
innebörden i begreppet gravspråk och kan även illustrera var forskningen kring vikingatida gravar i 
Mälardalen stod i början av 2000-talet. Precis som flera av författarna vi tidigare behandlat tillhör 
Andersson traditionen av UV-arkeologer vilka stått i mötespunkten mellan exploateringsarkeologin och 
den akademiska arkeologin. Idag är det en intressant position när möjligheten till utforskande arkeologi 
är mindre än någonsin samtidigt som exploateringsarkeologin förväntas utföra mer forskning och det 
framtagna materialet blir snävt sorterat utifrån frågeställningar vilka bestämdes innan undersökningen 
började. Ingetdera främjar beforskandet av materialet utifrån framtida frågeställningar. 

Anderssons utgångspunkter är ett uttryck för postprocessualismens genomslag i arkeologin och 
avslöjar att mycket har hänt om vi jämför dem med de andra författarnas. De är också ett uttryck för hur 
frågeställningar, vilka förekommit rörande religionsskiftet inom nordisk religionsvetenskap och 
arkeologi de senaste decennierna, formas av mötet med ett materiellt arkeologiskt källmaterial 
(Andersson 2005: 153).  

En av Anderssons föresatser är att testa den traditionella bilden av kristnandeförloppet och idéerna 
kring hur det förväntas ta sig uttryck i källmaterialet. I det lyckas han mycket bra och bilden som 
presenteras av det kristna gravskicket under missionstiden framstår som mycket annorlunda, mycket 
mer komplext och även mer dynamiskt än den äldre bilden. Han kan till exempel visa att gravfältens 
förankring i en social kontext inte upphör för att delar av befolkningen blir kristna, inte heller efter att 
huvuddelen av befolkningen förefaller ha blivit kristen. Den sociala kontexten och gravskicken kan 
anpassas till nya impulser och kristna idéer får plats på ättebackarna. Detta vittnar troligen både om 
maktförhållanden och en medveten missionsstrategi. Att kristna gravar anläggs på ättebackarna under 
både gamla och nya gravöverbyggnader ser Andersson som ett uttryck för hur gamla och nya idéer kan 
förmedlas och översättas genom antingen nya inventarier eller eskatologiska likartade fenomen. Vidare 
understryker han hur landsbygden och de tidiga urbana miljöerna utvecklas olika, men att aristokratin 
utgör länkar mellan dem båda. I relationen finns även en spänning mellan nya idéer kring individ och 
ägande och de äldre mer kollektiva, något som delvis förklarar förändringen och valet av gravspråk. 

Ett drag som sticker ut hos Andersson är hans praktiska tolkningar av fenomen, som t.ex. 
översättningen av ordet likhus på runstenar eller att medeltidslagarnas förbud mot åkallan av högar är 
ett resultat av högens anknytning till odalmentaliteten och därför är ett hot mot den nya ordningen 
snarare än ett uttryck för att religiösa praktiker fortfarande pågick. Tyvärr är det lika svårt att bevisa 
Anderssons hypotes som det är att visa om olika former av döds- eller förfäderskult fortfarande pågick 
på de gamla gravfälten under 1100- och 1200-talet då det lagmaterialet nedtecknades. 

En aspekt som Andersson har gemensamt med t.ex. Biuw (1992) och Ambrosiani (1964) är att 
terminologin kring de olika typerna av gravar ingår i förförståelsen och presenteras oreflekterad, vilket 
troligen avspeglar författarens praktiska arbete med terminologin under inom Riksantikvarieämbetet.  

En intressant utveckling inom området är att gravterminologin, vilken följt med sedan Ambrosianis 
avhandling (1964) har delats upp i beståndsdelar vilka kan kombineras i olika former för att beskriva 
fenomen som påträffas i olika typer av gravar. Anderssons text visar även att modellen för gravfältens 
utveckling (Ambrosiani 1964, Bennet 1987a) inte längre strikt kan appliceras då gravtypernas kronologi 
blivit betydligt luddigare än den tidigare framställts. Ambrosianis egna hårda källkritik och försiktighet 
rörande modellens användbarhet förefaller därför mer berättigad än någonsin. 

Anderssons resultat visar ovedersägligt hur lokala förhållanden, och lokala förhandlingar, både i tid 
och rum är helt avgörande för de uttryck gravskicket tar när lokala föreställningar kombineras med 
regionala och överregionala. Varje gravfält blir därför en unik representation av hur den historiska 
dynamiken avspeglas på platsen, dvs. hur den sociala, ideologiska, geografiska och religiösa kontexten 
samverkar över tid. Gravfältet kan sägas vara den historiska processens unika avtryck och varje enskild 
grav är punkten där processen artikuleras och manifesteras materiellt i rumtiden.  
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Strukturanalys av Anderssons resonemang 
Då Anderssons framställning av vikingatidens 
gravskick är den modernaste vi behandlar i detta arbete 
kan det vara på sin plats att analysera hans text genom 
att försöka följa strukturen i några av resonemangen. 
Analysen nedan bygger främst på minnesanteckningar, 
är kort, översiktlig och inte heltäckande på något sätt, 
men kan ge underlag för vidare diskussion. 

Grundföresatsen för Andersson är att testa eller 
ifrågasätta den äldre enkla bilden av kristnandeförloppet 
och hur gravskicksförändringen beskrivs. Andra 
grundantaganden är att personerna inblandade i skiftet 
var mycket medvetna om gravspråkets betydelse, att 
händelseförloppet tog sig lokala uttryck och att det inte 
kan förstås i svart-vita termer utan som ett uttryck för 
synkretism. Speciellt Jens Peter Schødt (1989: 192ff) 
och Anders Hultgård (1992: 52ff) är basen för synen på 
processen. Vi har tidigare berört att ackulturation borde 
vara ett bättre begrepp i sammanhanget, men Andersson 
föredrar synkretism så det används här. I resonemangen 
nyanserar Andersson den tidigare polariserande bilden 
av religionsskiftet och vill ersätta den med en mer 
heterogen bild. Många av resonemangen är samtidigt 
satta i ett motsatsförhållande. De tydligaste kategorierna 
är det gamla och det nya vilka troligen är både 
undermedvetet konstruerade och ett utslag av 
källmaterialets natur, samt i förlängningen de frågor och 
metoder som skapat det. 

Den tvådelade strukturen märks t.ex. i 
resonemangen kring brandgravskicket och 
skelettgravskicket. Rörande brandgravskicket finns en 
tyngdpunkt på det inre gravskicket och ritualteori (t.ex. 
Podeman-Sørensen 1996:31) som förklaringsmodell för 
fynd och urnor i gravarna. I fråga om skelettgravskicket 
ligger istället tyngdpunkten på det yttre gravskicket och 
realpolitik/odal (Zachrisson 1994). 

De två motsatsparen och alla fenomen som ryms i dem vävs dock samman till viss del genom 
resonemangen kring synkretism. Från det begreppet kan vi följa en resonemangskedja vilken bygger på 
kontinuitet i samhället och innefattar en germanisering av kristendomen. Slutpunkten blir ett nytt 
gravspråk som växer fram ut det gamla och främst förknippas med den rurala miljön. Den rurala miljön 
i sin tur är bunden i motsatsparet rural – urban och i den urbana miljön ser Andersson motorn vilken 
tvingar fram flera av de synkretistiska fenomenen när kungamakt, kyrka och en ny typ av individuellt- 
eller organisationsägande gör sig gällande. Fenomen som runstenar, de speciella bältena med 
”orientalisk” ornamentik och det nya intresset för att bevara den döda kroppen kan betraktas som 
individers och familjers förhandling om sin plats i den framväxande nya ordningen.  

Vid ett fåtal tillfällen förklarar Andersson observationerna av nya fenomen på gravfälten med att 
de stammar ur det omvälvande 900-talet (t.ex. 2005: 100 med ref; jfr Hed Jakobssons 2017 liknande 
observationer). Slutsatsen är utan tvivel riktig men diskuteras mycket lite i förhållande till gravskicket. 
I den klassiska framställningen av kristnandet är 1000-talet perioden där gravskicket börjar antar kristna 
drag men utgår vi från Anderssons korta hänvisning till 900-talet blir perspektivet ett annat. Att 1000-

Många av resonemangen hos Gunnar 
Andersson struktureras efter 
motsatsparet det gamla och det nya.  

I kategorierna kan flera företeelser 
placeras, bl.a. 

Det gamla: 

Hedniskt 

Ättesamhälle 

Kollektivt ägande/odal 

Lokal samhällsreproducerande kult som 
hanterar tillvarons oförutsägbara sida. 

Högar 

Brandgravar och resa 

Ruralt 

Det nya: 

Kristet 

Kungamakt/kyrka 

Hierarkisk 

Runstenar 

Uppståndelse/kropp 

Speciella bälten 

Urbant 
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talets stora gravskicksförändring där skelettgravskicket införs på majoriteten av gravfält, att högen 
revitaliseras som gravform, att amulettringar börjar användas i skelettgravarna och att runstenar blir 
vanliga är inte början av en process utan det är konsekvenserna av händelser på 900-talet vilka först då 
gör sig påminda i den materiella kulturen. I ett vidare perspektiv är samtidigt 900-talet en konsekvens 
av händelser på 800-talet vilket i sin tur såg efterdyningarna av den stora förändringen i religion och 
gravskick som påbörjades under folkvandringstid och kommer diskuteras längre fram i avhandlingen. 

Om vi till den observationen lägger Anderssons att det under hans studieperiod från ca 800–1100 
inte finns någon ”enhetlig” form av kristen eller förkristen religion (2005: 153) kommer vi till slutsatsen 
att 900- och 1000-talen måste betraktas som en period utifrån sina egna villkor. Perioden utgör en 
gravspråksmässig middle ground, där gravskicket inte kan bedömas utifrån idéer om enhetliga kristna- 
eller förkristna föreställningar. Precis lika lite kan 700- och 800-talet bedömas utifrån idén att det finns 
ett enhetligt gravskick. Tyvärr formas ofta vår förståelse av gravskicket, trots att vi lätt kan se dess 
heterogena karaktär, av att vi beskriver och resonerar kring det i dikotomiska termer. Andersson är precis 
som de flesta före honom fångad av idén att det går att skilja mellan ett kristet och ett förkristet 
gravskick. Att svara på en teologisk fråga med arkeologiskt källmaterial är mycket svårt om inte 
omöjligt. Andersson slår fast att ett religionsskifte främst sätter spår i en religions uttryckssida. Han har 
rätt i att det är vad som förändras snabbast och tydligast. Att uttryckssidan främst iscensätts genom 
sociala normer och förmedlas genom praktiker gör att vi även i de arkeologiska spåren av dessa har 
mycket svårt att sätta fingret på en teologisk gräns. Däremot kan vi se när normer och sociala praktiker 
förändras och där spelar troligen elementen i gravskicket stor roll. Dynamiken mellan de medvetna valen 
och den omedvetna receptionen Andersson och Schødt diskuterar (1994) kommer troligen där till sin 
rätt. Samma fenomen diskuteras även närmare i kapitel 6 om minnen och monument längre fram. 

Trots att den här strukturanalysen var mycket kort och enkel gav den goda resultat och belyste 
Anderssons infallsvinklar ur nya perspektiv. Resultatet kunde i sin tur användas för att ytterligare belysa 
förändringen av gravskicket under yngre järnålder. Med det avslutas diskussionen om Gunnar 
Anderssons lic-avhandling. Anderssons observationer sätts i avhandlingens Del II i ett vidare perspektiv 
genom Anna Hed Jakobssons gravfältsstudie ur ett bygdeperspektiv. 
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2.9. Sammanfattning -gravarkeologisk textgenomgång 

Den gravarkeologiska histiografiska genomgången på de föregående sidorna genererade en mängd 
information, där en stor del rör gravskicket under yngre järnålder och främst vikingatid. Tillsammans 
med informationen diskuterades generella trender och enskilda fenomen av forskningshistorisk art. 
Nedan har de anteckningar som i viss mån förutsättningslöst togs under textläsningsmomentet sorterats 
i enlighet med grundad teori-metoden (Gustafsson 2017: 16; Hartman 2001: 83, 88; Glaser 1978: 61f, 
94). Utifrån anteckningarna och texterna ovan har flera problemkomplex utkristalliserats. Stycket nedan 
behandlar främst bakgrunden till och villkoren för produktionen av arkeologisk information. För en 
beskrivning av den yngre järnålderns gravskick hänvisas till de olika författarkapitlen, främst Anne-
Sofie Gräslund och Gunnar Andersson, kapitlet om ben- och stenpraktiker samt fallstudierna i Del II. 

Att systematisera intrycken från texter vilka producerats över mer än hundra år inom ett ämne som 
förändrats radikalt i vissa aspekter är en utmaning. De begrepp som kan omfatta alla fenomen är ofta 
allt för vaga för att vara intressanta. Det gick dock utan större problem att dela in iakttagelserna i tre 
kategorier som alla avgörande formar den arkeologiska diskursen. Kategoriseringen är i sin tur ett försök 
att synliggöra delar av de relationer vilka påverkar den arkeologiska kunskaps- och minnesproduktionen 
samtidigt som de är oundvikligt hoptrasslade i en Hoddersk sticky entanglement (2012). 
Kategoriseringen av problemkomplexen erbjuder även en glimt av arkeologins kulturella 
minneslandskap (Basu 2013. Se vidare kapitel 6 om minne och historisk gravitation).  

De tre problemkomplexen är, 1. Hypoteser och den undersökningspraktiska ramen vilket främst 
behandlar de villkor som styr produktionen av det arkeologiska källmaterialet och hur det vidare kan 
behandlas, 2. Gravarna som källmaterial vilket främst berör forskningen på gravmaterial, samt 3. 
Övergripande koncept och föreställningsvärld vilket omfattar bakomliggande koncept vilka 
genomsyrade de andra kategorierna men samtidigt var för övergripande för att sortera med dem. 

Kategorierna innehåller i sin tur flera undergrupper, där vissa förekommer i några biografier och 
andra i andra i varierande grad. Det bör understrykas att kategorierna och undergrupperna inte är statiska 
företeelser utan ett uttryck för olika relationer och processer i ett system där förändringstakten sker i 
olika hastighet. 

Kategorierna utgör också de formativa elementen i det arkeologiska gravskicket. Kategorierna och 
deras undergrupper är potentiella forskningsämnen i sin egen rätt och redovisas här mycket kort. 

Hypoteser och den undersökningspraktiska ramen 
Det här problemkomplexet behandlar främst frågor som styr produktionen av det arkeologiska 
källmaterialet. Produktionen av källmaterial är avgörande för hur materialet kan användas inom 
forskningen i framtiden. Frågan blir mer aktuell med tiden då andelen forskning som utförs i samband 
med exploateringsarkeologiska undersökningar ökar, vilket även gör att mängden källmaterial som 
producerats i syfte att endast svara på specifika frågor också ökar. Att huvuddelen av forskningsfrågorna 
vilka formar produktionen av arkeologiskt källmaterial formuleras inom myndigheter vars huvudsyfte 
inte är forskning är ett dilemma som påverkar källmaterialets användbarhet i framtiden. 
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Några av de undergrupper som framkom inom kategorin vid textgenomläsningen är: 
-Dokumentation och presentation. Grundläggande för det arkeologiska källmaterialets

användningsbarhet är dokumentationen och presentationen av undersökningsresultaten. I dag 
bestämmer exploateringstryck, ekonomiska faktorer och frågeställningarna vad som undersöks och vi 
dokumenterar det vi letar efter. Det dokumenterade bestämmer sedan undersökningens resultat och 
materialets fortsatta användningsbarhet. Arkeologins klassiska dilemma, att vi förstör det vi undersöker, 
är ständigt aktuellt. Hur arkeologiska undersökningar skall rapporteras är något som diskuterats länge. 
Dokumentation framställs ofta som en rent objektiv praktik, vilket delvis stämmer, men processerna 
som avgör vad som är värt att dokumentera är en ständig förhandling och allt annat en objektiva. Redan 
i dokumentationen inympas många av de föreställningar undersökarna och de vilka bestämmer 
undersökarnas villkor har. Bl.a. Kaliff och Cassel diskuterar hur dokumentationspraktiker påverkar 
källmaterialet och verkar begränsande (se t.ex. Kaliff 1992: 39ff).  

Ann-Mari Hållans Stenholm diskuterar arkeologiska rapporter som forskningsunderlag i sin 
avhandling och tar bl.a. upp den svårdefinierade roll fältdokumentation har som källmaterial, samt berör 
standardiserad terminologis för- och nackdelar (2012: 101f). Stycket innehåller även en kort historik 
över den svenska arkeologirapportens historia. Hon presenterar även en bild av rapporten där äldre 
rapporter ofta ses som undermåliga vad gäller tolkningar, teoretiska perspektiv och definitioner av 
grundläggande begrepp, något hon själv håller med om. Hon redovisar vidare resultat från Projekt 
Uppdragsarkeologi vid Riksantikvarieämbetet där rapporter från 1999-2001 utvärderats och befunnits 
ha förhållandevis god kvalité i fråga om rapportering av vetenskapliga syften och redovisning av 
metoder och prioriteringar (Hållans Stenholm 2012: 101; Gustafsson & Magnusson Staaf 2002).  

Intressant nog har både jag och Anna Röst (2016: 41f) en motsatt erfarenhet av att försöka utnyttja 
rapportmaterial för forskning, nämligen att det äldre rapportmaterialet är betydligt lättare att hitta 
information i och applicera på nya frågeställningar. Att rapporterna har varierande kvalité är alla överens 
om och Röst understryker problemen med att metoder inte redovisas. Jag kan stödja Röst i åsikten att 
ritningar och fotografier från tiden fram till ca 1975 är helt överlägsna de publicerade rapporterna från 
90- och 2000-talet för informationsförmedling (2016: 41f). Vidare är det övergripande intrycket av
moderna rapporter betydligt rörigare. T.ex. kan information om en anläggning finnas spridda på flera
platser. Avsaknaden av redaktionell överblick, och fenomenet att fynd och anläggningsnummer ändras
fler gånger under processen, gör att fynd och anläggningar i flera fall refererats till med olika namn och
typbenämningar och kan variera mellan text och figur.

-Tekniska metoder. Frågan om tekniska metoder är ofrånkomligt kopplad till
dokumentationsproblematiken. Undersöknings- och dokumentationsmetoder driver både forskning och 
undersökningarnas genomförande samtidigt som teknikutvecklingen har sin egen motor vilken driver 
forskning och undersökningsmetoder. Nya tekniska metoder kan göra det möjligt att ställa nya 
forskningsfrågor eller samla in och hantera data på sätt som kan omforma arkeologin. T.ex. 
möjliggjordes Ambrosianis och Hyenstrands modellers stora genomslag av inventeringsprotokoll och 
publiceringen av den ekonomiska kartan. På samma sätt har dagens geografiska informationssystem och 
digitala fornminnesregister förändrat, men även styrt, möjligheterna för forskning i en tydlig riktning. 
På samma sätt har även aDNA-forskningens utveckling öppnat en ny horisont av spännande frågor som 
kan ställas till arkeologiskt källmaterial på ett sätt som gör ämnet intressant även för icke-humanistiska 
forskare och finansiärer, samtidigt som den reanimerar en rasbiologisk kolonial diskurs. 

-Hypotesproblemet. Hypotesproblemet är ett klassiskt vetenskapshistoriskt problem och rör
spänningen mellan induktion och deduktion och hur det omsätts i praktiken (Wiedersheim-Paul & 
Eriksson 1991). Det resulterar i metodparadoxen att vi måste veta vad vi letar efter för att hitta det, alltså 
kan en starkt deduktiv eller hypotesdriven arkeologi inte hitta någonting nytt då synsättet bestämmer 
frågeställningar och färgar hur och vad som undersöks och dokumenteras. För att förnya sig eller kunna 
hitta nya fenomen måste således arkeologin vara induktiv och upptäckande på ett sätt som tillåter att 
materialet kan bearbetas utifrån multipla hypoteser. Sherlock Holmes ses ofta som en representant för 
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den rena deduktionen, men använder ofta snarare en abduktiv metod.11 Den abduktiva metoden 
kombinerar det deduktiva och det induktiva synsättet och förutsätter en inledande dataackumulation 
vilken måste genomföras så objektivt som möjligt och ses som helt avgörande för bildandet av en 
prövningsbar hypotes. För att framställa ett arkeologiskt källmaterial vilket kan användas i framtiden 
krävs således en abduktiv arkeologi vilka tillåter att det producerade källmaterialet kan användas som 
underlag för flera olika framtida hypoteser. 

Hypotesproblemet rör också arkeologins skala i rum och tid. En central fråga är då vilken skala som 
krävs för att skapa en meningsfull arkeologi (se t.ex. Fahlander 2013). 

-Praktik och byråkrati. Frågan om praktik och byråkrati hänger ihop med de andra två och handlar
om hur de begränsningar den fysiska praktiken och omvärlden sätter på ämnet och styr resultaten. 
Praktiken är både förblindande och formande. Vinterljus och vattensållning påverkar resultatet på sitt 
sätt och hur anläggningar och fynd registreras formar källmaterialet på ett sätt som sedimenterar de 
praktiska strukturerna i källmaterialet (jfr Kaliff 1992: 39ff). Metoderna och det praktiska 
genomförandet av forskning och undersökningar styrs inte bara av arkeologisk erfarenhet och 
forskningsfrågor utan även ofrånkomligt av ekonomi och byråkrati. Praktiken är ett resultat av relationer 
till samhällsinstitutioner, tid och geografi vilka tvingar fram avväganden mellan resultat och ekonomi. 
T.ex. med storskalig matjordsavbaning hittas lämningar vilka inte är synliga ovan jord, samtidigt som
vaga och sköra anläggningar kan skadas eller försvinna. Om man daterade alla gravar på ett gravfält
skulle man få fantastiska resultat, men det görs aldrig. Snarare har antalet C14-dateringar i flera fall
sjunkit i jämförelse med de som utfördes på gravar under undersökningarna i Norra Spånga (Biuw 1992).
Ett bra exempel finns dock i Upplandsmuseets undersökningar av boplatserna i Säby, Danmark sn, vilka
visade på informationsvinsten med att genomgående C14-datera anläggningar, speciellt för att fånga en
lokals första och sista användningsfas (Hennius 2012: 265).

I det här problemkomplexet är det mer synligt än i andra vad Paul Basu menar med att det kulturella 
minneslandskapet ständigt påverkas av relationerna i de föreställda världar vilka är resultatet av 
tillvarons komplexitet. Basu sammafattar det med:  

… these are not objectively given relations which look the same from every angle 
of vision, but rather that they are deeply perspectival constructs, inflected by the 
historical, linguistic and political situatedness of different sorts of actors (including 
nation-states, diasporic communities, sub-national groupings, villages, families, 
etc.), (Basu 2013: 116; jfr Appadurai 1990: 296). 

Gravarna som källmaterial 
Eftersom min övergripande fråga rör förändringen av gravskicket under den yngre järnåldern och 
texterna valdes för att de utgör delar av grundlitteraturen i ämnet är det inte förvånande att huvuddelen 
av informationen förmedlad i dem och minnesanteckningarna rör det. Utöver att förmedla 
undersökningsresultat uttrycker texterna en uppsjö av frågeställningar och underliggande idéer. Som 
tidigare påpekats smälter begreppen och föreställningarna delvis ihop med de i andra kategorier, 
samtidigt spelar de en tydlig roll i författarnas analyser av gravskicket. Bland de undergrupper, eller 
aspekter, som noterats kring gravarna som källmaterial finns: 

-Gravpraktiker, monument och hantering av kvarlevor. Huvuddelen av texterna rör gravarnas
materialitet vilket är ett utslag av arkeologins natur. Kategoriseringar och typindelningar är enormt 
viktiga verktyg i den arkeologiska analysen, men hur olika gravtyper och gravskick kopplas till ett vidare 
perspektiv varierar stort och är tidsbundet. De praktiker som skapat källmaterialet författarna studerar 
betraktas i varierande grad och synen på gravmonumenten som uttryck för formationsprocesser varierar 

11 I den första Sherlock Holmes-berättelsen A Study in Scarlet (Doyle 1887) säger Holmes: It is a capital mistake 
to theorize before one has data. Insensibly one begins to twist facts to suit theories, instead of theories to suit facts. 
Ett liknande uttalande finns även bl.a. i A Scandal in Bohemia (Doyle 1891). 
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också. Synen på källmaterialet är tydligt avhängigt syftet med studierna och undersökarens förförståelse. 
Almgren betraktar gravarna i ljuset av de västnordiska sagorna och därför blir de element i ett etnologiskt 
eller folkloristiskt narrativ och kan förändras därefter. Ambrosiani och Hyenstrand ser dem som 
statistiska proxy varför gravarna i analysen förvandlas till odelbara enheter och Kaliff ser dem som 
bärare av föreställningstraditioner med djupa tidsrötter vilket tillåter, eller till och med, utgår från 
långsam förändring. Även idéerna kring vad det är man studerar när man undersöker eller forskar kring 
ett gravmonument formar metod och resultat. I många fall framställs registreringen av gravdata som 
närmast objektiv trots ovan nämna påverkan. Hur datan sedan används varierar och kan t.ex. innefatta 
försök till bedömning av vilken religion de som byggde monumentet eller gravlades hade. Steget mellan 
den påtagliga materialiteten hos en död kropp eller förhistoriska människors vana att stapla stenar och 
att försöka bedöma en länge död persons religiösa uppfattning är förvånansvärt kort. De praktiker som 
skapar gravarna är förankrade i människors kommunikativa och kulturella minne (t.ex. Assmann 2008), 
och de praktiker som skapar den arkeologiska kunskapen om dem lika så. Gravpraktik, eller 
begravningspraktiker, är ett mycket brett fenomen och kan vara ett av detta arbetes vanligaste ord. I 
slutändan styrs både våra och de förhistoriska människornas praktiker när vi skapar eller undersöker 
gravar av vår medvetna och undermedvetna förståelse av graven som koncept. 

-Hur och varför sker förändring? Att förändring i gravskicket sker är något som ingår i
förståelsen av arkeologiska kulturer och arkeologiskt källmaterial. Ibland uppmärksammas förändringen 
mer, som i frågan om kristnandeprocessen, om den kan knytas till andra aspekter än de rent materiella. 
När det materiella är kopplat till minnesproduktionen rörande gruppbildning eller nationell självbild ges 
förändringar i det materiella ofta en förklaring som går långt utöver det arkeologiska. I texterna ovan 
berörs inte oväntat förändring i gravmaterialet återkommande. T.ex. för Almgren var evolutionen en 
självklar princip och ett av syftena med hans studie är att illustrera framväxten av olika gravtyper i olika 
bygder. Ambrosiani och Hyenstrand diskuterar inte motorn bakom förändringar i gravskicket i någon 
större utsträckning. Andersson däremot har tack vare den postprocessualistiska teoripluraliteten en 
möjlighet att genomföra studier vilka lyfter fram människors förmåga att förhandla sin individuella plats 
i förhållande till olika traditioners föreställningar kring begravningspraktiker och sociala normer. 
Föreställningarna kring hur och varför förändringar sker är både forskningsfrågor och föreställningar 
om samhället. De betraktas sällan men kan påverka hur vi behandlar källmaterialet i allra högsta grad. 

-Förändringen i gravskick. Frågan om hur författarna behandlar förändringen är delvis kopplad
till den ovanstående kategorin men inte helt, t.ex. Ambrosiani och Hyenstrand, vilka inte närmare 
diskuterar motorn bakom förändringen, utnyttjar den som en möjlighet att spåra samhällsutvecklingen 
geografiskt. Hyenstrands skrifter kring gravskick, vilka inte diskuteras närmare i detta arbete (t.ex. 1979, 
1980), är dock uttalat processuella och gravskickets förändring kan där ses som ett uttryck för 
geografiska och ekonomiska faktorer i samhället. Hur författarna, utifrån sina frågeställningar och 
föreställningar kring motorn bakom förändringen, behandlar förändringen i gravskick får stora 
konsekvenser. Hos Ambrosiani och Hyenstrand där endast tydliga gravskick vilka förändras i takt med 
den arkeologiska periodindelningen inkluderas i framställningen illustreras detta tydligt då de 
inkluderade gravtyperna förhöjs till norm. Överlag har förändringar vilka inte lätt låter sig placeras i 
enkla ”antingen eller-kategorier” svårt att förmedlas bortom den individuella studien. Till 
problemkomplexet hör också den förhistoriska människans hantering av förändring i sin samtid och hur 
den kommer till uttryck. Vad som faktiskt hände och vår nutida förståelse och förmåga att tolka de 
materiella spåren av det skapar en intressant dynamik, speciellt när förändringen förefaller röra sig delvis 
mellan kategoriseringar och fenomen vi tack vare vår förförståelse har svårt att jämföra. Som t.ex. 
mellan begravningar och offer. 

-Individualisering. En av de aspekter som ger intryck av att påverka gravskicket och
framställningen av enskilda gravmonument, och som också lyser igenom i texterna om det, är synen på 
individen eller individuella gravar. Individens roll i samhället såväl som vår förförståelse av begreppet 
tycks påverka både den faktiska utformningen av gravarna, samt hur vi undersöker och skriver om dem. 
På så vis påverkar förståelsen kring individbegreppet både den praktiska hanteringen av gravar och 
synen på gravbegreppet. Hur en enskild grav skall betraktas och undersökas varierar mellan 
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forskningsfält och författarna i den här studien. Föreställningen att alla döda skall få en individuell grav 
förefaller vara en relativt modern tanke som blir vanligare under vikingatid. Enskilda gravmonument 
vilka innehåller huvuddelen av kvarlevorna från en person förefaller ha funnits genom hela förhistorien, 
men de är snarare undantaget. I regel dominerar kollektiva gravskick där gravmonument snarare 
innehåller kvarlevor från flera personer eller endast delar av en individ. Ett externt situerat 
personbegrepp tillsammans med en vag gräns mellan begreppen människa och djur tycks göra individen 
till ett tidvis svårfångat begrepp (Winther Jørgenson & Phillips 2000; Hedeager 2011). Hur gravarna 
modifierar landskapet blir ett uttryck för existerande relationer och identiteter (Hendon 2000: 50). I 
diskussionerna kring gravarna i förhållande till individen och dennes roll i samhället skönjs även en 
kontrast mellan individualisering och individuering12. Troligen kan hela denna underkategori falla under 
Gravpraktiker, men då den framstod som relativt distinkt i förhållande till de mer generella 
gravpraktikerna vilka diskuterades i texterna fick den en egen kategori. 

Övergripande koncept och föreställningsvärld 
Till sist har vi tre övergripande principer vilka ständigt finns i bakgrunden av alla resonemang kring 
gravar i texterna och som troligen även varit de bakomliggande principerna som styrt föreställningarna 
kring gravar genom förhistorien. De utgör grundpelare i det kulturella minneslandskapet och är nyckeln 
till förståelsen av förändring av gravskicket. Om den undersökningspraktiska vardagen formar vår 
produktion av arkeologiskt källmaterial är det här några av principerna bakom praktikens utformning. I 
fråga om gravar blir det mycket tydligt att förståelsen av begreppet avgjort vad som undersöks och 
dokumenterats, samt i sista hand uppfattats som objektiv information om gravskicket. Förståelsen har 
bekräftats utifrån undersökningar styrda av förståelsen och bilden av gravskicket har formaliserats 
genom ett oreflekterat användande av förenklade modeller. Problemet kan dock överkommas genom 
kvalitativa djupstudier, analogier (jfr Kaliff & Østigård 2013:25ff) och nya teoretiska- och 
tvärvetenskapliga infallsvinklar. Undergrupperna här är också mycket nära besläktade och kan betraktas 
som noder i ett visualiserat Hodderskt trassel eller gravarkeologiskt konceptnätverk. 

-Gravbegreppet. Precis som individen är en organiserande princip på analytisk- och
konstruktionsnivå så är gravbegreppet en övergripande organiserande princip för byråkrati och 
utformning av undersökningar vilken påverkar nästan allt i den undersökningspraktiska kategorin. 
Samtidigt är det kopplat till kosmologiska föreställningar och styr hur vi tolkar fornlämningar. Texterna 
vi studerat tidigare illustrerar tydligt hur förståelsen av begreppet inkluderat vissa fenomen och uteslutit 
andra. Texterna visar vidare en förändrad syn på gravbegreppet och hur gravar kan utnyttjas som 
källmaterial, i vissa aspekter. I andra förändras den mycket långsamt, vilket leder vidare till nästa 
undergrupp. 

-Kulturell förförståelse. Som ytterligare en övergripande princip vilken påverkar arkeologisk
praktik och analys såväl som den undersökningspraktiska vardagen finns den kulturella förförståelsen. 
Den gör att vi mer eller mindre undermedvetet tror oss veta vad en grav är och vad den har för funktion. 
I de flesta publikationer är gravbegreppet relativt oproblematiskt samtidigt som användningen av graven 
som arkeologiskt källmaterial förändras kraftigt. Förståelsen av vad en grav är färgar hela vårt 
förhållande till fenomenet och kan bl.a. synliggöras av kontrasten mellan publikationerna Vad är en 
grav (Appelgren & Renck 2007) och De dolda döda (Engström 2007) vilka diskuteras längre fram. Inom 
svensk arkeologi är fortfarande den västerländska, protestantiska, bilden av gravbegreppet förhärskande, 
även om annorlunda perspektiv (t.ex. Kaliff 1997; Appelgren & Renck 2007) har börjat smyga sig in 
om än ofta kritiserat. Även Neil Price har ifrågasatt den förhärskande närmast protestantiska bilden av 
praktikerna kring gravar som blir tydligare ju närmare vår tid arkeologin rör sig (2013). Den kulturella 

12 Individuering. Begreppet är delvis inspirerat av Jung (Hark 1997) men innebär här framförallt strävan att bli 
självständig, men som en del förankrad på en bestämd plats i helheten. Här har det också innebörden av att ett till 
stora delar externt situerat individbegrepp blir mer internt eller kroppsligt situerat. 
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förförståelsens inverkan på arkeologisk forskning och dess tolkningar blir också större ju fler aktörer 
från utanför ämnet som är inblandade i produktionen och förmedlingen av resultat. För tydlighetens 
skull bör det dock tilläggas att andra aktörer, t.ex. från kulturantropologin, även kan minska 
förförståelsens inverkan. 

-Minne, glömska, komplexitet. Minne, glömska och komplexitet är alla aspekter av den
arkeologiska tillvaron och gravforskningen vilka i varierande grad behandlas i texterna. De är precis 
som gravbegreppet och kulturell förförståelse principer som påverkar och utformar vår förståelse av 
källmaterialet. Minne och glömska kommer till uttryck på varierande sätt från Oscar Almgrens 
diskussion om gravarnas roll som fokus för åminnelseritualer till diskussioner om skelettgravars 
markering ovan jord och medveten manipulation av gravens anknytning till det förflutna och 
markägande hos Gunnar Andersson. Minne och glömska är två genomgående principer i utformningen 
av det arkeologiska källmaterialet, både i sin samtid och i vår arkeologiska vardag, och basinventarier i 
framställningen av individuella och kollektiva identiteter. Ett exempel på hur minne och selektiv 
glömska använts i praktiken återfinns i hur den kulturella förförståelsen påverkat gravbegreppet vilket i 
sin tur styrt vilka typer av fornlämningar som skall betraktas som gravar. Vad som förstås som gravar 
reproduceras sedan i den levande föreställningsvärlden. Att källmaterialet och dess användning, då som 
nu, är ett resultat av komplexa processer och relationer framgår också i varierande grad i texterna. Ibland 
är de en motivering för studierna (Andersson 2005) och ibland finns de i partierna om källkritik och som 
motivering varför vissa gravtyper utelämnas (Ambrosiani 1964). Komplexiteten i relationerna vilka 
utformar gravarna i sin samtid speglas i de komplexa relationer som styr produktionen av vår samtids 
minne i relation till arkeologisk kunskap (Nora 1989; Basu 2013: 116; Appadurai 1990: 296). 

Ett urval av problemkomplexen 
Ovan presenterades flera av de problemkomplex och undergrupper vilka framträdde i genomgången av 
de gravarkeologiska texterna. Flera av dem var förhållandevis väntade medan andra var mer 
överraskande, t.ex. likheten mellan bebyggelsearkeologins framväxt och framväxten av den moderna 
digitala arkeologin. Överraskande vara även hur en statistisk analysmodell kunde förändra synen på 
järnålderns gravskick till något upphovsmannens egen källkritik sade att det inte var. Även den i texterna 
relativt vanliga närvaron av gravskick, vilka associeras med bronsålder och äldre järnålder, i den yngre 
järnålderns gravskick var överraskande då de tycks försvinna när samma texter refererats till. Utifrån 
textgenomgången har det också tydligt framkommit att en mycket snäv definition format bilden av det 
förhistoriska gravskicket. Definitionen har bl.a. framhävt viss hantering av kvarlevor på bekostnad av 
andra. Den snäva bilden är delvis styrd av kulturell förförståelse kring vad som är en grav, men har även 
formats av de arkeologiska frågeställningarna. Vad vi kan kalla det snäva arkeologiska gravskicket är 
dock förhållandevis ungt och formaliseras inte förrän under mitten av 1900-talet. 

I avhandlingens Del II kommer vi arbeta vidare med de delar av gravskicket som tidigare fallit 
utanför de etablerade idéerna kring vad som utgör en grav och hur gravskicket förändras under den yngre 
järnåldern. Det innefattar frågor kring hur begravningspraktikerna, samt hanteringen av ben och sten, 
förändras i början och slutet av den yngre järnåldern. Förändringen och hur den kunde normaliseras kan 
förstås om den betraktas utifrån perspektiv vilka innefattar minnesforskning och synen på graven och 
individen som koncept. 

Den arkeologiska bilden av gravskicket 
Avhandlingens Del I inleddes med frågan ”vad är det arkeologiska gravskicket under den yngre 
järnåldern och hur har det växt fram”? Ovan har redogjorts för innehållet i åtta formativa texter 
förknippade med frågan. Ovan har även redogjorts för flera av de bakomliggande aspekter som styrt 
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produktionen av det arkeologiska källmaterialet och utifrån det sedan beskrivningen av gravskicket. 
Nedan följer en sammanfattning av hur det arkeologiska gravskicket kom till uttryck i texterna.  

Mellan åren 1904 och 2005 hann den svenska arkeologin skapas och förändras. Med den 
utvecklades den arkeologiska bilden av yngre järnålderns gravskick i Mälardalen. 

Oscar Almgrens och Knut Stjernas arbete med den speciella bebyggelsehistorien vid seminariet i 
Uppsala lade grunden för den moderna svenska arkeologin. När Almgren började publicera verken vi 
behandlat 1904 var arkeologin av naturen tvärvetenskaplig. Fältarbete och föremålsstudier skedde i 
tandem med studier av det västnordiska skriftliga källmaterialet, runologi, romersk- och grekisk 
arkeologi, såväl som natur- och konstvetenskap. Almgren studerade gravformernas förändring som ett 
evolutionärt uttryck av bygdernas karaktär samtidigt som han var medveten om komplexiteten i 
källmaterialet och förändringsprocesserna. Han var medveten om att kristna influenser kunde ses i det 
uppländska gravskicket under hela 1000-talet och att skelettgravar i kistor utan gravgods kunde 
återfinnas under såväl högar som stensättningar. Den speciella bebyggelsehistoriens sätt att analysera 
fornlämningar i anslutning till bygder kom att forma sättet att registrera och analysera fornlämningar. 
Almgrens publikationer om gravskicket är grunden alla efterkommande arkeologiska 
gravskicksresonemang vilar på. 

1964 när Björn Ambrosiani publicerar avhandlingen Fornlämningar och bebyggelse står den 
svenska arkeologi åter inför en stor förändring. Utbyggnaden av Stockholm norrut och 
matjordsavbaning i samband med exploatering blottlade en mängd hittills okänt och ovan mark osynligt 
arkeologiskt källmaterial. Den nya arkeologin i kombination med en systematisk fornminnesinventering 
och publikationen av den ekonomiska kartan skapade en informationsexplosion. Ambrosiani vände sig 
till gravmaterialet i jakt på en metod för att ta till vara och kunna hantera den nya potentiella mängden 
källmaterial. Utifrån ett antal undersökta gravfält utarbetade han en modell för hur icke undersökta 
gravfält kunde dateras och genom dem den potentiellt okända och oundersökta bebyggelsen i bygderna. 
Ambrosianis modell lade grunden för framväxten av bebyggelsearkeologin vilken i samspel med den 
ökande exploateringsarkeologin kom att dominera den arkeologiska forskningen fram till 90-talet. 
Modellen beskriver gravtypernas utveckling och delade in gravtyperna i två generella kategorier, de 
heterogena vilka förs till äldre järnålder och innefattar en stor mängd låga formrika stensättningstyper 
och resta stenar och de homogena vilka främst består av relativt jämnstora, runda, högar eller 
stensättningar och förs till yngre järnålder. Ambrosiani genomförde en mycket systematisk analys av 
gravmaterialet och är tydlig med att det inte går att applicera hans modell okritiskt utanför 
undersökningsområdet. Han nämner även flera typer av gravar som inte omfattas av hans modell 
eftersom de är svårdaterade. Ett resultat av modellens beskrivning av gravskicket är att den är 
förenklande och stereotyp, men lämplig för Ambrosianis forskningsfrågor.  

Tio år senare, 1974, publicerade Åke Hyenstrand avhandlingen Centralbygd-Randbygd vilken 
vidareutvecklade Ambrosianis idéer och kombinerade dem med ytterligare genomförda inverteringar 
och undersökningar. Hyenstrands analys av ett då rekordstort antal gravar och gravfält innebar en 
tydligare bild av järnålderssamhällets utveckling i större delen av centrala Sverige. Spridningskartorna 
vilka presenterades i hans publikationer, speciellt Fasta fornlämningar och arkeologiska regioner 
(1984), cementerade den bild av arkeologiska regioner och samhällsstruktur vi har än i dag. Hyenstrand 
arbetade med en systematisk likriktning av definitioner inom arkeologi och inventering och kunde med 
hjälp av den senaste tekniken, i form av hålkortsavläsning, hantera större mängder fornminnesdata än 
tidigare. Paradoxalt nog innebar denna informationsmängd och arkeologins nya väg, vilken helt vilade 
på kunskap hämtad från gravfälten, att vi hamnade längre än någonsin från gravarna och människorna i 
dem. Hos Hyenstrand och Ambrosiani kan vi bara ana den mänskliga komplexiteten vilken skymtar i 
deras betoning av källkritik och medvetenhet om statistiska felkällor. Tyvärr finns en tendens när de 
båda sedan citeras i flera led att denna medvetenhet om de bakomliggande faktorerna försvinner och de 
förenklade statistiska modellerna förvandlas till facit. När Hyenstrands och Ambrosianis modeller och 
kronologiska indelningar blev en del av arkeologin skapades också, mer eller mindre frivilligt, en bild 
av vad som var det ”normala” gravskicket under järnåldern  
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Samtidigt som den nya arkeologin rörde sig mot bebyggelsearkeologi, och en förenklad bild av 
järnålderns gravskick fick fäste i det arkeologiska medvetandet, fanns alltid en strävan hos arkeologer, 
vilka kom i direkt kontakt med gravarnas komplexitet i fält eller behöll en koppling till det västnordiska 
skriftliga materialet, att analysera och föra denna syn vidare. De olika idéströmningarna kom att blandas 
under 70- och 80-talen när även den processuella arkeologins antropologiska influenser, bl.a. genom Ian 
Hodders The Present Past (1982a), började få genomslag. En representant för det äldre kvalitativa sättet 
att förhålla sig till gravar är Anne-Sofie Gräslund som publicerade sin avhandling om Birkas gravar 
1980. 

Gräslunds avhandling är statistiskt välspäckad och omfattar en kvalitativ studie av de ca 1100 gravar 
Hjalmar Stolpe undersökte på Birka. Tillsammans med de andra Birka-publikationerna har den bidragit 
till att lägga grunden till förståelsen av det vikingatida gravskicket i Mälarregionen. Gräslund kom 
dessutom under arbetet med Birkagravarna i kontakt med en stor mängd potentiellt tidigkristna 
skelettgravar och fortsatte under 80-talet att arbeta vidare med problematiken kring den typen av gravar. 
Tidens bebyggelsearkeologiska paradigm ger sig vagt tillkänna i avhandlingen då gravmaterialet utöver 
att ge en detaljstudie av tidens gravskick även utnyttjas för en diskussion om 
befolkningssammansättning. Avhandlingen ger också en bild av 70-talets syn på vikingatidens 
gravskick. Den bekräftar att Almgrens syn på gravskicket från 1904 bara behövts modifieras i fråga om 
detaljer, vilket gjorts genom Ambrosianis avhandling från 1964. Gräslund beskriver det vendel- och 
vikingatida gravskicket i Mälardalen som homogent i fråga om gravmonument och gravskick samt att 
skelettgravarna ofta förekommer i rektangulära stensättningar. Gräslund skriver vidare att gravskickets 
homogenitet, dvs bilden given i Ambrosiani och Hyenstrands modeller, inte är helt genomgående i 
fyndmaterialet. Hon för även en diskussion kring komplexiteten i gravskicken. Gräslund avslutar hela 
sin sammanfattning med att konstatera att Birkas gravar kanske reflekterar ett gravskick vilket inte är 
antingen kristet eller hedniskt, utan båda. Ett närmast kosmopolitiskt gravskick vilket var gångbart från 
Dublin till Kiev. För oss är Gräslunds avhandling en spännande publikation i det att den både bekräftar 
och utmanar dagens bild av vikingatidens gravskick och innehåller en stor mängd diskussioner och 
referenser vilka delvis försvunnit ur fokus. Avhandlingen tjänar även till att sätta fokus på de 
rektangulära stensättningarna vilka förekommer som överbyggnader till ett antal av de senvikingatida 
skelettgravarna och som Gräslund sedan fortsätter studera. Anne-Sofie Gräslunds konstaterande att 
Birkas gravskick inte reflekterar ett hedniskt eller kristet gravskick, utan båda, bekräftas i denna 
avhandling och utökas till att gälla även gravskicket på andra platser. 

En av de som kom att föra diskussionen om gravskick vidare, och möjligen den första att lyfta fram 
gravens insida ur det nya kvantitativa perspektivet kopplat till bebyggelsearkeologins och 
exploateringsarkeologins många gravfältsundersökningar, var Agneta Bennet med avhandlingen 
Graven. Religiös och social symbol (1987). Avhandlingen kan sägas vara en syntes av en pågående 
diskussion inom Riksantikvarieämbetets undersökande verksamhet i fråga om samstämmighet i 
rapporteringsterminologi och nya teoretiska strömningar.  

Bennets avhandling är en relativt teknisk, men detaljerad, gravstudie vilken i samma tradition som 
Ambrosiani och Hyenstrand analyserar stora mängder data från arkeologiska undersökningar för att 
skapa ny och användbar information. Hennes analys blottlägger bl.a. potentiella sociala strukturer där 
kön, ålder och ställning förefaller haft stor betydelse och avspeglats i gravskicket. Bennets arbete 
behandlar främst folkvandringstida material, men fick ett stort genomslag inom gravarkeologin för alla 
perioder då den strukturerar och presenterar den gravterminologi som växt fram inom UV under 70- och 
80-talen. Hon bekräftade Ambrosiani och Hyenstrands uppmaning att det är närmast är omöjligt att
datera ensamliggande anläggningar och att det framförallt är genom sammansättningen av gravtyper på
ett gravfält vi kan få information nog att göra en eventuell kronologisk bedömning.

Bennet visade även att det yngre gravskicket inte är så homogent som de äldre modellerna ger sken 
av utan är mer varierat och har stor potential för närmare studier. Paradoxalt nog gör avhandlings 
framgång och spridning att den förenklade bild av den yngre järnålderns gravskick Hyenstrands och 
Ambrosianis modeller skapat samtidigt förts vidare med en ny teoretisk stämpel in i 90-talet trots att den 
är relativt oförändrad sedan 1964. Bennet arbetar även vidare i samma spår som Ambrosiani och kan 
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statistiskt utveckla insikten att de registrerade fornlämningarna synliga ovan mark endast utgör en liten 
del av fornlämningsbeståndet. Hennes statistik visar vidare att gravarna tycks öka från och med tidig 
vikingatid. I Bennets material varierar t.ex. antalet gravlagda personer i gravarna från en till sex 
individer. Avhandlingens sista, endast sju sidor långa, kapitel vilket sätter källmaterialet i samband med 
ideologiska strukturer, kosmologi och järnåldersmänniskornas föreställningsvärld kom att få stor 
betydelse. Avhandlingen var tack vare det kapitlet en av de första sedan boplatsarkeologin blev 
dominerande att resonera kring arkeologiskt material och en förhistorisk mental världsbild. Bennets 
inkluderande av ett kosmologiskt perspektiv på avhandlingens sista sidor avslöjar att en förändring av 
arkeologins perspektiv hade börjat. 

Förändringen mot en mer mentalitetshistorisk arkeologi och postprocessualismens tidevarv 
illustreras tydligt året 1992 då både Anita Biuws avhandling Norra Spånga, bebyggelse och samhälle 
under järnåldern och Anders Kaliffs lic-avhandling Brandgravskick och föreställningsvärld. En 
religionsarkeologisk diskussion publiceras. Båda verken illustrerar gravarkeologins spännvidd i början 
av 90-talet. Biuws avhandling, är stadigt förankrad i ett processualistiskt synsätt och Kaliffs lic-
avhandling företräder en ny tvärvetenskaplig väg för gravarkeologin med fokus på religion och 
mentalitet. 

Biuw står stadigt inom den bebyggelsearkeologiska traditionen men förhåller sig kritisk till de 
senare arbeten den producerat. Hennes avhandling kan sägas vara högvattenmärket för den 
Ambrosianska-Hyenstrandska bebyggelsearkeologiska skolan där gravar används som underlag för 
befolknings- och bebyggelsestatistiska studier. Biuw är också den siste UV-arkeologen i den här studien 
som övergripande analyserar ett mycket stort material de själva varit med och tagit fram. Både Kaliff 
och Andersson rör sig förvisso i samma tradition, men väljer att fokusera på endast ett eller två gravfält. 
Biuws avhandling är främst en bebyggelsearkeologisk studie och är indelad i två delar, den först delen 
redovisar de många undersökningar som genomförts i norra Spånga och den andra halvan innehåller en 
bebyggelse- och samhällsarkeologisk analys. Biuw presenterar sammanfattat dateringar, gravformer, 
gravskick, fynd, osteologi och C14-analyser och förmedlar samtidigt en bild av arkeologin i början av 
1990-talet. Hon diskuterar bl.a. problemet med att det saknas en etablerad järnålderskronologi i 
Mälardalen och påpekar att resultatet vid arkeologiska analyser är helt avhängigt kvalitén på 
dateringarna. I samband med det för hon även en diskussion kring arkeologiska rapporter och nyttan av 
bra fyndredovisningar som fortfarande är giltig i dag. 

Avhandlingen ger idag ett något föråldrat intryck, speciellt i jämförelse med Kaliffs samtida lic-
avhandling. I Biuws avhandling finns dock flera mycket skarpsinniga statistiska och metodologiska 
iakttagelser kring t.ex. dateringsproblematik och undersökningarnas representativitet. Trots att Biuws 
undersökning inte har ett gravarkeologiskt ändamål och att hon varken diskuterar terminologi eller 
vidareutvecklar synsättet på gravarnas roll kan hon ändå nyansera den då rådande bilden. Bl.a. kan hon 
visa att de sena vikingatida skelettgravarna inte bara tillhör 1000-talet, vilket den tidigare modellen gjort 
gällande utan att flera kan dateras till 800- och 900-talet. Skelettgravarna är också betydligt fler och 
betydligt vanligare än vad som tidigare trots och att majoriteten hittats under runda, ovala eller 
rektangulära stensättningar. En ytterligare viktig iakttagelse Biuw gör är att de små oansenliga 
stenpackningarna med få fynd och få ben, vilka inte tagits med i Ambrosianis modell, ökar under 
vikingatid. Iakttagelsen antyder såväl en hierarkisering av samhället och att fler människor begravs. 

Mellan åren 1992 och 1997 då Anders Kaliff publicerar sin avhandling Grav och kultplats hade det 
teoretiska landskapet förändrats helt. De postprocessuella infallsvinklarna hade möjliggjort nya sätt att 
studera gravmaterial, vilket i sin tur lett till en ökning av publikationer som behandlar gravmaterial. I 
avhandlingen, vilken kan ses som en direkt fortsättning på de perspektiv Bennet öppnat dörren för, 
vidareutvecklar Kaliff de religionsarkeologiska perspektiven från 1992 i en kvalitativ djupstudie av bl.a 
gravfältet i Ringeby i Östergötland. Det är även centralt i Kaliffs framställning att gravplatsen spelar en 
viktig roll i den lokala livsbefrämjande kulten såväl som förfäderskulten där begravningsritualen 
uttrycker föreställningar om både fruktbarhet och de dödas fortsatta existens. Då Kaliffs lic-avhandling 
från 1992 lägger stor vikt vid den praktiska hanteringen och dokumentationen av gravmaterial har 
avhandlingen från 1997 ett betydligt djupare fokus på att diskutera idéer kring inte bara gravbegreppet 
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utan även många av de företeelser som möter oss i gravsammanhang. Kremationsgravskicket, stenen 
och de brända benen lyfts särskilt fram och betraktas i ljuset av bl.a. Indoeuropeiska myter.  

Självklart fanns möjligheterna till djuplodande tolkningar och analyser av gravmaterial inom den 
processuella skolan, vilket kom till uttryck bl.a. hos Hyenstrand (se t.ex. 1979, 1980), men med 
publikationer som Kaliffs breddades möjligheterna för studier av förhistorisk religiositet och synen på 
det förhistoriska samhället avsevärt. I synnerhet gravarkeologin kom att förändras och inkorporerar i 
dag flera av de perspektiv som bearbetades av Kaliff 1997. Först påverkades synen på gravar inom 
bronsålders- och den tidiga järnåldersforskningen men resonemangen satte snart avtryck i 
gravforskningen inom andra perioder. 

Gunnar Anderssons lic-avhandling Gravspråk som religiös strategi. Valsta och Skälby i 
Attundaland under vikingatid och tidig medeltid från 2005 är den sista som behandlas i den 
forskningshistoriska textstudien. Anderssons studie visar att traditionen med kvalitativa djupstudier av 
enskilda gravfält, i samma tradition som Gräslunds studie, nu utvecklats till att betrakta de förhistoriska 
människorna som aktiva deltagare i pågående förhandlingar kring religion, samhällsutveckling och de 
materiella uttrycken de tar i gravskicket. Andersson tar upp begreppet gravspråk för att fånga de många 
kommunikativa nyanser vilka ryms i gravmaterialet och analyserar främst mötet mellan kristna och 
förkristna trosuppfattningar och hur detta tar sig till uttryck i gravmaterialet. Tolkningarna speglas ofta 
i det större perspektivet men materialet är företrädelsevis sett ur den vanliga människans. Andersson 
visar att den traditionella bilen av kristnadeförloppet är mycket mer komplext och även mer dynamiskt 
än den äldre bilden och att de lokala människornas val och positionering spelade en stor roll i 
utvecklingen. Han kan till exempel visa att gravfältens förankring i en social kontext inte upphör för att 
delar av befolkningen blir kristna, inte heller efter att huvuddelen av befolkningen förefaller ha blivit 
kristen, utan de lokala förhållandena är helt avgörande.  

I Anderssons framställning har också många nya företeelser, vilka delvis introducerades genom 
Kaliffs avhandlingar, blivit en accepterad del av resonemangen kring gravar och gravfält. Fenomen som 
överlagring av äldre gravar och anläggningar vilka inte har direkt anknytning till gravkonceptet ses nu 
som en naturlig del av gravfältsmiljön. Anderssons text visar även att Ambrosiani och Hyenstrands 
modell för gravfältens utveckling inte längre strikt kan appliceras då gravtypernas kronologi har blivit 
betydligt luddigare än den tidigare framställts. Det har vidare blivit uppenbart att tydliga 
kategoriseringar som kristen/förkristen inte går att okritiskt applicera på gravmaterialet utan 
dateringsintervallen för gravskicken är både betydligt äldre och yngre än den generella 1000-talsdatering 
som vanligen ges. Samtidigt är det uppenbart att vissa fenomen eller gravinventarier kan förändras i 
olika takt i förhållande till andra, vilket är en spännande iakttagelse vilket gör att vi slutit cirkeln då 
Oscar Almgren uttryckte samma insikt i sina publikationer. Gunnar Andersson kan vidare visa att 
insikten Anne-Sofie Gräslund kom till rörande Birka, att det inte finns ett distinkt kristet och hedniskt 
gravskick, även gäller för gravfälten i Valsta och Skälby under 900- och 1000-talen.  
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Fallstudier och teoretisk discussion 
Introduktion 

Nedan följer avhandlingens Del II. Materialitet i förändring, fallstudier och teoretisk diskussion. Den 
är baserad på texter precis som Del I, men i huvudsak inte akademiska syntetiserande texter utan främst 
undersökningsrapporter eller teoretiska artiklar. I Del I presenterades forskningshistoriska och formativa 
texter för hur vi betraktar det arkeologiska gravskicket i Mälardalen. Informationen i texterna sorterades 
utifrån en grundad teori-metod och flera problemkomplex identifierades. Av dem valdes ett mindre antal 
ut för att behandlas vidare i avhandlingens Del II. 

Del II består av en vidare analys och bearbetning av de fenomen som framstod som extra intressanta 
i Del I. I den följande delen av avhandlingen kommer vi arbeta vidare med de delar av gravskicket som 
tidigare fallit utanför den etablerade definitionen. I Del II kommer även frågan om vad som utgör en 
grav och hur gravskicket förändras under den yngre järnåldern att behandlas. Det innefattar frågor kring 
hur begravningspraktikerna förändras i början och slutet av den yngre järnåldern. Ett grundantagande i 
Del II är att förändringen och hur den normaliserades kan förstås om den betraktas utifrån perspektiv 
som inbegriper minnets roll i samhället och synen på graven och individen som koncept. 

Avhandlingens Del II inleds med en diskussion om gravbegreppet då förståelsen av gravens vidare 
funktion i samhället är avgörande för studiet av det arkeologiska gravskicket. Del II utgörs därefter 
främst av tre tematiska partier:  

Nya gravskick, gamla sten- och benpraktiker diskuterar, genom flera mindre fallstudier, nya 
gravskick vilka inte rymdes inom den tidigare forskningen, men är praktiker med mycket gamla rötter. 
De nya gravskicken har som gemensam nämnare praktikerna kring hantering av ben och sten, samt i 
viss mån eld och kan följas bakåt till bronsålderns och den äldre järnålderns gravskick. 

Landskap och monument, materiellt minne är främst en teoretisk diskussion och presenterar en 
förklaringsmodell vilken kan förklarar flera av de fenomen vi kan skönja i det arkeologiska 
källmaterialet. Huvudfokus i stycket ligger på monument, materiellt minne och minneslandskapet. 

Gravskickets förändring under yngre järnålder presenterar flera falltudier av uppländska gravfält. 
De behandlar det klassiska problemet med skiftet från brandgravskick till skelettgravskick under sen 
vikingatid utifrån frågan om hur länge gravskicken förekommer tillsammans på samma plats. 
Fallstudierna illustrerar också delar av förändringen i hanteringen av ben och sten, som diskuterades det 
första stycket, och bredden i de gravanknutna praktikerna. 

Rörande fallstudierna så behandlar de i Nya gravskick, gamla sten- och benpraktiker typer av 
gravskick som sällan uppmärksammats i större utsträckning före 90-talet och inte bearbetats närmare 
förrän under 2000-talet. De utgörs där av fall hämtade från undersökningar gjorda i relativ modern tid 
där fenomenen uppmärksammats och är hämtade främst från Upplandsregionen, men utblickar görs till 
hela landet. Gällande fallstudierna i Gravskickets förändring under yngre järnålder har det varit möjligt 
att göra ett urval av undersökningar från olika tider och olika typer av arkeologi, för att motsvara 
biografidelens utsträckning i tid och arkeologisk metodologi. Fallen har också valts från undersökningar 
i en, mer eller mindre nord-sydlig linje från väster om Stockholm via Uppsala till Kyrsta i Norduppland. 
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Kapitel 3  
Gravbegreppet 

I föregående kapitel presenterade vi hur det arkeologiska gravskicket växt fram. Genom att studera de 
formativa texterna fick vi en bild av hur den yngre järnålderns gravskick beskrivits och definierats. 
Definitionerna har inte alltid varit uttalade men har omsatts i arkeologisk praktik och kronologiska 
modeller. Framförallt Ambrosianis (1964), Hyenstrands (1974, 1984) och Bennets (1987a) 
publikationer har artikulerat vad en grav är och hur den skall studeras. Textstudierna har visat att den 
tidigare definitionen av gravskick varit snäv och exkluderande, samtidigt som många av författarna ovan 
var medvetna om att komplexiteten i gravskicket sträckte sig utanför den rådande definitionen.  

Syftet med detta kapitel är att vara en inledande diskussion kring gravbegreppet utan den tidigare 
snäva förförståelsen. Synen på gravbegreppet som presenteras här utgår från samspelet mellan minne 
och praktik vilken presenteras närmare i kapitel 6. Följande kapitel är också utgångspunkten för 
kommande fallstudier och diskussionen om ben- och stenpraktiker i nästa kapitel. 

En vidare förståelse av graven 
Människan är inte unik som art att ha ett förhållande till döden, men den mänskliga erfarenheten av 
döden är troligen unik i dess komplexitet. Döden är oundviklig och som universellt fenomen gemensam 
för alla levande varelser, men paradoxalt nog är den komplexa mängd mening och förståelse vi läser in 
i det nära nog individuell och ett av det mänskliga tillståndets definierande aspekter (Peyroteo Stjerna 
2016:44; jfr Taylor 2003).  

I avhandlingen Death in the Mesolitic behandlar Rita Peyroteo Stjerna (2016) några av Västeuropas 
tidigaste begravningar. Avhandlingen innehåller en bra forskningshistorik över arkeologins förhållande 
till döden och sammanfattar forskningen om de tidiga begravningarna. Debatten kring ursprunget till 
människans dödsmedvetenhet är lång och omfattande. Den innefattar diskussioner kring evolution och 
förmågan till symboliskt tänkande och språkutveckling då kommunikation och minne är viktiga steg i 
utvecklingen av medvetna begravningsriter (Peyroteo Stjerna 2016: 44). Begravning är ett av många 
potentiella sätt att hantera kvarlevorna av en död person, och endast en av många delar i de ritualer 
mänskligheten utvecklat för att hantera döden. Därför blir intentionen viktig i argumentationen kring 
begravningar (Peyroteo Stjerna 2016: 45; Duday 2009; Engström 2007; jfr diskussionen kring husoffer 
Eklund et al. 2007; Carlie 2004). Begravning är också en praktik som lämnar arkeologiska spår.  

De första spåren vi har av avsiktliga begravningar är mellan 120 000 och 90 000 år gamla och är 
skapade av anatomiskt moderna människor och möjligen även neanderthalare. De tidigaste spåren av 
ritualer i samband med döden i Europa härstammar från mitten av övre paleolitikum, ca 25 000-24 000 
BP (Peyroteo Stjerna 2016: 45; Pettitt 2011). Att döden knyts till landskapet genom speciella rum, främst 
i grottor, sker troligen under sen pleistocen, ca 15 000-11 000 BP. Först i postglaciala sammanhang blir 
gravplatserna förknippade med det öppna landskapet (Peyroteo Stjerna 2016: 47; Pettitt 2011: 249). 
Peyroteo Stjerna är kritisk mot tidigare forsknings fokus på begravningar och understryker att det finns 
flera sätt att hantera döda personer. De kulturella exemplen är många och varierande, någon linjär 
evolutionär utveckling av gravformer finns inte. Däremot lämnar begravningarna mer arkeologiska spår 
än andra. Brist på begravningar i det arkeologiska källmaterialet är inget bevis för att dödsrelaterade 
praktiker inte fanns (Peyroteo Stjerna 2016: 47). 
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Att medveten begravning av döda personer ses som en aspekt av vad som definierar oss som 
människor påverkar den generella förförståelsen av fenomenet. Både den populära förståelsen av 
gravkonceptet och den antikvariska definitionen, vilken definierar en grav som en plats som rymmer 
människoben, minst tre om de är brända, vilar på förståelsen att förvaringen av ben är vad konstituerar 
en grav (Appelgren & Renck 2007: 37ff). Den definitionen, och i grunden också förförståelsen, har 
återkommit i de flesta texter som bearbetats tidigare i arbetet. Det framkom även att en stor del av den 
arkeologiska formella bilden av gravskickets utveckling i Mälardalsregionen skapats genom att 
kronologiskt välplacerade olikheter framhävts. Samtidigt har gravformer vilka sträcker sig över flera 
tidsperioder, är oregelbundna eller inte faller inom ramen för den moderna förståelsen av vad en grav 
borde vara, uteslutits. Gravdefinitionen har också skapat uppenbara problem för förståelsen av perioder, 
bl.a. bronsålder och äldre järnålder, eller områden, som t.ex. Småland (Hansson 2008), där den döda 
kroppen inte hanterades på ett sätt som överensstämmer med den moderna förståelsemallen (se bl.a. 
Kaliff 2005b; Appelgren & Renck 2007: 37ff; Ericsson & Runcis 1995; Artelius & Lindqvist MS). Anna 
Röst är den senare som påtalat problematiken (2016: 28ff) 

I kapitel 4 kommer vi diskutera definitioner av gravbegreppet i samband med ben- och 
stenpraktiker. Där företräder Tony Engström en definition med fokus på intention och förvaring, där en 
grav är ett medvetet konstruerat eller avgränsat utrymme avsett för, och innehållande, mänskliga 
kvarlevor, samtidigt som gravmonument och markeringar inte skall räknas till begreppet (2007: 90). 
Definitionen är mycket funktionell och praktisk men exkluderar samtidigt majoriteten av de fenomen 
vilka karaktäriserar människans förhållande till döden och den döda kroppen. Peyroteo Stjerna visade 
tidigare att förvaring av mänskliga kvarlevor i ett slutet utrymme är ett relativt modernt och än i dag inte 
allenarådande sätt att hantera kroppen på efter döden. Grunden i gravdebatten vilar på frågan om 
intention och människans medvetna relation till döden och dess konsekvenser. 

Anders Kaliff har vid flera tillfällen kritiserat det oreflekterade användandet av ordet grav i 
arkeologiska sammanhang då benämningen, vilken tack vare den kulturella förförståelsen förefaller 
oproblematisk, egentligen innehåller en avancerad tolkning av lämningen och syftet bakom dess 
skapelse (bl.a. 1997: 68, 2005b, 2009). En del av kritiken vänder sig också mot idén att endast gravar är 
skapade för att innehålla mänskliga ben, vilket i sin tur bygger på förförståelsen att gravläggning är det 
”naturliga” sättet att hantera kroppen. 

Om vi ställer frågan ”vad är en grav” räcker inte svaret en plats skapad för förvaring av mänskliga 
ben. Ur ett pragmatiskt perspektiv räcker det möjligen, men i det universella begreppet ingår en intention 
vilken är kopplad till människans förståelse av döden som ett fysiskt och kosmologiskt koncept (jfr 
Nilsson Stutz 2003; Oestigaard 2005: 1; Peyroteo Stjerna 2016: 47). Filosofen Richard Rorty har 
dessutom visat att innebörden i förment pragmatiska ställningstaganden är individuellt och tidsmässigt 
bundna och alltså inte mer objektiva än andra föreställt subjektiva perspektiv (1985: 5). Peyroteo Stjerna 
sammanfattar att döden är en materiell händelse i både biologiska och kulturella dimensioner (2016: 48, 
med anförda referenser) och Terje Østigård slår fast att:  

The flesh of the body is a bio-moral substance which encompasses both morality 
and materiality, and therefore the mode of destruction of this embodied matter in 
funerals is of uttermost importance in the reconstruction of society and cosmos 
(Oestigaard 2005:1).  

Kroppens dualitet har inneburit att den kan betraktas som ett abjekt (Anthony 2016: 330). Den är varken 
subjekt eller objekt och stör därför den kulturella balansen. Begreppet och dess anknytning till kroppslig 
skräck behandlas av Julia Kristeva i Fasans makt : en essä om abjektionen (1992). 

Østigård som har behandlat gravskick och kroppens materialitet i flera publikationer lyfter i sin 
avhandling fram dödens dualitet (2005: 201). Ur ett ”dödsminimalistiskt perspektiv” vilket ignorerar 
känslor och mentala föreställningsvärldar ställs de efterlevande och samhället genom döden inför två 
problem. Den avlidne var en levande person med en plats i sociala relationer och hierakier vars död har 
skapat instabilitet. Samtidigt har personens kropp objektifierats och blivit potentiellt farlig. Eftersom 
inga sådana objektiva förhållanden existerar bör vi även lägga till de spirituella sidorna av problemet. 
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Konsekvensen blir därför att ritualerna förknippade med döden och hanteringen av kroppen, vilka kan 
vara mycket komplexa och pågå under lång tid, skall återställa samhällsrelationerna, dels mellan de 
levande, dels för den döde i tillvaron som förfader eller i ett dödsrike. Samtidigt måste den fysiska 
kroppen hanteras. Østigård föreslår därför:  

Thus, a minimalist and tentative definition of “funeral” as a practice is “at least a 
ritual preparation of the flesh of the deceased” whether this preparation is 
consumption by fire or preservation of the flesh. The differences in body 
preparation methods are invested with cosmological meanings, which combine and 
define microcosm and macrocosm (Oestigaard 2005:202).  

Både Kaliff och Østigård har också understrukit hur livscykelritualerna den avlidne genomgått under 
livet avgörande påverkar ritualerna kring personens död och begravning (Kaliff 1997: 98ff; Kaliff & 
Østigård 2013: 53ff; Østigård 2005: 206ff).  

I en föreställningsvärld med en cyklisk kosmologi innebär det i mina ögon även att graven inte är 
en sista viloplats, annat än för de fysiska kvarlevorna, utan en materialisering av de kosmologiska 
föreställningar och kulturella minnespraktiker gravritualen lutar sig emot. Det innebär troligen också att 
den dödes status som avliden eller förfader inte heller är permanent. Vidare är det problematiskt att skilja 
på det jordnära praktiska och en religiös världsuppfattning då den dikotomin förefaller vara närmast 
unik för den moderna västeuropeiska föreställningsvärlden. Samtidigt tycks det allmänmänskligt att 
eskatologisera sina vardagspraktiker. De tidigare generationernas begravningspraktiker har också 
resulterat i en monumental- och historisk gravitation som influerar individuella beslut och utformningen 
av framtida begravningspraktiker. 

I begreppet grav kan således inte kroppens materialitet skiljas från den avlidnes sociala och 
kosmologiska relationer. I graven synliggörs även förhållandet mellan individ och kollektiv. T.ex. det 
medeltida lagmaterialet rörande dulgadråp visar att även en död kropp utan sociala band till samhället i 
vilken den hittas skapar relationer och förpliktelser (jfr Hemmer 1958:367f; Alfsdotter 2018: IV). 

I en sammanställning av synen på ritual och praktik ur en arkeologisk synvinkel understryker 
Helena Victor att synen på förhållandet mellan individer och den sociala gruppen är avgörande för att 
förstå det rituella handlandet, speciellt i samband med begravningar (2007: 29). Victor förespråkar en 
kontextuell förståelse av graven där gravkontruktionen och dess innehåll diskuteras i en värdenormskala 
där landskap, kommunikationer, kultplatser, boplatser och materiell kultur också ingår. De olika 
teoretiska paradigmen inom arkeologin har alla lyft fram olika aspekter i sitt närmande till döden och 
gravarkeologin (se vidare Peyroteo Stjerna 2016: 49ff). Victor närmar sig graven som dels ett monument 
och minnesmärke och dels utifrån behandlingen av den döde. Hon förespråkar att det vid studiet av 
lämningar med mänskliga kvarlevor finns det minst tre perspektiv man kan närma sig dem utifrån. Ett 
andligt-eskatologiskt där den förhistoriska människans kosmologi står i centrum. Ett andra rör de 
efterlevandes behov av social kommunikation, där tidigare gravar sågs som bl.a. territoriemarkörer och 
studerades ur ett maktperspektiv. Det tredje perspektivet är inriktat på gravens utformning och vilka 
ritualer och aktiviteter som ägde rum utifrån den dödes behov (Victor 2007: 29). Alla infallsvinklarna 
är aspekter som belyser gravens, den dödes och dödens roll i det lokala samhället. Plats, individ och 
historia är alla sammanlänkade genom landskapets materialitet. Det är den individuelle arkeologen som 
får välja vilken aspekt som skall studeras. En utförlig beskrivning av 20 olika faktorer att betrakta i fråga 
om grav- eller dödsarkeologi presentas av Terje Østigård i Lik og ulik –introduksjon til variasjon i 
gravskikk (2006) och en introduktion till dödens materialitet finns hos Fahlander och Oestigaard (2008). 

Minnespraktikerna diskuteras närmare i kapitel 6, här är det dock på sin plats med en kort 
introduktion. Det individuella minnet uttrycks i gravsammanhang som en ständig positionering av det 
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kommunikativa och det kulturella minnet 
hos individen i förhållande till den sociala 
gruppen, landskapet och dess temporala 
aspekter, det nära förflutna, framtiden och 
det mytiska förflutna. Jan Assmann slår 
fast att “Remembering is a realization of 
belonging, even a social obligation. One 
has to remember in order to belong” 
(2008:114). Det aktualiseras genom 
landskapets gravmonument och den 
narrativdrivna historiska gravitationen. 
Det personliga förhållningssättet till de 
döda och de materiella uttryck de 
förknippas med bestäms i det individuella 
minnet. 

Det kommunikativa, eller kollektiva, 
minnet är det som produceras och förs 
vidare i vardagens interaktion och 
kommunikation mellan människor. 
Formerna för huvuddelen av interaktionen med människor och landskap formas av minnespraktiker 
definierade av det nära förflutna. Det styr även individuella och kortare trender i gravmaterialet. Det 
kommunikativa minnet bestämmer vilken form de individuella uttrycken på gravfälten och i gravritualen 
får inom ramen för den rådande föreställningsvärlden. 

Det kulturella minnet är ramverket som knyter större grupper av människor tillsammans, t.ex. inom 
en bygd, och skapar de gemensamma strukturerna för en föreställningsvärld med referenser till ett 
avlägset mytiskt förflutna. Det är externt situerat och objektifierat i materiell kultur och landskapet där 
föremål, gravformer och institutionaliserade praktiker blir mnemoniska strukturer vilken stärker en ett 
svagt kollektivt samband. Den materiella symboliska formen i kombination med att endast specialisterna 
förstår den fulla meningen bakom praktikerna gör att det kulturella minnet kan överföras över långa 
tidsrymder men också att det är flexibelt nog att föras vidare genom översättning till andra situationer 
och material. Det ickelinjära mytiska förflutna och dess landskapskomponent är basen för det kollektiva 
minnet. Vanligast bland de kollektiva passageriter där minne omsätts i handling är t.ex. livscykelritualer 
och kalenderritualer där gravfält och gravritualer har en framträdande position. 

I en diskussion om vad en grav eller ett gravskick är bör alla tre aspekter Victor nämner ingå 
tillsammans med insikten att det är fråga om en ständig process där individers förhandlingar och 
positionering ständigt förändrar bilden. Var grav är olik den andre eftersom den är en materialisering av 
en unik situation i det kulturella minneslandskapet där individkonceptet och individens plats i samhället 
är avgörande. 

Precis som frågan om en grav representerar ett kristet eller förkristet gravskick, vilken inte kan 
besvaras annat än genom en punkt på en multivariat skala med en rörlig idealdefinition av begreppet 
kristet kan inte begreppet grav tas ur sitt historiska sammanhang. Gravbegreppets innehåll definieras 
genom att minnespraktikerna, individen och de sociala relationerna manifesteras på en plats i 
landskapet. Därför måste förståelsen av begreppet ske utifrån sin tids förutsättningar. 

Texterna i avhandlingens Del I och Victor (2007) och Østigårds (2006) många olika infallsvinklar 
på gravskicket kan alla belysa olika aspekter hos gravmaterialet där t.ex. storhögar kan ge ledtrådar om 
individer och platsers roll. Gravgåvor kan berätta om allt från ekonomi till kosmologi. Samtidigt 
förefaller det inte viktigt i det rådande brandgravskicket att individens kropp förblir intakt genom 
gravritualerna. Snarare tvärt om. De finska flatmarksgravfälten belyser samma fenomen och tycks helt 
tona ned den individuella kroppens betydelse, men skapar genom de återkommande ben- och 

Fig. 31. Minnespraktiker är grunden för gravskicket. Främst 
bland dem bropraktikerna. Plats, person och minne 
materialiseras i landskapet genom graven. Se vidare kapitel 6 
för en diskussion kring minne och landskap. 
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stendeponeringarna ett palimpsestmonument13 vilket framhäver landskapet och genererar en gemensam 
platsidentitet för alla begravda (jfr Wessman 2010: 24, Paper I Wickholm 2008). Det kristna 
skelettgravskicket skapade en homogenisering av begravningspraktikerna där individualitet och sociala 
relationer inte kunde manifesteras genom rika gravgåvor eller monumentala gravmonument på samma 
sätt som tidigare. De fick istället manifesteras genom andra kulturellt accepterade praktiker, genom 
placering i kyrkolandskapet, spektakulära processioner och gåvor till kyrkliga institutioner. Vi har 
tidigare nämnt Gudveigs runpinne vilken hittades i en tom kista på kyrkogården i Herjolfsnes, 
Grönland14. Fyndet visar bl.a. att Gunveig troligen var från Norge och avled under överfarten till 
Grönland. Trots att hennes kropp lades i Grönlandshavet lade man vikt vid att gräva en grav och i den 
placera en kista i vilken man hade ristat ett kors på botten och även lade runpinnen, Gr 15, i huvudändan. 
Texten på pinnen löd: 

A + þæsi : kona : uar : lagþ : firi : borþ : i : grøna  laz : hafe : ær : guþueih : het 

Denna kvinna blev lagd över bord i Grönlandshavet, som hette Gudveig 

Fig 32. I en tom kista på kyrkogården i Herjolfsnes, Grönland, hittades en runpinne med texten Denna kvinna blev 
lagd över bord i Grönlandshavet, som hette Gudveig (GR no. GR 15, D 10676). Pinnen illustrerar att en kropp 
inte är nödvändig för att en grav. Från Imer (2017: 234). Teckning Lisbeth M. Imer. 

(Imer 2017: 62, 234; Nørlund 1924). Vilket visar att trots att kroppen var viktig ur en teologisk synvinkel 
så var den oviktig i förhållande till valet av plats för graven och minnespraktikerna knutna till den. Den 
visar även hur individen är till stor del externt situerad och fragmenterad, vilket vi nämnt tidigare (se 
bl.a. Hedeager 2010, 2011; Weiner 1992:6; Klevnäs 2016: 467). Även i ett relativt sent kristet gravskick 
kunde ett föremål vara ställföreträdande för individen. Vi diskuterar även samma företeelse, i kapitel 7, 
i samband med Hed Jakobssons redogörelse för gravskicket i Valsta, där hon bl.a. diskuterar huruvida 
högen kunde ha en vidare betydelse än enbart som gravmonument. Hed Jakobsson jämför företeelsen 
med tomma högar, vilken är förhållandevis vanlig, med treuddarna vilka ofta inte innehåller några 
gravliknande bendeponeringar. Att även kristna gravar kunde utgöras av högar och att även tomma 
högar kunde associeras med döda individer, som om de vore gravmonument illustrerade Hed Jakobsson 
med två runstenar från Broby bro i Täby (2017: 62). Stenarna U 135 och U 136 omtalar Estrid vilken 
lät resa en hög över sin man Östen som dött i Grekland (jfr även Carlsson 2015: 220).  

13 Se vidare kapitel 4 för en närmare förklaring till palimpsestgravarnas funktion och utförande. 
14 Runpinnen har inventarienummer D 10676 på Nationalmuseet i Köpenhamn och hittades i kista nr 30. Trots att 
fyndet är något yngre än perioden vi fokuserar på är det ändå intressant. Graven dateras till omkring 1300 och är 
således nästan samtida med hybridgraven i Gnista och möjligen även den sista graven i Kyrsta. Kistan var tom 
sånär som på runpinnen, korsristningen och vad som tolkats som spår av hjärnsubstans från två individer (Nørlund 
1924: 83f). Men eftersom bevaringsförhållandena på kyrkogården var extremt bra har man antagit att det aldrig 
varit någon kropp i kistan (Imer 2017: 234). 
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Eftersom den faktiska närvaron av en fysisk kropp tycks vara underordnad de andra aspekterna 
under större delen av vår historia refererar jag till alla praktiker där människoben hanterats på en specifik 
plats och de kan argumenteras varit del av en minnespraktik som gravskick. Samma sak gäller för 
praktiker vilka resulterat i monument av den typ som på andra platser innehåller människoben, men 
vilka ibland återfinns tomma. Man kan även argumentera för att minnespraktiker och platser kan 
utvecklas så att benens betydelse överförs till andra ting, t.ex. sten, vilka då kan tjäna som substitut för 
ben (jfr Artelius & Lindqvist 2005, 2007: 147ff). 

Frands Herschend diskuterar användandet av gravar i boken The Early Iron Age in Scandinavia. 
Social Order in Settlement and Landscape (2009). Han lyfter bl.a. fram fenomenet att det var få förunnat 
att få en grav eller ett gravmonument, som vi förstår begreppen i dag, under stora delar av förhistorien. 
Som en del av förändringen från förkristna till kristna praktiker kring död och begravning ingick den 
nya tanken att alla, med få undantag, skulle få en grav och begravas i vigd jord. Herschend ser detta som 
ett uttryck för att gravritualernas fokus förändras från åminnelse av potentiellt avlägsna eller mytiska 
förfäder till ett fokus på det nära förflutna och de egna senast döda (2009: 37). Detta är troligen en 
konsekvens av kärnfamiljens ökade betydelse i den nya föreställningsvärlden, vilket bl.a. märks i 
runstensinskrifterna (Herschend 1994), och det ökande avståndet mellan ett släktbaserat sociogoniskt 
narrativ och det kosmogoniska. De döda i landskapet hade börjat förlora sin roll som länk till det 
förflutna och framtiden. Det är ironiskt att samtidigt som gravskicket blir mer individuellt och individens 
förhållande till det övernaturliga blir viktigare så försvinner individens betydelse i förhållande till det 
kosmologiska. Herschend skriver: 

With Christianity, the immediate origin of the living, or the congregation, is seen 
as more important than the heritage of the local community and in due time, the 
church itself, the house of God rather than the graves surrounding it, becomes the 
symbol of the origin of man, civilization and society (2009: 37).  

I och med kristnandeprocessen kan huvuddelen av de döda ha förlorat sin roll i det kollektiva minnet. 
Begravningar behöll fortfarande sin viktiga roll i förmedlingen av kollektivt minne, kosmologiska 
föreställningar och identitet, men i och med centraliseringen av begravningspraktikerna till kyrkan 
förändrades den dödes plats i det kosmologiska sammanhanget.  

Genom att använda det exceptionellt välbevarade danska gravfältet Lindholm Høje som exempel 
kan Herschend vidare visa att många av de döda som inte begravts och fått någon form av gravmonument 
ändå har genomgått en kremeringsritual (2009: 37). Tack vare att flygsand snabbt täckt gravfältet har 
spåren av omkring 200 kremeringar, där resterna av bålet och benen har lämnats på markytan, bevarats. 
Några av kremationsresterna har fått en cirkel stenar placerad runt sig, i andra fall har delar av benen 
samlats i mindre gropar i brandlagret eller i ett keramikärl, vilka flera var trasiga redan vid 
nedläggningen. Om inte flygsanden täckt kremationsresterna hade de snart lösts upp av väder och vind. 
Vidare ser Herschend mönstret att de ofta placerats ovanpå äldre gravmonument eller delvis överlappar 
varandra eller andra gravar som ett tecken på att de aldrig avsågs att bli permanenta gravmarkeringar 
(2009: 37). Herschend har rätt i att vi här har spåren av praktiker för att hantera kroppen vilka ingår i 
begravnings- eller dödsritualer. De är samtidigt minnesskapande praktiker och flera av dem förekommer 
i kluster på gravfältet, vilket visar att valet av plats för kremeringen var viktig. Valet av plats kan vara 
styrd av praktiska skäl såväl som  minnesproduktionsöverväganden. Olika monuments historiska 
gravitation förefaller också ha inverkat.  

Herschends diskussion handlar delvis om det omöjliga i att använda gravar som bas för att beräkna 
befolkningstäthet. Han kan visa trender i hur mängden synliga gravmonument förändras över tid (2009: 
40f). Lotte Hedeager har visat hur antalet gravar förändras i Danmark under järnålder och hur gravarna 
närmast försvinner under folkvandringstid och Herschend nämner vidare att förändringen sedan blir 
genomgående i danskt material samtidigt som antalet boplatser ökar (Herschend 2009: 40; Hedeager 
1990: 123, 1992: 93ff). Även Dagfinn Skree kan i sin bok om Romerike visa hur gravskicket förefaller 
variera över tid på ett sätt som inte korrelerar med befolkningsmängd. Han använder bl.a. Ulf Näsmans 
kända räkneexperiment i vilket han genom att göra en befolkningsberäkning utifrån gravmaterialet 
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kunde ”visa” att Öland haft en befolkning av ca 15 personer under hela folkvandringstiden (Näsman 
1994: 20ff). Det vi kan utläsa ur det arkeologiska gravmaterialet är inte främst befolkningstäthet utan 
snarare hur gravskicket och benägenheten att skapa gravmonument som varierar (Skre 1998: 224ff; 
Herschend 2009: 41). I Skres fall finns det en koppling mellan jordägande och tydliga gravmonument, 
vilket förklarar varför stora delar av befolkningen i järnålderns Romerike aldrig fick synliga gravar. 
Herschend pekar därför på hur gravar, på vissa platser och under vissa perioder, snarare bör betraktas 
som anomalier och att de konstruerade gravmonumenten inte kan sägas representera ett ofiltrerat 
förflutet utan måste betraktas genom en kontextuell förståelse av döden (2009: 43).  

De generella dödspraktikerna eller begravningsritualerna kan därför förstås som aktiv 
minnesproduktion där både hågkomst och glömska mobiliseras för att skapa ett förflutet och en framtid. 
Det kulturella minnet och minneslandskapet aktiveras och manifesteras genom de plats-, person- och 
tidsbundna grav- eller kroppshanteringspraktikerna. Den kulturella situeringen medför även att gravfält 
eller andra platser utövar en monumental eller historisk gravitation på ett sätt som gör att en gravs 
utformning inte endast kan förklaras som ett uttryck för det då levande kollektivets ekonomi eller sociala 
hierarki. 

Medan Østigård ovan betraktar gravar och döden ur ett mycket brett perspektiv fokuserar Herschend 
på deras uttryck i den äldre järnålderns Skandinavien. Utifrån flera exempel från platser där gravar 
använts och konstruerats på olika vis lyfter han fram ett antal intressanta aspekter hos den tidiga 
järnålderns gravar (Herschend 2009: 117f). Att skapa manifesta gravmonument tycks främst fylla två 
funktioner i olika grad. De utgör en reflexiv identifikation mellan gravfält och boplats i det att de speglar 
varandra och gravfältet kan sägas vara boplatsens reflektion i både framtiden och det förflutna. Vidare 
används gravmonument för att definiera och framhäva olika former av gränsområden (Herschend 2009: 
117f). Bl.a. så kan Herschend visa hur bilden av moränimpedimentet i Kyrsta förändras över tid från att 
ha varit en spegelbild av boplatsen till att bli en gränsdefinierande plats när gravfältet i den östra delen 
av området börjar användas regelbundet och tar över rollen som boplatsens spegelbild. Att 
deponeringarna av föremål och material på impedimentet fortsätter även in i yngre järnålder visar att det 
fortfarande haft en funktion att fylla och varit en levande del av det lokala minneslandskapet. 

Att gravfält och specifika gravar fyller olika funktion belyser Herschend genom att visa hur de kan 
vara skapade tematiskt. Att barn ofta behandlas på utmärkande vis är förhållandevis vanligt, vi kommer 
t.ex. att nämna en blockgrav med många barngravar i Broby i nästa kapitel (Grön & Sundberg 2005: 
12f, 47ff, 73). Det är vidare uppenbart, t.ex. vid en jämförelse av de samtida och intilliggande gravfälten 
Inhåleskullen och Gnista, att gravfält och även individuella gravar kan fylla olika funktion och ha vitt 
skilda gravskick. Gravarnas funktion är inte främst att tjäna som förvaring för kvarlevorna av en person. 
I de fall där en del av befolkningen inte får synliga gravmonument måste vi betrakta de konstruerade 
gravarna som något mer. Herschend framhåller att det måste finnas en specifik anledning att begrava 
någon i den form av installation som gravmonumenten och gravfälten faktiskt utgör. Han skriver vidare:  

Grave installations are material metaphors or strophes and cemeteries poetic 
manifestations. Graves and cemeteries, because they are rare manifestations, 
become the equivalent of other poetic expressions (2009: 122). 

Herschends syn på gravarna som en poetisk materialisering av föreställningsvärlden är ett uttryck för de 
minnesskapande praktikernas förmåga att knyta samman det förflutna och framtiden. Martin Carver 
kallar gravspråket ett slags “… dreaming out loud using gravegoods as statements which owe as much 
to poetry as to the realities of life…” (1992:173f). Båda formuleringarna visar dessutom hur praktikerna 
kring gravar och gravfält är både kreativa, i det att de skapar historisk gravitation med förmåga att 
påverka framtiden, och formande genom den monumentala gravitationens och det kulturella minnets 
villkor. Att det finns en direkt koppling mellan gravar, förfäder och hallarnas mytologiska poesi visar 
Neil Price genom att lyfta fram den dramatisering av gravritualen som med all säkerhet skedde i 
samband med gravläggning eller kremering under järnåldern (2013). Dramatiseringen av gravritualerna 
är också ett av de viktigare stegen genom vilket det kulturella minnets föreställningar och praktiker, med 
stort tidsdjup, förmedlades och översattes till kommunikativt minne i kontakten med ett stort antal 
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människor. Genom återkommande iscensättningar gavs en förnyad förklaring till de materiella fenomen, 
både föremål och gravmonumenten i landskapet, vilka intakta rör sig genom tiden på ett sätt som 
överbryggar många mänskliga livstider. 

Ett av de intressantaste resultaten rörande gravbegreppet i Gunnar Anderssons studie är tanken att 
det kristna skelettgravskicket i ett tidigt skede oproblematiskt kunde utnyttja de äldre gravformerna och 
att högen genomgår en revitalisering (2005: 132f). Förändringen i gravskick kan diskuteras utifrån flera 
infallsvinklar. Att se gravskicken som polariserande motsatser är inte görligt då det motsäger både 
uttalade missionsstrategier och den kollektiva naturen hos den tidigare religionen. I diskussionen bör vi 
utgå från att det förkristna gravskicket förändrades i mötet med det kristna och att det kristna förändrades 
i mötet med det tidigare. Bl.a. talar Visionsdiktningens upptagenhet med framställningen av döden som 
en resa för själen för att detta var en aspekt vilken mottagarna av missionen såg som viktig (Andersson 
2005: 102f). Mycket talar för att en av det förkristna gravskickets viktigaste principer i synen på den 
döde var möjligheten för själen att resa vidare. När det i och med kristnandet blir viktigare att hålla 
kroppen intakt i graven blir samtidigt idén att bygga broar och underlätta för resande en viktig god 
gärning, vilket syns i runstensmaterialet. I det saxiska 800-talsevengeliet Heliand understryks som den 
viktigaste konsekvensen av Kristi död och hädanfärd att en väg skapats mellan människornas värld och 
himlen (Murphy 1992: 191). 

Anderssons hypotes att föreställningen om återuppståndelsen medfört en ny syn på kroppen som 
endast vilande temporärt i graven är också mycket intressant och bidrar till att illustrera en potentiell 
kosmologisk spänning mellan de båda gravskickens underliggande idé (2005: 143). Hypotesen passar 
väl med idéerna kring kopplingen mellan koncepten individ och grav denna avhandling behandlar i 
samband med förändringen av det äldre sönderdelande brandgravskicket och det externt lokaliserade 
individbegreppet. Övergången till det kristna skelettgravskicket kan ses som den yttersta 
manifestationen av individen som kropp. Att det i det äldre gravskicket endast var ett urval av 
befolkningen som begravdes i relativt sammanhållen form, och att minnespraktikerna kring dem var 
individanpassade kan ha varit en av den tidiga kristendomens mer attraktiva drag för befolkningen i de 
bredare lagren. ¹⁴ 

De många stegen från ett kollektivt gravskick utan fokus på individens kropp och sammanhållning 
av kvarlevorna till individens kropp vilken vilar på kyrkogården i väntan på yttersta domen kan också 
ses som lika många steg med ökande post mortem agency. Kristnandeprocessens betydelse för 
framväxten av praktiker för att hantera gengångare eller andra former av oroliga döda kan inte 
underskattas. I stället för att de döda anfäderna samlades i berget, eller stenen, alternativt spreds eller 
förknippades med stenmonument i landskapet kom allt fler att samlas på lokala gravfält för att till sist 
hamna på kyrkogården. Med tiden kom stenens hierofaniska och kommunikativa kvalitéer att föras över 
till kyrkorummet. I gravmarerialet avspeglas även en förskjutning av kollektivets idé från den äldre 
järnålderns stora bygdegravfält där graven är en symbolisk manifestation av en del i gravriten och 
huvuddelen av individerna föreställs återvända till det hinsides genom kroppens fragmentering i en 
cyklisk tillvaro. Därifrån förändras synen på individen och gravens roll mot en mer individuell 
föreställning där gravritualerna är en del i färden till det hinsides och graven utgör en 
kommunikationsnod mellan världarna. Graven blir samtidigt mer accentuerad i landskapet och för de 
efterlevande, troligen pga att jordägande och hävdande av mark förknippas med specifika ättelinjer 
(Bennet 1987a fig. 137). I slutändan kom bygden ersättas som begravningskollektiv med storfamiljen 
och storfamiljen med hushållet. Under kristnandeprocessens gång kom den sedan att ersättas av 
kärnfamiljen. Det övergripande kollektivets identitet flyttades till socknen och församlingen, och 
gravkollektivet till kärnfamiljen. Att församlingstanken är mycket starkare i urbana miljöer som t.ex. 
Sigtuna beror troligen på att förankringen i ett bygdeorienterat familjekollektiv saknas och att de urbana 
eller handelsanknutna miljöerna är en kosmopolitisk kontaktyta. I fallet med Sigtuna har dessutom 
troligen kyrkan redan från början varit en faktor vilken bidragit till utformandet av strukturen. 

Vi avslutar diskussionen kring gravbegreppet med att upprepa definitionen av det arkeologiskt 
definierade gravskicket: 
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Det arkeologiska gravskicket kan beskrivas som alla kollektiva praktiker, ofta av 
passageritskaraktär, förknippade med en avliden persons kvarlevor, minnesmärke eller åminnelse, vilka 
lämnat materiella spår.  

Nära sammankopplat med detta är även andra praktiker vilka innefattar mänskliga ben eller utförs 
på eller i anslutning till gravar och gravfält i form av nekromanti, kommunikation med övernaturliga 
entiteter eller förfäder, divination och liknande företeelser (se t.ex. Norberg 2013). Det vi kallar historia 
är en process där kultur oavbrutet rekonstrueras genom praktiker och relationer mellan människor och 
grupper, se t.ex. Pauketat (2001: 87) eller Peyroteo Stjerna (2016: 53ff). Centralt i detta är minnet vilket 
vi konstruerar genom praktiker och relationer (jfr Assmann A 2006). Med det i åtanke är det tydligt att 
gravskick aldrig är något statiskt utan ständigt statt i förändring. Det är bara när vi tvingas förenkla 
framställningen av händelseförloppet som det riskerar att framstå som statiskt. 

Ättebackarnas tröghet 
En av de få saker som de isländska sagorna och den moderna svenska arkeologin har gemensamt är att 
de framställer vikingatidens svealänningar som mycket tröga rörande religionsskiftet. I sagamaterialet 
har förvisso framställningen av svear många gånger drag av att vara rent litterära arketyper i form av 
tröga hedningar eller svårhanterliga bärsärkar. I den bilden finns troligen ett korn av sanning filtrerat 
genom ett kristet litterärt filter. I motsatts till på Island där en förändring i gravskicket troligen snabbt 
följde det officiella kristnandet (Vésteinsson: 2016) förefaller snarare det kristna gravskicket i 
Mälardalen haft en plats på de äldre gravfälten och kunde innefattas i det gamla gravskicket under en 
lång period. Andersson kunde i sin lic-avhandling visa att det äldre gravskicket, i synnerhet högen, 
oproblematiskt kunde kombineras med ett kristet gravskick (2005: 148f) och de andra fallstudierna 
nedan visar i många fall samma sak. Det är troligen inte förrän efter officiella tingsbeslut togs att 
anamma kristendomen som vi kan se en genomgående förändring i gravskicket. Bl.a. Andersson och 
Ros argumenterar för att ett officiellt antagande och början av den kristna organisationsfasen i 
Attundaland och Tiundaland inte kan ha inträffat tidigare än ett stycke in på 1100-talet (Andersson 2005: 
33; Ros 2001: 170, 209). En förklaring till varför ättebackarna och det äldre förhållningssättet till 
begravningar behålls mycket längre i Uppland än t.ex. i Götalandskapen eller södra Skandinavien finns 
i det tidigare förhållningssättet till gravar. I gravskickets förändringsförlopp, vilket bl.a. Andersson 
beskriver, bör vi trots olikheterna även se en parallell med Islands kristnande där det officiella 
antagandet av religionen endast berörde samhällsbärande element. Fenomen som tillhörde den privata 
eller familjebaserade sidan av kulten blev inbladade i processen mycket senare. Att gravskicket i 
Mälardalen sågs som en familjeangelägenhet och att praktikerna kring det inte hade någon avgörande 
roll i den officiella regionala eller överregionala kulten, eller samhällsstrukturen, styrks av den stora 
lokala variationen i gravpraktikerna. Snarare var det kombinationen av en ”odalsmentalitet” och en mer 
kollektiv syn på ägande och individen som gjorde att de synliga gravmonumenten fick en betydelse 
utöver den mycket lokala och personliga. 

Gravar och odalbegreppet 
Odalbegreppet har diskuterats tidigare och om det appliceras på det dynamiska förhållande i anläggandet 
och användandet av gravfält Anna Hed Jakobsson kartlagt i Valsta (2017) måste vi räkna med en 
förskjutning i tidsperspektivet mellan de första gravarna på ett gravfält och när gårdar anläggs. Utifrån 
den norska Gulatingslagen räknades mark som odalmark om den ärvts i sex generationer och i 
Frostatingslagen stipuleras fyra generationer (Zachrisson 1994: 221). I de svenska medeltida lagarna 
finns inte samma tydliga koppling mellan högen och odalen. K.G. Selinge har dock visat att 
högbegreppet användes som en beteckning på gamla gravar i landskapet och att både Väst- och 
Östgötalagen använder högar som ålders- och företrädesbevis för äldre byar i förhållande till de yngre 
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om marktvist skulle uppstå (Bratt 2008: 58f; Selinge 1980: 294f). Strukturen vi anar är en där mindre 
gårdar avträtts från äldre eller att yngre gårdar varit underställda de äldre i ett markbrytnings- eller 
kolonisationsförlopp. Dagfinn Skre har studerat sambandet mellan boplatsexpansion och anläggandet 
av gravar i Romerike. Han kan iaktta ett tydligt mönster där äldre huvudgårdar, vilka också har större 
och tydliga gravmonument, tjänar som moderenheter för en expansion i form av mindre gårdar, drivna 
av underlydande fria, trälar eller avkomlingar till tidigare ofria (Skre 1999: 419ff, fig.4.). I det första 
fallet begravdes de hemma vid släktgården och i de andra fallen fick de troligen ingen grav alls (jfr 
Birkeland 1954: 20 rörande behandlingen av trälars kvarlevor). Skre observerar hur högarna är markant 
överrepresenterade på stora gårdar under romersk järnålder och folkvandringstid. Under yngre järnålder 
ökar dock antalet gravar på de mindre gårdarna vilket han tolkar som att innebyggarna fått en ny rättslig 
ställning, vilket kan vara ett uttryck både för en förändring i synen på ofria och att nybyggarnas ättlingar 
till sist kunde börja betrakta marken som odalmark (1999: 421).  

Anna Hed Jakobsson uppmärksammar att rikt utrustade kvinnogravar eller dubbelgravar uppträder 
på gravfälten i Valstatrakten under 800-talet och att mönstret återkommer bl.a. i Ärvinge (2017: 24ff). 
Fenomenet med distinkta gravmonument, vilka ofta placeras i kommunikativa positioner centralt på 
gravfälten, har också uppmärksammats tidigare och kopplas samman med idén om grundargravar. 
Fallstudierna nedan visar att de framträdande monumenten i många fall är ett resultat av återkommande 
gravläggningar och ombyggnationer vilket stärker antagandet att de spelat en viktig roll i hävdandet av 
marken och ätten. Bland Hed Jakobssons exempel och även bland de många redovisade gravarna hos 
Biuw (1992: 252f) förekommer det att den rikt utrustade graven är outmärkt eller har ett diskret 
gravmonument. I de fallen kan man ana att den utåtriktade exponeringen av monumentet inte varit det 
primära utan snarare narrativen förknippad med personerna och deras begravning. Herschend kan visa 
många liknande exempel från äldre järnålder i södra Skandinavien där personer, oftast en kvinna, 
begravts rikt utrustad i ibland tydliga gravmonument och ibland i närmast omärkta gravar. De tolkas 
vidare som ett uttryck för deras sociala kön och deras roll som anmödrar eller anfäder, vilket gör att 
graven eller gravfältet samtidigt kommer att representera den ledande gården vilket vi redogjort för ovan 
i form av de reflexiva gravfälten (2009: 118f). Vi kan anta att gravarna i Uppland representerar en 
likartad föreställning. Om gravarna i fråga anlagts för att signalera en ny status i förhållande till 
markägande och odalbegreppet är det intressant att iaktta att de sällan är de första gravarna på gravfältet. 
Det förefaller som att de ofta föregås av några mindre gravar vilka kan representera en etableringsfas 
och antyder att man kunde begravas på nyetablerade gravfält i något skede även om man ännu inte 
brukat marken i fyra-sex generationer. Det är vidare intressant att se hur det påfallande ofta är ett par 
eller en anmoder vilka får rollen som startpunkt i minnesproduktionen kring det nya gravfältet. Lokala 
förhållanden tycks också spela stor roll och, som Hed Jakobsson pekar ut, är det i fallet med Valsta 59 
frågan om ett antal utvalda män som begravs i inledningsskedet på gravfältet samtidigt som ett 
intilliggande gravfält används för att begrava ett större urval av döda vilka förefaller representera en 
familj eller gårdsbefolkning (2017: 15f). Förfarandet speglar det på andra platser, t.ex. Valsgärde där ett 
urval av personer får avvikande och utmärkande gravar i ett cykliskt återkommande mönster (Ljungkvist 
2008).  

Vi kan utan tvekan föreställa oss att när ett nytt gravfält anläggs eller en ny gravgrupp skapas så 
representerar det någon typ av förändring. I många fall kan det representera etableringen av en ny gård 
eller en ätts rättsliga status i förhållande till marken. I samband med kristnandet lanseras tanken att alla 
skall begravas vilket medför en förändring i begravningspraktikerna. En möjlig tolkning av de många 
nya och kortlivade gravfält som anläggs under vikingatid, och främst de Sten Tesch benämner 
gravgårdar (2014, 2017), är att de är begravningsplatser för kristna personer vilka inte har rätt att 
begravas på gravfältet förknippat med ursprungsgården och inte heller har rätt att skapa ett eget 
odalsmarkerande gravfält.  Den samlande principen i det kristna gravfältet tycks snarare vara 
församlingen och i den hushållet. De förkristna gravfälten var tydligt regenerativa och strukturerade 
efter de dödas klass och roll i samhället. När idén om en gravplats för alla på kyrkogården organiserad 
runt guds hall, dvs kyrkan, etableras så blir kyrkogården en kommunal och mindre uttalat hierarkisk 
reflexion av landskapet (Herschend 2009: 119). Herschend kan visa att korrelationen mellan hushåll och 
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plats på de tidiga kyrkogårdarna är närmast total. I medeltid när kyrkan etablerats förändras mönstret 
och nya sätt att etablera samhällets ideal samt signalera hierarkier växer fram. 

Alla arkeologer vi studerat, från Oscar Almgren och framåt, har framhållit hur högen blir den 
dominerande gravformen under yngre järnålder och att behovet av synliga gravmonument ökar (jfr 
Bennet 1987a fig. 135). I det här arbetet kan vi också visa att de mänskliga kvarlevornas betydelse för 
att etablera ett ordnat rum minskar under samma period. Praktiken att sprida brända ben i landskapet 
och i anknytning till berghällar, block och stenpackningar försvinner under yngre järnålder. Kaliff (bl.a. 
1997) och andra har visat att kremeringsgravskickets bakomliggande idé är att sönderdela kroppen så 
att själen, eller en liknande föreställning, frigörs och delarna återförs till landskapet. Via Bruce Lincoln 
(1986) kan Kaliff vidare visa (t.ex. 2007, 2018) hur begravningen av spridda brända ben är en 
upprepning av den kosmologiska idén om världens skapelse. Källan till odalbegreppet finns troligen i 
föreställningen om att det är upprepade begravningar och distribuerandet av kvarlevorna i landskapet 
som (åter-)skapar världen eller det ordnade rummet människan lever i. När praktiken att fysiskt 
distribuera kvarlevorna eller att symboliskt göra det via kopplingen mellan ben och sten försvinner 
skapas ett behov av att manifestera samma tanke synligt i landskapet. Framväxten av högen och dess 
koppling till odalbegreppet fyller det behovet och skapar en länk till de äldre praktikerna. 
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Fig 32. Karta över huvuddelen av de platser vilka nämns i kapitel 4. Birka och Gamla Uppsala finns med som 
referenspunkter. Karta framställd av Daniel Löwenborg. Bakgrundskarta, GSD-Sverigekartan 1:1 miljon © 
Lantmäteriet; och höjddata 50 grid NH © Lantmäteriet. 
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Kapitel 4  
Nya gravskick, gamla ben- och stenpraktiker 

En av de påtagligaste insikterna vilken kommer ur jämförelsen mellan gravmaterialets komplexitet och 
framväxten av den arkeologiska bilden av gravskicket är att förförståelsen kring gravbegreppet och de 
äldre modellerna för gravskicksförändring uteslutit minst lika många företeelser som de omfattat. 
Avsikten med följande kapitel är att presentera ett urval av mindre uppmärksammade gravformer och 
sätt att hantera ben. Gravformerna har tidigare utelämnats i modellerna för gravskicket under yngre 
järnålder. De kan karaktäriseras som vaga gravar, i förhållande till den äldre snäva 
gravskicksdefinitionen vilken favoriserade tydliga individuella konstruktioner, och har som gemensam 
nämnare praktiker kring hanteringen av ben och sten. Syfte med kapitlet är vidare att visa hur företeelser 
som t.ex. hargar, amulettringar, offerdeponeringar och stensättningar utan gravar ingår i samma minnes- 
och ritualkomplex som gravarna. 

I kapitlet diskuteras den varierande mängden ben i gravar, små bendepåer och individens 
förhållande till benen. Nya typer av gravskick diskuteras i förhållande till stenpackningar och gravskick 
utan tydliga gravmonument. Många av företeelserna exemplifieras genom fallstudier vilka belyser ben- 
och stenpraktikerna. Kapitlet innehåller också en diskussion kring gravpraktiker under yngre järnålder 
vilka utmanar bilden av den traditionella graven genom att gravar och ben används i dynamiska och 
föränderliga skeden, bl.a. som byggmaterial för terrasser och som kompletterande snarare än enskilda 
monument i gravpalimpsest. Kapitlet avslutas med en utblick till finska kremationsgravfält under flat 
mark vilka är mycket lika de stenpacknings- och impedimentbundna benpraktiker vi kan observera i 
Sverige, men vilka har behandlats ur ett annorlunda definitionsmässigt perspektiv. 

Kapitlet är vidare ett resultat av Del I:s forskningshistoriska analys och skall ses som en utforskning 
av fältarkeologins komplexa mångfald. Kapitlet bör förstås som en praktisk del av det föregående och 
följande kapitlens teoretiska diskussion.  

De klassiska gravfälts- och gravtyperna 
Tidigare har vi gått igenom hur en evolutionistisk syn på gravskicksförändring (t.ex. Almgren 1904a) 
utvecklats till den kronologiska indelning av grav- och gravfältstyper vilken prövades ut hos Ambrosiani 
(1964), fick mer spridning med Hyenstrand (t.ex. 1974), och som illustrerades i Bennets och Biuws 
avhandlingar (Bennet 1987a; Biuw 1992). Det är inte överraskande att det är den typen av skillnader i 
gravskick de flesta föreställer sig när man diskuterar olika gravskick, en skillnad som till synes är tydlig 
och välbelagd genom pedagogiska modeller utan tvetydighet. Skillnaden i detta fall gäller främst olika 
former av synliga gravmonument och olika behandling av de mänskliga kvarlevorna, t.ex. 
skelettgravskick i kista eller kremation, samt olika kombinationer av gravgods och medföljande djur 
eller frånvaron av de samma. 

Björn Ambrosianis modell beskriver hur det heterogena äldre gravskicket byts mot ett homogent 
gravskick under yngre järnålder, vilket är en mycket grov indelning av det arkeologiska materialet och 
naturligt kan innehålla variation skapad av gravfältets brukningstid. Gravfält vilka brukats under lång 
tid innehåller gravar från båda faserna, medan de som använts under en kort period kan uppvisa en 
tydligare enhetlighet.  

Gravfältens inre uppbyggnad har studerats för att t.ex. avgöra gravfältets användningstid och den 
demografiska spridningen hos de begravda och här görs skillnad i gravskick mellan de tydliga och 
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spektakulära gravmonumenten, gravarna med rika fynd och de mindre ansenliga och fyndfattigare 
gravarna, men även de med olika behandling av gravgåvor och de mänskliga benen. Frågor kring 
gruppidentitet, genus och social status hos de individuella begravda har vanligen behandlats. Frågorna i 
sig, och materialet i form av synliga gravmonument med tydliga gravar, bygger ofrånkomligen på en 
förförståelse kring gravbegreppet och föreställningen att förhistoriska gravar inte skiljer sig från vår syn 
på gravar och deras funktion.  

Under 80-talet fick Annales-skolan inflytande inom arkeologin genom belysandet av tröga 
strukturer och mentalitetens roll för att föra vidare normer, tankesystem och förklaringsmodeller, 
medvetet såväl som omedvetet. Praktikerna detta yttrar sig genom resulterar i iakttagbara handlingar, 
mönster och materiell kultur vilka kan studeras, läsas, för att förstå den bakomliggande strukturen eller 
mentaliteten. En av de som tidigt beskriver detta är Kristina Jennbert i artikeln ”Gravseder och 
kulturformer” där hon använder begreppet gravspråk för att beskriva hur den levda vardagens 
mentalitet, där t.ex. minnen, traditioner, normer, släktskap, kontakter, genus och social ställning 
samspelar, alla hjälper till att forma, eller artikulera, gravmaterialet (1988: 88f). Jennbert illustrerar 
utvecklingen inom gravarkeologin vilken under speciellt 90-talet kom att resultera i en ökad förståelse 
för de komplexa förhållanden vilka producerar gravmaterialet, men också frågor kring vad graven 
faktiskt representerar eller hur gravskick och kulturella föreställningar kan förändras (1988: 88ff). 
Liknande frågor men från ett indoeuropeiskt- och kremationsperspektiv berörs av bl.a. Kaliff (1997, 
2005, m.fl.).  

Den klassiska bilden av gravfält från yngre järnålder i Mälardalen, som den kommer till uttryck i 
litteraturen vi studerat, kan sammanfattas med att gravarna förväntas vara en mer eller mindre markerad 
behållare för kvarlevorna av en, eller i ett fåtal fall flera, döda personer och att: 

• Gravfälten innehåller en uppsättning förhållandevis homogena gravformer, främst högar och
runda stensättningar. Men med ett inslag av andra gravmonument, främst då ett fåtal
stensättningar i andra former där treudden är ett omtalat exempel (Andrén 2004, 2014), även
t.ex. skeppsättningar eller resta stenar förekommer.

• Gravfält med relativt kort användningstid är homogena i sitt yttre uttryck, men de med längre
användningstid inkorporerar även äldre former och kan uppvisa en stor formrikedom. Tidigare
räknade man vanligen med att gravfälten vuxit i en linjär riktning från äldsta gravarna och
expanderat i en kronologisk sekvens i någon riktning eller att de växt utifrån ett fåtal
familjegrupper (jfr Johnsen-Welinder & Welinder 1973: 10, 70ff). Det är vanligt att en eller
några äldre gravar, gärna av utmärkande form eller storlek, återfinns centralt. Ofta får de
benämningen grundargravar och kopplas till odalbegreppet (jfr Andersson 1997: 53). Kristina
Jennbert behandlar bl.a. högens betydelse för familjen i sin artikel Släkters hågkomst (1993:
75).

• Det inre gravskicket består främst av tre olika typer. Brandgravar i olika varianter, främst i form
av brandlager eller brandgropar med en varierande mängd människo-och djurben, ibland
kombinerade med keramikbehållare. Men andra varianter, vilka tas upp av Bennet (1987a: 78ff)
förekommer också. Tillsammans med de kremerade kvarlevorna av människor och djur
förekommer i varierande utsträckning fragment av fynd. Inom brandgravarna är variationen
mycket stor gällande mängden och hanteringen av ben och fynd. Skelettgravar förekommer
under hela förhistorien men får mer uppmärksamhet under järnåldern då de förknippas med rika
båt- eller kammargravar. En tredje kategori som ofta förekommer i diskussioner är vapengravar
där vapen- och/eller hästutrustning är det framträdande draget och de kan utgöras av både
skelett- eller brandgravar (Simonsson 1969). Vapengravarna behöver inte heller vara
utmärkande rika i sitt övriga fyndmaterial, men associeras ofta med krigare eller krigarideal.

• Under sen vikingatid antas även förmodat kristna kistgravar uppträda med i huvudsak
rektangulära stensättningar som överbyggnad (t.ex. Gräslund 1991b). Undersökningar har dock
visat att skelettgravarna även förekommer under alla former av överbyggnader och med eller
utan kista (t.ex. Gräslund 1980; Andersson 2005: 128ff; Tesch 2017:12ff).
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Idag vet vi att bilden ovan är en mycket förenklad bild av yngre järnålderns gravskick i Mälardalen och 
speciellt Anderssons studie (2005), samt fallstudierna nedan visar det extra tydligt. Genomgången av de 
formativa texterna i avhandlingens Del I har visat att den allmänna bild som skissats ovan inte ens kan 
underbyggas med hjälp av dem. Skärskådas texterna, speciellt Ambrosiani (1964), Hyenstrand (1974, 
1984) och Bennet (1987a), är de tydliga med att endast vissa gravskick ingår i modellerna och att flera 
uteslutits. Det framgår också tydligt att förförståelsen rörande gravbegreppet har lett till att endast vissa 
typer av gravmarkeringar och ett litet urval av sätt att hantera kvarlevor har betraktats.  

Den varierande mängden ben 
Att mängden ben i gravarna kunde variera kraftigt var ett fenomen som uppmärksammades tidigt, t.ex. 
av Oscar Almgren (1905) och Hanna Rydh (1936), men har främst behandlats inom forskningen rörande 
bronsålderns och den äldre järnålderns gravskick. Generellt förefaller den stora variationen i mängden 
ben som påträffades i gravarna under exploateringsarkeologins framväxt och den 
bebyggelsearkeologiska eran ha setts som relativt oproblematiskt då fenomenet sällan diskuteras i 
rapporter eller andra publikationer. Bland de som tidigt uppmärksammade komplexiteten i det benfattiga 
gravskicket finns Bengt Schönbäck som diskuterade det i samband med undersökningarna av Broby-
komplexet, Börje 1:1 m.fl. (se bl.a. Schönbäck 1959; jfr Ojala 2016). Schönbäck kunde visa att 
huvuddelen av stensättningarna på gravfältet ofta innehöll mycket små benmängder samtidigt som de 
flesta stensättningar också innehöll flera bendepåer eller sekundärgravar (1959). 

Fenomenet började uppmärksammas på allvar under 1990-talet och Kaliff diskuterar det ingående 
i sin avhandling (1997: 68ff) och senare publikationer. Bennet tar upp det i samband med skillnader i 
gravskick mellan äldre- och yngre järnålder och visar att en framträdande aspekt av den äldre järnålderns 
gravskick är att graven inte betraktas som en förvaringsplats för den dödes kvarlevor. Hon visar vidare 
att majoriteten av gravar från perioden inte behövde vara synliga för de efterlevande. Båda aspekterna 
anser Bennet förändrades i och med yngre järnålder då mängden ben och gravens synlighet ökar (1987a: 
189). 

En presentation av den tidigare forskningen kring benfattiga och tomma gravar finns hos Ericsson 
och Runcis vilka ser fenomenet som vanligast under den äldre järnåldern (1995: 34). Röst sammanfattar 
synen på närvaron av ben i gravar och andra anläggningar från bronsålder och äldre järnålder i sin 
avhandling Fragmenterade platser, ting och människor (2016: 28ff). Rösts iakttagelser är relevanta även 
för den yngre järnåldern och en diskussion kring gravbegreppet. Hon berättar bl.a. att i 30% av alla 
anläggningar som uppfattas som gravar förekommer inga ben alls och i en majoritet av de övriga är 
benmängden mycket liten (Röst 2016: 30; jfr Ericsson & Runcis 1995). Att det förekommer tomma 
gravmonument uppmärksammades också tidigt. T.ex. Almgren (1904b: 312, 1934) uppmärksammar 
kenotafer i samband med skeppsättningar och gravmonument där ingen central gravgömma påträffats. 
Almgren visar också en medvetenhet om gravmonumentets roll i ett samhälles minnesproduktion vilket 
sätter de tomma gravarna i ett vidare perspektiv. Det är mycket vanligt att tomma gravar slentrianmässigt 
förklaras som kenotafer. Kenotafbegreppets främsta användbarhet i förklaringarna ligger i att 
gravbegreppet inte behöver förändras utan fortfarande kan centreras kring idén om graven som 
förvaringsplats för kroppen. Men som bl.a. Andersson visar (2005: 101ff) blir den idén vanlig först med 
kristnandet. 

Det perspektiv Röst pekar ut som vanligast gällande sin periods gravskick är att det är högst 
symboliskt, att endast en liten del ben behöver deponeras på ”gravfältet” och att kremeringsritualen 
anses vara den viktigaste praktiken vid ett dödsfall varför deponeringen av ben blir av mindre betydelse 
(Röst 2016: 30). Bland de Röst lutar sig mot och som framhävt kosmologin och de eskatologiska 
föreställningarnas betydelse bakom kremationsgravskicket och bristen på ben återfinns, som vi tidigare 
nämnt, Anders Kaliff (t.ex. 1997, 2005a, 2007), Terje Østigård (t.ex. Kaliff & Østigård 2004, 2013) och 
Joakim Goldhahn (t.ex. 2008). Men även Erik Nylén (1948) finns bland de vilka tidigt resonerade kring 
gravskicket och pars pro toto-förklaringar. Bland de texter som studerats i Del I redogör Agneta Bennet 
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för samma sak och understryker att graven snarare är en symbolisk manifestation vilken ingår i gravriten 
och är en del av kommunikationen med gudarna (1987a: fig. 135). 

Susanne Thedéen har föreslagit att de efterlevande hanterat benen som en typ av reliker, vilket 
resulterat i att endast små mängder begravts (2004: 111). Den i dag vanligt förekommande tolkningen 
att benen kan ha malts eller krossats med de i gravfyllningen vanligt förekommande löparna och 
malstenarna (se t.ex. Kaliff 1997, 2007: 135ff; Engström & Pettersson 2005: 24), har vidareutvecklats 
av bl.a. Katarina Appelgren som föreslår att benen strötts i åkermark eller vatten som offer till en 
kvinnlig gudom (Appelgren 2000: 24; Kaliff 1997; Röst 2016: 30). 

Röst lyfter även fram andra förslag på varför så få ben förekommer i anläggningarna, t.ex. 
osteologen Emma Sjölin som framhäver mekanisk fragmentering, som väder, vind och arkeologer, och 
andra tafonomiska faktorer som en förklaring till varför så få ben återstår (Sjöling 2007, se även Arcini 
2007). Caroline Arcini argumenterar dock för att de stenpackningar med diffusa sotlager och små 
mängder ben, vilka ofta tolkas som gravar, snarare ska tolkas som kremeringsplatser (Arcini 2005; Röst 
2016: 31). Arcinis synvinkel förefaller gälla främst sydskandinaviska förhållanden och tycks vila på 
grundantagandet att huvuddelen av benen deponerats i en grav av klassisk modell någon annanstans. 
Om det som i Mälardalen saknas gravar av den typen, vilka förväntas innehålla huvuddelen av benen, 
blir ändock stensamlingen med få ben och sot den enda materiella manifestationen av likbegängelsen. 
Kremeringspraktikerna på Lindholm Høje, vilka nämndes i föregående kapitel, ger vid handen att flera 
kremeringsrester aldrig placerades i gravar med överbyggnader (Herschend 2009: 37f). 

I samband med undersökningarna utmed E4:ans nya sträckning i Uppland i början av 2000-talet 
kom frågan om den varierande mängden ben i gravarna, tillsammans med gravmonumentens varierande 
tydlighet, att livligt diskuteras. Två sidor framträdde tydligt i diskussionen. En här företrädd av Katarina 
Appelgren och Anna Maria Rencks artikel ”Vad är en grav” (2007), i vilken de bl.a. lutar sig mot 
Ericsson och Runcis (1995) och framhäver gravens roll i sin samhällskontext. Utifrån det perspektivet 
tolkar de bronsålderns och den äldre järnålderns få ben och vaga gravar som ett led i en 
samhällsomvandling där kremeringsgravskicket drogs till sin yttersta spets, en total upplösning av 
individ och kropp. Den andra, företrädd av Tony Engströms artikel i samma publikation, ”De dolda 
döda” (2007), fokuserar på den enskilda graven och gravbegreppets semantik. Engström lyfter fram en 
gravdefinition som är helt fokuserad på kvarlevor, avsikt och en begränsad plats. En grav är: ”ett 
medvetet konstruerat eller avgränsat utrymme avsett för, och innehållande, mänskliga kvarlevor” 
(Engström 2007: 90). Samma definition användes bl.a. vid undersökningen av Kyrsta-lokalen RAÄ 328 
och 329, Ärentuna socken, vi kommer behandla senare (Engström & Wikborg 2006: 18). Konsekvensen 
av Engströms definition blir att det yttre gravskicket ska ses som en markör för graven, inte som en 
grav. I artikeln framgår att Engström finner begreppet yttre gravskick förvirrande. 

Att mängden ben i gravarna varierar kraftigt även i gravskicket under den yngre järnåldern är tydligt 
både i arbeten vi berört ovan och i undersökningsrapporter. Kaliff och Østigård har berört bristen på ben 
vid flera tillfällen och enligt dem kan vi generellt säga att det i brandgravar vanligen hittas ca 1 – 100 
gram mänskliga ben, eller ca 10-20 % av benen en vuxen person genererar vid en kremering (Kaliff & 
Østigard 2013: 22ff). Även om tafonomiska processer är inräknade är det uppenbart att den varierande 
mängden kremerade ben hänger ihop med olika benhanteringspraktiker och gravskick där placeringen i 
en grav endast är en del av ritualerna (jfr Bennet 1987a: fig. 137; Kaliff 1997: 68ff; Victor 2007: 27ff). 
Att graven är den slutgiltiga och permanenta viloplatsen för benen är också en relativt modern idé (Jfr 
Andersson 2005: 101ff; Klevnäs 2013, 2016).  

Slutsatsen i fråga om brandgravar är att majoriteten av benen efter en kremerad person inte återfinns 
i graven. Detta gäller även under yngre järnålder även om mängden ben ökat i förhållande till bronsålder 
och äldre järnålder i många fall. Anita Biuw kan dock visa att antalet små fynd- och benfattiga gravar i 
Norra Spånga ökar mot slutet av järnåldern (1992: 294). Gunnar Andersson kommenterar vidare att 
medelvärdet för benvikten i Spånga-materialet under vikingatid är lägre än det från romersk järnålder 
(Andersson 2005: 61ff; Sigvallius 1994: 28). 



Den yngre järnålderns gravskick i Uppland 

212 

De små bendepåerna, husoffer, avfall eller någonting annat? 
Vi har berört fenomenet med den lilla benmängden i gravar och att gravarnas antal ökar under järnåldern 
tidigare i arbetet. Att antalet gravar ökar och att fler kvinnor och barn blir gravlagda i samband med 
kristnandet är också ett bekant fenomen. Att brända så väl som obrända ben, från människor och djur, 
uppträder i kontexter utanför gravgömmorna är lika bekant. Benen förekommer tillsammans med sten, 
kol och andra mindre fynd strösslade och i mindre depåer på moränbackar och kultplatser (bl.a. 
Appelgren & Renck 2007, Zachrisson 2014; Kaliff 2007); de förekommer också strösslade och i små 
depåer på, i, och mellan gravar på gravfält (bl.a. Andersson 2006, 2008; Evanni et al 2013); de 
förekommer vidare deponerade i och omkring kultbyggnader, stenpackningar, stenkonstruktioner med 
kultfunktion och inbyggda som konstruktionsdetaljer, eller som spår av ritualer i samband med 
konstruktionen, i gravar och terrasser på gravfälten (bl.a. Evanni et al 2013; Vinberg MS; Gezelius 
1964); benen förekommer också som vanliga ingredienser i röjningsrösen, rågångar och i viss mån även 
stensträngar (bl.a. Hansson 2008, Liedgren 1969); de har spritts på åkrar (bl.a. Kaliff 1997, 2007); 
hanterats som reliker (Thedéen 2004: 111) och förekommer spridda på boplatserna. I de flesta av 
sammanhangen brukade de reflexmässigt avfärdas som avfall eller ses som en del av det neutrala bruset 
av ben i bakgrunden. Speciellt i boplatssammanhang är det fortfarande vanligt. 

Susanna Eklund (et al 2007) diskuterar bortförklaringsproblemet, men är samtidigt kritisk mot 
oreflekterat användande av rituell nedläggning som förklaring. Ur ett arkeologiskt perspektiv är rituella 
nedläggningar problematiska eftersom vi tenderar att reflexartat använda funktionalistiska förklaringar, 
men kritik mot överbetoningen av ekonomi och funktionalism finns bl.a. hos Kaliff (1992: 21f). Vissa 
föremålskategorier, vilka tycks sakna praktisk funktion, är lättare att förklara som sakrala nedläggelser. 
När fyndkategorierna är samma i rituella och vardagliga sammanhang, t.ex. matavfall och keramik, blir 
det svårare att argumentera för ett rituellt syfte (Eklund et al 2007: 465). Att bedöma om något är ett 
husoffer är dock lättare då man har relationen till huset vilken kan underbygga tolkningar som inte är 
funktionalistiska. T.ex. amulettringen med miniatyrskäror vilken påträffades i ett stolphål i Kättsta, 
Ärentuna sn (Eklund et al 2007: 473). En förutsättning för att fynd och depåer skall tolkas som rituella 
nedläggningar är att det handlar om speciellt utvalda föremål som placerats på speciellt utvalda platser 
vilket gör det viktigt att analysera kontexten (Eklund et al 2007: 473). Författarna har rätt i att varje fall 
måste övervägas och analyseras i sin kontext. Man kan även tillägga att högst ordinära föremål på 
utvalda platser kan vara ett uttryck för rituell nedläggelse. 

Eklund presenterar olika typer av hus- och boplatsoffer vilka hittades under det uppländska E4-
projektet. Huvuddelen av materialet utgörs av malstenar och löpare deponerade i stolphål. Bl.a. i Kyrsta 
påträffades malstenar eller underliggare i åtta takbärande stolphål (Eklund et al 2007: 468). Det rör sig 
även om fossil, keramik och någon kniv. Även ben diskuteras och man framhäver att djurben är den 
fyndkategori som är källkritiskt svårast att urskilja som offerfynd. T.ex. ben i ett stolphål kan vara 
avfallsrester, matavfall eller lämningar efter sakrala handlingar (Eklund et al 2007: 477). Exempel på 
speciella ben på speciella platser finns bl.a i Mörka backen i Danmarksby 161. Där hittades i utkanten 
av en boplats från romersk järnålder-folkvandringstid en rektangulär härd med en fördjupning i änden. 
I änden hittades de prydligt nedlagda och brända benen från en närmast hel häst, dock saknades kraniet 
och extremiteterna, delar som ofta hänförs till rituella sammanhang. Praktiken att ha en uppdelad härd, 
med en del för eld och en för ben speglar nära härdarna med lammben i Sanda (Åqvist 1996: 115f). 
Troligen hade bennedläggningen och hästförtäringen skett i samband med att platsen övergavs (Eklund 
et al 2007: 478; Göthberg et al 2002: 59ff). I Vallby Norra hittades ett vikingatida stängningsoffer i ett 
hus. I en delvis stensatt grop hittades ett hästhuvud och benfragment från en uppsättning av alla viktiga 
djur på gården och i gravar, nöt, svin, get, får/get och en hörntand från en hund. Vallby norra hade även 
en deponering av de obrända skeletten från tre spädgrisar i anslutning till ett hus. Griskultingarna 
daterades till 1300- tidigt 1400-tal (Eklund et al 2007: 479; Seiler 2005). I Hämringe påträffades delar 
av gris- och kokranier medgravda i botten av tre grophus (Nordström 2004). Eklund pekar vidare på att 
det verkar som att grophusen ersätter långhuset som plats för rituella deponeringar i husmiljö under 
yngre järnålder (Eklund et al 2007: 479; Carlie 2004: 109). Man kan vidare konstatera att mönstret för 
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rituella deponeringar som framkom under E4-undersökningarna påminner i stort om mönstret från 
övriga Skandinavien, men har en stor variation i karaktär och en mycket vidare spridning än bara 
deponeringar i anslutning till hus (Eklund et al 2007: 480). 

För att återvända till de spridda benen på boplatser behandlar Eklund et al även människoben vilka 
framkommit i andra kontexter än gravkontexter under projektet. Människoben hittades på tre 
boplatslokaler (Eklund et al 2007: 481). Vid Skärna, Gamla Uppsala sn, hittades ett obränt skalltak i ett 
kulturlager i ett område med härdar, med en möjlig proveniens i ett näraliggande gravfält. I Vaxmyra 
hittades brända fragment av skalltak i en skärvstensanläggning vilken tolkas som en trolig rökanläggning 
för hud- eller köttberedning (Eklund et al 2007: 481). På Kyrsta-boplatsen hittades ett 20-tal obrända 
benfragment, bl.a. kraniefragment, skenben, en tand, en halskota och delar av en underkäke från ett 
spädbarn. De hittades bl.a. i två brunnar, en grop, ett grophus, ett gropsystem och två 
skärvstenspackningar. De flesta påträffades dock inom ett hantverksområde (Eklund et al 2007: 481). 
Författarna ställer sig tveksamma till om de spridda benfragmenten är del av en storskalig kult då benen 
varken verkar utvalda eller deponerade i speciella kontexter. Man betonar ändå den symboliska laddning 
vi idag ger människoben vilket kan tala för att det ändå rör sig om offernedläggelser (Eklund et al 2007: 
481). Om människoben regelbundet används till olika former av offernedläggningar eller deponeringar 
i andra miljöer än de vilka klassiskt definieras som gravar måste vi dra slutsatsen att praktiken ingår i 
hanteringen av kvarlevor. Ett återkommande inslag i hanteringen av mänskliga kvarlevor måste vidare 
ses som en del av gravskicket. 

Människoben, hantverk och individens essens 
Det är svårt att argumentera för helt praktiska eller profana sfärer på en boplats, speciellt om man där 
hanterat människoben. Då Kyrstaboplatsen inte ligger på ett äldre gravfält är det svårt att argumentera 
för att människoben slumpartat hamnat där. De har hamnat där av en anledning vi inte kan förklara, 
annat än att den involverar hantering av mänskliga ben. Vill man följa konsekvensen av det 
funktionalistiska argumentet blir den spännande slutsatsen att huvuddelen av de mänskliga benen på 
boplatsen troligen är hantverksavfall. I det sammanhanget blir Hallam och Hockeys diskussion kring 
hur fysiska delar av kroppen kan omarbetas till kraftfulla materialiserade minnesartefakter intressant 
(2001:131ff). Hallam och Hockey fokuserar på sentida material, t.ex. helgonreliker och smycken 
tillverkade av döda personers hår eller naglar. Men grundtanken är densamma oavsett tidsperiod. 
Kroppens materialitet är ofrånkomlig och länkar samman den döde och de levande genom att vara 
materiell och existera i nuet. De skriver: “Thus uses of the corpse as a memory material with distinctive 
visual properties is dependent upon its place within wider systems of belief and ritualized practice” 
(2001: 153). 

Den vidare föreställningsvärlden kring kroppar under yngre järnålder innehåller tre aspekter, 
föreställningen att kroppen kan fragmenteras för att frigöra personen eller för att via fragmenten tillföra 
sin essens till omgivningen (Kaliff 2007), eller behållas intakt och ha ett stort mått av post mortem 
agency. Den andra, visuella aspekten, av föreställningsvärlden kring kroppen kan via konstens slås fast 
ha en flytande karaktär där djur, människor och kroppsdelar förändras, kombineras och oftast är två 
saker samtidigt (Hedeager 2010, 2011; Price 2002). Ornamentiken på hjälmarna från båtgravarna i 
Vendel och Valsgärde är praktfulla exempel på detta. Den vikingatida djurstilen kan förvisso anses vara 
mer figurativ och naturalistisk än den tidigare, men den blir samtidigt mycket intrikat i sitt 
sammanflätande av de olika formelementen. Hedeager anser att det vi i Edda- och sagamaterialet kan 
läsa om hur människor och gudar byter skepnad och hur människan var konstituerad av fler olika 
aspekter visar att föreställningen var levande in i medeltid (Hedeager 2010: 116f). Den tredje aspekten 
bygger vidare på människans dualitet och konceptet att identiteten är i stora delar externt situerad. 
Gränserna mellan människa, djur och materialitet är flytande och lika lätt som en människa kan ha 
vargaspekter i sin personlighet kan föremål genomsyras av sin ägares essens och identitet (Weiner 
1992:6; Klevnäs 2016: 467). En populär illustration av fenomenet har J.R.R. Tolkien bidragit med. Han 
var bl.a. proffessor i fornengelska och hade en gedigen utbildning i filologi och fornisländska. Genom 



Den yngre järnålderns gravskick i Uppland 

214 

Edda- och sagamaterialet var han bekant med det externa identitetsfenomenet och gav det en central roll 
i bl.a. Lord of the Rings. 

Med det fenomenet i åtanke kan vi i betrakta närvaron av mänskliga ben på boplatser och bland 
hantverksavfall som ett argument för att den yngre järnålderns människor troligen bearbetade mänskliga 
ben vilka genom sin materialitet skapade en direkt länk tillbaka i tiden och utgjorde kraftfulla 
minnesnoder med betydelse för framtiden. Alla typer av minnet kunde troligen situeras i sådana 
artefakter. Den generella bilden av kroppen och föreställningen att kroppen kan eller bör sönderdelas 
gör det troligt att figurativa avbildningar av den döde inte förekom, snarare kunde benbitarna 
inkorporeras i andra strukturer eller medvetet avbilda någonting annat. Kanske användes hår och naglar 
på ett liknande sätt? Båten Nagelfar är kanske mer än en lek med ord och alloformen naglar-nitar (Lie 
1954)? Finns i myten ekon av en tid när förfäderna bokstavligt inkorporerades i de levandes materialitet 
på annat än landskapsnivå? Begreppet dividualism vilket diskuteras i stycket om finska 
kremationsgravfält nedan är intressant i sammanhanget. 

Det ovanstående är förstås bara ett resonemang kring ett potentiellt användningsområde för 
mänskliga ben funna i ett hantverksområde utifrån synen på kropp och ben under järnålder. Carlie 
konstaterar att antalet husoffer med människoben i Skandinavien är mycket mindre än i andra delar av 
Västeuropa. Eklund visar dock att benen kan ha använts för deponeringar, fast i andra sammanhang 
(Eklund et al 2007: 486; Carlie 2004: 143f). Kan bristen på människoben i husoffer förklaras med att 
de användes i andra sammanhang, t.ex. hantverk, deponerades på t.ex. på åkrar eller i vattendrag, eller 
föreställde man sig att benens kraft försvunnit i och med kremationen? Eller är det trots allt en 
metodologisk fråga, där kremationsgravskicket gör att få ben är användbara i kultiska sammanhang eller 
hittar vi dem inte för att vi inte letar efter dem bland ”avfallet”? Eklund behandlar vidare flera 
källkritiska aspekter vilka kan förklara varför vi inte hittar många offernedläggelser (2007: 488f). 

Bendepåer på boplatser, exemplet Björkgärdet 
Att förklara ben i andra sammanhang än gravar är svårt. Speciellt då man ofta bortförklarar ben i 
boplatsmiljöer eller inte vill använda en undersöknings magra analysbudget på potentiellt matavfall. 
Men i vissa fall lägger man ned tid och pengar på det och i vissa kontexter är det därför otvetydigt att 
benen använts för rituella praktiker. Tore Artelius är en av dem som visat att brända ben utnyttjats i 
byggnader i Halland (1999b), att t.ex. skalltak lagts under trösklar i hus och att stora mängder benmjöl 
fyllts i stolphålen i Vinberg (Artelius 2000; Artelius & Lindqvist MS). Undersökningen av gravarna och 
boplatsen på Björkgärdet är ovanlig då man lade ned tid på att identifiera och datera små icke 
gravrelaterade bendepåer och andra diskreta kultpraktiker i anslutning till byggnader och stensamlingar. 
Här presenteras kort resultaten från undersökningen vilka är intressanta ur ett ben- och 
stenpraktikperspektiv. Resultaten visar vidare att även små bendeponeringar kan ge intressanta resultat 
om de studeras. 
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Fig. 34. De vikingatida hallbyggnaderna på Björkgärdet, Rasbo 661, hade flera små depåer med brända 
människoben i vägglinjerna. 14C-dateringar, ca 640-875 e.Kr., visade att de flesta var samtida med husen och måste 
ha transporterats dit någon annanstans ifrån. På platsen fanns inga samtida gravar. Från Björck (2014: fig. 5.3.9.) 

Björkgärdet, Rasbo 661, genomgår flera faser. Under yngre bronsålder-förromersk järnålder finns en 
gård med aktiva kultpraktiker och intill anläggs kremeringsgravar och en stor mängd 
skärvstensanläggningar. Under äldre järnålder präglas platsen av gårdar med ett mindre gårdsgravfält. 
Under yngre romersk järnålder och folkvandringstid förekommer få aktiviteter, men i tidig vendeltid tas 
platsen åter i anspråk för flera gårdar. Under perioden 700-1050 e.Kr. växer en storgård fram och man 
återupptar aktiviteterna kring en blockanläggning med stenpackning på gårdstunet och deponeringar 
görs i flera av de gamla anläggningarna (Björck 2014: 9). Under undersökningen av lokalen påträffades 
flera bendepåer i anslutning till den vikingatida gårdens hallbyggnad, vilken var anlagd på det äldre 
gravfältet. Vanligen skulle dessa bortförklaras som inslag från förstörda gravar eller som boplatsavfall. 
Båda förklaringarna är rimliga i sammanhanget. Byggnaden var trots allt anlagd på ett äldre gravfält. 
Denna gång beslutade man dock att ta flera 14C-prover på just bendepåerna.  

Att anlägga hallen på grav-och skärvstensfältet är en tydlig manifestation och en bropraktik (se 
vidare Hållans Stenholm 2012). Omkring 700 e.Kr. planar man ut flera skärvstenskonstruktioner och 
potentiellt gravar för att anlägga ett ca 24 meter långt terrasshus i nära nord-sydlig riktning ut från 
höjdryggen med de äldre gravanläggningarna. I och intill terrasskonstruktionen hittades fyra mindre 
deponeringar av brända människoben. En i norra kortsidans gavel, en i södra kortsidans gavel och en 
utmed den västra långsidan (Artursson & Lindberg 2014: 114f). Möjligen har det funnits fler men de 
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har då förstörts i samband med nästa byggnadsfas. Alla bendepåer daterades och hamnar i intervallet ca 
640–875 e.Kr. (kal 1 sigma), eller 605-940 e.Kr. (kal 2 sigma). Undersökarna tolkar det som att en depå, 
vilken innehåller ben vilka kan vara något äldre än huset, anläggs i samband med husets konstruktion 
och att de andra deponeras under dess användningstid fram till ca 800 e.Kr. Tolkningen att det rör sig 
om medvetna rituella deponeringar av människoben styrks av att benen är samtida med huset och att det 
inte finns några samtida gravar i närheten. Benen måste således transporterats dit från ett gravbål eller 
en grav någon annanstans. 

Omkring år 800 rivs terrasshuset och ersätts av ett betydligt större hus, ca 37,5 meter långt och 7,5 
meter brett, i öst-västlig riktning, rakt över det äldre huset vilket krävde att en lång och flerradig 
terrasskonstruktion byggdes utmed höjdryggen. Byggnaden har troligen hyst både boningsrum, hall och 
ett ingångsrum i den västra änden (Artursson & Lindberg 2014: 116ff). Huset utgör huvudbyggnad i den 
vikingatida storgården. Utanför den västra gaveln hittades rester av en stenbyggd trappa med stolphål 
efter flankerande stolpar. I området kring dem hittades bl.a. en nyckel, en eldstålsformad amulettring, 
en amulettring med tre mindre ringar, en hästsko, två pilspetsar och knivar mm. (Björck 2014b: 243f). I 
kanten där det nya husets terrasskant överlagrade det äldres hittades ytterligare en deponering av brända 
människoben daterad till intervallet 775–940 e.Kr. (2 kal sigma). Författarna föreslår att det varit ett 
husoffer i samband med anläggandet av det nya huset omkring år 800 (Artursson & Lindberg 2014: 
121). På samma plats hittades också en bit av en förmodat vendeltida järnkittel. Medan husets östra 
halva var närmast tom hittades i västhalvan, den förmodade halldelens, flera deponeringar i stolphålen, 
bl.a. en kniv, en pilspets och ett nithuvud till en spjutholk (Artursson & Lindberg 2014: 121). 
Undersökarna spekulerar i huruvida det finns ett samband mellan bendeponeringarns upphörande och 
återinförandet av skelettgravskick i trakten (Björck & Lindberg 2014: 135). 

Björkgärdet är dock inte det enda undersökta boningshuset med deponerade människoben i 
Rasbobygden, utan praktiken tycks varit spridd under yngre järnålder (Artursson & Lindberg 2014: 
123f). I Skeke har man i två hus, förmodligen hallbyggnader som efterföljt varandra på samma plats, 
deponerat brända människoben i de norra mittstolphålen. Det första huset står mellan ca 400–550 e.Kr. 
innan det ersätts av nästa. I detta fall har dock benen daterats till yngre bronsålder och härrör troligen 
från en mittblocksgrav vilken legat på platsen för husen. Mittblocksgraven har bränts sönder och 
skärvstenen inkorporerats i husplatån (Artursson & Lindberg 2014: 123f; Larsson 2014). Vidare ser 
undersökarna tecken på att man tagit upp benen ur stolphålet i det äldre huset för att återdeponera dem 
i det nya husets stolphål. 

På båda lokalerna har man medvetet valt att lägga de vikingatida husen ovanpå de äldre grav- och 
skärvstensmonumenten och skapat terrasser för husen av det äldre stenmaterialet. Man har samtidigt 
återanvänt ett fåtal äldre monument för nya deponeringar. Artursson och Lindberg anser att det 
understryker betydelsen av en förfäderskult samt att återanvändandet av de äldre gravmonumenten 
rättfärdigar innehavet av gården och marken (Artursson & Lindberg 2014: 124). 

Den här sammanfattningen fokusera på hanteringen av brända människoben på Björkgärdet, men 
det är bara en liten del av alla aktiviteter med rituella konnotationer på platsen. Analysen av de 
oansenliga bendepåerna är spännande. Undersökningen illustrerar många av de svårfångade praktiker 
vilka ligger bakom de ben vi finner spridda i landskapet, samt en förklaring till vad som hänt med benen 
som saknas från gravarna. Depåer med brända ben syns oftast inte, men genom sin laddade materialitet 
är de ett utmärkt material för att skapa historisk gravitation. Genom att omorganisera det äldre grav- och 
stenpackningsrummet och deponera ben, möjligen från en föreställd grundargrav eller en mytologisk 
ätteförfader, i huskonstruktionen skapar man ett palimpsestfenomen vilket skriver om det sociala 
rummet. Förfarandet skapar en fysisk länk till det förflutna och projicerar gårdens ambitioner in i 
framtiden. Den brutala omorganisationen visar också att det inte rör sig om ett nostalgiskt förhållande 
till det förflutna utan en praktisk språngbräda framåt. Om undersökarnas tolkning stämmer har de båda 
hallbyggnaderna skapats med ben från äldre gravar inkorporerade i sin grund. Sedan har regelbundet 
nya ben tillförts från personer som kremerats och gravlagts någon annanstans vilket antyder att 
bropraktiken inte är en engångsföreteelse utan ett levt förhållandesätt. En praktik vilken upprepat 
situerar gruppens kulturella minne och identitet i materiell form. 
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Nyupptäckta gravskick och ben- och stenpraktiker 
Den tidigare förenklade bilden av gravskicket under järnåldern i Mälardalen är tyvärr fortfarande den 
bild många har när det gäller gravtyper och förändring över tid. Flera av företeelserna nedan hade som 
vi tidigare uppmärksammat redan iakttagits av Oscar Almgren, Bengt Schönbäck och Erik Nylén. 
Schönbäcks beskrivningar av gravskicket i Broby visar en stor komplexitet där huvuddelen av 
stensättningarna innehöll få ben, men ofta flera bendeponeringar eller sekundärgravar, på ett sätt som 
understryker att gravmonumenten inte främst kan ha skapats för en person (1959). Vidare förefaller 
gravskicket i Broby inkludera andra element, så som härdar och gjutgropar, vilka återanvänds för 
bendepåer där gravar och andra aktiviteter blandas för att skapa en meningsfull kontext, troligen 
förankrad i föreställningsvärld och minnespraktiker. Även djurben förefaller aktivt använda och gränsen 
mellan gravmonument och andra delar av området tycks flytande då alla typer av ben strösslas ovanpå 
eller utanför monumenten. Schönbäck skriver att:  

Denna variationsrikedom och brist på fasthet i gravskicket, som också synas i 
stensättningarnas många former, förefaller genomgående för den yngre 
mellansvenska bronsåldern, detta till skillnad från det betydligt konservativare 
gravskicket, som tillämpades i Sydskandinavien vid samma tid (1959: 73).  

Det är troligen tack vare tidiga gravskicksbeskrivningar som denna som bronsåldersforskningen 
bevarade något av synen på det komplexa gravskicket under den bebyggelsearkeologiska eran. Bilden 
av det sydskandinaviska gravskicket har dock starkt påverkat tolkningen av det mellansvenska genom 
hela det senare 1900-talet, i synnerhet gällande sten- och bronsåldersforskning. Arcinis inlägg (2005) i 
debatten om gravar med små benmängder kan troligen ses i samma ljus. 

Att fenomenet med få ben i gravar och ben i andra, inte uppenbart gravrelaterade, sammanhang 
tidigt uppmärksammades inom forskningen kring bronsålderns och den äldre järnålderns gravar lade 
grunden för diskussionen kring gravbegreppet vilken utvecklades på 1990-talet (t.ex. Baudou 1989; 
Jennbert 1993, Artelius 1996; Kaliff 1992, 1997). Till en början uppmärksammades att tydliga 
gravmonument kunde sakna gravgömma, ha endast få ben spridda i fyllningen eller under kantkedjan, 
och inte sällan påträffades bendepåer utanför stensättningarna (Kaliff 1997: 69). Mänskliga ben började 
även uppmärksammas i kontexter vilka arkeologiskt snarast kunde bedömas som boplatser (Ullén 1997) 
eller som diffusa och naturformationslika (Röst 2016: 28f). När materialet och de äldre publikationerna 
betraktas i dag kan vi skönja att det finns en koppling mellan sättet att hantera ben och sten, fyndmaterial 
av boplatsliknande karaktär och vaga gravar.  

Fenomen liknande de som nämnts ovan har mycket sällan betraktats i diskussionen kring den yngre 
järnålderns gravskick där förförståelsen kring det medeltida och kristna gravskicket, med hjälp av de 
skriftliga västnordiska källorna, influerat bilden av gravskicket. Som genomgången av de formativa 
texterna i Del I kunde visa har de vaga anläggningarna och andra typer av gravskick i yngre järnålder 
observerats tidigare men inte lyfts fram. 

Ovan i diskussionen om problemkomplex vilka påverkar produktionen av arkeologisk kunskap 
nämndes definitioner, förförståelse och den grävtekniska vardagen. Att vår tidigare oförmåga att hitta 
de vaga gravskicken delvis är en produkt av just det illustreras tydligt om vi vänder vi oss österut till 
Finland. Kontrasten i förhållande till den här typen av gravskick är slående, där har gravskick vilket 
innefattar vaga konstruktioner och ett kollektivt spridande av ben och fynd länge iakttagits och 
accepterat som ett mycket vanligt gravskick (Wessman 2010). 

Nedan kommer vi behandla flera av de situationer där ben och sten hanterats i kombination och 
resulterat i olika typer av vaga anläggningar. Många av dem har rötter i bronsålder och äldre järnålder, 
men idag har främst 14C-dateringar kunnat visa att praktikerna fortsätter in i vikingatid. I ljuset av 
Ambrosianis modell för den yngre järnålderns gravskick och den snäva äldre definitionen av 
gravbegreppet omnämns de här i ett terminologi-kronologiskt perspektiv som ”nya gravskick”. Under 
den yngre järnåldern var de ur ett praktik-kronologiskt perspektiv förstås snarare ett mycket gammalt, 
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närmast arkaiskt, gravskick. Gemensamma nämnare är sten, stenpackning, spridda ben och fynd, samt i 
viss mån fynd av ”boplatslik”-karaktär. 

Små oansenliga och svårupptäckta gravar 
Samtidigt som förståelsen för gravmaterialets komplexitet ökade från slutet av 80-talet och under 90-
talet uppmärksammades att bebyggelsearkeologins grova gravfältsindelning utelämnade flera gravtyper 
vilka saknade kronologisk användbarhet. Bennet, som bekände att även hon framhävde olikheterna för 
den kronologiska tydlighetens skull, var en av dem som uppmärksammade fenomenet (1987a: 7, 20ff). 
Strax efter uppmärksammade Biuw att vad hon kallade ”fattiggravar”, dvs små oansenliga stensamlingar 
med ett spartanskt innehåll av fåtal ben och något oansenligt fynd, ökade under vikingatid. Hon nämnde 
även att gravformen var en av de vanligare förekommande på gravfält från yngre järnålder. 

Fig. 35. Oansenliga gravar på Inhåleskullen. Grav 1177, vilken morfologiskt förs till BÅ-ÄJ av undersökarna. 
Foto: Katarina Appelgren, Arkeologerna/Statens historiska museer. 

I fallet med små och oansenliga stensamlingar eller andra oregelbundna stenpackningar handlar det om 
ett tidigare förbisett gravskick, vilket ibland uppmärksammats av fältarkeologer, men ofta behandlats 
styvmoderligt eftersom de inte passade in i de givna gravskicksmallarna. Tack vare anläggningarnas 
svårdaterade och ovan mark ofta osynliga natur har de heller inte behandlats akademiskt innan 
metoderna, teoribildningen och frågeställningarna möjliggjorde det. Biuws reflexmässiga förklaring av 
dem som fattiggravar avslöjar en förförståelse kopplad till 1800-talets fattiggravar. I dag kan vi nyansera 
den tidigare simplistiskfunktionella förklaringsmodellen för den här typen av gravskick. Gravskicket 
med få ben och blygsamma gravöverbyggnader är del av ett mycket gammalt gravskick med rötter i 
neolitikum och bronsålder (Se t.ex. Röst 2016: 24ff, Ojala 2016: 70ff; Appelgren & Renck 2007; 
Engström 2007: 77f).  

Gravtypen, eller typerna, har uppmärk-sammats tidigare på flera platser, t.ex. i Västsverige och i 
Småland. Även på Lovö har de uppmärksammats av Bo Petré som menade att de representerade ”en ny 
typ av fornlämning som i det närmaste är okänd” (Petré 1982: 66). För Mälardalens del drogs 
diskussionen kring typen till sin spets i samband med undersökningen för E4:an genom Uppland i början 
2000-talet (se t.ex. Appelgren & Renck 2007; Engström 2007). Kort kan gravskicket sammanfattas med 
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att majoriteten av gravarna utgörs av mycket små 
oansenliga gravar vars överbyggnad oftast består 
av oregelbundna stenpackningar vilka vanligen 
är helt osynliga ovan markytan. Gravskicket 
dateras främst till bronsålder och äldre järnålder 
även om Tony Engström kan peka på flera 
exempel från senneolitikum (Engström 2007: 
85f; jfr Forsman & Victor 2006). Biuws 
observationer visar också att de förekommer, och 
t.om. kan öka under vikingatid (1992: 294). 

När man byggt dem förefaller man 
föredragit blockrika moränbackar och gravarna 
samlas ofta intill blocken samtidigt som 
gravskicket ger sken av att ha konstruerats för att 
smälta in i naturen snarare än att sticka ut från 
den. Ibland förekommer även enstaka mycket 
stora och tydliga gravkonstruktioner, t.ex. i form 
av stensättningar, högliknande stensättningar 
eller rösen. Appelgren och Renck har iakttagit att 
det är vanligt att de större gravmonumenten ofta 
registrerats som ensamliggande fornlämningar, 
men att de i själva verket utgjort en form av 
markering för hela gravfält av vaga och gömda 
mindre stenkonstruktioner (Appelgren & Renck 
2007: 43). Gemensamt för konstruktionerna är 
att de dessutom innehåller få eller inga ben.  

Att det genomgående förekommer en stor 
andel tomma och, eller, vagt markerade gravar 
på gravfälten har vi nämnt tidigare, Appelgren 
och Renck lyfter fram att det finns hela gravfält 
där det bentomma gravskicket är konsekvent 
genomfört (2007). De första konstaterade 
bentomma gravfälten var vid Vinkeln och 
Bällstalund i östra Mälardalen (Appelgren & 
Nilsson 2000a, 2000b).  

Oavsett om man väljer att som Appelgren och Renck fokusera på att de bentomma gravarna är 
identiska med gravar från samma tid vilka innehåller ben och därför tolka dem som ett extremt uttryck 
av brandgravskicket, eller som Engström argumentera för att bristen på ben gör att de måste benämnas 
något annat oavsett anläggningarnas och platsens roll i samhället, är det ändå ofrånkomligt att se att 
anläggningarna ingår i ett minneskomplex av ben- och stenpraktiker vilket är kopplat till samhällets 
kollektiv, de döda, förfäder och det övernaturliga (Engström 2007b; Kaliff 1997, 2007; Kaliff & 
Østigård 2013; J Assmann 2009 m.fl.).  

Gravskicket där individuella gravmarkeringar nedtonas till förmån för en tydlig plats, ofta en 
distinkt naturformation, ses normalt som ett uttryck för en kollektiv idé snarare än det fokus på individen 
vi finner mer utvecklat i senare, men även ett fåtal samtida gravar. Tanken att gravskick och 
begravningspraktiker är ett kollektivt uttryck, där benen samlas på en gemensam plats i berg eller 
naturformationer förknippade med de döda och förfäderna kan följas i gravskicket under mycket lång 
tid. Från de neolitiska hällkistorna till den äldre bronsålderns uppseendeväckande ensamliggande 
monumentalgravar, praktiken uttrycks vidare i bronsålderns kult- eller dödshus, skärvstenshögar och 
moränbackar med spridda vaga och nedtonade gravmonument och gravfält där enskilda gravmonument 
kan innehålla flera gravar (Engström 2007b: 322; Carlsson 2001; Feldt 2005: 29; Victor 2002). Genom 

Vad som utmärker gravskicket med vaga 
stenpackningsanläggningar är enligt 
Katarina Appelgren och Anna-Maria 
Renck (2007: 49) är:  

Det är svårt att se i terrängen,  

Det innehåller block eller direkt kontakt med 
berg,  

Det saknas i regel brända ben och i de fall ben 
förekommer påträffas de utanför 
stenformationerna,  

De få fynd som påträffas är enstaka löpare, 
knackstenar, skålgropsstenar, keramikskärvor, 
och fragment av gjutformar och deglar,  

Mängden ben är kronologiskt betingad i det att 
mängden ökar under järnåldern.  

Fallstudierna i detta kapitel visar vidare att 
flera fyndkategorier tycks bli vanliga under 
järnålder: 

som djurben, enstaka pärlor, pilspetsar, nitar 
och andra mindre järnföremål (jfr Andersson 
2003; Engström & Wikborg 2006).  

Praktiken avspeglar trenden i gravmaterialet så 
ökningen av pärlor, pilspetsar och andra 
mindre järnföremål sker främst under yngre 
järnålder. 
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hela perioden är det snarare undantaget än regeln att kvarlevorna efter en hel person placeras i ett 
gravmonument. 

Under den yngre järnåldern tycks inte längre majoriteten av de otydliga små gravarna anläggas i 
den blockrikaste terrängen till förmån för terräng där de tillsammans med mer individuellt utformade 
gravmonument framträder tydligare. Det är dock mycket möjligt att det endast handlar om en 
forskningslakun då man inom bronsåldersforskningen närstuderat företeelsen på ett sätt som inte gjorts 
för den yngre järnåldern. Det kan argumenteras att de fynd- och benfattiga, vaga små gravar Biuw finner 
på de flesta gravfält från yngre järnålder inte är exakt samma gravtyp som de vaga fynd- och benfattiga 
gravar som förekommer på gravfält under brons- och äldre järnålder. De yngre gravarna innehåller trots 
allt lite mer fynd och lite mer ben, samt lite mer kol i en spegling av tidens tydligare gravskick. 

Det förefaller dock ingen tvekan om att det är samma gravskick som lätt förändrats med tidens gång 
och, precis som gravskicket i övrigt, börja inkorporera brandlager och för tiden vanliga fyndkategorier. 
Förändringstrenden kan också styrkas av Appelgren och Rencks iakttagelser att mängden ben i gravarna 
är kronologiskt betingad och förändras från att vara i huvudsak bentomt under sen bronsålder, där 
fokuset ligger på block, stenpackningar, skärvsten, skålgropar och ett uppgående i den lokala terrängen, 
till att under äldsta järnålder börja inkorporera spridda brända ben. Under förromersk – romersk 
järnålder börjar gravfälten innehålla ännu mer ben och några få urskiljbara gravmonument med en klar 
utvecklingslinje mot de varierade gravfälten där i alla fall delar av en individs kvarlevor placeras i 
gravkonstruktionerna (Appelgren & Renck 2007: 49ff).  

I Appelgren och Rencks fall slutar studien i början av järnålder, men självklart fortsätter 
utvecklingen och förändringen av gravskicket. Att föreställa sig det hela som en linjär evolution är dock 
en missvisande förenkling. Almgren var medveten om att flera förändringstrender kunde ske samtidigt, 
röra sig olika fort, och påverka olika delar av gravskicket (1904b: 312). I detta fall sker troligen en 
parallellutveckling med ett relativt ökande gravinnehåll och individuella synliga gravmonument 
samtidigt som tanken med det kollektiva gravskicket och de ben- och stenpraktiker vilka var förknippade 
med det och olika platser i landskapet lever kvar. Först när samhället förändrats så mycket att en praktik 
helt tappat relevans eller dess innehåll har överförts till en annan materiell manifestation försvinner den 
ur det arkeologiska materialet (Vésteinsson 2016: 324).  

Fig. 36. I fenomenet stenpackningslokaler ryms många varianter. Ovan är delar av stenpackningslokalen 
Ysane 92, Blekinge, under framrensning. Foto: Blekinge Museum. 



Del II. Materialitet i förändring 

221 

Stenpackningar och gravskick 
En gemensam nämnare för de gravtyper och vaga gravskick vi diskuterar är berg i dagen och 
stenpackning, både i form av en naturlig, ibland blockrik, morän och en tillverkad av människor vid 
enstaka eller upprepade tillfällen. Praktikerna kring stenpackningar och berg i dagen innefattar 
manipulation och förstärkning av den naturliga topografin såväl som konstruktionen av monument vilka 
tydligt skiljer sig från omgivningen. Det kan understrykas att det i dessa praktiker även ofta ingår 
manipulation av jordmassor, lera och möjligen även trä i form av stolpar eller andra 
konstruktionsdetaljer.  

I många fall ger berg i dagen intrycket av att ha varit ett viktigt element, t.ex. de enorma strukturerna 
kring bergsknallarna i Svarteborg (Munkenberg 2004) och Tuve 67 (Munkenberg 2012), eller berget på 
Helgö (Zachrisson 2004a & b). Samma fenomen förekommer i mindre skala på flera platser vi berör 
nedan, bl.a. i Hällby utanför Uppsala, i Valsta på gravfält 59, i Borg i Östergötland och många andra. 
Av allt att döma fanns det i förhistorien en uppfattning om kopplingen mellan fast berg, stenar av olika 
storlek och det övernaturliga. 

Stenpackning 
En tidig släkting till de stenpackningslokaler vi diskuterar är bronsålderns kulthus av stengrundstyp, 
vilka kan sägas innefatta samma typ av ben- och stenpraktiker. Även kulthusen av stolphålstyp är 
troligen ett uttryck för samma fenomen. I sin avhandling kring bronsålderns kulthus undersöker Helena 
Victor kulthusen i Håga, sydväst om Uppsala (2002). Stengrundshuset i Hågahagen, vilket i sig är en 
murkonstruktion av större stenar, uppvisar en tydlig anknytning till samma fenomen vilka ingår i 
fenomenet stenpackningslokaler bl.a. berg i dagen, skärvsten som är placerade både som fyllning i 
naturliga sprickor och direkt mot hällen, stenkonstruktioner med deponeringar av keramik, brända ben, 
obrända djurtänder och bränd lera, men även rester av metallhantering i form av deglar och slagg, samt 
t.ex. pärlor från järnåldern. I samband med murkonstruktionerna återfanns även härdar och stolphål.

Huvuddelen av praktikerna i samband med ben och sten är samma ifråga om stengrundshusen och 
de andra stenpackningslokalerna och antyder en praxis knuten till djupt rotade föreställningar. I båda 
fallen handlar det om att med hjälp av stenar konstruera, och ofta kringgärda, en plats avskild från den 
vardagliga världen. I de fall vi kommer nämna nedan, Inhålsekullen och Ysane 92 och säkerligen många 
andra, har man genom stenkonstruktioner försökt skapa ett inre rum på platsen. I fallen med Äggelunda 
och Gårdskäl har man till och med använt ben för att konstruera rummet. 

Helena Victor har även, tillsammans med Camilla Forsman, genomfört en forskningsinsats för att 
finna och studera lämningar relaterade till otydliga stenpackningar och små mängder ben i samband med 
Sommaränge Skog-undersökningen (Forsman & Victor 2007) och de efterföljande studierna i Arkeologi 
E4-publikationerna (t.ex. Forsman 2007). 

Någon som diskuterar svårigheterna med att identifiera och hitta spår av alla aktiviteter vilka kan 
ha försiggått på lokalerna i fråga är Marianne Lönn i publikationerna om kultberget Tuve 46 på Stora 
Holm (t.ex. 2015). Hon diskuterar bl.a. medvetet användande av stenmaterial i olika färger utifrån 
Anders Krafts idéer om formspråk och symbolik i gravar (2013) och svårigheten med att identifiera 
olika brandoffer, speciellt om växter är inblandade. Tack vare att man under undersökningen medvetet 
letat efter den typen av lämningar och arbetat med miljöprover i nära samarbete med en kvartärgeolog 
kunde flera lämningar av just växtmaterial identifieras. Lönn diskuterar även stenpackningen och berget 
som en form av axis mundi, med hänvisningar till Leif Karlenby (2011: 237ff), Anders Kaliff (1997) 
och Tore Artelius (2008), där bergets plats mellan himmel och jord gör det till en axel i kosmos mitt. 
Av dessa är det Kaliff som skrivit mest om idévärlden bakom hanteringen av ben och sten, främst utifrån 
ett indoeuropeiskt perspektiv (t.ex. 1997, 2005, 2007). Han har även belyst sambandet mellan grav och 
offer, vilket görs tydligt av bl.a. Bruce Lincoln (1986).  

I avhandlingen Stenbärarna går Leif Karlenby (2011) vidare med studiet av skärvsten och 
bronsålderns sten- och benpraktiker utifrån undersökningen av Nibble i Uppland (Artursson et al. 2011). 
Nibble kunde uppvisa en stor variation av gravmonument, skärvstenshögar, kulthus och framförallt ett 
centralt impediment med berg i dagen draperat i stenpackningar. Karlenby kopplar samman det 
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omfattande arbetet med stenkonstruktioner, skärvsten och skålgropar med axis mundi och en potentiellt 
stor mängd återkommande kalenderritualer. Huvudfokus ligger dock på bergets koppling till de fyra 
elementen och genom stenmonumentet till förfäderna och dödsriket (2011: 237ff).  

Även Lönn diskuterar sina stenpackningsmonument i samband med både offer och död, främst 
utifrån Kaliff (2008) och Runcis (1999). Vad som saknas i diskussionen, men understryks av Lincoln 
(1986: 42ff) och förekommer både hos bl.a. Lönn (2015: 36) och Kaliff (bl.a. 2008: 469f) är 
begravningarnas samband med offer och de rena offrens tydliga koppling till samhällets kosmo- och 
socio- och antropogoniska föreställningar. Dvs. hur den mytiska skapelsen av världen genom 
uppdelning, och offer, av en mytisk varelse upprepas i varje offer och kremering och hur varje korrekt 
konstruktion av gravmonument eller genomförande av passageritualer som innefattar efterlevande och 
döda upprepar den mytologiska skapelsen av människan och hennes samhällsordning (Lincoln 1986: 
33, 42,ff).  

I stenpackningsmaterialet ryms en enorm mängd olika anläggningstyper, från ett fåtal stenar lagda 
i en klippskreva eller intill ett block, via det stora antalet ca 0,5 – ca 10 m stora oregelbundna 
stenpackningar vi finner i såväl gravfälts- som boplatsmiljöer, till de enorma konstruktioner, ibland 
inneslutande hela klippor, vilka påverkar och formar det lokala landskapet omkring dem. Deras 
gemensamma nämnare är att de innefattar stenpackningar. Betty-Ann Munkenberg har återkommande 
behandlat fenomenet ur ett västsvenskt perspektiv och hennes artikel ”Stenpackningar. Lämningar efter 
många företeelser och fenomen” (2012) presenterar en genomgång av delar av materialet. Munkenberg 
behandlar de större stenpackningarna, vilka bl.a. påträffades under undersökningarna längs E6:an och 
benämns i rapporterna omväxlande som stenmattor, stenläggningar, stenflak, stenklädda berg, 
stenkoncentrationer, stensjok och skärvstenspackningar mm. (2012: 39). 

Som Munkenberg understryker finns en stor spännvidd i stenpackningsmaterialet, de kan 
förekomma som vallformade anläggningar eller brätten kring klippor och berg, som t.ex. vid Bengtstorp 
i Närke (Edlund 2008), och tolkas ofta som kultiska hägnader som i fallet med Odensala prästgård i 
Uppland (Olausson 1995: 206; Munkenberg 2012: 40f). De kan förekomma som terrasseringar eller 
oregelbundna ibland gravlika stenpackningar som på Lunda utanför Strängnäs (Andersson 2008) eller 
som sammanlänkande packningar mellan gravar på gravfält likt de i Tanum och Foss socknar 
(Munkenberg 2010). De kan även framstå som varierande stenpackningar vilka består av förtätade 
gravöverbyggnader vilka växt ihop, som t.ex.vid Bo gård i Östergötland (Menander & Molin 2003: 22) 
eller Kelthögen i Uppland (Eklund et al 2018: MS) ett fenomen som diskuteras längre fram som 
gravpalimpsest, eller utgöras av en mer homogen packning vilken täcker äldre gravkonstruktioner som 
i Foss 239 och 248 (Munkenberg 2010). Packningarna kan även vara konstruerade som linjemonument, 
eller långrösen, t.ex. Ulleråker slott i Uppland (Röst 2016: 26f; Drakenberg & Gustawsson 1934). Ibland 
kan de framstå som tydliga gravmonument, men helt sakna ben och ibland som glesa eller vaga 
stenkoncentrationer. 

Vanligen förekommer stenpackningarna i gravmiljöer, men som Munkenberg betonar är fenomenet 
inte lika uppmärksammat i boplatsmiljöer där de ofta tolkas som gårdsplaner eller avfallsområden. 
Några gemensamma faktorer hon ser är att packningarna ofta har legat på, eller dikt an, berg i dagen och 
att eldpåverkat material ingått i konstruktionen (2012: 40). Utifrån det uppländska materialet kan vi även 
lägga till block eller blockrik morän som en ersättning för berg i dagen och att glesa 
skärvstenspackningar blandade med ben ofta återfinns i boplatssammanhang (t.ex. Olsson 2007; 
Appelgren & Renck 2007). Munkenberg, som väljer att inte studera de mindre stenpackningarna, 
observerar en kontextbaserad storleksskillnad. Stenpackningarna i gravsammanhang är som regel större 
än 375 m² och formade utifrån topografin, medan de i boplatssammanhang oftast är mindre än 100 m² 
och har en oval grundform (2012: 49).  

Vad gäller mönster kan hon iaktta att de större packningarna i gravmiljö ofta innehåller stenkretsar 
eller strukturer, men det är oklart om de tillkommit avsiktligt eller av en slump, samt att de ofta är 
placerade med god sikt i skärningspunkten mellan två landskapstyper. De mindre i boplatskontext 
innehåller i högre utsträckning bränd sten och överlagrar oftare härdar och liknande anläggningar, även 
om eld, kol och eldpåverkad sten överlag är ett gemensamt drag (2012: 55). De få kronologiska 
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skillnader som utkristalliserade sig i Munkenbergs studie var att stenpackningarna från brons- och tidig 
järnålder oftare gav intrycket att vara anpassade efter den lokala terrängen och konstruerade för att släta 
ut den, snarare än att avvika från den.  

Artelius och Lindqvists tolkning är att stenmaterialet, tillsammans med ben från de döda, användes 
för att forma och återställa landskapet utifrån en föreställning om att det bör ha en viss ordning och form 
(Artelius & Lindqvist MS). Tolkning sammanfaller med Lincolns uppfattning att grav- och offerritualer 
är en upprepning av skapelsemyter (Lincoln 1986: 33, 42ff). De mindre oregelbundna stenpackningarna 
fyller samma funktion i det att de skall smälta in i naturen och inte synas, där de antingen låter individen 
uppgå i naturen eller låter naturen förstärkas av individen (Munkenberg 2012: 59). 

De större stenpackningar Munkenberg studerar förefaller bli färre efter den äldsta järnåldern. 
Hennes yngsta anläggning, Svarteborg 116, dateras till vendeltid och avviker från de äldre genom sin 
tydliga runda form och att den är anlagd för att synas på en landtunga ut i en lerslätt. Munkenberg lyfter 
dock fram problematiken i att identifiera stenpackningar från den yngre järnåldern, då det är en period 
då återbruk av gamla gravfält och stenpackningslokaler blir vanligt (Munkenberg 2012: 59; Hållans-
Stenholm 2012). Till problematiken för hon även de många problemen vilka kommer ur att 
undersökningar av stenpackningslokaler ofta görs styvmoderligt. De syns nästan aldrig före 
slutundersökningen och budgeteras således inte för vilket gör att undersökningen blir tidspressad och 
dokumentationen lidande. I många fall dateras anläggningstypen med ett 14C-prov eller något enstaka 
fynd. Det förhållandet gör det nästan omöjligt att skilja mellan anläggningsfasen, brukningsfasen och 
övergivandefasen. Munkenbergs exempel, Skee 1090, sägs vara anlagd under yngre bronsålder-
förromersk järnålder, vilket gör att monumentet räknas till den perioden, men det används sedan för 
gravläggningar fram till och med vikingatid (2012: 59). 

Stenpackningar i gravmiljö har en stor variation och de mer gravlika, mindre, packningarna har vi 
berört tidigare. Här fokuserar vi istället på ett fenomen vilket kan kallas platser för ben- och 
stenpraktiker. Ibland förekommer de på gravfält där de täcker eller sammanlänkar gravar, men utgör 
även konstruktioner som inte är uppenbart gravlika utan bildar terrasser, sammanhängande stråk eller 
samlingar av sten. De kan vara såväl oregelbundna som symmetriska och gravlika, vara helt fyndtomma 
eller innehålla spridda fynd eller deponeringar. Skillnaden är egentligen mycket liten mellan en stor tom 
oregelbunden stenpackning och de enorma stensättningar vilka förekommer under äldre järnålder där de 
i bästa fall innehåller ett fåtal ben. I många fall utgör stenpackningen, eller platsen med ben- och 
stenpraktiker, det som förvandlar ett rum till en plats i sin egen rätt och här är likheten mycket stor med 
de enskilda större gravmonument Appelgren och Renck identifierat som ensamma markörer omgivna 
av mängder vagare ben- och stenanläggningar (Appelgren & Renck 2007: 43). 

Av någon anledning blir kullar, impediment, platser med berg i dagen eller moränblockig terräng 
genom hela förhistorien föremål för aktiviteter vi har problem att ge funktionalistiska enkla förklaringar. 
I många fall från bronsålder och framåt utgör de distinkta naturformationer vilka avviker från 
omgivningen, som t.ex. i fallet med Lunda och Lilla Vi där kullarna reser sig ur en dalgång i en gränszon 
mellan dal, skog och vatten (Andersson 2008; Therus 2016; Zachrisson 2014). I andra fall är de mindre 
monumentala, men ändå synliga impediment som bryter av mot åkermarken de är belägna i, som i fallet 
med Kyrsta (Engström & Wikborg 2006) eller Inhåleskullen (Seiler & Appelgren 2012). Inhåleskullen 
förefaller dock inte vara placerad i skiljet mellan flera olika landskapstyper utan snarare i navet mellan 
flera ägor. 

På några av platserna, t.ex. Valsgärde eller Lilla Vi, anläggs tydliga gravar och gravmonument, men 
i andra fall blir platsen eller kullen i sig en typ av monument och dess yta manipuleras och byggs på 
med stenpackningar och andra anläggningar, samtidigt som härdar och stolphål skvallrar om andra 
aktiviteter. Kullen vid Lunda utanför Strängnäs vilken förefaller ha använts mellan ca 300 – 700 e.Kr., 
eller längre, är ett spännande exempel på en plats som blandar blockrik terräng med individuella 
stensättningar, hela 58 stycken vilka dock saknade tydliga gravgömmor. I Lundafallet fanns snarare ben 
spridda bland stenarna tillsammans med pärlor, slagg och mindre järnföremål mm. som påträffades 
strösslade mellan och ovanpå dem. Samtidigt uppvisar gravskicket på Lunda, om vi kan kalla det ett 
gravskick, ett ointresse för den mänskliga kroppen. Huvuddelen av de artbestämda benfragmenten kom 
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från gris (Munkenberg 2012: 40; Andersson 2008: 80). Torun Zachrisson (2014) ser strösslandet med 
brända grisben i samband med de ritualer som försiggick i bosättningens terrasshus, vilket troligen 
stämmer och belyser att det finns samband mellan kollektiva ritualer i boplatsmiljö och platser med sten 
och gravmonument. 

Ett andligt eller kollektivt gravskick 
Det råder ingen tvekan om att människoben samlade i depåer eller glest strösslade är en komponent 
vilken förekommer på många av platserna där sten spridits tillsammans med olika typer av fynd från 
senneolitikum och framåt (Forsman 2007; Engström 2007). Flera av de större stenpackningarna t.ex. 
Munkenberg går igenom har troligen främst inte konstruerats för att tjäna som vad vi idag skulle kalla 
gravar, utan de förefaller främst lanskapsformande. Samtidigt är de fast förankrade i den offer- och 
skapelsekontext vilken är kopplad till döden och gravar genom sin materialitet och landskapsrummet 
(Munkenberg 2012; Artelius & Lindquist MS; Kaliff 1997: 68ff). 

Om vi, som t.ex. Kaliff och Østigård eller Röst, tar fasta vid ett gravbegrepp som innefattar betydligt 
mer aktiviteter, minnesproduktion och pågående processer än vad vår moderna svenska bild av graven 
gör kan vi tala om att dessa platser också är ett uttryck för gravskick (Kaliff 1997: 68ff; Kaliff och 
Østigard 2004; Röst 2016: 300ff). Bristen på ben och individuella gravkonstruktioner har varierande 
tolkats som ett andligt gravskick där kvarlevorna saknar betydelse eller ett kollektivt gravskick där 
individen saknar betydelse (t.ex. Appelgren & Renck 2007). Här är den distinktionen av mindre 
betydelse då de arkeologiska spåren ser likartade ut. En kort definition av begreppet gravskick, vilken 
kan ses som ett komplement till den arkeologiska definitionen i kapitel 1 och 3, är: den av samhället 
accepterade hanteringen av mänskliga kvarlevor. Definitionen innefattar även de bakomliggande 
kosmologiska strukturerna och åminnelsepraktikerna associerade med individen som avlidit. Dock 
medför även denna definition vissa utmaningar eftersom vi utan större problem t.ex. kan argumentera 
för att gränserna mellan människor, djur och ting, i alla fall under yngre järnålder, inte var så tydlig som 
den anses idag (Se t.ex. Hedeager 2011; Back-Danielsson 2007). 

Anna Röst är den som senast behandlat problematiken med hanteringen av ben och sten i dessa 
miljöer. Röst föredrar att fokusera på performativitet, transformationsprocesser och deponering av ben 
och individer snarare än att använda begreppet gravskick, då gravbegreppet i sig framkallar en bild av 
statisk finalitet i en situation där en sådan inte finns (2016: 300ff).  

Röst ser att användande av platserna sker perioder, den inledande, den intensiva och en avslutande 
med återbruk, samtidigt som platsen efter kontinuitetsbrott kan återaktiveras, eller få ny relevans genom 
att nya anläggningar konstrueras vilka relateras till gamla konstruktioner, material eller platsen i sig 
(2016: 314f). Röst kan vidare iaktta att gravarna har en typ av relevans i ungefär tre generationer, där 
sten, konstruktioner och ben ingår i en pågående transformation av minne och individer, och manipuleras 
intensivt. Därefter kan stenkonstruktionerna nedmonteras, överges eller skadas (2016: 314). Den 
efterföljande relevansperioden rör platserna som helhet och Röst kopplar perioden till det kollektiva 
minnet, vilket bör utsträckas till det kulturella minnet. Röst väljer att framhäva en mänsklig agens i 
förhållandet till sten- och benplatserna. Det förefaller dock troligt att platserna och monumenten i 
förlängningen också kan influera människorna. I det kommande stycket om minnespraktiker och 
monumental gravitation kommer vi diskutera platsens och monumentens egen agens. 

I fallen ovan förekommer distinkta platser vilka utmanar den äldre synen på vad en grav ska 
innehålla och ha för syfte, de utmanar även synen på vad som är en individuell grav och en plats. Oavsett 
vilken definition av begreppet grav man skriver under på kan man inte bortse från att platserna uppvisar 
tydliga spår av upprepade ben- och stenpraktiker med kollektiva förtecken knutna till liv, död och 
samhällets fortbestånd i ett minneskomplex. Allt pekar också på att praktikerna har djupa rötter bakåt i 
tiden och att de delvis förändras under övergången till den yngre järnåldern, men att de på flera håll 
lever kvar in i vikingatid. Under den yngre järnåldern förefaller praktikerna förändras och i många fall 
kopplas till boplatser, djurbensdepåer och amulettringar. 
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Skärvstensvallar och flak 
Skärvstenshögar är mycket vanliga i upplandsregionen under bronsålder och tidig järnålder och de 
förknippas både med boplats- och gravmiljöer. Anna-Sara Noge har visat att människoben deponeras i 
skärvstenshögar från senneolitikum till äldre järnålder, men framförallt under yngre bronsålder. Runt 
400 e.Kr. är det senaste fallet hon dokumenterar (Noge 2008: 64). Precis som Joakim Goldhahn (2007: 
201) och Anders Kaliff (1997) understryker hon samstämmigheten i fyndkategorierna vilka förekommer
i avfalls-, offer- och begravningssammanhang. Hon sätter vidare fingret på problemet med hur vi
associerar i negativa termer kring begreppet avfall, när fynden från boplats- offer- och gravmiljöer av
”avfallskaraktär” tycks ha haft positiva associationer (Noge 2008: 71, 2009: 246ff).

Framförallt under äldre järnålder förekommer stenpackningar vilka ofta katalogiseras som 
skärvstensvallar eller skärvstensflak i anslutning till boplatser och kultplatser (jfr Zachrisson 2014). Den 
dubbla associationen gör att förekomsten av skärvstensflak ofta ges funktionalistiska tolkningar i 
situationer där den ena inte behöver utesluta den andra. 

T.ex. i området mellan Kyrsta-gravfältet, vilket behandlas i fallstudierna, och boplatsen påträffades
en ca 12 x 4 meter bumerangformad skärvstenspackning (Engström & Wikborg 2006: 85f). 
Anläggningen var belägen i ett vattensjukt område som sannolikt varit översvämmat regelbundet. Kol i 
anläggningen daterades till förromersk järnålder. Anläggningen undersöktes med provrutor och 
sektionsgrävdes, men det enda som påträffades förutom enstaka kol och sot var en malsten och några 
keramikbitar med eventuell äldre järnåldersdatering. Undersökarna spekulerar i huruvida anläggningen 
är ett resultat av en kultpraktik i anslutning till våtmarken eller en eldfängd och vattenkrävande 
säsongsbunden aktivitet (Engström & Wikborg 2006: 85f). Tyvärr finns inget som stöder någon av 
tolkningarna. Engström och Wikborg hänvisar till undersökningen i Buddbo (Scharp 2004), en 
kilometer söder om Kyrsta, där två skärvstensvallar daterade till förromersk järnålder hittats. De innehöll 
få keramikbitar, en skålgropsförsedd sten, slagen kvarts, bränd lera, samt obrända djurben och tänder. 
De flesta av fyndkategorierna är sådana som pekar mot kultpraktik. Även här är tolkningen antingen 
praktisk, dvs bearbetning av kött, eller rituell knuten till det närbelägna gravfältet (Engström & Wikborg 
2006: 86). 

Stenpackningar i boplatsmiljö förefaller i Uppland bli vanligare under järnåldern. De är ofta glesare 
och innehåller en mindre mängd natursten än de i gravmiljö varför den skärviga eller eldpåverkade 
stenen framträder tydligare. Det kan dock vara en bild som skapas av att de utpräglade 
skärvstenshögarna försvinner. Ett gott exempel är den stenlagda yta intill bebyggelsen i Slavsta där 
deponeringar av obrända hästben, främst extremiteter och kranier, påträffas tillsammans med härdar och 
andra spridda ben och fynd, bl.a. en amulettring. Robin Olsson (nu Robin Lucas) väljer att tolka 
stenpackningen i Slavsta som en harg, vilket är en möjlig tolkning som kommer betraktas nedan. 
Intressant är att sten- och benpraktikerna i Slavsta kan dateras så sent som mellan 1160 – 1255 e.Kr. 
(Olsson 2007: 454). Stenpackningen på Helgö har likheter med den i Slavsta, men påminner mer om de 
stenpackningslokaler som finns i t.ex. Lunda och Kyrsta (Zachrisson 2004, 2004b). Alla kommer 
behandlas längre fram i texten. 

Konstruktionen vilken både i arkeologisk litteratur och i sagalitteraturen oftast förknippas med 
staplade stenar och religionsutövning är hargen. Nedan i stycket Nya praktiker under yngre järnålder 
kommer vi bl.a. studera hargen. 

Lokaler med ben- och stenpraktiker 
Med alla de svårigheter det innebär att studera ben- och stenlokalerna, bl.a. att man ofta letat efter 
individuella anläggningar när hela platsen snarare kan ses som en anläggning, att vad man hittar är 
avhängigt metodologin och att den förmodade användningstiden ofta baseras på enstaka dateringar, kan 
vi ändå skönja en kronologisk förändring. 

Appelgren och Rencks tregruppskronologi ger vid handen att det under yngre bronsålder-äldsta 
järnålder förekommer ett övervägande bentomt gravskick i platsernas blockrika terräng, med en 
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blandning av tydliga strukturer och de som smälte in i den naturliga topografin (Appelgren & Renck 
2007:51ff). Under förromersk järnålder börjar spridda brända ben förekomma och i Appelgren och 
Rencks yngsta grupp, vilken tidsfäst till förromersk-romersk järnålder, förekommer mer ben och de vill 
även se en utveckling mot separata gravkonstruktioner där åtminstone delar av en individ placeras. 
Utifrån deras dateringar får man intrycket att det inte rör sig om en generellt linjär utvecklig utan att den 
kan ha stora lokala variationer. I kronologin verkar Appelgren och Renck delvis råka ut för det tidigare 
nämnda problemet med att placera lokaler i den period där dateringen hamnar och inte räkna med en 
längre användningstid. De nämner dock att enstaka ben och bentomma gravar förekommer som inslag 
genom den äldre järnåldern (Appelgren & Renck 2007: 60ff). 

Vidgar vi perspektivet något kan vi se att flera av lokalerna med ben- och stenpraktiker har en 
användningstid som sträcker sig in i yngre järnålder, t.ex. Lunda, Kyrstaimpedimentet och 
Inhåleskullen. Tidigare har vi belyst vikten av fallstudier för att lyfta fram den arkeologiska tolkningen 
av företeelser knutna till mentalitet och religiositet. I detta stycke skall vi titta närmare på hur ben- och 
stenpraktikerna kommer till uttryck under järnåldern. De vaga och fattiga stenkonstruktioner vilka 
uppfattats som gravar har berörs tidigare varför vi här fokuserar främst på de av annan karaktär. 

I artikeln ”De heliga platsernas arkeologi” studerar Torun Zachrisson den publika kulten och dess 
sociala dimensioner samtidigt som hon beskriver vilka typer av kultplatser som förekommer och deras 
materiella uttryck över tid (2014: 88). Artikeln är mycket användbar då den sammanfattar mycket av 
det vi berör här, men utifrån ett kultplatsperspektiv. Den tar också upp företeelser vi inte berör t.ex. 
kultplatser i anknytning till vatten och våtmarker, och Zachrisson visar att de materiella spåren även i 
de sammanhangen är mycket lika de vi diskuterar här.  

Vi kan utan tvivel prata om tröga strukturer och longue durée när det gäller hanteringen av de dödas 
ben, sten, kol, fynd och förhållandet till naturtopografin. Här följer en genomgång av flera lokaler där 
gravskicket, eller ben- och stenpraktikerna sträcker sig från bronsålder eller äldre järnålder in i yngre 
järnålder. Exemplen är ett urval av olika stenpackningslokaler, vilka uppvisar flera gemensamma 
nämnare i sina minnesrelaterade ben- och stenpraktiker på ett djupare strukturalistiskt plan. De visar 
även hur den här typen av företeelser, trots likartad utformning och närmast samstämmig förändring 
över tid, har en tydlig lokal förankring. De första två av lokalerna i fråga kommer från Blekinge och 
Östergötland, ett val som kan legitimeras med att lokaltypen fortfarande är relativt outredd, följda av att 
de uppländska lokalerna Kyrsta, Kättsta, Inhåleskullen och Helgö, samt Södermanlands Lunda. Lokaler 
med typer av fenomen som blir vanligare under yngre järnålder, t.ex. Lilla Ullevi, kommer behandlas 
senare. 

Nedan följer ett mycket litet urval av lokaler med stenpackningar och spår av ben- och stenpraktiker. 
De är mycket vanligt förekommande, men eftersom stenpackningarna i många fall inte undersöks kan 
det vara svårt att finna bra exempel. 

Bo Gård och Östra Bökestad, Östergötland 
Här kommer vi uppehålla oss något vi Bo Gård och Östra Bökesta utanför Linköping då platsen uppvisar 
en palett av spännande fenomen typiska för platser med ben- och stenpraktiker och författaren Lisa K. 
Larsson väljer att tolka lämningarna ur ett bredare mentalitetshistoriskt perspektiv (Larsson 2005). Delar 
av fornlämningsytan undersöktes i samband med byggnationer kring Linköpings flygplats och 
ursprungligen förväntade man sig att finna en medeltida gård. Istället framkom en stenpackningslokal 
med gravar och smedjor. 

Vid Bo Gård undersöktes en kulle med berg i dagen inklädd i en omfattande stenpackning i vilken 
begravningar, i form av 46 deponeringar av brända ben, placerats från bronsålder till vikingatid (Larsson 
2005: 103ff). Stenpackningen och gravläggningarna började kring ett block på krönet och med tiden 
växte packningen och antalet gravar ned över dess kanter. Begravningarna skedde som tätast under äldre 
järnålder, men fortsatte under hela lokalens användningsperiod. Mindre fynd av varierande, men bekant, 
art påträffades bland benen, t.ex. knivar, en del från ett svärd, fragment av romerskt glas mm. Men också 
pärlor och keramikfragment från yngre järnålder fanns spridda i packningen. Även depåer med bara 
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djurben, främst får/get, påträffades. Under vendeltid placeras även en eller två smedjor ovanpå krönet 
vilket resulterade i ett ca 0,4 m tjock lager sot, kol, skärvsten, bränd lera, brända ben, slagg mm avsattes 
på toppen (Larsson 2005: 103ff).  

200 meter därifrån låg Östra Bökestad vilken uppvisade liknande lämningar, här fanns dock 
individuella stensättningar synliga i stenpackningen, inklusive en större rektangulär stensättning, som 
täckte ett parti åsrygg. Endast ett fåtal av gravstrukturerna innehöll dock mänskliga ben och den 
rektangulära stensättningen innehöll deponerad keramik. Under folkvandringstid upphör 
begravningarna i Östra Bökestad, men aktiviteterna återupptas i vendeltid då gravmonumenten på krönet 
arrangeras om och man börjar deponera brända djurben, huvudsakligen gris, i och på den äldre 
stenpackningen och gravstrukurerna. Benen fortsätter deponeras under resten av järnåldern och in i tidig 
medeltid. Samtida med aktiviteterna från yngre järnålder och medeltid finns en järnframställningsplats, 
ca 20 meter från gravarna, som brukas under hela kullens användningsperiod.  

Larsson sätter aktiviteterna, främst smedjan, gravläggningarna, järnframställningen och 
bendeponeringarna i samband med fornskandinaviska myter, bl.a. Grimnismál, vers 18, och 
Gylfaginning, vilka behandlar de ständigt reproducerande djuren Särimner, Gyllenborst och Heidrun. 
Grisen Särimner äts upprepade gånger i Valhall och grisen Gyllenborst förknippas med smideskonst och 
reproduktion då han smitts av smeder. Heidrun är den evigt mjödproducerande geten som står på 
Valhalls tak och förser Odens kämpar med mjöd (Larsson 2005: 119).  

Båda kullarna med sina upprepade ben- och stenpraktiker sätts dessutom av författaren i samband 
med förfäderna, offer och ett reproducerande kretslopp i samspel med fruktbarhet och död. Trots att 
ben- och stenpraktikernas uttryck delvis förändras under den 2000 år långa användningsperioden förblir 
innehållet och symbolismen i dem närmast oförändrad. Grimnismál, vers 40, beskriver även hur världen 
skapas genom Ymers offer och uppdelning (Se vidare Lincoln 1986: 6, 33, 42ff). Larsson lyfter fram 
hur sambandet mellan offrade och deponerade ben i stenpackningen på kullarna skapar en mytologisk 
koppling till skapelse- och förnyelsetanken där benen från de döda, både människor och djur, erhåller 
”special and life-giving qualities” förknippade med förfäderna (Larsson 2005: 117; Mansrud 2004: 10). 
Att likartade handlingar, med koppling till fruktbarhet och död, utförts på platsen i ca 2000 år ger vid 
handen att kullarna med de tydliga stenpackningarna tillsammans med ingredienserna, sten, ben, gris, 
get och järnframställning haft en central roll i praktikernas minnesskapande. 

Ysane 92 -sten och jordbruk men inte ben 
Som tidigare diskuterats utifrån Appelgren & Renck (2007) förekommer även aktiviteter av liknande 
slag i liknande miljöer, men som saknar ben. I det fallet är Ysane 92 från Blekinge ett bra exempel. 
Lokalen utgjorde en blygsam ö-liknande moränkulle i ett sankmarkslandskap, under romersk järnålder 
och folkvandringstid, på vilken en oregelbunden uppskattningsvis ca 260 m² stor stenpackning, 
inkluderande påförda jordlager, konstruerats i flera steg under relativt kort tid (Emilsson 2014: 314ff). 
Dateringarna ger intrycket att lokalen brukats från romersk järnålder till vendel-vikingatid. Trots en 
relativt homogen block- och stenpackning fanns även inslag av kantkedjor och koncentrationer av 
mindre stenar, samt mer gravlika konstruktioner. Bland dem fanns en mittblocksgravliknande 
anläggning med kantställda stenar under vars mittblock en nedgrävning påträffades. Utöver ett 
flintavslag fanns inget bevarat i gropen (Emilsson 2014: 314ff; Kjällquist & Emilsson 2014: 321ff). 
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Fig. 37. Lodfoto av stenpackningslokalen Ysane 92, Blekinge, under undersökning. 
Notera flera vaga stenkoncentrationer och partiella stensträngar/kantkedjor. Foto: Blekinge Museum. 

Då alla synliga strukturer utöver stenpackningen, t.ex. stenkretsar och kantkedjor, var synliga inifrån 
impedimentet, snarare än från omgivningen, bör aktiviteterna som ägde rum där vara riktade inåt mot 
det lokala samhället och praktikkollektivet snarare än att t.ex. kommunicera territoriella anspråk eller 
liknande utåt. Undersökarna diskuterar stenpackningen ur ett gravperspektiv, då den uppvisar flera 
gravlika strukturer och chansen är stor att man missat ben under den begränsade undersökningen. 
Undersökarna är också öppna för förklaringen att konstruktionen representerar något helt annat, troligen 
kopplat till jordbruk (Emilsson 2014: 314ff; Kjällquist & Emilsson 2014: 321ff). Trots sitt delvis 
gravlika utseende påträffades inga ben på eller i stenpackningen. Majoriteten av fynden utgjordes av 
bearbetad och obearbetad flinta, grönsten och kvarts. Bland de stenartefakter som kunde typbestämmas 
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var huvuddelen mesolitiska och måste ha hamnat i konstruktionen sekundärt eller medvetet inkluderats 
i den (Emilsson 2014: 304). Inkluderandet av kvarts är en praktik knuten till gravmiljöer (exempelvis 
Carlie 1999; Emanuelsson & Wikborg 2009; Victor m fl  2005), och Artelius och Lindqvist har 
övertygande visat att skärvig sten använts som en central del i begravningsritualerna i Vittinge (bl.a. 
2005), vilket gör att det trots avsaknaden av ben finns en koppling till gravmiljöer och en koppling 
mellan sten och ben. 

En spännande iakttagelse undersökarna gjort är att platsen återkommande bränts av och man sätter 
det i samband med de återkommande röjningsbränningar av jordbrukslokalerna i närheten man också 
kunnat spåra. Aktiviteten på impedimentet, först under romersk järnålder, med en intensifiering under 
folkvandringstid och med en kontinuitet in i vendel eller vikingatid, kan därför sättas i förbindelse med 
det omgivande landskapet och jordbruksaktiviteter där. Aktiviteten på platsen sammanfaller också till 
stor del med den generella nedgång i jordbruket i södra Sverige från slutet av romersk järnålder fram till 
vikingatid (Kjällquist & Emilsson 2014: 326; Lagerås 2013).  

Trots att platsen har lokal prägel, främst i form av fyndmaterialet, har den samma generella drag 
som stenpackningslokaler i västra och östra Sverige och den lyckas dessutom tillföra en 
landskapsdimension som saknas i många andra undersökningar. Lokalen och de omfattande 
stenpraktikerna vilka försiggått där har en koppling till gravmiljöer. Bristen på ben för platsen närmare 
de stenpraktiker vilka genererat de lokaler Appelgren & Renck (2007) och Ericsson & Runcis (1995) 
sätter i samband med ett kremeringsgravskick där kvarlevorna har minimal betydelse, men som 
fortfarande har en viktig roll att spela i reproduktionen av samhället och dess strukturer. Eftersom Ysane-
lokalen så tydligt kan kopplas till det omgivande landskapet och återkommande åkerbruksrelaterade 
svedjepraktiker, samtidigt som stor energi och tid lagts ned på att med stenmaterialet skapa en plats med 
paralleller i gravsammanhang, får man intrycket av att reproduktionen stått i fokus. Att bearbetad sten 
strösslats på platsen kan förknippas med jordbruk och begravning, medan åldern ger vid handen en 
minnesreproduktion med arkaiserande drag. 

Gemensamt med exemplet från Östergötland finns bl.a. stenpackningen vilken är genomgående i 
det material som skapar den lokala topografin och har fysisk inverkan på människorna. En central roll 
har således stenpackningarna tillsammans med ingredienserna sten, fynd av bearbetad kvarts, flinta och 
grönsten vilka knyts till både jordbruk och alloformen ben, eld och framställning av jordbruksprodukter 
eller fortplantning. 

 

Kyrsta, Ärentuna 328 
Kyrstalokalen behandlas på flera platser i den här texten, varför den bara berörs kort i detta kapitel. 
Kyrstalokalen består av en boplats, ett gravfält i åkermark och ett blockrikt moränimpediment. På 
impedimentet anläggs stenpackningar, bland blocken och på den naturliga stenrika markytan, från 
förromersk järnålder samtidigt som man strösslar sten, ben, kol och enstaka fynd på platsen (Engström 
& Wikborg 2006). Benen och fynden förekommer i förtätningar, vilka ibland tolkas som anläggningar 
och ibland som koncentrationer. Ben- och stenpraktikerna på impedimentet sker under större delen av 
järnåldern parallellt med att enstaka gravar, huvudsakligen kremationsgravar men även skelettgravar, 
anläggs på gravfältet intill boplatsen. Dock förefaller de mänskliga benen inte längre strösslas på 
impedimentet under yngre järnålder utan de återfinns då istället i små depåer under kantkedjestenarna 
på boplatsens gravfält (Engström & Wikborg 2006). Intressant med Kyrstalokalen är att en större 
kontext undersökts vilket gör det möjligt att se hur boplatsen, gravfältet och gravimpedimentet existerar 
i ett sammanhang där förändringar på ena platsen avspeglas på den andra. Eklund, Hennius och 
Pettersson behandlar de olika typerna av offerdeponeringar vilka också förekommer i boplatsmiljön på 
Kyrsta närmare (2007). 
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Kättsta, Ärentuna 56 
Kättstagravfältet hade många tydliga stenkonstruktioner vilka tolkades som gravmonument, varvade 
med härdar, bålplatser och andra anläggningar. Här fanns inte heller en tydlig koppling mellan individ 
och grav, utan ben- och stenpraktikerna verkar vara den gemensamma nämnaren. Huvuddelen av 
anläggningarna bestod av skärvstenpackningar kring markfasta block och ett 80-tal tolkas som 
blockgravar.  

Robin Olsson visar att platsen användes regelbundet för gravläggningar eller bendeponeringar från 
övergången bronsålder-äldre förromersk järnålder till romersk järnålder, varefter det mer sällan men 
återkommande gravlades ben på platsen fram till vendeltid (Olsson 2007: 445ff). I platsens identifierade 
109 gravkonstruktioner påträffades ben av minst 239 individer. En stor del av blockgravarna, 
stensättningarna och högarna innehöll flera varianter av gravskick samtidigt, t.ex. brandlager, 
brandgropar, bengropar och benlager, och den osteologiska undersökningen kunde visa att det sällan var 
samma individ i brandlagret, som i bengropen eller brandgropen det omslöt. Även enstaka brända ben 
förekom i tydliga stenkonstruktioner såväl som spridda i ytan av gravarna (Olsson 2007: 445ff; Dutra 
Leivas 2007: 429).  

Under vikingatid och medeltid fortsatte deponeringen av ben på platsen i och utanför 
blockgravskonstruktioner identiska med de från äldre järnålder. Speciellt en blockgravskonstruktion 
förefaller ha använts långt fram i tid. Olsson väljer att tolka den yngre blockgravskonstruktionen som 
en harg då inga människoben påträffades i den, däremot fanns en stor mängd både brända och obrända 
djurben på, i och utanför stenpackningen. Huvuddelen av benen var hästben, men även nöt, får/get och 
svin fanns representerat. En datering av benen i anläggningen gav 1000-1160 e.Kr. (kal. 1 sigma) och 
dateringen av benen utanför anläggningen gav en senare datering, 1220-1264 e.Kr. (kal. 1 sigma) 
(Olsson 2007: 446).  

Även här kan vi se att platsen är i bruk under lång tid, men att praktiken blir ovanligare och förändras 
något under yngre järnålder. Främst så försvinner människobenen. Olsson understryker att det troligen 
inte rör sig om kontinuitet i föreställningsvärld, utan snarare om ett medvetet återanvändande av ett 
gammalt formspråk, där praktiken innefattande skärvsten, ben och markfasta block är det centrala 
(Olsson 2007: 452). 

Inhåleskullen, Vaksala 155:1  
Även gravfältet Inhåleskullen sydöst om Uppsala uppvisar en liknade utveckling om än med några egna 
särdrag. Gravfältet utgörs av ett flackt åkerimpediment med moräninslag där ett mindre antal tydliga 
gravmonument och stenpackningar markerar en plats med många vaga naturlika gravar vilka uppvisar 
en blandning av ett individuellt och kollektivt gravskick och spridda fynd. Under ca 1800 år anläggs ca 
25 identifierbara gravar med minst ett 30-tal begravda individer.  

Från mellersta bronsålder till äldsta järnålder skapas troligen två till åtta låga stenpackningar kring 
block, med inslag av människoben och få fynd, tillsammans med flera härdar och ett stort centralt 
stolphål. Även den ursprungliga markytan tycks ha haft ett inslag av brända människoben (Seiler & 
Appelgren 2012: 41ff). Under förromersk järnålder skapas ett antal synliga gravmonument av ett större 
stenmaterial på kullens krön i vilka skelettgravar placeras och gravmonumenten tillsammans med ett 
antal stenpackningar och de naturliga blocken skapar vad undersökarna kallar ett inhägnat gravrum. 
Gravrummet är ett fenomen som återkommer under samma period på flera platser i Mälardalen (Seiler 
& Appelgren 2012: 46; Olausson 1995; Hollback 2011). Trots att man använder ett skelettgravskick 
som ger intryck av att hela kroppar kan ha gravlagts finns ett kollektivt inslag då gravarna kommer att 
återanvändas under lång tid, inklusive en mindre kammargrav som återanvänts.  
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Fig. 38. Gravfältet Inhåleskullen, Vaksala 155:1, kännetecknades av ett fåtal tydliga monument varav krönröset 
hade återanvänts under lång tid, och flera mycket vaga gravtyper, samt strösslade fynd och ben. Från NO. Foto: 
Hawkeye flygfoto ©. 

Under folkvandringstid anläggs flera mindre gravar utan överbyggnad och äldre stensättningar eller 
skelettgravar återanvänds för deponering av brända ben. Undersökarna är osäkra på hur många gravar 
som förekommer från vendeltid utöver de fem-sex man kan identifiera då lösfynd från perioden återfinns 
spridda över området. Man resonerar att flera gravar kan ha legat i nedkanten av kullen och förstörts av 
odling eller så har delar av gravarnas konstruktionsmaterial återanvänts i konstruktionen av den stora 
treudden mitt på kullen. Bland de vendeltida gravarna påträffades två anläggningar vilka undersökarna 
kategoriserar som lergravar. Deras enda markering ovan mark var ett plant lerlager vilket överlagrade 
eller hade ett brandlager och stenar inbäddat i sig (Seiler & Appelgren 2012: 22). Det är som nämnts 
ovan tydligt att det förekommer fynd spridda över ytan från vendeltid och möjligen äldre vikingatid, 
bl.a. ett stort antal båtnitar, och att brända ben med vendeltida eller äldre vikingatida datering 
förekommer i en blockgrav, under lermattor, i brandgropar och i flera stensättningar. Obrända vendeltida 
människoben påträffades även ytligt i den förromerska kröngraven (Seiler & Appelgren 2012: 46).  

Appelgren och Seiler föreslår att aktiviteten på gravfältet upphör under sen vendeltid eller äldre 
vikingatid och att en större treudd, med ca 20 meter långa konkava sidor, vilken anläggs ovanpå flera 
härdar och gravar representerar den sista konstruktionen på platsen. Morfologiskt dateras typen till yngre 
järnålder, men treudden innehöll ingen tydlig och daterbar gravläggning. Dock var den placerad mitt 
ovanpå en urnegrav från folkvandringstid och hade brända ben och fynd, bl.a. en keramikbit från 
romersk järnålder, inblandade i sin fyllning vilket gör dateringen osäker (Seiler & Appelgren 2012: 20ff, 
46f). Tolkningen att den konstruerats av material från äldre gravar förefaller dock riktig och har bidragit 
till att skapa ett palimpsest av mening, konstruerat av äldre monument och individer. En depå av 
smidesmejslar, några medvetet förstörda, och ett sönderhackat längre föremål, har placerats i marken i 
ingången till kullens gravrum och sammankopplas med övergivandet av gravfältet och konstruktionen 
av treudden. Även om kopplingen till kullens övergivande kan tyckas oklar är förbindelsen med smeden 
och järnbearbetning spännande och länkar samman Inhåleskullen med flera andra av de platser vi 
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diskuterar och den bakomliggande världsbilden där smeden har en transformatorisk och kosmologisk 
anknytning. 

Platsens lämningar avviker delvis från de vi tidigare diskuterat, men generellt förekommer samma 
fenomen även här. Mest avvikande är inslaget av skelettgravar och kröngraven under förromersk 
järnålder vilken ger intrycket av att platsen behövt revitaliseras och markeras visuellt samtidigt som 
några individers kroppar gravlagts intakta. Men även dessa gravar återanvänds sedan på ett kollektivt 
sätt. Praktiken att sprida ben på platsen är inte framträdande, även om närvaron av skärvsten och kol är 
det. Men det kan också vara en metodfråga då spridda ben finns registrerade på markytan och t.ex. ytligt 
i gravkonstruktionerna. Inte heller verkar aktiviteten minska under yngre järnålder utan 
gravläggningarna fortsätter regelbundet genom vendeltid och möjligen in i vikingatid. Däremot ger 
rapporten intrycket av att det blir mycket vanligare att fynd, ibland av ovanlig högstatusklass, blir 
strösslade på kullen från vendeltid i en parallell till finska förhållanden. 

De individuella monumenten, stenpackningarna och gravarna var mycket nedtonade och 
konstruerade så att de smälte in i den naturliga topografin, med undantag av den förromerska 
kröngraven. Gravfältet var också beläget i ett navläge mellan flera boplatser och gårdslägen vilket göra 
att undersökarna föreslår att platsen varit viktig för de omgivande boplatsernas kollektiv på ett sätt som 
inte manifesteras i monumentala och territoriella revirmakeringar (Seiler & Appelgren 2012: 53f). 
Möjligen kan det till och med huvudsakligen varit organiserat för att skapa det tomma rummet i 
gravfältets norra del. En hypotes Seiler och Appelgren för fram rörande gravfältets övergivande är att 
det sker i samband med en territoriell omorganisering. 

Lunda, Strängnäs socken 
Lunda utanför Strängnäs är en av de lokaler vars undersökning gjorde att medvetenheten kring 
stenpackningslokaler ökade. Lokalen innefattar precis som Kyrsta en boplats, ett gravfält och en lund i 
form av en stenpackningsklädd kulle. Kullen beskrivs draperad i fyndförande kulturlager och olika 
former av centralt belägna stenpackningar, stensättningar och andra stenkonstruktioner. Många av dem 
tvetydiga och vaga där kantkedjor och anhopningar kunde framträda tydligt från ett håll men vara 
utflutna och vaga från ett annat, blandade med markfasta block och berg i dagen (Andersson 2003: 9ff). 
Huvuddelen av stenkonstruktionerna utgjordes av stensättningar, vilka precis som de andra 
anläggningarna ofta tycktes anlagda i samspel med den naturliga topografin. Gunnar Andersson berättar 
dock att inga av de 58 identifierbara stensättningarna innehöll en gravgömma i den klassiska 
bemärkelsen.  

Spridda brända ben, ca 1800 poster, med en huvudsaklig storlek mellan 2-5 mm, påträffades istället 
på, under, emellan och inblandade i stenkonstruktionerna. Benförekomsten var till och med överlag 
större i kulturlagren utanför stensättningarna än i dem (Andersson 2003: 13). För oss är det intressant 
att iaktta hur den traditionella gravskicksterminologin kommit att utvecklas med begreppen: spridda 
brända ben, enstaka brända ben samt ej identifierbart gravskick (förkortat E.I.G.), där E.I.G. är ett nyare 
tillskott. Även andra typer av anläggningar, främst stolphål, härdar och sotfläckar förekom rikligt. Efter 
de brända benen var bränd lera, förglasad lera, hartsbitar och pärlor de huvudsakliga fynd som 
påträffades strösslade över platsen. Knivar, broddar, pilspetsar och andra järnfynd förekom i mindre 
utsträckning tillsammans med keramikbitar. 

Huvuddelen av fynden härstammar från vendeltid och vikingatid, omkring 600-800, även om äldre 
och yngre fynd finns, något som stöds av de naturvetenskapliga dateringarna (Andersson 2003: 18, 2008: 
98ff). 14C-proverna har en spridning från ca 500 f.Kr. till 1500 e.Kr., med huvuddelen inom intervallet 
300-700 e.Kr. Andersson diskuterar platsens kronologi och framhåller hur otydlig den inledande fasen 
är, samtidigt som 14C-dateringarna antyder en huvudfas mellan 400-600 e.Kr. där också många av 
proven på ben, kol och harts hamnar. Flera av pärlorna och de smidda föremålen ger dock intryck av att 
vara yngre och antyder en delvis annorlunda användning efter folkvandringstid (Andersson 2008: 98ff). 

Det yttre gravskicket, om man skall följa den traditionella modellen, ger dock intryck av att 
härstamma från bronsålder och äldre järnålder. Andersson finner det märkligt då det inte finns spår av 
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boplats eller gravar från den tidigaste perioden och spekulerar om huruvida lunden varit en ö ca 500 
f.Kr. (2008: 102). Osteologiska analyser har dessutom visat att andelen mänskliga ben är ytterst liten.
Av de brända benen, vilka var mycket finfördelade och öppnar för en stor felmarginal, kunde 2,3%
identifieras och av dem utgjordes huvuddelen av grisben, med inslag av får/get, människa, hund och
häst/nöt (Andersson 2008:80).

I Lunda får man intrycket av att vi kan iaktta en nyetablering av en ben- och stenpraktik med rötter 
långt bak i tiden på en plats där de inte tidigare praktiserats. Gården har en vag och svårfångad fas av 
bebyggelse i äldre järnålder och vikingatid, men förefaller ha sin tydligaste fas i folkvandringstid och 
vendeltid. Om boplatsen funnits även under äldre järnålder, men de religiösa sten- och benpraktikerna i 
Lunden har sin huvudfas i vendeltid och in i vikingatid, så har de gemensamma drag med de likartade 
praktikerna i Finland under samma tid även om människoben där är vanligare. 

Zachrisson vidareutvecklar resonemangen kring Lunda genom att sätta den stenklädda kullen i 
samband med bebyggelsen och de aktiviteter av religiös art som försiggår där (2014: 106ff). Hon jämför 
lokalen med Helgö och samspelet mellan bebyggelse och platsen för kultaktiviteter. Utifrån Eva 
Skyllbergs artikel ”Gudar och glasbägare – järnåldersgården i Lunda” (2008) presenterar hon hur 
ritualerna i Lunda börjar redan på 300-talet när bebyggelsen etableras, vilket 14C-dateringarna antyder 
(Zachrisson 2014: 107). Omkring 450 e.Kr. byggs gårdens långhus ut och blir en imponerande 50 meter 
lång byggnad, något som sammanfaller med att ritualerna i lunden blir som intensivast i omkring 150 
år. Zachrisson tolkar samspelet mellan lunden och bebyggelsen som att man mellan ca 400 – 600-talen 
som intensivast utför kollektiva ceremonier i det stora långhuset där stora mängde spädgris förtärs och 
vars ben sedan bränts, krossats och spritts bland stenarna i lunden (2014: 106f). Men det finns även spår 
av ritualer i närheten av bebyggelsen. Intill långhuset, på impedimentets högsta punkt, växte en berghäll 
upp ur marken vilken troligen tillskrivits en speciell betydelse då huset byggts och placerats så att dess 
två portar hamnat på var sin sida om den. Bergsklacken var också inhägnad med störar. Vid bergshällen 
påträffades en liten figurin med förgyllt huvud och försilvrad kropp, vidare påträffades där fragment av 
glasbägare, deglar och ett blästermunstycke (Zachrisson 2014: 107f; Skyllberg 2008: 21, 32, fig. 4, 7, 
9). Zachrisson för även en diskussion kring de två andra små guldfigurinerna som hittades i vad 
undersökarna tolkade som ett mycket litet kulthus intill långhuset på gårdsplanen och den stora mängd 
krossat glas från 400-600-talen rörande den bebyggelseknutna kulten  (2014: 108f). Långhuset i Lunda 
är ett så kallat terrasshus där ena gaveln är tydligt framhävd genom en stenpackningsterrass (Se vidare 
Hamilton 2007, 2009). Zachrisson ser det som möjligt att ritualerna vilka ägt rum i gavelrummen på den 
typen av gårdar kom att förändras under vendeltid då många av terrasshusen försvinner (Zachrisson 
2014: 111). Det berörs inte vidare i artikeln, men även deponeringspraktikerna på kullen i Lunda ger 
intrycket av att förändrats på ett sätt som liknar de förändringar vi ser under yngre järnålder på flera 
andra platser med liknande karaktär. Bendeponeringarna förändras och i några fall försvinner 
människobenen, samtidigt som pärlor och järnföremål med egg blir vanligare. Zachrisson illustrerar 
förändringen med att presentera hargen på Lilla Ullevi vilken kommer beröras längre fram (2014: 112). 

Helgö i Mälaren 
Helgö har en framstående plats i forskningen kring järnåldern i Mälardalen och flera har skrivit om dess 
roll som religiöst centrum, bl.a. Birgit Arrhenius (2011). Torun Zachrisson har behandlat Helgö ur ett 
helighets- och kultperspektiv vid flera tillfällen och till de artiklarna hänvisas för mer detaljer (bl.a. 
2004a & b, 2010). Nedan följer en kort sammanfattning av detaljerna Zachrisson presenterar i ”De heliga 
platsernas arkeologi – materiell kultur och miljöer i järnålderns Mellansverige” (2014: 102ff). 

Precis som i fallet med Lunda ovan använder Zachrisson Helgö för att illustrera samspelet i 
kultpraktiker mellan utomhus- och inomhuslokaler. Hon vill i Helgö se en av de äldsta öppna 
kultplatserna på torr mark, vilket dock bortser från flera lokaler där praktikerna har rötter i bronsåldern 
eller är blandade med gravpraktiker (2014: 103). Helgö är dock ett tidigt exempel på en plats där alla 
inventarier vi känner från liknande platser återfinns fullt utvecklade. Centralt på platsen finns en stor kal 
välvd klippa och vid foten av den etablerades, parallellt med bebyggelsen i den centrala husgruppen, en 
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kultplats ca 200 e.Kr. Den ca 16 x 11 meter stora platsen karaktäriseras av en stor stenpackning med 
inslag av morän och block (Zachrisson 2014: 103f).  

Uppbyggnaden och fyndinnehållet påminner om det vi diskuterat tidigare och fynden är blandade 
med stenar, härdar och lerlager. Möjligen är fynden fler och rikare här än på många andra platser. 
Benmaterialet består främst av ben från nötboskap, hela 70 kilo, men även svin och får. Från 
nötboskapen hittades främst skallarna. Bland fynden hittades också bröd, rester av vridkvarnar och 
ungsrester. Vidare uppmärksammar Zachrisson att stenpackningen på Helgö skiljer sig från de andra 
plattformarna hon bearbetar i artikeln genom att det även påträffades en stor mängd föremål i form av 
dräktdetaljer, kammar, verktyg, ädelmetaller, kirurgiska instrument, amuletter i form av miniatyrspjut, 
skäror och torshammare (2014: 103f). Den stora mängden fynd antyder att platsen brukats aktivt under 
lång tid och illustrerar förändringen i brukningen som sker under början av den yngre järnåldern (se 
vidare Zachrisson 2004b). Det spekuleras även i om platsen varit avgränsad då ett 30-tal amulettringar 
påträffades utmed klippans kant, vilket har en tydlig parallell i kombinationen av klippor och berghällar 
i Hjulsta i Spånga och Borg i Östergötland (Harrysson 2017; Nielsen 1996). I samma område fanns ett 
dike med kol och sot vilket sätts i samband med en möjlig hägnad, på vilken ringarna kan ha varit fästa, 
och som sedan har brunnit (Zachrisson 2014: 104f). Då det verkar vara klippan eller stenarna som är 
den viktigaste inventarien i sammanhanget behöver dock inte amulettringarna ha hängt på någonting, 
utan diket kan ha haft en avskiljande funktion.  

Det finns flera andra indikationer på att praktikerna förändras på Helgö. Dels har 
stenpackningsplatsen förslutits eller förnyats sex gånger genom att täckas med ditforslad ljusgul lera. 
Zachrisson för fram att det kan tolkas som att platsen renats ungefär vart hundrade år (2014: 105). 
Agneta Lundström har studerat föremålen i kulturlagret och hur de förändras över tid (Zachrisson 2004a: 
354f; jfr Lundström 1970: 157ff, fig 72-74.). Gemensamt för alla lager är en stor mängd keramik och 
obrända ben, men även brända ben förekommer, och undersökaren Wilhelm Holmqvist skriver i 
grävdagboken att de tycks vara kastade från klippan (Zachrisson 2004a: 355). Generellt förekommer 
diverse järnredskap, dräktspännen, ugnsväggar, harts, börd, slagg, deglar och bark-askar. Lundström 
kan också visa att i de yngsta lagren från vendeltid-vikingatid ökar inslaget av järnföremål markant, 
främst vapen i form av pilspetsar, amuletter som torshammare, miniatyrskäror, amulettringar och 
broddar. Men även pärlor, bärnsten och flintavslag ökar (Zachrisson 2004a: 355; jfr Lundström 
1970:157ff). 

Under perioden ca 400–800 e.Kr. har man parallellt utnyttjat vad som liknar en blockgrav väster 
om berget. Där har man konstruerat en oregelbunden stenpackning runt ett ca fyra meter stort flyttblock 
i vilket man gjort offer. Samtidigt som praktikerna upphör kring flyttblocket, i början av 800-talet, 
placeras en stor treudd som ett lock ovanpå den stora stenpackningsplatsen och man upphöra därefter 
att använda den (Zachrisson 2014: 105). Liknande förfarande känns igen från t.ex. Inhålsekullen och 
Valsta och tolkas som att platsen låses eller förseglas. Om treudden ska förknippas med Yggdrasil och 
världsträdsmyten (jfr Andrén 2004, 2014) så förefaller det en smula märkligt att försegla något med en 
axis mundi. Möjligen sågs symbolen som den enda vilken var potent nog att kunna kontrollera den 
kosmologiska potentialen och faran inneboende i resterna av de upprepade döds- och/eller 
fertilitetsritualer som utförts (Douglas 1966).  

En alternativ tolkning är att platsen inte förseglades utan att den först då var färdig, mättad i ben 
och offer, så att dess potential kunde utnyttjas för annat. Anläggandet av treuddarna sammanfaller i flera 
fall med att platser som haft mycket lång kontinuitet och använts för likartade kult- eller 
begravningspraktiker upphör eller att praktikerna som utförs på dem förändras. På Helgö upphör inte 
ben- och stenpraktikerna i och med att treudden anläggs. Istället byggs två meterhöga stenkonstruktioner 
vid klippans nordöstra sida där offer- eller deponeringspraktikerna fortsätter i samma karaktär 
(Zachrisson 2014: 105). 



Del II. Materialitet i förändring 

235 

Sammanfattning lokaler för ben- och stenpraktiker 
I exemplen ovan utkristaliseras ett idé- och praktikkomplex innefattande distinkta naturformationer, 
berg i dagen, skärvsten och stenkonstruktioner av varierande storlek. Till komplexet hör strösslandet 
och deponerandet av, främst brända ben och kol, men även andra fynd som bränd lera, hartsbitar, slagg, 
knivar, pilspetsar, pärlor mm. Upprepade konstruktioner och deponeringar skapar en plats där det 
mänskligt konstruerade både är tydligt och svårskiljbart från den naturliga miljön. En plats med stark 
historisk och monumental gravitation där människan och den naturliga geografin medvetet blandas. Alla 
elementen förekommer inte på samma plats eller i samma tid, t.ex. närvaron av pilspetsar och pärlor blir 
vanligare först under yngre järnålder. Ibland förekommer tydliga stenmonument, men oftare är 
konstruktionerna vaga och smälter in i den steniga miljön. Monument konstrueras som en accentuering 
av platsens kvalitéer snarare än som något avvikande. I många fall förekommer platserna i samband 
med mer traditionella gravfält eller enstaka gravmonument. De avviker från de traditionella gravfälten 
då hanteringen av ben och sten, och även eld, är närmast helt kollektivt i det att individen inte framhävs 
utan ben och fynd sprids över ett stort område och enskilda konstruktioner saknar monumentalitet. Att 
det rör sig om ett gravskick råder dock ingen tvekan om, speciellt i ljuset av bronsålderns och den äldre 
järnålderns mer omskrivna gravskick (t.ex. Kaliff 1997, 2007; Appelgren & Renck 2007; Bennet 1987a; 
Röst 2016; Ojala 2016 m.fl.).  

Oavsett om vi lyfter fram Appelgren och Rencks (2007) närmast totala materiella utsuddande av 
individen eller de upprepade praktiker med små benmängder och manipulation av gravmonument, som 
Ojala (2016) och Röst (2016) identifierat i individuella gravmonument kan vi slå fast att släktskapet 
mellan de klassiska gravmonumenten och de olika typerna av stenpackningslokaler är mycket stort. 
Inventarierna och benmängderna är oftast de samma. Den framträdande skillnaden är hur man väljer att 
betona enskilda monument och deponera kvarlevorna från en eller flera personer. I båda fallen rör det 
sig om etablerade föreställningar kring hanteringen av ben och sten i förhållandet till individen.  

I ”Den heliga platsens arkeologi” nämner Zachrisson flera platser som inte tagits upp här med 
anknytning till våtmarker. T.ex. Tandem, Skånela sn i Uppland, där hällberg och stensträngar leder fram 
till en sten- och träplattform i kanten av en våtmark daterad till förromersk – romersk järnålder (2014: 
88ff). Plattformen i Frösvi i Närke är belägen i kanten av en våtmark och anlades troligen i äldsta 
vendeltid. Vid Hassle i Glanshammar sn fanns en liknande plattform i en amfiteaterformad dalgång där 
en vattenspegel tidigare stått. Plattformen skapades under 600-talet e.Kr. men intill fanns en spektakulär 
bronsåldersdeponering av bl.a. en bronskittel. En stor del av järnåldersfynden på platsen utgjordes av 
främst obrända djurben, mest tänder, och skärvsten, men även keramik, en vridkvarn och liknande 
(Zachrisson 2014: 92ff). Tre kilometer nedströms Äverstaån finns ytterligare en plats för deponeringar. 
I detta fall ett krigsbytesoffer. Dateringar antyder att platsen används upprepade gånger under ca 550-
1000 e.Kr. Trots deras individuella olikheter uppvisar även våtmarkslokalerna samma struktur i fråga 
om behandling av ben, sten och fynd. I stället för att spridas kring block eller på moränrika impediment 
förefaller vattnet vara mediet i den övernaturliga kommunikationen.  

Materialiten och praktikerna kring hanteringen av ben, sten, och fynd är alltså de samma oavsett 
om det rör sig om gravfält eller kultlokaler med kullar och sten/berg, eller vatten, som det liminala och 
kommunikativa mediet. Möjligen är människoben något ovanligare i de vattenknutna lokalerna, även 
om de förekommer, speciellt i anknytning till krigsbytesoffer eller andra våtmarksdeponeringar med 
tydligare offerkaraktär. t.ex. de återkommande deponeringarna av hästben och människor i sjön Bokaren 
i Stavby sn Uppland, vilka fortsätter fram i medeltid (Se vidare Fredengren 2015, 2018; Zachrisson 
2014: 96f).  

Vid första anblick finns det ett något större samband mellan de morän- eller blockbundna lokalerna 
och gravpraktiker, men det kan vara fråga om bevaringsförhållanden och undersökningsmetodologi. 
Slutsatsen är, utifrån vårt material, att med undantag av ett fåtal distinkta monument och ett fåtal 
individer är det närmast omöjligt att skilja på praktikerna kring ben och sten i samband med offer, 
kultplatser och hanteringen av mänskliga kvarlevor för begravning. Som nämnts ovan så rör det sig om 
etablerade, likartade, föreställningar kring hanteringen av ben och sten.  
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Helgö är ett bra exempel som tydliggör flera järnåldersfenomen bl.a. den kosmologiska attraktionen 
hos berg i dagen eller större block och praktikerna kring ben och sten. Till fenomenen hör även att 
”blockgravar” kan ses som miniatyrversioner av de stora stenpackningslokalerna och hur praktikerna 
kring dem förefaller accentueras under folkvandringstid samtidigt som personliga dräktdetaljer och 
järnfynd blir vanligare och människoben ovanligare i fyndmaterialet. Även mindre och symmetriska, 
eller synligt konstruerade, stenkonstruktioner förefaller bli vanligare på gravfält än tidigare, vilket 
sammanfaller med att amulettringar under vendeltid blir en ny inventarie i grav- och kultsammanhang. 
Framväxten av amulettringarna som en grav- och kultinventarie bör ses i samband med den ökande 
individualiseringen av gravskicket och avmattningen av föreställningen att de dödas livskraft kunde 
återföras till marken eller familjen genom spridandet av benen (t.ex. Bennet 1987a: fig. 135; Ericsson 
& Runcis 1995; Kaliff 2007). Troligen har skillnaden mellan begravning och offer dessutom blivit 
tydligare. Det förefaller dock som att de dödas gränsöverskridande och kommunikativa roll bevaras eller 
till och med ökar för att utvecklas till den vi kan ana i det skriftliga källmaterialet. 

Gravpraktiker under yngre järnålder 
Att samhället i stort genomgår stora förändringar under folkvandringstid är bekant (se t.ex. Stenberger 
1933, Näsman & Lund 1988). Hur gravskicket förändras berörs av de flesta vi behandlat tidigare, t.ex. 
Ambrosiani (1964), Hyenstrand (1974, 1984) och Bennet (1987a) och många därefter. Förändringarna 
av religiösa uttryck har illustrerats av Charlotte Fabech i hennes välkända artikel Samfundsorganisation, 
religiøse ceremonier og regional variation (1991, se även 1998 m.fl.) och av många andra, bl.a. Lotte 
Hedeager (t.ex. 1999) i den långa debatt som följde Fabechs artikel. Sedan 90-talet har synen på 
förändringarna under folkvandringstid utvecklats och Fabechs idé att uttrycken för en 
fruktbarhetsbaserad kult upphör har nyanserats med att uttrycken förändras. En av motorerna bakom 
förändringarna anses idag vara den klassiska Fimbulvintern vilken fick nytt liv på 2000-talet med 
diskussionen kring klimatkatastrofen 536-537 e.Kr. (se t.ex. Gräslund 2007; Löwenborg 2010, m.fl.) 

Ifråga om hanteringen av ben och sten, samt relaterade praktiker, har få studier gjorts utöver de som 
nämnts ovan. Munkenberg observerade att stenpackningarna från brons- och tidig järnålder gav 
intrycket att vara anpassade efter den lokala terrängen snarare än att avvika från den, vilket blir 
ovanligare efter den äldsta järnåldern (Munkenberg 2012: 59). Materialet behandlat i detta arbete ger 
intrycket att det blir vanligare med visuellt distinkta stenkonstruktioner under yngre järnålder i 
Mälardalen. Samtidigt tycks ben- och stenpraktikerna blir vanligare i boplatsmiljö och nya praktiker, 
t.ex. spridandet av obrända ben och amulettringar, börjar förekomma i högre grad. Som alltid finns
källkritiska frågor rörande bevarandeförhållanden och representativitet hos material som sällan
uppmärksammas, samt problematiken Munkenberg pekat ut med att äldre platser återanvänds under
yngre tid (2012: 59f). Med det i åtanke kan vi ändå iaktta flera spännande företeelser.

Nedan presenteras flera fenomen under yngre järnålder som har samband med hanteringen av ben 
och sten. Praktikerna har också koppling till samhällets minnesproduktion. Vi kommer beröra 
kvardröjande äldre företeelser, förändringar under yngre järnålder och sedan presenteras flera fenomen, 
som blockgravar, hargar, små bendeponeringar, ben som konstruktionselement, amulettringar mm. Alla 
är fenomen som inte haft en tydlig plats i de tidigare modellerna för den yngre järnålderns gravskick. 
Många är bropraktiker förankrade i äldre gravskick. Praktikerna diskuteras utifrån kortare exempel eller 
fallstudier. 

Kvardröjande äldre företeelser 
Flera av lokalerna vi presenterat ovan uppvisade kontinuitet där de övergripande praktikerna kunde 
följas, mer eller mindre oförändrade, in i yngre järnålder. Däremot kan en vag förändring i några av 
uttrycken skönjas på flera platser. 



Del II. Materialitet i förändring 

237 

På Bo Gård började pärlor och keramik deponeras under yngre järnålder, medan i Östra Bökestad 
där begravningarna upphört under folkvandringstid började ben, främst av gris, deponeras i de äldre 
strukturerna under vendeltid. Benpraktikerna i Östra Bökestad fortsatte sedan in i tidig medeltid. 
Smidesverksamhet och järnframställning började också förekomma på båda lokalerna.  

I Kyrsta förefaller ben- och stenpraktikerna fortsätta närmast oförändrade in i yngre järnålder. Dock 
med skillnaden att mänskliga ben inte tycks deponeras på impedimentet. Däremot återfinns de i små 
depåer under kantkedjorna på boplatsens gravfält.  

Praktikerna Olsson (2007) och Dutra-Leivas (2007) identifierar på Kättsta-gravfältet är svåra att 
kategorisera som gamla eller nya då de innehåller uppenbart nya element men stenkonstruktionernas 
yttre är oförändrat under hela perioden. Deponeringen av mänskliga ben i de många skärvsten- och 
blockgravarna blev ovanligare under folkvandringstid, men upphör inte förrän i vendeltid. Under 
perioden vikingatid - 1200-tal fortsätter dock deponeringen av ben i minst en blockgravskonstruktion, 
främst av hästben. Ett nytt inslag är att hästbenen även deponeras obrända utanför konstruktionen. 
Platsen har länge använts för multipla begravningar i eller på blockgravskonstruktioner och det yttre 
formelementet förblir detsamma från bronsålder in i medeltid. Benpraktikerna förändras något över tid, 
men fortsätter i en delvis förändrad form under vikingatid och medeltid när människoben inte längre 
deponeras. Praktikerna som dokumenterats på Kättsta ger inte intrycket av att vara bro-praktiker, snarare 
tycks de mycket konservativa med få länkar framåt. 

Inhåleskullen skiljer sig något från de andra då praktikerna haft olika uttryck under perioder. 
Gemensamt är ett kollektivt, snarare än individuellt, uttrycksspråk och ett fokus inåt mot platsen snarare 
än en exponering utåt. Att konstruktionerna är mycket diskreta och ben, sten och fynd strösslats över 
platsen är också ett gemensamt drag med andra platser. I jämförelse med många av de andra platserna 
där praktikerna förefaller bli långsamt ovanligare under yngre järnålder fortsätter aktiviteterna, både 
strössel, deponeringar och begravningar, på Inhålsekullen genom vendeltid och möjligen in i vikingatid. 
Antydningar finns till och med på att det strösslas eller deponeras mer fynd, och definitivt av en 
högstatuskaraktär, under vendeltid än tidigare, något som speglar finska förhållanden. Även 
smidesanknytningen finns här under yngre järnålder. Om undersökarnas tolkning stämmer stängs 
platsen under sen vikingatid med ett iögonfallande monument med kosmologiska konnotationer i form 
av en treudd (Andrén 2004, 2014). 

Även Lunda avviker något i sammanhanget och har finska paralleller i sin tidsfästning. Lunda hör 
i fråga om yttre uttryck, dvs. vaga stenkonstruktioner och stensamligar, mer hemma i bronsålder och 
äldre järnålder än yngre järnålder, huvuddelen av fynden ger dock vid handen att praktikerna i huvudsak 
ägt rum omkring 600-800 e.Kr. Fynden är också mer lika de från yngre järnålder på andra platser, dvs. 
brända ben, främst från gris, bränd- och förglasad lera, hartsbitar, pärlor samt enstaka pilspetsar, knivar, 
broddar, keramik mm. Med undantag av att mänskliga ben inte är majoriteten sammanfaller tiden och 
praktiken väl med den på de impedimentbundna flatmarksgravfälten i sydvästra Finland. 

Blockgravar 
Blockgravar är i sig inte en nyupptäckt gravtyp. Gravtypen har däremot generellt fått lite 
uppmärksamhet och har sin kronologiska tyngdpunkt i övergången mellan brons- och järnålder. Typen 
har emellertid visat sig vara vanligare och ha större kronologisk spännvidd än vad som framgått av den 
äldre gravfältstypologin. I Uppland, och troligen på andra platser, förefaller de sträcka sig långt in i 
järnålder. Bennet diskuterar typen och nämner att typen vanligen förekommer på gravfält som förutom 
folkvandringstida gravar även innehåller gravar från romersk järnålder (Bennet 1987a: 64). Hon lägger 
även till hur stensättningar med stora block i centrum eller lagda intill block sporadiskt även förekommer 
under vendel och vikingatid.  

Synen på blockgravarna har förändrats i takt med nya undersökningar. Yvonne Dutra Leivas har 
bl.a. visat att gravtypen kan förekomma som den vanligaste typen på hela gravfält där de smälter in i en 
moränblockig terräng istället för att förekomma som enstaka exemplar. De kan vidare, som i fallet med 
gravfälten i Kättsta och Broby, ha skärvsten som sin huvudsakliga fyllning (Dutra Leivas 2007: 428ff; 
Grön & Sundberg 2005: 12). På gravfältet i Kättsta används gravtypen för begravningar in i vendeltid, 
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medan bruket av anläggningstypen fortsätter in i vikingatid för deponering av brända ben och in i 1200-
tal för deponering av obrända djurben (Olsson 2007: 446f; Dutra Leivas 2007: 428). I Broby är 
blockgraven den äldsta på gravfältet och har troligen används över lång tid för runt 45 olika 
bendeponeringar. Två dateringar visar på användning från förromersk till romersk järnålder, men var de 
andra deponeringarna hamnar i tid är omöjligt att säga. Omkring finns gravar från vikingatid och en 
amulettring med skäror vilken deponeras under yngre järnålder, vilket antyder att man förhållit sig till 
graven även då (Grön & Sundberg 2005). 

Blockgravarna, vilka består av ett större block centralt placerat i eller vid sidan av en stenpackning, 
flyter ibland ihop med andra anläggningskategorier där stenpackningar ingår, t.ex. skärvstenshögar. I 
dessa delvis överlappande kategorier ingår ofta spridda eller upprepat deponerade brända ben och inslag 
av keramik, skärvsten och andra fyndkategorier vilka definitionsmässigt balanserar mellan grav-, 
boplats- och avfallsmiljöerna. Fynden i sin tur kan återfinnas både i och utanför anläggningen vilket gör 
gränsen mellan fynd knutna till en anläggning och lösfynd otydlig. 

Fig. 39. Björkgärdet, Rasbo 661, karaktäriserades av många blockgravar och stenpackningar. Under yngre 
järnålder gjordes endast mindre deponeringar av föremål i dem. Undantaget var en blockkonstruktion, A26274 
markerad på bilden, på gårdstunet vilken kom att brukas för deponeringar genom vikingatiden. Foto: 
Riksantikvarieämbetet, UV. 



Del II. Materialitet i förändring 

239 

Röst kan på de gravfält hon studerat se att blockgravar i flera fall inte innehåller ben och väljer att koppla 
vissa av dem till andra funktioner än rena gravar. Hon observerar även att block, vilka ofta är 
framträdande genom sitt visuella fokus, används på olika motsägelsefulla vis. Bl.a. ser hon dem som 
potentiellt avgränsade då de uppträder i utkanter av gravfälten och de tycks även dra till sig mer stenar 
och ingå i hägnadslikande konstruktioner (Röst 2016: 194f). Utifrån det kan vi dra slutsatsen att blocken 
kan tjäna till att både dra till sig fokus och att skapa rum. Rösts iakttagelse illustrerar också den flytande 
gränsen mellan gravmonument och konstruktioner på kultplatser. T.ex. block- och 
stenpackningsanläggningen på Helgö diskuteras av Zachrisson som en kultplats eller kultplatform 
snarare än en blockgrav (2014: 105). I det här arbetet kommer dock monumenttypen refereras till som 
blockgrav då det krävs en arkeologisk undersökning för att bestämma huruvida det finns ben deponerade 
på platsen eller ej. Samtidigt har troligen de bentomma blockanläggningarna medvetet konstruerats för 
att reflektera sin motsvarighet på gravfälten.  

Blockgravsliknande anläggningar på Björkgärdet.  
På Björkgärdet, Rasbo sn, en boplats med gravar och lång kontinuitet fanns ett stort antal anläggningar 
av blockgravskaraktär blandade med andra stenpackningar och block som brukats för konstruktioner, 
deponeringar och gravläggningar återkommande över lång tid. Resultatet blev ett konglomerat av 
anläggningar med långt tidsdjup vilka alla hade komplexa kronologiska och konstruktionsmässiga 
förlopp. Undersökarna valde därför att referera till dem som skärvstens- / gravkomplex (Björck 2014: 
713). Man diskuterar även problematiken med att moderna arkeologiska kategoriseringar ofta innebär 
förenklingar. Undersökarna ser det främst som ett resultat av att samma anläggning använts över lång 
tid och byggts om eller på. Samtidigt har syftet med dem varierat från bl.a. gravanläggning till plats för 
offerdeponeringar i kombination med matlagning, vilket gör det problematiskt att prata om dem i termer 
som endast ”grav” eller ”skärvstenspackning” (Björk 2014: 713).  

På Björkgärdet kan en kronologisk skillnad observeras i utnyttjandet av mittblockskonstruktionerna 
där deponeringar av människoben förekommer mellan 900–400 f.Kr. Efter ett uppehåll sker aktivitet 
vid dem igen från ca 100 e.Kr., men under yngre järnålder ser undersökarna det främst som 
offerdeponeringar (Björck & Lindberg 2014: 134f). De olika praktikerna kring ben och sten är omfattade 
och komplexa på Björkgärdet, varför vi här nöjer oss med att konstatera att stenpackningar och block 
spelar en stor roll i gravläggningarna från bronsålder fram till folkvandringstid då aktiviteterna verkar 
minska. Under yngre järnålder, då bosättningens gravar troligen förläggs på ett näraliggande 
höggravfält, fortsätter deponeringarna med människoben i anslutning till husen istället för block- och 
stenpackningskonstruktionerna (Björck & Lindberg 2014: 134f, 161ff). Undersökarna spekulerar i 
huruvida bendeponeringarnas upphörande omkring år 900 kan ha att göra med återinförandet av 
skelettgravskicket. Trots att gravläggandet upphört i de många blockanläggningarna fortsätter dock 
aktiviteter i dem under yngre järnålder. Precis som på andra platser kan vi nu se att man börjar deponera 
pärlor, järnverktyg och amulettringar i dem. I några fall anläggs kokgropar i nära anslutning och några 
av monumenten byggs ut och får en mer monumental karaktär (Björck & Lindberg 2014: 165). 

Samtidigt som aktiviteterna kring de äldre block- och stenpackningsanläggningarna fortsätter 
lågintensivt på Björkgärdet skapas en anläggning, A26274, mitt på gårdstunet i fasen 550-700 (Björck 
2014: 76). Undersökarna kallar anläggningen en harg, utan någon egentlig diskussion kring begreppet. 
Anläggningen är till utseendet en blockgrav med ett markfast block påbyggt med en stenpackning och 
ger intrycket av att ha nyttjats intensivt. I anslutning till konstruktionen fanns ett fyndrikt kulturlager 
med spår av flera deponeringar av ben, keramik, vävtyngder och metall. Bl.a. slagg, knivar, en dräktnål, 
amulettringar, en yxformig amulett och en torshammare (Björck 2014: 81, 225, 258). 
Blockanläggningen förfaller använts in i perioden 800-1050, men det är oklart hur länge (Björck 2014: 
76). Den har haft en central plats på gårdstunet under en period när husen förändrades och flyttades 
omkring. Intill blockanläggningen bedöms en vävstuga, hus 7, ha stått en period och undersökarna anar 
att placeringen inte är en slump. De föreslår att de vävtyngder vilka hittats i kulturlagret intill stenblocket 
ska betraktas ur ett kosmologiskt perspektiv med referens till nornorna och ödet (Björck 2014: 329). I 
en senare publikation diskuteras strukturen på deponeringarna under yngre järnålder och deras relation 
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till de olika stenkonstruktionerna och husen i Björkgärdet i större detalj. Strukturen på deponeringarna 
och stenkonstruktionerna behandlas vidare i en senare publikation tillsammans med de liknande 
lämningarna på Skeke-lokalen (Artursson et al 2017: 233ff). Det finns ett uppenbart samspel mellan 
gravar, hus och kultplatser på Björkgärdet, bl.a. framgår det att när husen i under yngre järnålder flyttar 
upp på det gamla gravfältet flyttar samtidigt kultplatsen in på gårdstunet. 

Det generella intrycket av blockgravar eller blockanläggningar med stenpackning är att de redan 
under bronsålder är en svårdefinierad anläggningstyp där gravbegreppet inte kan skiljas från 
offerbegreppet. En stor del av fyndinnehållet i anslutning till konstruktionerna kan funktionalistiskt 
kategoriseras som boplats- eller avfallsrelaterat. Det är däremot tydligt att både sammanhållna och 
spridda deponeringar av människoben förekommer i anslutning till dem vilket gör att de utgör en typ av 
gravmonument. Anläggningstypen ser fortsatt användning in i vikingatid, främst genom 
praktikkontinuitet eller återanvändning av äldre monument men nya anläggs också. Det är troligen så 
att andelen deponerade människoben i anslutning till blocken minskar under yngre järnålder, samtidigt 
som deponeringarna av pärlor, järnverktyg, amulettringar, slagg, och andra liknande föremål ökar. 
Förändringen kan tolkas som att typen genomgått en glidning där dess dubbla grav- och kultplatskaraktär 
skiftat till ren kultplatskaraktär. Möjligen kan den slutsatsen vara ett utslag av lokala förhållanden hos 
studiematerialet då block fortsätter att ingå som en möjlig inventarie i det vikingatida gravskicket. 

Förändringar under yngre järnålder 
Flera praktiker vi nämnt ovan förändras eller försvinner under yngre järnålder. Vanan att strössla eller 
deponera mänskliga ben på stenpackningslokaler utan tydliga och individuella begravningar blir 
ovanligare under yngre järnålder och försvinner på flera platser under vendeltid eller äldre vikingatid. 
Samtidigt blir vanan att deponera djurben, främst gris i Lunda och Östra Bökestad, nöt på Helgö och 
häst i Kättsta och Slavsta, synligare och tycks ofta ersätta mänskliga ben. Mänskliga ben fortsätter dock 
att deponeras i våtmarker, bl.a. i Närtuna, Knivsta och Bokaren (Fredengren 2015: 167). Om ökningen 
av fynd i form av dräktdetaljer, pärlor, eggverktyg, pilspetsar och järnframställning- och 
smidesanknytna fynd hänger samman med en förändring av världsbilden eller reflekterar en ökad 
tillgång till dem oklart. Att de är ett uttryck för en förändrad syn på individen i kult- och gravpraktiker 
är däremot klart. Ovan nämndes Helgö som ett bra exempel som tydliggör flera fenomen vi kan iaktta 
under järnåldern. Där bekräftas flera av fenomenen vi diskuterar här, t.ex. förändringen i fyndinnehåll 
och amulettringarnas uppdykande.  

När förändring sker i gravskick och kultpraktiker är svårt att sätta fingret på, dels på grund av 
dateringsproblematiken, dels på grund av att den lokala variationen är stor och förändringen sker i olika 
takt på olika platser. I stycket ovan har flera fenomen som fortsätter in i yngre järnålder eller som 
genomgår en förändring under perioden behandlats. Nedan fortsätter diskussionen om ett antal fenomen 
knutna till hanteringen av ben och sen under yngre järnålder. 

Gravpalimpsest och spolier. 
Att gravar överlagrar varandra eller gravmonument tillkommit under lång tid genom flera 
gravläggningar och konstruktionsfaser var bekant redan för Almgren (bl.a. 1934: 48f) och Sune 
Lindqvist (1936: 159; Ljungkvist 2013: 34ff). Men konsekvensen av den insikten förefaller ha 
försvunnit mer eller mindre ur de övergripande arkeologiska analyserna, även om fenomenet nämns i 
översiktsverken. Det är först med postprocessualismens nya perspektiv som studiet av fenomenet kom 
tillbaka. Idag har det varit utgångspunkt för studier av historiebruk i forntiden både Eva Thäte (2007) 
och Peter Bratt (2008) tar upp återbruk, utbyggnad och överbyggnad, i sina respektive avhandlingar. 
Senast behandlades fenomenet med återbruk och överlagring av Ann-Mari Hållans Stenholms (2012).  

Att gravar överlagrar varandra på gravfält i Mälardalen är ett fenomen som enligt Hållans Stenholm 
förekommer på ca 25% av alla gravfält hon studerat, samt att vikingatiden framstår som den period där 
flest överlagringar sker (2012: 110). Överlagringar av gravar är mycket vanligare på äldre gravfält med 



Del II. Materialitet i förändring 

241 

lång kontinuitet, vilket resulterar i att t.ex. gravfält från Attundaland med rötter i äldre järnålder har 
vikingatida överlagringar i nära hälften av fallen. Hon kan samtidigt konstatera att överlagringar av äldre 
gravar är relativt ovanligt och förekommer sparsamt under andra perioder. Men de äldre gravarna styr 
genom sin närvaro alltid placeringen av nya gravar och gravfältet har en tydlig funktion i skapandet av 
minnen och glömska (2012: 110). Framträdande på gravfält där överlagringar sker är att de ofta har 
gravar med exklusivt innehåll, vilket knyter dem till samhällseliten, och att gravfälten tolkas som 
primärenheter i bygden (2012: 115). Det finns således ett djup av historia att knyta an till genom 
överlagringen. I många fall är det kantkedjan av gravarna som påverkas av överlagringen (2012: 119) 
vilket gör gravarna snarare sammanlänkade än överlagrande. Hållans Stenholm lyfter fram hur 
överlagringen av två gravars kantkedjor får deras form och storlek att samverka vilket innebär att en ny 
gravform skapas (2012: 120). Även Anna Röst framhäver kantkedjornas betydelse för att skapa och 
förändra gränser genom relationerna mellan sten, ben och temporalitet (2016: 159ff). Att länka 
kantkedjor till varandra är troligen ett enkelt sätt att koppla gravar och personer till varandra. Genom en 
externt situerad syn på individen kan nya materialiteter skapas vilka förändrar eller länkar existerande 
minnes- och identitetskomplex (Weiner 1992:6; Klevnäs 2016: 467).  

Hållans Stenholm tolkar överlagringen av gravar under vikingatid som en praktik förankrad i flera 
generationer, snarare än en engångsföreteelse, och uttryck för ett brott i gravfältens rumsliga struktur. 
Förändringen utgör en djärv omstrukturering av den traditionstyngda ättebacken med en koppling till 
det förflutna och skapandet av ett nytt socialt minne (2012: 226. Dvs. gravskicket och valet av plats blir 
en framåtriktad bropraktik. Den nya överlagringspraktiken är också ett uttryck för hur individens 
koppling till graven förändrats. Tidigare kopplades samtiden och minnet genom begravningspraktikerna 
till det förflutna genom att ben kunde deponeras i olika gravmonument eller i landskapet. Att 
individuella gravar under vikingatid sprids på gravfälten kan snarare ses som ett uttryck för en ökad 
individualisering av begravningen där de individuella gravarna sprids på gravfältet istället för att 
individen sprids på flera platser. Att bygga samman eller överlagra gravmonument är också ett uttryck 
för viljan att länka samman individer och företeelser materiellt. 

Att göra större ingrepp i gravmiljön och skapa nya gravformer med hjälp av äldre gravar, eller 
genom att använda material från äldre gravar, kan förstås som att man skapar spolie- eller 
palimpsestgravar. 

Hållans Stenholm diskuterar forskningen kring spolier, dvs återanvändandet av äldre, oftast 
romerska, monumentdelar i nya monument (2012: 55ff). Den nyare forskningen på området gör gällande 
att man genom att inkorporera delar av äldre monument i nya konstruktioner neutraliserar potentiellt 
farliga och destabiliserande associationer hos de äldre monumenten samtidigt som man tar tillvara deras 
historiska potential. Precis som i alla återbruk skapas mycket av spoliemonumentens potens genom 
spänningen mellan kontinuitet och diskontinuitet (Hållans Stenholm 2012: 58). Spolie- och 
palimpsestmonument är ett bra exempel på hur monumentkonstruktion är en aktiv minnespraktik vilken 
skapar och formar det förflutna och framtiden genom att manipulera hågkomst och glömska. 

Rosalind Shaws begrepp palimpsest memories (t.ex. Shaw 2002: 15) bygger på Jan Vansinas 
resonemang kring palimpsesttraditioner (Vansina 1974: 320). Paul Basu använder Shaws begrepp för 
att förklara hur minnen från olika perioder kan blandas så att förståelsen av ett fenomen eller en händelse 
färgas eller förstås genom ett annat (Basu 2007: 234). Palimsestminnen fungerar efter samma princip 
som det mytiska förflutna, vilket inte förstås kronologiskt utan som en platt struktur. Att bygga gravar 
på varandra eller på äldre hus utnyttjar samma fenomen. Fenomenet skapar också historisk- eller 
monumental gravitation, genom vad Mrozowski kallar rummets samtidighet. Samtidigheten i sin tur 
skapar det upplevda rummet vilket formar tillvarons materiella och levda kvalitéer (Mrozowski & 
Illouze 2012: 123ff ; jfr Lefebvre 1947 [1991], 1991: 38ff).  

Gravskicket på Lilla Ullevi-gravfältet (Hed Jakobsson & Lindblom 2011; se vidare kapitel 7) är 
mycket tätt. När skelettgravskicket anammats börjar vissa gravar anläggas på  äldre gravmarkeringar 
vilka förstörs eller byggs i en form av gravpalimpsest. Även när yngre gravar anläggs i äldre monument, 
som t.ex. på Birka (Gräslund 1980), Valstagravfältet (Andersson 2005) och i Gnista (Hennius, Sjöling 
& Prata 2016) skapas en form av palimpsest. Tydligast är fallen där många gravar placerats ovanpå 
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varandra så en grav-”tell” skapats. I Uppland finns exempel från Forsa i Tensta socken där en 
bronsåldersstensättning draperats över en kulle invid en samtida väg. Ytterligare två begravningar har 
sedan gett graven ett högliknande utseende (Aspeborg 2007: 257ff; Aspeborg & Appelgren 2005). 
Exemplen från Forsa och Kelthögen nedan gör kopplingen mellan den här typen av gravpraktiker, 
moränimpedimenten med strösslade ben och de skärvstenshögar som använts över långa tidsperioder 
mycket tydlig (jfr Forsman & Victor 2007; Noge 2008, 2009). Aspeborg gör kopplingen i artikeln ”De 
dödas kullar” och hänvisar till gravhägnaden i Odensala Prästgård (Olausson 1995) vilken innehöll 
minst 26 gravar och kan ses som ett gravfält i sig (Aspeborg 2007: 263). Han ger vidare exempel från 
Västsverige på stensättningar vilka rymt upp till 29 gravar (Lindman 1993) eller en gravtell-liknande 
konstruktion i Varnhem (Elfstrand 1983). En annorlunda typ av spolie- eller palimpsestfenomen finns 
på Birka. Där har gravar och ben inkorporerats i borgmuren och i stadsvallen har även inkorporerats 
delar av båtar och rester från äldre gravar (Gräslund 1980: 56ff, 64). 

Att anlägga gravar ovanpå varandra skapar en sammanblandning av plats och personer vilket gör 
att de förstås genom varandra eller som en enhet vilken är något annat än de individuella delarna. Det 
finska flatmarksgravskicket och de återkommande bendeponeringarna på moränkullar är ett utslag av 
samma princip där gravplatsen blir en stor palimpsestgrav och alla vars ben deponerats där får en 
kollektiv identitet utan kronologisk förankring. Samma fenomen ligger bakom att Egil Skallagrimson 
lät begrava sin son Böðvarr efter att denne drunknat i sin berömde fars, Skalla-Grímr Kveldúlfssons, 
gravhög (Hållans Stenholm 2012: 70). Man kan även argumentera att praktikerna vilka innebär 
spridandet av ben och sten på moränimpediment och varje ny deponering eller gravläggning på gravfält 
förändrar platsens kvalitéer så att person, sten och landskap omdefinieras. Hur man betraktar plats och 
individ avgör vilken form de sociala praktikerna tar (jfr Hallam & Hockey 2001:77ff). 

Nedan presenteras lokalerna Västerby gravbacke och Kelthögen. Båda uppvisar olika former av vad 
som kan kallas gravpalimpsest. I fallet med Västerby gravbacke fungerar en mindre plats i en backe som 
fokus för återkommande gravpraktiker vilka byggs tätt och överlappande, samt länkas samman med 
stenmattor. I fallet med Kelthögen är fenomenet mer koncentrerat och ett antal gravar staplas på varandra 
och förvandlas till ett stort monument. 

Västerby gravbacke 
1957 undersöktes Västerby gravbacke, Läby 32, i Läbydalen av Ulf Erik Hagberg och av beskrivningen 
att döma utgjorde gravfältet en slags palimpsestliknande ackumulation (1959). Gravfältet uppvisar flera 
bekanta element, det var anlagt i backe med uppstickande berghällar och stenblock, hade områden vilka 
beskrivs som stenflak och alla gravar var anlagda ovanpå ett metertjockt stort fett och skärvstensbemängt 
kulturlager. Hagberg beskriver att det var svårt att reda ut de olika anläggningarnas förhållande till 
varandra och till den stora mängd lösfunna föremål som framkom på ”denna särdeles hopgyttrade 
gravbacke” (1959: 177). Gravbacken hade även en ca 4,5 meter lång och ca 0,8 meter djup klippskreva 
fylld med ett kultur- och skärvstenslager fyllt av förruttnat avfallsmaterial med inslag av sönderhuggna 
djurben, djurtänder, fiskfjäll och kermikskärvor. Ovanpå lagret hade en brandgrav anlagts (Hagberg 
1959: 179).  

I den norra delen av gravfältet påträffades ett stenpacknings- och gravkomplex. I botten och delvis 
på berg i dagen fanns feta kulturlager ovanpå vilka en grov stenpackning placerats i anslutning till tre 
större klippblock. Stenpackningen var lagd i ett spiralmönster och ovan på den hade en ca 13 meter i 
diameter stor och ca 0,7 meter djup skärvstenspackning placerats. Intill ett av blocken hittades en 
gravgömma med brända ben, bronsbitar, smält glas och keramik tillsammans med djurtänder och slagg 
spridda i båda stenpackningarna. Ovan på skärvstenspackningens västra del hade senare en ca 10 meter 
lång och ca 4 meter bred skeppsformad stensättning anlagts. I centrum hittades en gravurna i form av 
ett hankflikskärl vilket innehöll brända ben och ett mindre kärl. Benen fanns även spridda runt urnan 
(Hagberg 1959: 178ff). Dateringarna på föremålen funna i gravarna ger vid handen att gravfältet använts 
återkommande , men med långa mellanrum, från bronsåldern fram i vikingatid. Flera av dem, bl.a. ett 
skärvstensröse från sen romersk järnålder och en brandgrav från folkvandringstid var anlagda kring 
större block (Hagberg 1959: 188).  



Del II. Materialitet i förändring 

243 

Från vikingatid finns fyra eller fem gravar vilket antyder att gravfältet tagits i aktivare bruk. 
Hagbergs beskrivning talar om att det på området fanns många lösfynd. Till stenmattorna hänförs bl.a. 
två ovala spännbucklor av den i Sverige ovanliga typen P.35, vilket placerar dem i tidig vikingatid 
(Jansson 1985: 44f), ett eneggat kortsvärd från 600-tal (Olsén 1945) och en miniatyrskära vilken 
Hagberg sätter i samband med det gamla ortnamnet Fröshögarna (Hagberg 1959: 185f). Platsen kan 
liknas vid en kosmologisk miniatyr. Gravfältet är beläget på en kulle med berg i dagen och kopplas 
genom den och det tjocka kultur- och skärvstenslagret till sten, förfäder, eld och himlen. Ca 10 meter 
väster om gravfältet, på andra sidan kullen, fanns fram till vägdragningen som föranledde 
undersökningen även en mindre våtmark. Våtmarken provundersöktes och i den fann man vad som 
bedömdes vara boplatslämningar i form av feta kulturlager med skärvsten, formationer av större stenar 
och rikligt med spjälkade djurben och keramikbitar (Hagberg 1959: 189). Beskrivningen av 
”boplatsmaterial” stämmer överens med typen av material Zachrisson (2014) iakttagit på flera 
kultplatser, både relaterade till berg och vatten, varför vi kan anta att det i Västerby funnits både en 
gravkulle och en våtmarkskultplats inom samma område. SGU:s strandlinjekarta för 1000 calBP visar 
att höjden med gravfältet var beläget ute på en udde i sjön vilken var föregångaren till Läbyträsk. 

Kelthögen, Alunda 88:1 
Gravfältet Kelthögen, Alunda 88:1, var placerat uppe på en bergsknalle med synliga hällar. Kelthögen 
var registrerad som en ca 13 meter stor och ca 1,5 meter hög hög på ett mindre gravfält med ca fyra 
stensättningar. Under undersökningen 2015 framkom att högen var konstruerad av flera mindre 
stensättningar. Rapporten finns i skrivandets stund i manusform i väntan på godkännande från 
länsstyrelsen varför gravarna endast nämns kort. All information i stycket kommer från manuset (Eklund 
et al 2018).  

Gravfältets yngre järnåldersfas börjar med att en brandgrav anläggs under 600-tal varefter ca 15 
stensättningar anläggs uppe på kullen fram till 800-talet, huvuddelen mellan ca 750 – 825 e.Kr. 
Iögonfallande placeras de på ett mycket litet område och sex stensättningar, ett röse och en båtliknande 
stensättning kom att tillsammans bilda den höglinkande palimpseststrukturen Kelthögen. I högen ingick 

Fig. 40. Gravpalimpsestet Kelthögen, Alunda 88:1, under undersökning. Den var först tolkad som en större 
hög men visade sig var uppbyggd av flera mindre gravkonstruktioner. Totalt innehöll monumentet rester 
efter 9 människor och 31 djur, från 600-tal och perioden ca 750-825 e Kr (Eklund et al MS). Foto: 
författaren. 



Den yngre järnålderns gravskick i Uppland 

244 

utöver de sex stensättningarna minst fem gravbål och nio begravda individer (Eklund et al 2018). 
Stensättningarna på gravfältet innehöll mycket ben och personerna hade kremerats på stället i flera fall. 
Möjligen på berg i dagen. En av stensättningarna kringgärdade en distinkt välvd berghäll med sin 
kantkedja. På gravfältet hittades nedanför berghällarna också två fyrstolpskonstruktioner vilka tolkas 
som kulthus. Intill ett av dem påträffades järnspiraler av samma typ som förknippas med drakhuvudet 
på Ladbyskeppet (Thorvildsen 1957: 39f) och båten Valsgärde 7 (Arwidsson 1977: 98). Spiralornament 
har även påträffats i anknytning till hallen i Gamla Uppsala. Man har på gravfältet vid Kelthögen också 
aktivt använt lera som ett sätt att lägga lock på brandlager och skapa ytor mellan olika stensättningar. 
Till sist har man även konstruerat ett stort lerlager vilket täckte en stor del av gravfältet. Undersökarna 
tolkar det som att gravfältet stängts med lerlagret i vilket ett spjut därefter stuckits ned. Användandet av 
lera har flera paralleller bl.a. med kultplatsen på Helgö, gravarna på Inhålsekullen och i Hällby och en 
avslutande ritual vilken innefattar ett nedstucket spjut har paralleller i flera kammargravar i Birka och 
stenramskonstruktionen i Broby (Grön 2008). 

Eklund (et al 2018) har identifierat flera paralleller till Kelthögen, bl.a. Norsborgshögen, fornl. 10 
Botkyrka sn, Södermanland, med sju begravningar från samma tid, ca 650- ca 700 e.Kr. (Nerman 1961) 
och Dandandakullen, fornl. Vendel 5:1 (Seiler 2001: 93) där ca 40% av gravarna på gravfältet innehöll 
flera begravningar och hade olika byggnadsfaser. Graven A10 skall ha innehållit hela 29 olika 
brandlager, benlager och urnor (Eklund et al 2018). 

Harg 
Under 2000-talet har det blivit vanligt att stenkonstruktioner vilka inte kan kategoriseras som gravar 
men innehålelr deponeringar ges termen harg i arkeologiska publikationer (t.ex. Olsson 2007; Björck 
2014). Namnet ingår i den skandinaviska floran av teofora ortnamn, men har förmodligen ursprungligen 
varit terrängbetecknande i betydelsen stensamling, klippa eller markerad häll (Bäck & Hållans 
Stenholm 2012: 43; jfr Rostvik 1967: 95; Olsen 1966: 104; Vikstrand 2001: 207f mfl.). Allan Rostvik 
är bland de första som bearbetar fenomenet i avhandlingen Har och harg (1967). Rostvik knyter namnet 
till ”… berg i dagen, oftast tämligen låga hällar, som ibland sluttar brant, ibland ligger nästan plant” 
vilket dock Per Vikstrand (2001: 215) avfärdar som för generellt terrängbetecknande (Bäck & Hållans 
Stenholm 2012: 44). De flesta är överens om att ordet tidigt i germanska språk genomgått en glidning 
åt sakralt håll och fått betydelsen stenhög, tempel, helgedom, altare, gudabild, helig lund, offerplats 
(Vikstrand 2001: 207). Frågan är hur mycket i den långa listan av betydelser som sprungit ur kulturell 
översättning och modern förförståelse. Slående är att Rostviks ursprungsdefinition är påfallande lik den 
betydelse berghällar tycks ha på platser för ben- och stenpraktiker. Att stenar och i högre grad berg i 
dagen utgör en kosmologisk koppling till världens skapelse och är urjätten Ymers ben gör att det finns 
en sakral koppling även i de rent terrängbeskrivande ortnamnen som inkluderar harg. 

Mathias Bäck och Ann-Mari Hållans Stenholm sammanfattar forskningen kring harg-begreppet och 
lutar sig främst mot Per Vikstrand (2001) i publikationen Lilla Ullevi – den heliga platsens geografi 
(2012). Det är mycket vanligt i de skriftliga källorna att hov nämns i samband med Harg. Bäck och 
Hållans Stenholm och Vikstrand diskuterar båda begreppen, men här fokuserar vi på harg tack vare den 
uppenbara anknytningen till sten. Bäck och Hållans Stenholm lyfter vidare fram att det i Mälardalen 
finns ett tiotal säkra ortnamn där harg ingår och att platser i östra Sverige med Harg-namn i betydande 
utsträckning varit knutna till en organisationsnivå över den enskilda bebyggelsen (Bäck & Hållans 
Stenholm 2012: 44; Vikstrand 2001: 208ff). I det isländska sagamaterialet förekommer hargen ofta i 
beskrivningar vilka innefattar blodiga offer, t.ex. Hyndluljóð 10 och Hákonar saga góða, kap. 14, 
(Jónsson 1896). I en analys av företeelsen diskuterar Finnur Jónsson att stenar är det material som 
vanligen förknippas med hargar, att förståelsen av begreppet verkar pendla mellan en byggnad eller 
konstruktion och ett altare, samt att det i alla handskrifter finns en koppling mellan hargen och kvinnliga 
gudomar (Jónsson 1896). 

Om vi studerar den kosmogoniska dikten Vǫluspá så förekommer harg och hov i vers sju. Passagen 
ger flera intressanta ledtrådar. 
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Vǫluspǫ́ 7 i Finnur Jónssons framställning från 
193215, 

Hittusk æsir 
á Iðavęlli, 
þęirs hǫrg ok hof 
hótimbruðu; 
afla lǫgðu, 
auð smíðuðu, 
tangir skópu 
ok tól gęrðu. 

Samt i Henrik Williams översättning från 2010 
av Völuspá-R 7, 

Asar som byggde stenaltare 
och gudahus höga  
träffades på Idavall,  
anlade smideshärdar, 
bearbetade klenoder,  
tillverkade tänger  
och gjorde redskap. 

Av versens plats i dikten kan vi utläsa att bygga hov och harg är en essentiell del i ordnandet av världen 
då passagen infaller efter att gudarna ordnat veckans dagar och namngett dag och natt, men innan man 
skapat människor och dvärgar. Verbet hótimbruðu översätts ofta som ”högtimrade” och kan antyda att 
träkonstruktioner ingått. Williams använder dock en mer generell översättning. Oavsett tolkning har 
ordet konnotationer av någonting byggt och kan sättas i samband med diskussion om historisk 
gravitation och att skapa en plats i kapitel 6. Ursula Dronke pekar ut att ordet bara förekommer i Vǫluspá 
och i Grímnismál 16 där ”Njörðr 'lord of men' ...rules the high-built shrine” / hátimbroðom hörgi ræðr 
(1997: 119). Dronke reagerar på att gudarna sägs bygga sina egna tempel. Passagen att de bygger 
hargar/stenaltare framstår dock som mindre märklig om den ses i ljuset av kosmogoniska ben- och 
stenpraktiker och Lincolns offerteori (1986). Att gudarna möts på Iðavęlli, Idavall, gör saken ännu 
klarare. Utifrån Finnur Jónssons kommentar till vers 7 (1932) framgår det att Ið- har betydelsen igen, 
eller något återkommande. Idavallen återuppstår efter Ragnarök och leden Ið- förekommer även i 
namnet Iðunn. Idun är den ständigt unga gudinnan vars äpplen regenererar gudarna och Idavall är en 
jungfruligt återkommande plats. Hargen kan därför ses som en konstruktion, vilken innefattar Ymers 
ben och är placerad på den ständigt förnyande ängen, där gudarnas rituella upprepning av 
skapelseprocessen återskapar världen. Fruktbarhetsmotivet förstärks ytterligare av att frasen auð 
smíðuðu bokstavligen betyder ”smidde rikedom” (Williams 2010: kommentar 7). Dronke tolkar 
passagen i liknande termer:  

...The gods are fashioning the abstract auðr with their concrete tongs and anvils, 
because Auðr, in myth, is the 'richness' of his sister, Jörð, the earth. ...The scene is 
succintly symbolic and prepares us for the gods' wealth of gold in the following 
stanza.(1997: 119).  

15 Finnur Jónssons framställning är hämtad från handskriftsamlingen Hauksbók och Henrik Williams är en 
översättning av dikten i Codex Regius. På vissa punkter skiljer de sig åt, bl.a. i versordning. Men i fråga om 
verserna refererade till här är skillnaden obefintlig. 
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Vǫluspás nästa vers (8) beskriver asarns 
guldålder: 

Tęflðu í túni, 
tęitir vǫ́ru, 
vas þeim véttęrgis 
vant ór golli, 
unz þríar kómu 
þursa męyjar, 
ámátkar mjǫk, 
ór Jǫtunhęimum. 

Völuspá-R 8, 

De spelade brädspel på gårdstunet  
(och) var glada.  
De saknade inte alls guld,  
tills tre mycket mäktiga jättekvinnor 
kom från Jättunhem. 

Den tidiga passagen speglas i verserna 61 (Vǫluspá Jónsson 1932) och 60 (Völuspá-R Williams 2010) 
efter Ragnarök i diktens slutpassage då världen och Idavall återuppstått. 

61. 
Þar munu ęptir 
undrsamligar 
gollnar tǫflur 
í grasi finnask, 
þærs í árdaga 
áttar hǫfðu. 

Efter Ragnarök är det inte bara Idavallen som återvänder, utan de överlevande gudarna samtalar och 
minns Midgårdsormen och Odens gamla runor. Dvs de har en platsanknytning och en oral anknytning 
till det förflutna. Till sist finner de i gräset även de spelpjäser eller spelbräden gudarna roade sig med i 
skapelsen och ordnandet av världen. Vanligen tolkas spelpjäserna litterärt som en generell hänvisning 
bakåt till en oskyldig guldålderstanke, men deras självregenererande förmåga, och inkludering i 
Idavallspassagerna, antyder att de har en kosmologisk betydelse. Spelpjäser är mycket vanliga i 
aristokratiska gravar och genom kopplingen, bl.a. i båtgravarna i Valsgärde där deras placering 
uppenbart fyller en viktig del i arrangerandet av gravrummet, till hallmiljön och en aristokratisk livsstil 
gör att de närmast är synonyma med markägande och maktutövning. I och med att de inkluderas i 
Völuspá-Rs vers 60, vers 61 i Finnur Jónssons version (1932), där Idavallen och världen återuppstår 
fyller de en kosmologisk roll genom att de utgör den tredje ingrediensen i minneskonstruktionen, 
nämligen föremål. 

60.  
Där skall åter märkliga,  
gyllene spelbrickor hittas i gräset,  
de som hade ägts i forntiden. 
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Vi har tidigare visat att individers aspekter och identitet kan vara externt situerad i materialitet. I och 
med att de gamla gudarnas platser återuppstått och att de artikuleras verbalt i passagen kan vi betrakta 
spelpjäserna, vilka uttalat har ägts av de gamla gudarna, som en förlängning av dem. Spelpjäserna 
signalerar mer än att den nya världens gudar skall återuppta den gamla världens aristokratiska maktspel, 
de signalerar att de nya gudarna är, eller blir, de gamla. I den yngre järnålderns landskap finns en plats 
där samhället regenereras, där man återkommande träffas för att minnas de döda och där spelbrickor och 
bräden finns i och ibland även på marken. Kan det vara så att Idavall är ett gravfält? 

Att hargen är en stenkonstruktion och intimt sammanlänkad med kosmologiska regenerativa 
föreställningar torde vara uppenbart. Den språkvetenskapliga forskningen gör gällande att ordet harg 
genomgått en begreppsförskjutning från terrängbeskrivande till mer sakral (Vikstrand 2001: 207). Om 
vi till det lägger konstruktionskonnotationen så passar beskrivningen väl in i utvecklingen av platserna 
för ben- och stenpraktiker vi nämnt ovan. 

I min vetskap har inte guden Ull ingen koppling till döda i Edda-materialet, men han tillhör ett äldre 
eller mer östskandinaviskt gudaskikt och förekommer relativt lite i det skriftliga materialet. Vikstrand 
skriver att Ull-bebyggelser, särskilt de som kombinerar Ull- med Vi- ofta förekommer perifert till 
centralbygderna och saknar högstatusmarkörer (2001: 173ff). En potentiell koppling mellan hargen och 
de döda är Snorres märkliga uppdelning av hov och harg som manliga respektive kvinnliga gudars 
hemvist, vilken Finnur Jónsson nämner i sin kommentar till Vǫluspá 7 (1932) och tidigare utrett (1896). 
Innebörden av uppdelningen, vilken troligen fanns i Snorres föreställningsvärld, är oklar. Möjligen 
antyder det att de manliga gudarnas kult skedde inomhus och de kvinnligas utomhus, eller att de 
manligas var mer förknippad med bebyggelse och de kvinnligas med gravfält. Möjligen är det ett eko 
av att kvinnliga kultutövare och gudomar spelat en stor roll i kommunikationen mellan denna och andra 
världar? 

Genom kopplingen till utmärkande stenformationer, och kultpraktikerna förknippade med dem, bör 
alla platser med harg-namn haft en kosmologisk koppling från bronsålder och framåt. Alla utvecklas 
dock inte till kultplatser. Lilla Ullevi är precis som Helgö en lokal där de till synes äldre praktikerna 
kring berg i dagen och stenpackningar övergår i praktiker centrerade kring konstruerade stenpackningar 
och amulettringar. Med hänvisning till det skriftliga källmaterialet, bör en harg vara tydligt konstruerad 
med koppling till sten. 

Frågan är i vilken utsträckning de terrasser och rektangulära stensättningar vilka förekommer på 
gravfält under yngre järnålder kan sägas vara en harg och om de utgör någonting nytt? Terrasser i 
gravfälts- och kulthussammanhang förekommer under tidigare perioder, t.ex. terrassen på Sommaränge 
Skog vilken hade en brukningsperiod från bronsålder till folkvandringstid (Forsman & Victor 2007: 
150ff). På Valstagravfältet Andersson behandlar bedömer han fyra rektangulära eller fyrkantiga 
stensättningar som avvikande och tolkar dem som potentiella likbodar. Ingen av dem är daterade, men 
utifrån gravfältets utveckling anser Andersson att de inte tillkommit före 950 e.Kr. (Andersson 1997: 
67). 

Hed Jakobsson uppmärksammar en femte anläggning av samma karaktär på gravfältets östra del 
(2017: 82ff). Anläggningen innehöll också samma ”boplatsrelaterade” fynd, dvs. nitar, spikar, bränd 
och förslaggad lera, obrända djurtänder, enstaka keramikbitar, kvartsbitar och tre knivfragment. Där 
fanns även bränt ben och två miniatyrskäror, samt skärvsten. Den var även placerad i anknytning till 
block och berg i dagen. Den femte anläggningen har en central stenkonstruktion med en deponerad 
sköldbuckla. Dateringen av de individuella anläggningarna diskuteras aldrig men de bör utifrån 
placeringen på gravfältet tillhöra sen vikingatid.  

Hed Jakobsson nämner även en kvadratisk fyra meter stor anläggning med stenram på tre sidor i 
Säby i vilken fynd av brända spridda och deponerade ben, keramik och bränd lera förekom (Hed 
Jakobsson 2017: 82; jfr Östmark 1981: A8). Som vi tidigare nämnt finns en annan stenkonstruktion med 
drag av både de rektangulära stenkonstruktionerna i Valsta och den mer öppna konstruktionen i Lilla 
Ullevi på gravfältet i Broby. Den ca 9 x 3 meter avlånga rektangulära stenkonstruktionen i Broby 
innehöll brandgravar, brända ben, stenpackning, obrända ben, berg i dagen, en spjutspets och en 
torshammarring. Brandlagret i anläggningen är med hjälp av ett bågspänne, ibland kallat ”Birkaspänne”, 
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och 14C-datering placerad i 800- eller 900-tal (Grön & Sundberg 2005: 12; Grön 2008: 321.). 
Anläggningens hela användningstid är dock inte utredd.  

Rune Edberg föreslår även att två stenpackningsanläggningar i Fornsigtuna kan ha haft ett kultsyfte 
eller är spår av kultbyggnader, vilket bl.a. stöds av Anders Carlsson (Edberg MS; Carlsson 2015: 188f). 
Dels den ca 9 x 9 meter stora rektangulära stenpackningsanläggningen, fornl. nr 50 ”Fatburen” och dels 
den stenpackningsklädda ”Sighilds kulle”, fornl. nr 39 (Edberg MS.; Sjösvärd 1991: 38ff; Damell 1991: 
54ff). Ingen av anläggningarna har undersökts i sin helhet, men de uppvisar likheter med andra liknande 
anläggningar i det att de är konstruerade av stenpackningar och har vaga fynd som inkluderar ben och 
kol. Nr 50 är dessutom rektangulär i liknande storlek och de resta stenarna i hörnen för tankarna till 
stensättningar mer än husgrunder (Damell 1991: 54ff). Den ca 26 meter stora Sighilds kulle var 
konstruerad ovanpå ett kulturlager med ett fåtal brända och obrända ben, bränd lera, skärvsten och kol 
och sot från tiden kring Kristi födelse (Sjösvärd 1991: 44). Högens syfte är oklart men den förefaller 
konstruerad med ett grovt ca 26 meter i diameter och 1,2 meter högt och plant kärnröse. Stenpackningen 
innehöll meterstora block i botten vilka sedan planats ut med mindre stenar. Ovanpå stenpackningan 
fanns ett förslutande lerlager. Utifrån dokumentationen är det svårt att avgöra om stenpackningen 
konstruerats vid ett tillfälle eller flera, men lerlagret förefaller anlagt i en händelse. Stenpackningar och 
terrasseringar i kanterna, samt olika fyllningar ovanpå leran antyder att kullen konstruerats i flera 
omgångar. Edberg pekar vidare ut att det finns ett stolliknande block placerat på kullen. Om den 
placerats där i sen tid eller ej är outrett (Edberg MS). Vad Sighildskulle är spår av är svårt att säga utan 
fler undersökningar. Den har dock bl.a. stenpackningen, lertäcket och möjligen även infogandet av ett 
block gemensamt med flera andra av anläggningarna av kultisk art vilka berörs i detta arbete. Vi avslutar 
diskussionen om fenomenet harg med ett bra exempel på en arkeologisk lämning vilken otvetydigt kan 
tolkas som en harg. 

Lilla Ullevi, en harg med amulettringar 
Stenkonstruktionen i Lilla Ullevi uppfyller alla krav man ställa på en arkeologisk lämning för att 
överensstämma med det skriftliga källmaterialets definition av en harg. Stenkonstruktionen har samma 
form som en långhusgavel och är ca 17–20,5 meter lång och 7 meter bred i den västra smala delen. 
Stenpartiets bredaste del är ca 10,5 meter och den öppna ytan mot berghällen i öst ca 11 meter (Bäck et 
al 2008: 161). Den rundat trapetsoida stenpackningen var uppbyggd av två lager sten, ett undre med upp 
till meterstora stenar vilket täckts med ett övre utfyllande stenlager av mindre stenar. Ytan som bildats 
har dock inte varit plan utan mycket ojämn. Undersökarna anser att en potentiell träkonstruktion ovanpå 
stenarna skulle varit mycket ranglig (Bäck & Hållans Stenholm 2012: 15). I mittpartiet fanns också flera 
uppstickande större stenar vilka talar mot någon form av inre träkonstruktion, men för tankarna till 
mittblocksgravar eller gravar med accentuerat mittbarti. 

Anläggningen har anknytning till berg i dagen, är symmetrisk och uppenbart konstruerad. Den har 
utnyttjats för deponeringar och har inslag av stolpkonstruktioner. Stenkonstruktionen är dessutom 
inhägnad av stensträngar och en stolprad vilken undersökarna tolkar som ett veband. De renodlade 
kultaktiveterna på platsen sker troligen under 600-talet fram till ca 750 eller början av 800-talet 
framförallt i form av omfattade deponeringar av amulettringar (Bäck & Hållans Stenholm 2012: 52, 
69ff). 
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Fig. 41. Stenkonstruktionen i Lilla Ullevi är troligtvis en harg och är placerad i en sakraliserad miljö kännetecknad 
av stenpackningar, berg i dagen, gränsmarkeringar och deponerade amulettringar. Foto: Hawkeye Flygfoto ©. 

Fig. 42. Ett 60-tal amulettringar hittades deponerade på och intill hargen i Lilla Ullevi. Foto: Mathias Bäck, 
Riksantikvarieämbetet, UV. Från Bäck och Hållans Stenholm (2012: fig. 26). 
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Stenkonstruktionen är placerad delvis uppe på ett framträdande klippsprång och är konstruerad med 
två utstickande stensträngs-”armar” vilka skapar ett tydligt rum mellan klippans kant och 
stenpackningen. För att nå stenkonstruktionen var man tvungen att följa en stolp- och härdrad till en 
punkt mitt nedanför klippan, för att sedan gå uppför berghällen och av stensträngarna ledas in i rummet 
ovanpå (Bäck & Hållans Stenholm 2012: fig. 3) Konstruktionens form är slående huslik. I publikationen 
utesluts att det rör sig om en husgrundsterrass, men slås fast att formen är hämtad från samtida långhus 
eller hallbyggnader och troligen utgör en metaforisk koppling (Bäck & Hållans Stenholm 2012: 37f). 
Närvaron av en husgavelform uppe på berghällen, som bara kan närmas nedifrån och vars 
stensträngsväggar leder in i rummet när du passerat klippväggen kan också tolkas i ljuset av 
föreställningen om de döda i berget där stenkonstruktionen utgör en symbolisk halv hall inne i klippan. 
Då den ena halvan är placerad uppe på/i klippan kan den andra halvan troligen föreställts vara uppe/i 
himlen. En sannskyldig liminal plats mellan världarna perfekt för kommunikation med det övernaturliga 
(jfr Ellis Davidson 1968). 

Den enskilt största föremålskategorin som hittades i Lilla Ullevi var amulettringar, främst enskilda 
runda ringar eller ringar med tre pålänkade mindre ringar. Ett sextiotal hittades deponerade i olika 
sammanhang. Flera påträffades i brukningslagret ovanpå hargens stenpackning, flera i ett stråk utmed 
konstruktionens södra kant och flera i gropar intill stolpraden, vebandet, nedanför berghällen. Flera 
hittades även i lerlagret som täckte harg-konstruktionen, bl.a. i anslutning till en stensamling i det 
påförda utfyllnadslagret vilket antyder att hargen täckts i flera faser (Bäck et al 2008: 42ff). 

I anslutning till hargen hittades flera andra föremål, bl.a. åtta broddar spridda längs samma kant 
som amulettringarna vilket stärker tolkningen av broddar som kommunikativa symboler. Fler 
transformativa föremål utgjordes av tolv löpare och underliggare. Trots detta fanns inga spår av säd i 
anslutning till hargen, dock spekulerar man om de rikliga mängder små fragment av bränt ben som 
hittades i de fyra stora stolphålen mitt i den öppna ytan mellan stenskonstruktionen och berghällen 
krossats med dem. (Bäck et al 2008: 51). Hela elva brynen och 35 knivar hittades också i anslutning till 
hargen, men då många hittades med metalldetektor är det svårt att föra alla till stenkonstruktionens 
brukningstid. De flesta är dock inte tydligt knutna till de medeltida lagren utan troligen äldre. Flera av 
knivarna har även finska paralleller (Bäck et al 2008: 54f). 

I anslutning till konstruktionen påträffades även delar av hästutrustning, bronsbeslag, pilspetsar, en 
lansspets, ett miniatyrsköldbeslag, ett fåtal pärlor, fem eldstål, en likarmad tidig vendeltida fibula, ett 
bygelsbeslag med gotländska eller finska paralleller, delar av vad som tolkas som en möjligen völvestav 
och i själva stenpackningen delar av ett tunt silverbleck med textilhärmande dekor, kanske från ett horn 
eller en prakthjälm. Ytterligare ett föremål med koppling till högstatusmiljöer och rituella måltider är en 
köttgaffel med paralleller i båtgravarna i Vendel och Valsgärde (Arwidsson 1983: 75; Bäck et al 2008: 
52ff). 

Som vi redan nämnt hittades fyra stolphål centralt framför stenkonstruktionen och dessa tolkas av 
undersökarna som en sejdhjäll, en typ av plattform på vilken sejd utfördes (Bäck et al 2008: 37f). 
Bedömningen har dock ifrågasatts av Olof Sundqvist (2012). Oavsett syfte har konstruktionen haft en 
framträdande position uppe på klippan och varit det första man närmade sig när man passerat uppför 
den mot hargen. Även söder om hargen, i samma område som de många amulettringarna hittades fanns 
stolphål. Fem samlingar om tre stolphål vardera, ställda på rad eller i svag båge, på ett mindre område. 
De tolkas i rapporten som kultstoplar och jämförs med de stolpar Ibn Fadlan beskriver att Ruserna offrar 
till samt de stavgårdar som enligt en tolkning av Sparlösastenen skall markera en helig plats (Bäck et al 
2008: 35; jfr Steinsland 2007: 321; Olsen 1966: kap. 3 not 130). Den senare tolkningen förekommer 
dock inte i boken Lilla Ullevi –den heliga platsens geografi (Bäck & Hållans Stenholm 2012). 

Bäck kan inte slå fast att området utnyttjats för kultaktiviteter före stenkonstruktionen byggs i 
vendeltid. I ett bekant mönster finns dock en skärvstenspackning från bronsålder uppe på klippan. Både 
under stenkonstruktionen och söder till sydväst om hargområdet påträffades ett stort antal härdar och 
stolphål från äldre järnålder vilka inte kan knytas till någon bebyggelse (Bäck et al 2008: 22). Tyvärr 
låg huvuddelen av härdarna och stolphålen i ett område som inte kom att undersökas då upptäckten av 
de många amulettringarna föranledde länsstyrelsen att prioritera bort undersökningen av området för att 
finansiera konserveringen av ringarna inom befintlig budget (Bäck et al 2008: 12). Ett antal av 
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amulettringarna som påträffades hade märlor vilket antyder att de kan ha suttit fastsatta på någon av 
stolparna (Bäck et al 2008: 44f). 

Vi kan även avslutande nämna att stenkonstruktionen, också i ett bekant mönster, täckts över med 
ett närmare metertjockt siltlager, vilket tolkas som en rituell stängning av platsen, troligen i slutet av 
700-talet (Bäck et al 2008: 36). Som vi nämnt ovan finns också tecken på att stängningen utförts i faser.

Arkels tingstad, ting och heliga platser  
En viktig länk i vår förståelse av de rektangulära stensättningarna utan begravningar på gravfälten och 
de andra rektangulära stenpackningsanläggningarna, inklusive de vilka tolkas som harg eller byggnader, 
får vi av runstenarna U225 och U22616 i Bällsta. Stenarna är placerade intill en ca 10 x 10 meter stor 
rektangulär stensättning med en sten och mindre grop i mitten samt större stenar i de två bevarade hörnen 
(Nordén 1938). Stensättningen har mycket gemensamt med rektangulära stensättningar i Valsta och 
Kalvshälla. Speciellt A17, som påträffades i Valstagravfältets östra del (Hed Jakobsson 2017: 82ff) med 
en stenkonstruktion i mitten, och A58 i Kalvshälla (Bratt 2003: 100f) vilken centralt hade en brandgrav, 
men också en härdgrop i ena sidan och en stor mängd amulettringar i andra. Vad som gör kopplingen 
med runstenarna extra intressant är att stenarna berättar att de är en del av en minnesvård och att 
monumentet utgör en tingsplats (Nordén 1938: 288).  

Arthur Nordén behandlar platsen och monumenten i sin artikel om tingsfjäl och bäsingar i 
Fornvännen från 1938. Artikeln lyfter fram fler exempel på rektangulära eller fyrkantiga stensättningar, 
ofta i närheten av stensträngar eller andra monument vilka leder fram till dem, som förknippas med 
tingsplatser. Han diskuterar dem även i förhållande till orden bro-, tingsfjäl och bäsing vilka 
förekommer i samband med tingsplatser i olika medeltida lagar (1938: 291ff). I analysen framkommer 
att bro- eller tingsfjälen troligen är de stockar eller liknande anordningar man lägger ut i en rektangel 
kring tingsplatsen, eller ovanpå stenarna. Bl.a. Dala- och Västmannalagarna stadgar att en tingsplats 
skall ha just fyra stycken. Bäsingen, vilket vi har spår av i ordet bås, är bara känd från Västgötalagen, i 
betydelsen hög eller anordning höjd över marken. Nordén kan dock visa att ordet bland Södermanlands 
allmoge avser en inhägnad på flat mark och föreslår att de fyrkantiga stenrader som omger tingsstäderna 
i Bällsta och vid bl.a. Jonstorp i Östergötland kan betecknas som bäsingar (Nordén 1938: 295ff).  

Alexandra Sanmark behandlar Arkels tingstad tillsammans med många andra tingsplatser i boken 
Viking Law and Order. Places and Rituals of Assembly in the Medieval North (2017). De aspekter hon 
behandlar i fråga om tingsplatser känner vi igen från gravfälten. T.ex. hur de är hierarkiskt strukturerade 
i landskapet och styrda av eliten (2017: 37ff). Ur ett gravperspektiv är det spännande att se hur även 
tingsplatser har en religiöst sanktionerad helighet och att icke-profana regler gäller där (2017: 86ff). Att 
tingsplatser var avskilda från den profana vardagen markerades med Vebönd, viband eller heliga band 
på träkäppar eller pålar (Sanmark 2017: 21 med referenser). Ortnamnen visar att både gravfält och 
distinkta naturformationer med sten och berg i dagen också kunde benämnas Vi- dvs. en helig plats 

16 Samnordisk runtextdatabas ger texten på U225, en profil: Rak-sten, som:  
... uk · arkil · uk · kui · þiR · kariþu · iar · þikstaþ ... ...unu · iki mirki · maiRi · uirþa · þan · ulfs · suniR · 
iftiR · kir... ...iR · suinaR · at · sin · faþur 
[Ulfkell](?) ok Arnkell ok Gyi þæiR gærðu hiar þingstað ... [M]unu æigi mærki mæiRi verða, þan Ulfs syniR 
æftiR gær[ðu], [sniall]iR svæinaR, at sinn faður. 
[Ulfkell](?) ok Arnkell ok Gýi þeir gerðu hér þingstað ... [M]unu eigi merki meiri verða, en Ulfs synir eptir 
ger[ðu], [snjall]ir sveinar, at sinn fôður. 

Och U226, en profil 1-sten som: 
ristu · stina · uk · staf · uan · uk · in · mikla · at · iartiknum uk kuriþi · kas at · uiri · þu mon i krati · 
kiatit lata kunar ik stin 
Ræistu stæina ok staf unnu(?) ok inn mikla at iarteknum. Ok Gyriði gats at veri. Þy man i grati getit lata. 
Gunnarr hiogg stæin. 
Reistu steina ok staf unnu(?) ok inn mikla at jarteiknum. Ok Gyríði gazt at veri. Því mun í gráti getit láta. 
Gunnarr hjó stein. 
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avskild från den profana världen (Vikstrand 2001; jfr Dahlin & Therus 2014, Therus 2016). Om gravfält 
eller platser med ortnamnet Vi- behövde viband eller om det var förbehållet platser med temporär 
helighet vet vi inte, men namnet indikerar i alla fall platsens speciella status.  

Vidare är det intressant att iaktta likheterna mellan tingsplatser och gravfält då platserna i flera fall 
sammanföll, bl.a. de kända tingsplatserna vid Anundshög i Västmanland och Gamla Uppsala i Uppland 
är kända för sina monumentala högar. Kombinationen av gravar, lagförsamling och olika materiella 
monument bidrog troligen till produktionen av en tydlig monumental- och historisk gravitation. En 
viktig del hos både tings- och gravpraktikerna var en sakral dramatik där föreställningarna om den 
kollektiva och den kosmologiska skapelseberättelsen kunde vävas samman med individens roll  
(Sanmark 2017: 106ff; jfr Price 2010). Båda platserna och situationerna är tillfällen där alla former av 
minne, de individuella, kommunikativa och kulturella, vävs samman och manifesteras materiellt. Vi 
tenderar att tänka på gravar som väldigt materiella och begravningen som centrerad kring kroppens 
materialitet i motsats till tingsplatsernas abstrakta värld centrerad kring lagar och förhandlingar. 
Troligen var båda synsätten mycket mer sammanflätade. Kremeringsgravskicket gör att kroppens 
materialitet förvandlas till ben och hanteringen av benen antyder avancerade och abstraktare 
resonemang, samtidigt som föreställningsvärlden omsattes i praktik genom ritualiserat beteende av den 
mest kroppsliga sort. T.ex. Västgötalagens kända passage om en lekare som blivit orätt behandlad 
(Nordén 1938: 295f). Andra exempel finns i de många bokstavliga ritualerna kring barns passageriter 
(Mejsholm 2009: 107ff).  

En rörelse i rummet vilken etablerar grader av helighet och liminalitet ingår i förfarandet på 
tingsplatserna (Sanmark 2017: 103) på ett sätt som påminner om länken mellan minneslandskapet och 
den geokronologi som gravarna och de spridda benen i landskapet etablerar. Sanmark kan vidare visa 
att vatten och våtmarker utgör en viktig del i att etablera tingsplatsernas sakrala kvalité (2017: 89ff). 
Där skiljer sig tingsplatserna något från gravfälten och lokalerna för sten- och benpraktiker vilka främst 
fokuserar på närheten till sten eller berghällar. Berget och i viss mån de konstruerade gravmonumenten 

Fig 43. Runsten- och tingsplatskomplexet Arkels tingstad, Sollentuna 225: 1-3, gör att vi kan förknippa 
rektangulära stensättningar med ritualiserad kommunikation. Platsen avbildades redan i Johan Göranssons 
Bautil, det är: alle Svea ok Götha rikens runstenar (Göransson 1750: fig. 54). 
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kan ses som vattnets sakrala och liminala motpol och de utgör två sidor av samma kosmologiska mynt. 
I fråga om kommunikation med det övernaturliga och manifestationen av landskapets brytpunkter är de 
likvärdiga. Att vi känner till betydligt färre platser med ben- och stenpraktiker i anslutning till vatten 
kan vara en fråga om metodologi, då de i våtmarker hittas mer sällan (jfr Zachrisson 2014). 

Här argumenterar jag inte för att alla stenpackningsanläggningar eller rektangulära stensättningar 
vilka förefaller utnyttjats för andra ritualer än gravläggningar på gravfält är tingsplatser. Men utifrån 
stensättningen på Arkels tingstad kan vi lyfta fram hur den rektangulära stensättningen i 
tingssammanhang är tydligt förknippad med sakral kommunikation och praktik. Vi har också visat att 
tingsplatsen konceptuellt skiljer sig mycket lite från gravfältet varför det är troligt att de fyrkantiga 
stensättningarna som utnyttjats för annat än gravläggningar i gravfältsmiljö också utnyttjats för en 
liknande form av sakral kommunikation. Närvaron av härdgropar, deponeringar av ben och andra fynd 
samt deponeringarna av amulettringar inuti och i kantkedjorna stärker det argumentet. Som en 
konsekvens bör de heller inte tolkas som syllstensgrunder och rester efter byggnader utan främst som 
fokuspunkter för sakral kommunikation och rituella praktiker. Även de andra stenpackningslokalerna 
bör ha tillkommit i ett liknande syfte. 

Nordén beskriver även de praktiker som omger tingsstockarna, eller brofjälet och i dem kan vi se 
analogier till förfarandet kring de rektangulära stensättningarna. Beskrivningarna är förvisso bl.a. från 
1600-talet men stämmer så pass väl överens med generell beskrivning av rituell praktik i förhållande till 
kommunikation med det övernaturliga att vi kan se det som användbara analogier. Från danskt håll 
beskrivs bl.a. att det i mitten av den fyrkantiga anläggningen fanns en sten på vilken den som dömdes 
av tinget skulle sitta (Nordén 1938: 290), vilket indikerar att den mottagande, och även möjligen aktive, 
parten befinner sig inuti det avskilda området. Vidare visar Nordén hur småländska ting i början av 
1600-talet hade ett ritualiserat resande och brytande av tingsskranket konstruerat av stockar, och att 
tinget eller rätten, formellt revs om kvällen (Nordén 1938: 289f). Den synliggjorda gränsen sätts vidare 
i samband med en passage i Dalalagen vilken beskriver hur en persons rättsliga status förändras om han 
står inne i tinget eller utanför. Står man kvar i tinget kan man ändra sin utsaga fritt, men görs det utanför 
kan man bötfällas. Om vi för den typen av ritualiserad praktik till de rektangulära stensättningarna kan 
vi tolka härdar, fynd och depåer i dem som spår av en funktionärs eller aktiv deltagares handlingar i en 
kommunikativ ritual. De föremål som deponerats på utsidan eller i kantkedjorna kan troligen ses i 
samma ljus, men med ett större avstånd och marginell kontakt med det liminala. Om vi betraktar 
kantkedjorna i analogi med tingsstockarna kan vi finna en förklaring till varför de rektangulära 
stensättningarna aldrig har hela bevarade kantkedjor. Att bryta kantkedjan avslutar ritualen eller släpper 
alternativt neutraliserar den övernaturliga kraft som samlats i anläggningen.  

Borg i Östergötland och Sanda i Uppland 
Två tidigt uppmärksammade lokaler med anläggningar relaterade till ben- och stenpraktiker i anslutning 
till berg i dagen, stenpackningar, deponering av ben och andra föremål av ”boplatsrelaterad” karaktär, 
är Borg i Östergötland och Sanda i Fresta socken. Sanda är också en lokal där en stenkonstruktion tidigt 
tolkats som en harg av undersökarna. 

Vid undersökningen av Borgs vikingatida gård hittades intill en bergsklack en stenpackning av 
kullerstenskaraktär. Delvis ovanpå den fanns rester av en rektangulär ca 6 x 7, 5 meter stor kantkedja. 
Kantkedjan var mest intakt i den östra långsidan, där en altarliknande utbyggnad av flata stenar fanns, 
och delvis i den norra kortsidan (Lindeblad 1997: 31ff). Undersökarna tolkar kantkedjeresterna som 
grunden till ett syllstenshus med inre rumsindelning och kultfunktion. Utöver två amulettringar strax 
intill de flata stenarna var området fyndtomt (Lindeblad 1997: 31ff; Nielsen 1996: 89ff, 98ff). Den 
potentiella byggnaden och den kullerstenslika stenpackningen var i sin tur konstruerade ovanpå ett större 
ca 1000 m² stort skärvstenslager, vilket ibland refereras till som en gårdsplan. På och i stenpackningen 
hittades, utöver några pärlor, lite slagg, blästermunstycken och ungsrester, ca 75 kilo obrända ben 
utspridda, från främst häst och hund, men även, nöt och gris. Käkben och skallar är överrepresenterade 
i materialet. Från hundarna förekommer ben från samtliga kroppsdelar och det fanns även tecken på 
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huggskador i hals och bäckendelen (Nielsen 1996: 100ff). Intill berghällen söder om gårdsplanen och 
byggnaden hittades två koncentrationer med 98 eldstålsformade amulettringar. Undersökarna 
observerade att grisben deponerats i ett tydligt mönster, bl.a. i förhållande till amulettringarna. 
Kraniedelar från suggor hade placerats på gårdsplanens södra halva i närheten av amulettringarna och 
kraniedelar från galtar hade placerats i den norra, i närheten av två schaktugnar (Lindeblad 1997: 35; 
Nielsen 1996: 101f). Benmaterialet dateras mellan ca 700 – tidig medeltid. Det är oklart när man anser 
att det potentiella kulthuset skall ha byggts, men under 1000-talet täcktes det med ett tjockt gruslager, 
kanske till och med ett lager ör (se nedan ”Att försluta med lera”). Nielsen placerar huvudfasen för de 
kultiska handlingarna på platsen i 900-talet (Nielsen 1996: 102). Byggnaden efterträds av ett hus daterat 
mellan ca 897-1146 vilket också tolkas som anslutet till kulten, där påträffades dock endast rester av en 
bronsskål och delar av en bronsklocka (Lindeblad 1997: 35, 46ff).  

I rapporten beskrivs att fynd och lager antyder en vägglinje vilket i sin tur troligen gör att man tolkar 
stenraderna på och runt stenpackningen som rester av ett syllstenshus. Tyvärr beskrivs inte 
stenpackningen, kantkedjan eller skärvstenslagret närmare vilket gör det svårt att bedöma riktigheten i 
undersökarnas tolkning. I ljuset av t.ex. de rektangulära stenkonstruktionerna på Valsta, vilka Andersson 
och Hed Jakobsson tolkar som kultbyggnader (Andersson 2005: 138ff; Hed Jakobsson 2017: 82), och 

Fig. 44. Intill en berghäll vid Borg i Östergötland påträffades 98 amulettringar deponerade. Framför dem fanns 
en stenpackning med deponerade djurben och en rektangulär stenkonstruktion. Här presenteras ett urval av 
ringarna, från Lindeblad & Nielsen (1997: fig 67-70). 
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liknande konstruktioner i bl.a. Broby (Grön & Sundberg 2005: 12; Grön 2008: 321) är det fullt möjligt 
att det inte rör sig om en byggnad utan en gravliknande konstruktion. Praktikerna vilka kan spåras på 
platsen är också mycket snarlika de på platser där byggnader saknas i anslutning till stenpackningen, 
som t.ex. Helgö, Lilla Ullevi och Hjulsta/Spånga 122. 

Den andra lokalen, Sanda i Fresta socken, var ett vikingatida gravfält intill en boplats vilken var 
som störst under 700-talet (Wahl 1995). I de två gravar som undersöktes hittades amulettringar med 
torshammarhängen. På krönet av en kulle, med berg i dagen och utsikt över boplatsen, påträffades en 
mycket kraftig fyrkantig stenkonstruktion vilken innehöll en småstenspackning och var öppen i den 
västra delen, mot en berghäll (Åqvist 1996: 111ff). Att stenkonstruktionens öppna ände pekade mot berg 
i dagen påminner mycket om hargkonstruktionen i Lilla Ullevi (Bäck & Hållans Stenholm 2012). 
Konstruktionen innehöll bl.a. keramik och miniatyrskäror vilket gjorde att den tolkades som en harg. 
Nedanför krönet påträffades ett område med dubbelhärdar. Härdarna hade en rektangulär del och en 
oval del i vilken ben från lamm hade deponerats. Intill hällkanten påträffades även ett område med 
härdar och stora mängder miniatyrskäror (Åqvist 1996: 115f). Cecilia Åqvist tolkar stenkonstruktionens 
placering, mitt emellan boplatsen och gravfältet, som ett uttryck för att lokalen delats in i en del för de 
levande och en för de dödas och ser ett liknande mönster i Säby (1996: 115). Konstruktionen i Sandas 
monumentala läge, kontakten med berghällen, placering, och struktur med bl.a. härdar har stora likheter 
med Lilla Ullevi. Även användningsperioden tycks sammanfalla med Lilla Ullevis. 

Kultplatsen i Hjulsta, hällberg, stenpackningar och amulettringar 
Ett bra exempel på en stenpackningslokal där berg i dagen kombineras med konstruerade stenmattor, 
härdar och amulettringar är kultplatsen och gravfältet vid Hjulsta, Spånga 122. Precis som i Borg och 
på Helgö är mängden deponerade amulettringar stor, men ben förekommer sparsamt. På platsen finns 
också ett mindre antal gravar. 

2016 undersökte Stiftelsen Kulturmiljövård fornlämningen strax utanför Hjulsta i norra Stockholm. 
Rapporten är ännu inte publicerad men Ingela Harrysson har publicerat några av resultaten i Fornvännen 
(2017). Fornlämningen var registrerad som en västsluttande brant backe med en ensam stensättning på 
krönet (Spånga 123) och ett mindre gravfält i nederkanten av sluttningen. Platsens mest framträdande 
drag var de många ryggar av berg i dagen som sträckte sig från toppen ned mot gravfältet. Berghällarna 
i den övre delen av backen var sammanbyggda med en närmast sammanhängande, delvis naturlig och 
konstruerad, stenpackning. I mitten av backen planade slänten ut något i en central platå omgiven av 
berghällar och stenpackning. På den centrala platån fanns rektangulära och oregelbundna 
stenpackningar och ett tunt fyndförande kulturlager (Harrysson 2017: 47). I den största anläggningen på 
platån hittades en ramskaftskniv från bronsåldern, period II, vilket antyder att platsen togs i bruk redan 
då. Bland stenkonstruktionerna på platån hittades enstaka keramikskärvor, delar av brynen och en 
mindre mängd brända ben. Inga av stenpackningarna tolkades som gravar utan som fundament eller  

 

Fig. 45. Kult- och gravplatsen vid Hjulsta, Spånga 122, en stenpackningslokal med berg i dagen. Pilen 
markerar den tätaste koncentrationen av amulettringar. Från Stiftelsen kulturmiljövårds projektblogg, 2016 
vecka 46. Foto: Ingela Harrysson, Stiftelsen kulturmiljövård. 
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Fig. 46. Majoriteten av de 170-tal amulettringar vilka påträffades i Hjulsta, Spånga 122, var 5-8 cm stora 
och eldstålsformade. Men både mindre och större förekom. Från Stiftelsen kulturmiljö-vårds projektblogg, 
2016 vecka 46. Foto: Ingela Harrysson, Stiftelsen kulturmiljövård. 
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altare (Harrysson 2017: 48). Utöver det förekom ett 50-tal härdar och kokgropar vilka bedöms 
tillhöra en tidig användningsfas då flera överlagras av gravarna. 

Över hela undersökningsytan, på hällarna, stenpackningarna och delvis även gravarna hittades nära 
170 hela och ett 20-30:tal fragmenterade amulettringar (Harrysson 2017: 47f). Huvuddelen av dem 
hittades kring den centrala platån och i slänten nedanför mot gravfältet i närheten av fristående block 
eller bergryggarna. Ringarna låg direkt under torven eller täckta av ett tunt lager silt och föreföll inte 
nedgrävda, snarare lämnade på eller intill block. Majoriteten var ca fem till åtta centimeter stora 
eldstålsformade amulettringar, men mindre och större förekom tillsammans med torderade och ringar 
med öppningsanordning. De flesta ringar hade hängen i form av skäror, yxor eller liar. Harrysson 
påpekar sambandet med andra liknande platser där berg och ringar kombineras, t.ex. Helgö, Kymlinge 
(Biuw 1992: 134f), Lilla Ullevi och Gamla Uppsala (2017: 47f). På undersökningsytan hittades vidare 
endast ett fåtal knivar och skäror, men keramik eller andra vanliga fynd var i stort sett frånvarande. 

Gravarna i foten av sluttningen var främst mindre stensättningar från vendeltid och 
folkvandringstid. Då några av gravarna överlagrar härdar finns möjligheten att de är äldre och tillhör en 
romersk järnåldersfas (Harrysson 2017: 112). En av gravarna på gravfältet innehöll en av de större 
torderade amulettringarna (Harrysson Muntlig uppgift). Områdets huvudfas och deponeringen av 
amulettringarna placeras i vendeltid och möjligen tidig vikingatid.  

Kultplatsen och gravfältet vid Hjulsta visar tillsammans med bl.a. hargen i Lilla Ullevi, klippan i 
Borg och möjligen även Helgö, en trend där stora mängder amulettringar, ofta av eldståls- eller enkel 
ringform, deponeras i anknytning till berg i dagen och stenpackningar under vendeltid och möjligen in 

Fig. 47. Äggelunda, Järfälla 28:2, lodfoto av centralröset och gravterrassen framför. Från Evanni (et al 2013: 
fig. 4b). Foto: Can Burcin Sahin LPCProBild. Beskuren, och gravrummet med terrassen framför röset lätt 
belyst. 
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i tidig vikingatid. Ringdeponeringarna intill klippan i Borg är av eldstålsformig typ och kan troligen 
föras till samma period, samma sak gäller deponeringarna av skäror i Sanda. Hjulsta och Lilla Ullevi 
har vidare gemensamt i att de inte uppvisar deponeringar av djurben, vilket Borg och Helgö gör. 

Terrasser med ben, Äggelunda och Gårdskäl  
En generell observation rörande förändringen i benpraktiker under yngre järnålder är att spridda 
människobenen och bendepåerna tycks bli vanligare i distinkta konstruktioner och ovanligare i 
naturhärmande stensammanhang. Vi har tidigare diskuterat rektangulära stensättningars roll som plats 
för kommunikativa ritualer. Senare års undersökningar har visat att även andra kommunikativa rum på 
gravfält kan ha en bokstavlig koppling till de döda. Nedan kommer två exempel presenteras där strödda 
och deponerade ben, samt ibland även markeringarna för dem, använts som inventarier i konstruktionen 
av terrasser. Den rektangulära stensättningens aktörperspektiv är via tingsplatsanalogin fokuserad inåt 
medan terrassen är en yta som möjliggör många praktiker vilka kan exponeras utåt. Praktiken att bygga 
in ben i konstruktioner är inte ny, antydan finns till liknande fenomen i bronsålder (jfr Forsman & Victor 
2007) men den förefaller bli mycket vanligare under yngre järnålder. Fenomenet är en typ av 
gravpalimpsest som helt saknar yttre tecken på att det är gravar och bibehåller därför tanken med det 
äldre spridda icke individuella gravskicket men centrerat på en plats på gravfältet där aktiviteter utförs. 

Gravfältet vid Äggelunda, Järfälla 28:2, låg draperat kring en kulle vilken kröntes av en stor 
stensättning med kammargrav från tidig folkvandringstid (Evanni et al 2013: 26ff, 25ff). På gravfältet 
fanns ca 17 synliga gravkonstruktioner, med mer än 35 separata begravningar med dateringar från 
bronsålder till sen vendeltid/tidig vikingatid (Evanni et al 2013: 52). Strax nedanför krönet och centrerad 
framför kammargraven, påträffades vid undersökningen en rektangulär terrasskonstruktion inramad av 
stenrader på minst två sidor och potentiellt fyra större stenar i hörnen. Terrassen beskrivs som en 
komplicerad konstruktion uppbyggd av flera lager av bl.a. silt och olika stenpackningar. Minst elva 

Fig. 48. Gravterrassen i Äggelunda sedd från centralröset. Från Evanni (et al 2013: fig. 67). Foto: Ingela 
Harrysson. 
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deponeringar av brända ben kunde urskiljas i den, men det förekom även kärl med ben och spridda ben. 
Någon deponering bestod bara av hund och hästben. Även obrända ben från svin och får fanns i 
konstruktionen. På terrassen hittades flera keramikkoncentrationer och en torshammarring. 
Konstruktionen har skapats genom upprepade deponeringar och byggnationer. Överlagrande gravar 
placerar terrassen i sen vendeltid eller tidig vikingatid (Evanni et al 2013: 26ff, 85ff).  

På gravfältet hade de flesta gravkonstruktioner flera bendeponeringar, det förekom också spridda 
brända ben mellan gravkonstruktionerna, gravdeponeringar utan överbyggnad och stora konstruerade 
stenmattor, ofta av mindre stenar. De prioriterades dock bort av länsstyrelsen och undersöktes ej (Evanni 
et al 2013: 11, 20, 27f). Äggelundagravfältet är vidare ett bra exempel på svårigheterna det 
förvaltningsarkeologiska systemet har att hantera gravfält som inte följer den äldre gravmodellen. Här 
fanns flera vaga stenstrukturer med ben och tydliga gravkonstruktioner utan ben. Också ytorna mellan 
gravarna var manipulerade och hade stödda ben. Av rapporten framgår att tid och kostnader för 
undersökningen fick omförhandlas med länsstyrelsen när gravfältets mer komplexa karaktär framkom 
under arbetets gång och gravfältet visade sig vara dubbelt så stort som beräknat (Evanni et al 2013: 12ff, 
48f). Flera anläggningar och ytor fick bortprioriteras samtidigt som nya medel tillsköts. Resultatet var 
ändå stark tidspress, bl.a. fick den centrala kammargravens överbyggnad grävas bort med maskin, och 
finansieringen för rapportskrivning förändrades inte. 

Gravfältet vid Gårdskäl, Eskilstuna 245:1–2, hade en terrassliknande konstruktion av delvis samma 
karaktär som den i Äggeby. På gravfältet fanns ca 120 gravkonstruktioner från 600-tal fram till tidig 
medeltid. En grav är till och med daterad till 1310–1430 e.Kr. (Vinberg MS: 10ff). Gravfältet låg på en 
kulle tätt packad med gravar. Huvuddelen var stensättningar, med inslag av högar, blockgravar, stenkretsar 
mm. Det inre gravskicket var en bandning av brand- och skelettgravskick från 900-tal, och gravarna
utgjorde ställvis en tät stenpackning med uppstickande markfasta block och flera terrasseringskanter,
kringgärdad av hägnader konstruerade av stenar och större block (Vinberg MS: 34ff, 41).

Fig. 49. Gravterrassen i kanten av gravfältet i Gårdskäl, Eskilstuna 245:1-2. I jämförelse med 
Äggelundaterrassen ser den ut som naturlig morän, men var konstruerad av flera lager där ben deponerats. 
Foto: Elin Säll, Stiftelsen Kulturmiljövård. 
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I detta sammanhang är den södra slänten extra intressant. Här bildades ett ca 19 x 6,7 meter stort 
gravtomt område mellan en terrasskant, hägnaderna kring gravfältet och flera block och gravar. Överst låg 
ett närmast tomt moräntäcke, med ett fåtal spridda brända ben, vilket överlagrade ett humöst lager med 
stora mängder brända ben, keramik, bearbetad sten och enstaka metallföremål. Det var dock nästan helt 
fritt från kol och sot. Totalt 20 deponeringar påträffades i lagret vilka troligen deponerats i relation till 
stenmattor vilka tolkas som fundament till deponeringslagret. Under och delvis nedanför detta lager fanns 
ytterligare ett upp till 0,5 meter tjock lager vilket fyllde ut det delvis ojämna underlaget. Det lagret innehöll 
också deponeringar av keramik och ben. I det humösa mellanlagret har människoben identifierats och 
bland dem underben från en kvinna, en hund och ett stort däggdjur (Vinberg MS: 52, 202f). Aktiviteterna 
på södra slänten sker troligen under 800–900: tal. Lagren är dock inte daterade utan bara stratigrafiskt låsta 
av en överlagrande grav vilken antas härröra från 900-tal. Den överlagrande graven är en av två vilka är 
anlagda i en öppning i gravfältshägnaden (Vinberg MS: 101, 104). Aktiviteterna på den södra slänten har 
förutom tydliga gravar föregåtts av olika aktivitet på höjdryggen under bronsålder och äldre järnålder vilka 
lämnade spår i form av kulturlager med spridda fynd av keramik, bränd lera och ben. I området fanns 
ytterligare en terrass i vars botten en sotgrop med brända ben påträffades. I anslutning till det sotiga 
kulturlagret fanns ett skärvstenslager i sluttningen, med inslag av bränd lera, mal- och slipstenar (Vinberg 
MS: 104).  

Terrasskonstruktionerna från Äggelunda och Gårdskäl ger intryck av att de praktiker vilka tidigare 
genererat sten, skärvsten och kulturlager med inslag av ben och sedan deponerats förhållandevis 
oavgränsat i terrängen har destillerats ned i en kontrollerad form. Den nya kultrumsformen gör rummet 
mindre och ofta symmetriskt, men behåller gärna kopplingen till sten, block och även berg i dagen i viss 
utsträckning. Lager av ”boplats- eller avfallskaraktär” inkorporeras ofta i konstruktionerna vilka antyder 
eldoffer och deponeringar av resterna (jfr Kaliff & Østigård 2013: 99ff). Blockgravsformen tycks haft 
ett format som passat de nya idealen och används vidare på gravfält och i anslutning till boplatser. Främst 
för mindre deponeringar, men i det senvikingatida skedet även för skelettgravar. Istället för att ha ben 
och kulturlager strösslade som en del av terrängen har man medvetet börja använda ben och 
stenpackningar som konstruktionsdetaljer på ett mer aktivt sätt. Gravrummet konstruerat av 
benbemängd lera i högen A2 i Hällby, Bondkyrko sn, vilken behandlas i kapitel 7, är ett annat exempel 
på samma praktik. Praktiken att bygga in sina döda i konstruktioner vilka inte är tydliga gravar länkar 
även tillbaka till det äldre icke individuella gravskicket där de döda kunde placeras på flera platser i 
landskapet. Här fokuseras potensen i kvarlevorna och hos flera döda på samma plats. Rummet, stenen 
och benen artikuleras som distinkta inventarier på ett mer framträdande sätt än tidigare. 

De obrända djurtänderna 
En typ av rituell praktik som uppmärksammades redan av Hjalmar Stolpe i Birka är den vilken 
förekommer i gravar i form av obrända tänder, fotben eller fragment av käkar från häst, svin, nöt eller 
får (Gräslund 1980: 60). Gräslund diskuterar företeelsen som indikationer på kultbruk med antydan av 
kollektiva måltider eller möjligen hästens roll som psykopomp (Gräslund 1980: 60) och Andersson 
nämner tänderna i ett antal gravar från Valsta och Skälby. Deponeringen av tänder i gravar är ett 
fenomen som varit känt länge men sällan bearbetas närmare. Tyvärr finns inte heller i detta arbete plats 
att bearbeta dem närmare. 

Seden att deponera obrända tänder eller käkar, ibland även fotben, från djuren i fråga i gravar tycks 
vara en av de längst bibehållna praktikerna med anknytning till död och begravning i det arkeologiska 
källmaterialet. Deponeringarna förekommer i gravar, skärvstenshögar och på platser för sten- och 
benpraktiker såväl före, i initialskedet av, och under anläggningskonstruktionen. Även sekundära 
deponeringar av tänder eller käkar förekommer och fenomenet förefaller vanligt från bronsålder till 
yngre järnålder, möjligen ännu längre. Tänderna och käkarna kan genom sin koppling till kött- och mjölk 
ges en generell tolkning som närings- eller fruktbarhetsbefrämjande. Man kan också se fenomenet ur en 
betydligt mer regenerativ offersynvinkel där tänderna tolkas som en pars pro toto med kosmologisk 
koppling. Dvs. en symbolisk representation av det skapande eller närande ur-djuret, vilket i 
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indoeuropeiska religioner antingen är den entitet ur vilken världen skapas eller den som, t.ex. i fallet 
med Audhumbla, skapar och/eller när den primordiala varelse genom vars offer gudarna skapar världen 
(se vidare Kaliff 2007; Lincoln 1986). 

Tack vare mytens stora spridning är det mycket troligt att föreställningen finns även i Skandinaviens 
förhistoria som ett allmänt tankegods med rötter i djuptiden. Det är däremot inte troligt att myten 
traderats oförändrad genom årtusenden utan praktiken har troligen givits olika förklaringar kopplade till 
sin samtid. Förklaringsmodellerna har troligen anpassats och förändrats i takt med samhällets 
kosmologiska ramverk, dock alltid med utgångspunkt i praktiken, vars materialitet förankrar handlingen 
och utförarna vid den ursprungliga betydelsen (Se t.ex. Assmann 2006, Basu 2007, Jones 2007). 

Amulettringar  
Vi har tidigare berört amulettringar bl.a. i 
samband med Gunnar Anderssons analys av 
gravmaterialet från Valsta och Skälby (Andersson 
2005: 67ff). Amulettringarna, speciellt de Krister 
Ström kallar Torshammarringar, är en 
artefaktkategori som tydligt förknippas med den 
yngre järnålderns gravskick i Mälardalen, speciellt 
den direkta kopplingen till brandlager eller urnor 
(Ström 1970). Torshammarringarna behandlas 
bl.a. av Andersson som en del av gravspråket på 
Valsta och Skälby (2005: 67ff), men på senare tid 
har de inte behandlats akademiskt annat än i ett 
antal masteruppsatser, bl.a. av Paalz Mattsson 
McGinnis (2016) som studerar fördelningen i 
gravarna på Lovö och Lyman (2007) som har ett 
vidare perspektiv.  
De amulettringar Krister Ström studerade i sin lic-
avhandling Om fynden av torshammarringar 
(1970) är främst de större med öppnings-anordning 
och ofta hammar- eller yxliknande hängen. De 
kallas vanligen för torshammarringar. Ringarna har 
troligen inte varit avsedda att bäras utan har fyllt en 
funktion i kulten (jfr Andersson 2005b: 47). 
Huvuddelen av den typen av ringar har hittats i 
gravkontexter (Ström 1970: 24) även om de också 
återfinns i vad som tolkas som mer profana kontexter, bl.a. boplatslager (Andersson 2005b: 47). Även i de 
sammanhangen har ringarna troligen blivit rituellt deponerade.  

I det här arbetet används begreppet amulettringar som ett samlingsnamn för alla typer av, främst, 
järnringar som påträffats i grav- eller kultmiljö av samma karaktär som torshammarringarna, oavsett 
storlek, öppningsanordning eller typ av hängen. I begreppet inkorporeras de stora torshammarringarna, 
mindre eldstålsformade ringar, ringar med miniatyrskäror och släta men sammanlänkade ringar då de 
alla ingår i samma typ av ritualkomplex (se bl.a. Lyman 2007: 4f för diskussion om typerna och 
forsknings-historik). De mindre typerna av ringar vilka Birgit Arrhenius kallar votivringar (1961) 
inkluderas också. Även små ringar med miniatyrer av t.ex. svärd, spjut, stavar och liknande vilka ibland 
förekommer i brons eller silver bör ingå i samma föreställningsvärld men har möjligen ett något 
annorlunda användningsområde (Arrhenius 1961). Den typen av amuletter tycks ha deponerats på 
samma sätt som de andra på bl.a. Valstagravfältet (Andersson 2005: 139ff, 1997: 51). I en del fall, främst 
i diskussionen kring Valsta, använder jag termen torshammarring då både Andersson och Hed Jakobsson 

Fig. 50. En ovanlig typ av eldstålsformad Fig. 50. 
En ovanlig typ av eldstålsformad amulettring, med 
tre fästade miniatyrskäror. Påträffad på 
Växtbiologiska institutionens tomt, Kåbo, 
Uppsala. Från Hagberg (1959). 
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gör det trots att det är osäkert om de alltid avser den större typen av ring. Ett ovanligt amulettringsfynd 
inlämnades 1956 till Museet för nordiska fornsaker i Uppsala (UUMF 5891), det hade hittats på 
Växtbiologiska institutionens tomt i Kåbo och kombinerar tre miniatyrskäror med en eldstålsformad 
amulettring (Hagberg 1959: 187f).  

I fråga om datering brukar de större torshammarringarna föras till främst 800- och 900-tal (Ström 
1970: 37, 1984: 135ff), medan Sune Lindqvist föreslog att de användes upp till 1000-talet (1915: 114ff) 
vilket Anderssons Valsta- och Skälby-studier bekräftar (2005: 68f, 2005b: 47). Paalz Mattsson 
McGinnis kan visa att ett fåtal ringar påträffade på Lovö också kan dateras så sent (2016: 9). Ett fåtal 
kan även dateras till sen vendeltid – tidig vikingatid (Paalz Mattsson McGinnis 2016: 9). Fyndet av en 
torshammarring i båtgraven Valsgärde 6 visar att de förekom redan i slutet av 600-tal (Arwidsson 1942: 
78f; Ljungkvist 2008: 18). 

Andersson föreslår att ringarnas användningsperiod bör flyttas framåt mot 1000-talet samt att 
praktiken att placera ringarna i gravarna troligen har lokal förklaring snarare än att de ska betraktas som 
ett uttryck för en överregional föreställningsvärld (2005). Andersson ser ringarnas tyngdpunkt i Valsta 
och Skälby mellan 950 – 1100 som en reaktion på kristnandeprocessen (2005b: 53f) något även Nilsén 
(1992) och Staecker (1997b, 2003) fört fram, men som enligt Ström inte stämmer då bruket av ringarna 
föregriper kristnadet (Lyman 2007: 8f). 

Praktikerna kring amulettringarna är knutna till de kulturella minnespraktikerna i Mälardalen, men 
även i Borg i Östergötland. De mindre eldstålsformade och enkla men sammanlänkade ringarna 
förefaller ha utnyttjats i större utsträckning tidigare än de stora. De tidiga förekomsterna av 
amulettringar, bl.a. på Helgö, Lilla Ullevi och i Hjulsta, kan dateras till 600–700: tal. Även i Borg börjar 
troligen deponeringarna av ringar under 700-tal, vilket styrks av ringarnas eldstålsform. Nielsen vill föra 
deponeringen av amulettringar till 900-talet då majoriteten av deponerade djurben tycks härstamma 
därifrån och den då generella uppfattningen att amulettringarna hörde till 900-tal (Lindeblad 1997: 34f; 
Nielsen 1996: 102). Bratt diskuterar kort amulettringar i Kalvshällarapporten där han nämner att mindre 
eldstålsformade ringar och enkla ringar oftast förekommer i gravar, dock inte i urnan utan 
sekundärdeponerade i fyllningen eller kanten. Han ger även exempel på flera större förekomster av den 
på gravfält i Uppland (2003: 32ff).  

Utifrån materialet som bearbetats här pekar allt på att praktiken kring amulettringar har sin början 
i den typ av kontexter som berörts ovan, där ofta eldstålsformade eller runda sammanlänkade 
amulettringar deponeras i stora mängder. Bl.a. i Hjulsta deponeras ca 140 ringar och i Lilla Ullevi ett 
sextiotal, medans ringarna på Helgö uppgår i hundratal, men då är även de många ringarna från 
huskomplexen inräknade (Bäck & Hållans Stenholm 2012: 66). Den tidiga användningen av 
amulettringar är inte heller främst knuten till individuella gravar utan till samma typ av miljö som de 
äldre ben- och stenpraktikerna, nämligen tydliga naturformationer med berg i dagen och stenpackningar. 
Det är troligen ingen slump att amulettringarna dyker upp i materialet samtidigt som mängden 
människoben minskar och flera stenpackningslokaler slutar användas. 

Amulettringarna dyker upp som en ny inventarie i minnespraktikerna knutna till berghällar, 
stenpackning och strösslade ben under 600- och 700-tal. De behandlas på samma sätt som benen, de 
strösslas från och omkring block eller berghällar eller deponeras i samma miljö, sannolikt knutna till ett 
kommunikativt och minnesskapande kultbruk. Den stora variationen av amulettringar har troligen 
samma rötter som de brons- och silverhängen vilka inkorporerar miniatyrer eller är eldstålsformade 
(Arrhenius 1961; Almgren 1955: 77ff). Möjligen kan den större typen av ringar redan tidigt ha utnyttjats 
för begravningar i elitsammanhang, som t.ex. i Valsgärde, men praktiken att placera en ring i urnan eller 
på brandlagret tycks få spridning under 800- och 900-tal (Lyman 2007: 24). Det är möjligt att de allt 
vanligare kristna begravningspraktiker och den inkluderande ackulturationsmentaliteten skapar ett 
behov av att artikulera brandgravarna. Jag håller det för mer troligt att amulettringarna är knutna till 
övergången från de ritualer, vilka tidigare varit knutna till den mer kollektiva hanteringen av ben och 
sten, till ett mer individuellt gravskick där det är viktigare att människobenen och kroppen hålls samlade. 
Ringarnas kommunikativa aspekt stärks av att ringar tycks ha en stark symbolisk och kommunikativ 
koppling även i de levandes vardag (Lyman 2007: 27f) och att deponeringen av dem ger en plats sakrala 
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kvalitéer och historisk gravitation på samma sätt som deponerade ben. Howard Williams och Paalz 
Mattsson McGinnis kallar ringarna commemorative catalysts (Paalz Mattsson McGinnis 2016: 45; 
Williams 2013: 198) och lyfter fram ringarnas roll i minnesproduktionen. De kan även betraktas som en 
typ av psykopomp. Inte som en aktiv ledsagare utan snarare som ett medium vilket underlättar passagen 
från de levandes värld till nästa. När brandgravskicket förlorar sin fragmenterade karaktär och kontakten 
med hällberg och stenpackning blir mindre knyter ringarna an till den miljön.  

Precis som Andersson förespråkar tycks amulettringspraktiken få en nyväckelse under sent 900-tal 
och 1000-tal i samband med att skelettgravskicket blir vanligare och gravskicket uttalat homogeniserat 
individuellt och kroppsbevarande. Speciellt i Kalvshälla tycks man i ett sent skede när gravskicket blivit 
uttalat kristet plötsligt fått ett behov av att deponera amulettringar i gravkontexter igen, vilket inkluderar 
även äldre gravar. I mina ögon rör det sig om två saker. Man aktiverar en äldre praktik knuten till 
brandgravskicket vilken är neutral i förhållande till det nya skelettgravskicket och därför problemfritt 
kan inkorporeras som en form av bropraktik knuten till det kulturella minnet och identiteten. Det rör sig 
också om en kommunikativ praktik, dvs den underlättar eller skapar passagen till andra sidan. De många 
amulettringar vi finner deponerade i kantkedjor, intill block eller i de rektangulära stensättningarna kan 
troligen också förklaras med kommunikativa praktiker. De kan ha tjänat som votiver eller för 
sakralisering av eder eller löften i form av edsringar vilka binder eden och deponeras på en liminal plats 
(Habbe 2005). Olof Sundqvist betraktar amulettringarna i samma kontext och ger flera exempel på när 
t.ex. eder svärs på ringar. Han föreslår även att den intresseväckande introduktionspassagen i Gutasagan

Alt ir baugum bundit. 
Boland al Þitta varÞa, 
Ok faum Þria syni aiga 

Allt är i ringar bundit. 
Bebyggt land skall detta varda, 
Och vi skola få tre söner. 
(Elias Wesséns översättning 1983) 

Speciellt strofen ”allt är i ringar bundet” skall betraktas som en religiös-juridisk formulering och belyser 
ringarnas betydelse i sakral kommunikation (Sundqvist 2016: 398ff). 

De stora mängder ringar vilka hittas på de tidiga hällbergsbundna lokalerna, men även i t.ex. 
Kalvshälla, vittnar om att de ingått som rekvisita i återkommande ritualer. Kopplingen till de kollektiva 
platserna och de rektangulära, men troligen även andra, stensättningarnas kvalité som sakrala rum i 
analogi med tingsplatser gör att vi kan dra slutsatsen att flera kommunikativa ritualer varit kopplade till 
både gravfälten och amulettringarna. Amulettringarnas tidiga uppträdande i stenpacknings- och 
hällbergslokaler gör att vi kan följa hur de kollektiva och kommunikativa praktikerna knutna till 
platserna delvis under 600- och 700-talet flyttas över till mer individuella monument på gravfält och i 
viss mån även till blockanläggningar. 

Amulettringarna uppstår i samband med att gravskicket och synen på individ och kropp förändras i 
början av yngre järnålder. Praktiken att sprida människoben i blockrika och hällbergsanknutna miljöer, 
så att individen frigjorts från kroppen, kroppens essens återförts till marken och benen strötts för att 
skapa en fysisk koppling till landskapet, tonas ned. Samtliga förklaringar rör olika former av 
kommunikation och transformation. Samtidigt introduceras amulettringarna vilka hanteras på samma 
sätt som benen och på samma platser. En rimlig tolkning är den fysiska spridningen av benens 
kommunikativa roll börjat överföras till ringen vilken låter den allt mer samlade kroppen och individen 
fortfarande kopplas till stenmiljön och dess kosmologiska kvalitéer. Under yngre järnålder när 
gravskicket långsamt blir mer samlat och individuellt sprider sig elitmiljöernas kommunikativa och 
regenerativa ritualer med ben, amulettringar och andra fynd i anknytning till sten till bredare folklager. 
Under 800-900-talet har ringarnas transformativa och kommunikativa aspekter tagits upp i gravskicket 
för att revitaliseras under 1000-talet när gravskicket förändras igen. 
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Att försluta med lera 
I anslutning till lokalerna med ben- och stenpraktiker och till flera gravar finns två företeelser vilka i 
litteraturen ofta förknippas med att lokalen stängs. Att en treudd anläggs ovanpå grav- eller kultplatsen, 
bl.a. på Helgö och Inhåleskullen (Zachrisson 2014; Seiler och Appelgren 2012), och att platsen försluts 
med ett lerlager. Det senare förekommer upprepade gånger på Helgö, på Lilla Ullevi-hargen (Bäck & 
Hållans Stenholm 2012). Även vid Borg i Östergötland har praktiken iakttagits, där används dock grus 
(Lindeblad & Nielsen 1997). Att treudden har kosmologiska kopplingar har behandlats av Andrén 
(2004, 2014). Leran i gravmiljö nämns bl.a. i fallstudien av Hällby där ett ”golv” för brandlagret skapats 
av vit lera blandad med kantig sten och obrända djurben. Leran kapslar också in kärnröset i graven.  

På gravfältet vid Kelthögen, Alunda 88:1, har lera använts aktivt i en stor del av gravarna. Eklund 
beskriver användandet som underlag för gravbål i några fall, förslutning av brandlager i flera fall, 
fyllning mellan överlagrande stenpackningar i flera fall och till sist inkapsling och rituell stängning av 
hela gravfältet (Eklund et al 2018). 

Källkritiskt kan hävdas att leran är ett konstruktionselement, precis som jord och sten, och 
anledningen till att det används är svårt att klarlägga. Det står dock klart att leran förekommer i samband 
med Yggdrasil och Mimers brunn i mytologin och att lera som material används för att skapa keramik 
och lerklining, en vanlig form av behållare eller en avskiljare. Båda faktorerna, tillsammans med att lera 
ofta används i tolkningar kring gravar, gör att vi bör undersöka fenomenet närmare. Att studera 
”stängningstolkningar” är vidare ett utmärkt sätt att avrunda diskussionen kring de olika ben- och 
stenrelaterade fenomen som förekommer på gravfält och i samband med benhantering under yngre 
järnålder.  

I Vǫluspá 19 och 27 beskrivs hur Yggdrasil öses med hvítaauri. Ordet Aur eller Ör finns fortfarande 
på svenska och förknippas med grovt sandblandat grus (Steinsland 1979: 124f, 132f). Flera som 
behandlat dikten finner dock den betydelsen märklig och tolkar den oftast som en omskrivning för lera, 
bottenslam eller liknande (t.ex. Dronke 1997: 127). Ibland översätts ordet med ör, det är dock vanligare 
att det översätts med ordet lera. De flesta är däremot överens om att passagen skall tolkas som livgivande 
eller närande. Att leran beskrivs som hvíta tolkas som att den är vit eller skinande. Drobin visar att 
slammet, eller leran, öses från Mimers brunn, Odens öga, och sätter det även i samband med det 
kosmologiska klara möjdet och skaldemjödet (1991: 102f). Zachrissom läser det i samma mening som 
Dronke, som en symbol för jordens livgivande förmåga snarare än endast ett avslutande skede 
(Zachrisson 2004a: 372; Dronke 1997: kommentar 19/3-4). Jag tolkar ordet i samma tradition och 
kopplar det till den vita eller gråaktiga postglaciala lera som kännetecknar de bördigaste av våra 
fullåkersbygder. Den livgivande kopplingen är extra tydlig i fråga om de för jordbruk och lertäkt viktiga, 
och fertila, strandängarna. Den vita leran eller dyn har också en direkt koppling till våtmarksoffer.  

Karin Beck-Pedersen har samma livgivande tolkning i sin bok The Norns in Old Norse Mythology 
(2011). I linje med temat på boken skriver hon om leran/gruset med fokus på nornornas hantering av 
den. Hon skriver “Nourishing the roots of the tree of life is an image that conveys rather well the power 
and importance of these underground women – life depends on them” (2011: 3.2.1.). Nornorna må vara 
ödesgudinnorna och allt liv beror i slutändan på dem, men det är den vita leran/gruset vilket är det 
medium de använder för att hålla världen frisk. 

Tidpunkterna för användandet av lera på detta sätt varierar. Om Zachrissons bedömning stämmer 
att kultområdet på Helgö fått ett lerlager vart hundrade år fram till 800-talet bör praktiken börjat omkring 
200–300-talet (2014: 104f). Lergravarna på Inhåleskullen är från yngre vendeltid och i början av 
vikingatid anläggs troligen den avslutande treudden (Seiler & Appelgren 2012: 22, 48f). Kelthögen 
byggs mellan 750–825 (Eklund et al 2018), hargen i Lilla Ullevi täcks över ca 750–800 (Bäck & Hållans 
Stenholm 2012: 52, 69ff). Kulthuset eller kultstenpackningen i Borg i Östergötland täcks över under 
1000-talet med ett lager grus (Nielsen 1996: 102), möjligen till och med ör. Med undantag av Helgö och 
Borg rör det sig om ett fenomen under sen vendeltid-tidig vikingatid. Helgö sticker ut genom att 
användningen av lera för att manipulera det rituella rummet börja mycket tidigare, men avslutningsfasen 
överensstämmer med de andra. Konstruktionen i Borg avviker lätt då den tas i brun under sen vendeltid-
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tidig vikingatid, men förefaller vara i bruk längre än de andra exemplen. Med tanke på det lilla urvalet 
bör trenderna ses som preliminära. Det tål att upprepas att ”stängnings”-tolkningen är en möjlig tolkning 
av fenomenet. I analogi med keramik eller lerklining kan den snarare se som förvarande eller skyddande. 
Tillämpas det kosmologiska perspektivet kan praktiken till och med ses som närande och återskapande. 
Båda perspektiven handlar mer om att någonting är färdigt och redo för nästa steg eller ska bevaras än 
att något avslutas 

I motsatts till de flesta tolkningar av treuddsmonument tolkar Peter Bratt utbyggnaden av den 
monumentala palimpsestgraven A5 i Kalvshälla under andra halvan av 900-tal som en återetablering av 
gravfältet och att det är i samband med det som den tresidiga graven, vilken troligen utgjort en treudd, 
anläggs ovanpå A5:s stenpackning i samband med en dubblebegravning (2003: 47). Bratt sätter 
begravningen och treudden i samband med att en ny ätt etablerar sig på gravfältet och vi har tidigare 
diskuterat dubbelbegravningarna ur samma perspektiv. Om så är fallet stärker det antagandet att 
treudden inte behöver symbolisera ett avslut, utan även en början. 

Fig. 51. Huvudområden för kremationsgravfält under flat mark i Finland. Gravskicket är som vanligast 
mellan ca 550-1050, men förekommer såväl före som efter. Från Wessman (2010: fig 19). Kartan 
framställd av W. Perttola. 
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Finska kremationsgravfält under flat mark  
Kapitlet om nya gravskick och gamla ben- och stenpraktiker har innehållit en diskussion och många 
exempel på praktiker knutna till ben, sten och gravar. Vi avslutar kapitlet med en blick österut där en 
annorlunda terminologisk och byråkratisk vardag har resulterat i att praktiker av samma karaktär 
hanterats annorlunda och kan förse oss med ett spännande jämförelsematerial. 

Som nämnts tidigare i diskussionen kring lokaler med spår av ben- och stenpraktiker har det länge 
varit problematiskt i Sverige att kunna undersöka sådana platser om de saknar tydliga gravmonument 
eller andra distinkta anläggningar. Faller fenomen utanför den traditionella fornlämningsmodellen, 
speciellt om det saknas en etablerad terminologi, har de svårt att hitta in i förfrågningsunderlag eller 
anbudshandlingar inför arkeologiska undersökningar. Som tidigare pekats ut av Munkenberg (2002, 
2010, 2012) är det väldigt sällan platser med lämningar efter sådana praktiker upptäcks under 
utredningar och förundersökningar, varför det mycket sällan finns finansiering att undersöka dem 
adekvat när de påträffas. Även inom arkeologin har det debatterats huruvida det faktiskt rör sig om 
gravar eller något annat (jfr Engström 2007). 

En kontrast till detta finner vi i Finland där brandgravfält under flat mark17 är ett av de vanligaste 
gravskicken från och med slutet på folkvandringstid fram till korstågstid, ca 550 – 1150 e.Kr. Över 250 
sådana gravfält är idag kända enligt Anna Wessman som studerar gravskicket i avhandlingen Death, 
Destruction and Commemoration18 (2010: 40). Redan i slutet av 1800-talet hade finska arkeologer 
uppmärksammat gravskicket vilket i stort helt saknar synliga monument ovan jord och individuella 
begravningar. Man drog slutsatsen att det var ett typiskt finskt, eller till och med sydvästfinskt, 
gravskick. Idag kan Wessman berätta att gravskicket iakttagits från Österbotten i norr till Karelska nästet 
och Ladoga i öst, samt i Estland och norra Litauen i söder (Wessman 2010: 21, 36; Meinander 1950: 
69; Kivikoski 1971: 71; Aroalho 1978: 5; Lehtosalo-Hilander 1984: 281, 285; Edgren 1993: 195; 
Aspelin 1885; Hackman 1897; Rinne 1905; Tallgren 1920). 

De finska brand- eller kremeringsgravfälten under flat mark uppvisar i det närmaste identiska drag 
med flera av de platser jag valt att kalla platser med ben- och stenpraktiker och Wessman pekar på 
parallellerna med t.ex. Lunda i Strängnäs (Wessman 2010:31). Gravfälten är påfallande ofta placerade 
på moränimpediment i åkermark eller på krönet av stenrika kullar och åsar, gärna med berg i dagen 
(Wessman 2010: 23ff). Det finns sällan individuella gravmonument utan platsernas naturliga geografi 
har modifierats med stenpackningar av varierande tjocklek. I få fall saknas stenlagret helt, men i andra 
kan det variera från ett glest tunt lager till flera kompakta och upp till 0,6 m djupa lager. I stenpackningen 
och lagren förekommer brända ben strösslade tillsammans med fynd, kol och sten. Generellt är ben och 
fynd slumpartat spridda, vilket styrks av att delar av samma föremål kan påträffas långt ifrån varandra, 
men koncentrationer och mindre depåer förekommer också. I några fall har man utnyttjat naturliga 
sprickor och håligheter i berggrunden som behållare. Bendepåer vilka skulle kunna tolkas som 
individuella begravningar har vid analys visat sig innehålla ben från flera individer (Wessman 2010: 
23ff, 32).  

Wessman och andra författare framhåller att gravskicket är kollektivt till sin natur och att platsen 
var viktigare än individen. Hon skriver bl.a.  

It seems appropriate to say that this society buried their dead in an invisible way 
but still made sure that the hills of the ancestors were visible in the topography 
(Wessman 2010: 24, Paper I Wickholm 2008).  

17 Gravfälten kallas många saker på finska, bl.a. polttokenttäkalmisto, suomalainen polttokenttäkalmisto, 
maanalainen polttokenttäkalmisto, kenttäkalmisto, kenttä-polttokalmisto, tasaisen maan polttokalmisto (Wessman 
2010: 21). 
18 Wessmans avhandling förekommer i en tryckt och en PDF-version. Den tryckta versionens sidor börjar på sid 5 
och PDF-versionen på sid 7 vilket resulterat i en sidförskjutning av de första 133/135 sidorna. De flesta referenser 
till Wessman i detta arbete är troligen till PDF-versionen. Om en referens inte kan återfinnas bör den finnas två 
sidor fram eller bakåt beroende på version. 
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De enda gravar med individuell karaktär förefaller vara vapengravar från merovingertid och den tidiga 
vikingatiden, där vapen och kremationsrester deponerats samlade. Även de individuella gravarna 
försvinner från och med vikingatid då vapnen sprids, i många fall böjda eller demolerade, slumpartat 
omkring tillsammans med benen och andra fynd i stenpackningen (Wessman 2010: 26f; Heikkurinen-
Montell 1996: 94ff; Wickholm & Raninen 2006). 

Wessman sammanfattar hur framväxten av det kollektiva och monumentlösa gravskicket förklarats 
och i huvudsak har förklaringen varit att gravskicket växt fram ur äldre gravtyper med kollektiva 
begravningar, som tarandgravar och jordblandade rösen (Wessman 2010: 40; Keskitalo 1979 m.fl.). Ella 
Kivikoski ger framväxten av gravfältstypen en mycket praktisk förklaring då de ursprungligen skall ha 
bestått av jordblandade rösen som över tid växt samman och till slut bildat en stort gravfältsliknande 
palimpsest. Senare tycks även Torsten Edgren hålla med om Kivikoskis förklaring och anse att 
kremationsgravfälten under flat mark endast är en variant av utväxta jordblandade rösen (Wessman 
2010: 41; Kivikoski 1971: 71; Edgren 1993: 196). Unto Salo väljer att kritisera gravfältsbegreppet och 
för fram att platserna inte representerar vad vi associerar till med ordet gravfält utan endast skall ses som 
platser med spridda rester från kremeringsbål. Även om Wessman inte helt håller med Salo lyfter hon 
fram hans tolkning att kremationsprocessen var av avgörande betydelse i järnålderssamhället, inte vad 
som hände med bålresterna efteråt, något som även framhållits vid flera tillfällen av Kaliff (Wessman 
2010: 42; Salo 2003: 57, 2004: 206f; Kaliff 1997 m.fl.). I sammanhanget lyfter Wessman också fram 
Jacqueline McKinleys (2006) uppdelning där kremationen skall ses som ”the primary mortuary rite 
while the burial itself is secondary”, samt att kremationen inte skall ses som en enkel teknisk eller 
taphonomisk process, utan som en rituell transformation av kroppen (Wessman 2010: 50). Det kan 
tilläggas att kremationen är en spektakulär och publik del av ritualerna knutna till döden och 
begravningen vilka även transformerar den avlidnes och de efterlevandes sociala person.  

Arnold van Gennep (1960) lade grunden för tänkandet kring människors passageriter och Wessman 
presenterar en koncis översikt, ur ett dödsritualperspektiv, över hur hans idéer idag utvecklats med 
ritualteori (t.ex. Bell 1997; Rappaport 1999; Nilsson Stutz 2003; Connerton 1989; Wessman 2010: 47). 
Främst framhävs hur ritualerna kring död och begravningar ofta är statiska och att deras genomförande 
förändras mycket långsamt, samtidigt som de genom att upprepas regelbundet över lång tid bevaras och 
förs vidare i form av förkroppsligade minnen. Här hämtar modern ritualteori mycket från Pierre 
Bourdieus teorier kring praktik (1977) där agenten och genomförandets praktik är av största betydelse 
(Wessman 2010: 47; Bell 1997). Som jag ser det etablerar agentens praktik ritualerna och dess 
sammanhangsbundna betydelse, samtidigt som en persons sociala roll etableras genom ritualiserad 
praktik knuten till minnesproduktion. Wessman pekar vidare på hur Liv Nilsson Stutz argumenterar för 
att ritualer främst kan förstås genom att studera praktiken, vilket också understryker arkeologins 
betydelse (Wessman 2010: 47; Nilsson Stutz 2006: 95ff).  

Wessman lyfter vidare fram antropologiska paralleller vilka visar på närheten mellan död, sexualitet 
och fruktbarhet, i det att efter varje död behöver samhället reorganisera sig eller återfödas i en 
återspegling av naturens cykliska förlopp (2010: 61; se även Bloch & Parry 2001: 1-7). Utifrån Ing-
Marie Back Danielssons studier av brända ben kan Wessman föra fram tolkningen att benen, tack vare 
sina liminala och regenerativa krafter, fyllde flera funktioner i samhället (Back Danielsson 2007: 245f, 
251, 289; Wessman 2010: 61f). Fruktbarhetskopplingen blir ännu tydligare genom förekomsten av 
malstenar i gravsammanhang och det har föreslagits att de brända benen ströddes över brandgravfälten, 
metaforiskt, som säd sås i en åker (Purhonen 1996: 126ff; Wessman 2010: 62). Wessman noterar 
dessutom att gravfältens placering ofta är central och omgiven av odlade fält, samt att 
jordbruksmetaforen stärks ytterligare av att man vid undersökningen av Vainionmäki-gravfält A, i 
Laitila, i sydvästra Finland, fann årderspår som visar att bottenlagren plöjts (Purhonen 1996: 123f; 
Söyrinki-Harmo 1996: 116; Wessman 2010: 62). Att det inte rör sig om vanligt åkerbruk indikeras av 
att platsen endast plöjts en gång. 

Frågan om individualitet aktualiseras av gravskicket och diskuteras av Wessman främst utifrån 
Chris Fowlers (2004) och Ing-Marie Back Danielssons (2007) syn på individ och identitet. Båda kan 
visa att dagens västerländska syn på person och individ som strikt knuten till en kropp är ett modernt 
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fenomen (Wessman 2010: 64f). Bl.a. lyfts fram att koncepten identitet, kropp, person och individualitet 
varken behöver vara statiska eller kroppsfixerade och hur andra syner på vad som konstituerar en person 
sträcker sig bortom vad vi kallar individen. Ett intressant begrepp i diskussionen är dividuality, vilket 
kontrasteras mot vår moderna individuality. Back Danielsson använder begreppet för att förklara varför 
vi finner mänskliga ben i så många olika sammanhang utanför gravarna under den sena järnåldern och 
Wessman förklarar att termen: 

… dividuality refers to the partible and divisible aspects of a person’s agency. A 
person’s identity might be strategically attached, detached or permeated by 
someone or something else (Wessman 2010: 62).  

Begreppet dividualitet kan användas för att skapa en modell för hur avlidna personers kremerade 
kvarlevor kan spridas på en eller flera platser för att blandas med, ge avtryck på eller absorberas av de 
fenomen man förknippar med platsen. Praktiken kan idag intuitivt förstås genom analogin med 
minneslundar. Vi ställs inför en större utmaning när Wessman vänder blicken mot vad som vid första 
anblick förefaller vara individuella gravar på brandgravfälten under flat mark. Vi har tidigare nämnt att 
det främst under merovingertid och tidig vikingatid, ca 550-850, uppträder vapengravar på gravfälten i 
form av brand- eller bengropar med deponerade vapen och ibland även hästutrustning. Vapengravarna 
är närmast identiska i sitt utförande med vapengravarna i Mälardalen under samma tid och de har ibland 
även yttre markeringar. Wessman resonerar att de troligen är uttryck för en manlig elit där man haft ett 
behov att utmärka sig själva gentemot resten av samhället genom en annorlunda begravningspraktik 
med rötter i romersk järnålder (Wessman 2010: 66ff; Wickholm & Raninen 2006). Tolkningen kan 
tyckas oproblematisk och nära till hands. Men Wessman utmanar vår syn på individualitet när hon kan 
visa att de få osteologiska analyser som gjorts på beninnehållet i de ”individuella” och manliga gravarna 
avslöjar att de i nästan alla fall innehåller mer än en individ, ofta en vuxen och ett barn (Wessman 2010: 
67). Vad som vid första anblick förefaller vara individuella manliga gravar visar sig innehålla ben från 
flera individer, inklusive kvinnor och barn.  

Wessman diskuterar de två typer av personuppfattning som förefaller komma till uttryck på 
gravfälten, de som begravdes kollektivt spridda över området och de där man strävade efter att hålla 
kvarlevorna och möjligen även personen samlade (2010: 68). Vi kan också tillföra en tredje kategori 
vilken bygger på dividualismtanken. Eftersom benmängderna i även de individuella gravarna är små, 
ofta 100-200 gram eller mindre, är det svårt att säga om de verkligen försökte hålla kvarlevorna och 
individerna samlade. Vad vi dock kan utläsa av materialet är att de genom gravpraktiken snarare fört 
samman delar av flera individer i en depå eller grav. Där i ligger dividualismens större utmaning. Vi 
kan, mer eller mindre, förstå hur individer kan fragmenteras och spridas eller absorberas av platser, 
personer eller föremål, men att delarna sedan kan kombineras som puzzelbitar är svårare. 

När det gäller förändringen från brandgravskick till skelettgravskick har sydvästra Finland stora 
likheter med Mälardalen. Under början av 1000-talet sker en förändring av gravskicket och skelettgravar 
börjar anläggas på de gamla brandgravfälten under flat mark. Minst 25 gravfält är kända där 
skelettgravar plötsligt påträffas nedgrävda centralt eller samlade i kanterna på moränimpedimenten och 
intrycket är att införandet av det nya gravskicket sker samtidigt över hela området (Wessman 2010: 78; 
Purhonen 1998: 135). Mängden skelettbegravningar varierar från några enstaka till ”fairly large 
inhumation cemeteries”, och i många fall förefaller kremations- och skelettgravskicken praktiserats 
parallellt under lång tid. Skeletten placeras varierande i gropar eller kistor av olika slag och får ofta med 
sig fynd i form av knivar, spännen, hängen mm. (Wessman 2010: 78f).  

Skelettgravskicket har främst tolkats som en variation av den förkristna begravningstraditionen som 
börjat förändras i kontakt med kristendomen (Kivikoski 1961; Purhonen 1997). Nils Cleve såg 
gravskicket som kristet med en bibehållen koppling till platsen och förfäderna (Cleve 1948: 76f; 
Wessman 2010: 78). Wessman berättar att de arkeologiska spåren av kristnandeprocessen i Finland kan 
delas in i tre faser, den första från ca 1100 innefattar skelettgravar i öst-västlig riktning vilka fortfarande 
innehåller gravgods (Wessman 2010: 80f). Det är oklart hur skelettgravarna på kremationsgravfälten 
förhåller sig till fas ett eftersom de föregår den. Wessman framhåller att den första fasen inte ska förstås 
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som kristen, även om de religiösa idéerna börjat förändras. Den andra fasen börjar ca 1150 och omfattar 
ett skelettgravskick som bara innehåller dräktdetaljer och sammanfaller med de första svenska korstågen 
till Finland. Den tredje och sista fasen beskrivs som innefattande tydligt kristna gravar helt utan gravgods 
och infaller på 1200-talet, samtidigt som kyrkan börjar samla in skatt. Runt 1225–1250 har ett 40-tal 
socknar etablerats i Åbo stift och kyrkogårdar etableras kring träkyrkor varpå de gamla bygravfälten, 
vilka troligen skall förstås som kremationsgravfälten under plan mark, överges (Wessman 2010: 80f).  

Vi kan alltså se både spännande olikheter och likheter mellan Mälardalsområdet och sydvästra 
Finland. Om uppgifterna är korrekta att det vaga kollektiva gravskicket inte existerar i Finland före den 
yngre järnåldern kan vi se att när praktiken börjar försvinna i Mälardalen så tar den istället fart i 
sydvästra Finland och blir det dominerande gravskicket. Medan vi kan se en ökning av individuella 
gravar och gravmonument i Mälardalen under den yngre järnåldern, blir i Finland gravskicket mer 
kollektivt och en kollektiv plats ersätter individuella gravmonument. Under 1000-talets början, när det 
vaga gravskicket och praktikerna där ben och sten strösslas på moränimpediment troligen försvunnit i 
Mälardalen blir dock en gemensam trend tydlig på gravfälten. Både i Mälardalen och sydvästra Finland 
börjar skelettgravar av en kristen karaktär bli vanliga. Förvisso har skelettgravar av kristen karaktär 
förekommit tidigare i Mälardalen och finns representerad på flera gravfält från 900-talet eller tidigare, 
men det är först på 1000-talet som det blir en genomgripande trend. Gravfälten överges tidigare i 
Mälardalen än i sydvästra Finland och det förekommer troligen tidiga kyrkobyggnader i landskapet från 
1000-talet, men sockenbildningen och en mer frekvent närvaro av kyrkor förefaller inträffa samtidigt på 
båda platserna under början av 1200-talet (Brink 1996). För Upplands del fortsätter dock praktikerna 
som innefattar strösslandet eller deponerandet av djurben och sten på gamla gravfält, i våtmarker och i 
boplatsmiljö in i medeltid (Olsson 2007: 454; Fredengren 2015). 
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Kapitel 5  
Gravskick och religionsförändring 

I föregående kapitel diskuterades det stora komplex av ben- och stenpraktiker vilket är knutet till 
gravskicket och kultpraktikerna från bronsålder fram till yngre järnålder. Praktikerna genomgår under 
perioden många förändringar. Närmar man sig frågan om förändring i gravskicket under yngre järnålder 
är det nästan undantagslös litteratur rörande den fornskandinaviska religionen och 
kristnandeprocessesen man stöter på. Huvudsyftet med följande kapitel är att diskuterar och ge en 
kortare kompletterande forskningshistorik, utöver den vilken förekommer i kapitel 2:s 
författarepresentationer, över litteratur och resonemang kring förändring av gravskick, främst i samband 
med kristnandet i Mälardalen. Kapitlet diskuterar religionens roll i samhället för att ge en bakgrund till 
vilka strukturer och institutioner kristnandet sker igenom och berör även skillnaden mellan privat 
religion eller religiositet och officiell religion. 

Listan med publikationer rörande kristnandeprocessen är enorm och går inte att kort göra rättvisa, 
utan här presenteras endast några verk som använts i arbetet med denna avhandling och har bra 
forskningsöversikter. Publikationerna från Projektet Sveriges kristnande kan sägas vara basen för den 
moderna svenska forskningen kring kristnandeprocessen, från den första boken Kontinuitet i kult och 
tro från vikingatid till medeltid (Nilsson 1992) till slutrapporten Kristnandet i Sverige. Gamla källor och 
nya perspektiv (Nilsson 1996b), och de är värda att uppmärksamma. För det här arbetets del främst 
Anne-Sofie Gräslunds arbeten kring arkeologin och kristnandet (t.ex. Gräslund 1996) och Stefan Brinks 
om den tidiga kyrkoorganisationen och kultkontinuitet (t.ex. 1992, 1996), men även Anders Hultgårds 
(t.ex. 1992) och Bertil Nilssons publikationer (1996). Projektet fick flera avknoppningar i form av 
arbeten, bl.a. Gräslunds vidare arbeten med de tidigkristna gravarna och hennes studier av 
runstensstilens utveckling (t.ex. 1991b, 1991c, 1992, 2002) och Jan Arvid Hellströms bok Vägar till 
Sveriges kristnande (1996). Publikationen Från hedniskt till kristet. Förändringar i begravningsbruk 
och gravskick i Skandinavien c:a 800-1200 (Nilsson 2010) kan sägas vara en uppföljning av 
kristnandeprojektet på 2000-talet där bl.a. Gräslund presenterar nyare forskning. Det verket visar bl.a. 
att förhållandet till förfäderna och tanken att alla under den förkristna perioden inte fick en begravning 
nu har etablerats i forskningen (Gräslund 2010:134f). Claes Theliander uttrycker dock en bild av 
kristnandeprocesses som är delvis annorlunda och kritiserar bl.a. Gräslund med fleras 
ovanifrånperspektiv (2005, 2010).  

I och med postprocessualismen öppnat för en teoripluralitet finns nu flera infallsvinklar att studera 
gravmaterialet från, t.ex. har Fredrik Svanbergs avhandling Death Rituals in South-East Scandinavia 
AD 800–1000 ett post-kolonialt perspektiv tillsammans med en bra genomgång av publikationer rörande 
begravningar och gravskick i södra Sverige (2003b: 8ff). Tore Artelius Bortglömda föreställningar: 
Begravningsritual och begravningsplats i halländsk yngre järnålder (2000) framhåller Gräslund som 
ett exempel på kognitiv arkeologi och Artelius som en av de första att på allvar rekonstruera vikingatida 
begravningsritual i detalj (Gräslund 2010: 153). Artelius kom sedan att göra flera skarpsinniga analyser 
av begravningsritual innan sin förtidiga bortgång 2011 (Se t.ex. 2004, 2005). Bl.a. artikeln “The 
Revenant by the lake. Spear symbolism in Scandinavian Late Viking Age Burial Ritual”vilken 
publicerades i boken Dealing with the dead: archaeological perspectives on prehistoric Scandinavian 
burial ritual med Artelius och Svanberg som redaktörer (2005). Anne-Mari Hållans Stenholms 
avhandling Fornminne. Det förflutnas roll I det förkristna och kristna Mälardalen (2012) visar att det 
även finns utrymme för studier av annan förändring inom gravskicket och förhållandet till äldre gravar. 
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Anna Röst arbetar vidare med samma synsätt i sin avhandling Fragmenterade platser, ting och 
människor. Stenkonstruktioner och depositioner på två gravfältslokaler i Södermanland, ca 1000 – 300 
f Kr. (2016), och slår fast att vi inte längre kan betrakta gravar och gravfält som statiska konstruktioner. 

Gravar och gravfält måste betraktas som ett skeende där de äldsta och de yngsta gravarna ständigt 
är en del av samma händelseförlopp och tidshorisont. När en händelse förankrats i landskapet, t.ex. i 
form av ett gravmonument eller en genomförd ritual, upphör den att vara förankrad i ett försvinnande 
förflutet och förvandlas till en plats fäst i landskapsnuet och på myttidens plana yta (Se t.ex. Chapman 
1997: 32, Artelius 1999: 141ff, och kapitel 6 om landskap och minne).  

De tidigkristna skelettgravarna 
Kristnandet av de skandinaviska länderna har en framträdande roll i de tidiga skriftliga källorna och sågs 
länge som ett viktigt evolutionärt steg i riktning mot västvärldens ledande ställning. Därför är det föga 
överraskande att övergången från ett förkristet till ett kristet samhälle behandlas under arkeologiämnets 
utveckling. Almgren skrev t.ex. om vikingatiden som perioden  

… då den nationella hedniska kulturen nådde en sista storartad kraftutveckling, 
tills den alltmer genomträngdes och öfvervanns af vesterlandets öfvermäktiga 
kristna civilisation (1904b: 309). 

Litteraturen kring kristnandeprocessen avslöjar i många fall en förförståelse filtrerad genom en 
förenklad syn på 1800- och det tidiga 1900-talets koloniala mission och det medeltida katolska 
gravskicket. I senare arbeten har den synen delvis förändrats och vi kan ana långt mer komplicerade 
skeenden (t.ex. Nilsson 1996; Andersson 2005, Hed Jakobsson & Runer 2017) och bl.a. James C. Russel 
(1994) har visat att kristendomen i missionsskedet germaniserades då missionärerna omformulerade 
eller anpassade läran efter sina mottagares sociala sammanhang (Andersson 2005). Det saxiska 
evangeliet Heliand belyser i detalj hur det kristna budskapet översattes till en, bokstavlig och mental, 
germansk kontext på 800-talet och anpassades till den mottagande aristokratins behov (Murphy 1992, 
1995). Kristnandeprocessen finns beskriven i flera verk, t.ex. The Cross Goes North (Carver 2003) eller 
Alexandra Sanmarks avhandling Power and Conversion. A comparative study of Christianization in 
Scandinavia (2004).  

Redan när Almgren skriver om kristnandeprocessen ur ett arkeologiskt perspektiv (t.ex. 1934) gör 
förförståelsen att skelettgravar med kistor och få fynd förutsätts vara kristna och den bilden håller mer 
eller mindre i sig fram till idag. Flera har dock pekat på det problematiska i att projicera hög- eller 
senmedeltida regler och förhållningssätt på missionstidens Skandinavien. Bland de som diskuterat 
problemet, och visat att det fanns ett tidsmässigt glapp mellan de medeltida kyrkogårdarna och de 
förment hedniska gravfälten finns främst Anne-Sofie Gräslund med bl.a. avhandlingen (1980) vilken 
diskuterats ovan och andra inflytelserika publikationer (t.ex. 1985, 1991, 2001 m.fl.).  

Bland publikationerna som tidigt diskuterat förändringen av gravskicket återfinns även David 
Damell och Monica Modins artikel om Stav i Färentuna (1989) och flera av artiklarna i Kyrka och socken 
i medeltidens Sverige (Ferm 1991; Broberg 1991 m.fl.). Evert Baudou hade redan 1965 publicerat 
undersökningen av gravfältet Järvsta där skelett- och brandgravar föreföll existera parallellt fram till 
slutet av 1000-talet eller början av 1100-talet, precis som på de av Anders Broberg påtalade 
norduppländska gravfälten (1990, 1991). Länge ansågs inte bilden med kronologiskt parallella gravskick 
som skymtade i Norduppland och Gästrikland som representativ för Upplands eller Mälardalens centrala 
delar (Andersson 2005: 12). Den underförstådda bilden var av en betydligt snabbare, och svart-vitare, 
förändring. 

I sina tidiga skrifter var Almgren påverkad av överrepresentationen av högar i de västnordiska 
skriftliga källorna och förknippade främst högarna med vikingatidens brandgravskick. Genom hans egna 
undersökningar av högar och stensättningar i Uppland förefaller han ha fått intrycket att de rikligt 
förekommande, både runda och rektangulära, stensättningarna på de uppländska ättebackarna främst 
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innehöll kristna eller kristet influerade skelettgravar i kistor (t.ex. 1904b: 315). Med tiden framgick det 
att även stensättningarna i stor utsträckning innehöll brandgravar. Undersökningarna på Björkö gjorde 
honom också medveten om att såväl kistgravar som kammargravar förekom under både stensättningar 
och högar (1904b: 314f). Som vi tidigare nämnt verkar den komplexiteten ha försvunnit ur 
resonemangen senare.  

Det är först med Anne-Sofie Gräslunds artikel ”Runstenar, bygd och gravar” (1987) som 
komplexiteten och den kronologiska spännvidden på gravfälten från vikingatiden återkommer bland 
resonemangen. Gräslunds infallsvinkel rör till en början runstenarna med kors eller extra kors i närheten 
av gravfält som en möjlig indikation på att de äldre gravfälten invigts för att fungera som kristna 
gravplatser. Hon för fram teorin att kristendomen fått ett betydligt större fotfäste än man tidigare trott 
innan sockenkyrkorna med kyrkogårdar kommit att byggas. Som konsekvens torde en hel generation ha 
saknat kyrkogårdar och istället begravts på de gamla gravfälten där många av de senvikingatida 
gravarna, ”ofta öst-västligt orienterade rektangulära stensättningar, … kan i själva verket vara 
tidigkristna gravar anlagda på hedniska gravfält” (Gräslund 1987: 259).  

Damell och Modins artikel om Stav i Färentuna (1989), och troligen även arkeologiska institutionen 
i Uppsalas seminariegrävningar vid Hässelby i Börje socken där flera ofyllda rektangulära stensättningar 
påträffades mellan 1978-1988 (Knutsson 1982; Forsåker 1982, 1984), riktade uppmärksamheten mot 
stensättningar av sagda typ. Mot bakgrund av detta publicerade Gräslund artikeln ”Var begravdes 
bygdens första kristna” 1991(b) där hon argumenterar för att de gamla gravfälten bör ha använts även 
för kristna begravningar under förhållandevis lång tid. Genom att koppla samman frågan med 
runstenarna och den då aktuella frågan om kult- eller kultplatskontinuitet (Se t.ex. Gräslund 1991b: 45; 
Olsen 1966; Lidén 1969; Hildebrandt 1985; Brink 1992; Hultgård 1992) understryks dessutom att det 
föreställda brottet mellan de två religionerna troligen inte var så stort som det ofta framställs. 

Anders Brobergs artikel ”Religionsskifte och sockenbildning i Norduppland” (1991), vilken är en 
vidarearbetning av hans avhandling från 1990 belyser också den kronologiska diskrepansen mellan 
dateringarna av de yngsta gravarna på gravfälten och de äldsta sockenkyrkorna. Även om artikeln främst 
behandlar kristnandeprocessens organisationsfas (se Birkeli 1973: 14) i Norduppland är den intressant 
och visar att vad vi vanligen förknippar med en medeltida kristendom i uttryck och organisation där är 
en mycket sen företeelse och kan beläggas först under slutet av 1200-talet. Andra kristna uttryck 
däremot, som t.ex. ett genomfört skelettgravskick, ger intryck av att ha anammats i större delar av 
landskapet redan under 1000-talets första hälft (Broberg 1991:53, 76). Precis som Gräslund lyfter han 
fram de då nyligen (åter-) uppmärksammade sammanbyggda rektangulära stensättningarna som en 
fornlämningstyp vilken med stor säkerhet kan sägas innehålla kristna eller kristet påverkade 
skelettgravar. Broberg är också tydlig med att skelettgravar även förekommer under samma typer av 
gravmonument som brandgravarna, dvs. högar, rösen och runda stensättningar (1991: 51).  

Som vi berört ovan kan man även hos Ambrosiani finna information om att de senvikingatida 
skelettgravarna förekommer under alla typer av gravöverbyggnader (t.ex 1964: 71ff). Den insikten och 
introduktionen av Ambrosianis tredje gravfältstyp, det heterogena senvikingatida, hamnar dock ofta i 
skymundan eller som en källkritisk variabel rörande den i övrigt mycket tydliga modelleringen av 
järnålderns gravfält. I publikationer efter gravfältsmodellernas introduktion 1964 och speciellt efter att 
Hyenstrands publikationer (1974, 1984) anpassar dem till hela Mellansverige tenderar de att ofta 
förbises helt eller förpassas till källkritikens korta brasklapp. Att de sammanbyggda rektangulära 
stensättningarna uppmärksammas och att Gräslunds och Brobergs artiklar får så stort genomslag i slutet 
av 80-talet och början av 90-talet beror troligen på att fornlämningstypen är typologiskt distinkt. Därför 
kan de oproblematiskt lyftas fram och (åter-) inlemmas i de etablerade gravfältsmodellerna och 
bearbetas med bebyggelsearkeologins etablerade metoder, dvs. storskaligt studeras utifrån 
inventeringsprotokoll. Samtidigt framstår gravtypen som ett övergångsfenomen där dess placering på 
de gamla gravfälten, men kyrkogårdslika framtoning, gör att de passar väl in i det nya intresset för 
religionsarkeologi och den gryende post-processualistiska arkeologins intresse för mentalitet. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att det nyväckta intresset för de rektangulära stensättningarna med 
tidigkristna skelettgravar i skiftet mellan 80- och 90-tal i sig är ett övergångsfenomen. Det knyter, främst 
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genom Broberg (1990, 1991), an till den äldre bebyggelsearkeologin och ,främst genom Gräslund (1985, 
1987, 1991), också an till det nya post-processualistiska intresset för religion och människors 
föreställningsvärld. Samtidigt uppvisar de båda drag av äldre och yngre teoribildningar inklusive 
Almgrens bebyggelsehistoriska och tvärvetenskapliga infallsvinklar. 

Att skelettgravar av kristen karaktär även förekommer under andra typer av överbyggnader än de 
rektangulära, egentligen under precis samma typ av gravmonument som brandgravarna, är lika känt nu 
som tidigare för den som tittar djupt i gravlitteraturen. Komplexiteten i den insikten och dess 
konsekvenser för förenklade gravfältsmodeller gör dock att det är endast i slutet på 1900-talet, när det 
arkeologiska teoretiska och metodologiska fältet börjat genomgå en större förändring, som idéer om 
hybrid- eller övergångsformer, akulturation eller synkretism kan börja få genomslag igen. Etablerade 
idéer, eller hegemoniska diskurser, förändras dock långsamt. Genom att idéerna kring de rektangulära 
stensättningarna och den första generationens kristna passade bra in i de äldre modellerna kunde de 
lanseras och få stort genomslag. Samma goda passform gör dock att de fenomen som inte riktigt passar 
in, bl.a. tanken att skelettgravar även förekommer under högar och runda stensättningar, dränktes av de 
förenklade modellernas lättillgänglighet. I och med det kom den rektangulära stensättningen att 
förknippas med de tidigkristna skelettgravarna och ses som missionstidens gravskick par excellence. 
När inte längre det binära motsatsparet kyrkogård-gravfält kunde framhävdas övertog, mer eller mindre 
omedvetet, delvis de rektangulära stensättningarna och högar och runda stensättningar den rollen. 
Sådana motsatsförhållanden fungerar dock bara i grovt förenklade framställningar och i och med frågan, 
var begravdes bygdens första kristna, fick vi en glimt av den betydligt mer komplexa verklighet som 
kom till uttryck i förändringen av gravskicket under vikingatiden. 

Det är oklart hur läge kristna influenser påverkat samhället i stort i Skandinavien. Men vi måste 
räkna med ett inflytande från förmodligen 200-tal. Under yngre järnålder blev kontakterna med den 
kristna världen tätare och tack vare den lokala religionens gruppinriktade och inklusiva karaktär kunde 
troligen olika kristna element anammas utan problem. Två saker har påverkat vår syn på vikingatiden 
som kristnandets huvudperiod, de skriftliga källorna vilka vill framhäva Hamburg-Bremen-stiftets 
missionsgärning och att vad vi känner igen som kristna gravpraktiker börjar framträda tydligt. Båda är 
ett uttryck för ett sent skede i processen och säger mer om käll-författarnas ambitioner gentemot sina 
läsare och förhållandet mellan individ och kollektivt gravskick än det är ett mått på en trosinriktnings 
utbredning. 

Att trosbestämma gravar 
En ofta återkommande fråga rörande gravskicket under kristnandeprocessen och den sena vikingatiden 
är huruvida en grav är kristen eller hednisk. I boken Ideologi och mentalitet går Anne-Sofie Gräslund 
(2001, andra reviderade utgåvan 2002) igenom källorna till kristnandet och kristnandeprocessen ur ett 
arkeologiskt perspektiv. Hon understryker att om man förlitar sig på det normativa och skriftliga 
källmaterialet, vilket gör gällande att endast gravar på invigda kyrkogårdar är kristna så går det inte på 
arkeologisk väg att spåra de första kristna (2002: 44). Att det funnits kristna långt innan religionen fått 
ett så stort genomslag i samhället att begravningspraktikerna strukturellt förändrats och kyrkogårdar 
inrättats får ses utom tvivel. Gräslund menar därför att man måste pröva olika kriterier och väga samman 
element i gravskicket om man vill tala om kristna eller kristet påverkade gravar på äldre gravfält eller 
särskilda gravplatser utan spår av kyrkobyggnader (1991b, 2002: 44), samt att Inger Helene Vibe Müller 
och Dagfinn Skre påpekat samma sak för norska förhållanden (Gräslund 2002: 44; Vibe Müller: 1991: 
359ff; Skre 1995: 212f). 



Den yngre järnålderns gravskick i Uppland 

274 

För en ingående diskussion kring elementen 
hänvisas till Gräslund (2002: 45ff) och där 
förekommande referenser. Här kan kort 
konstateras att kremation inte a priori kan sägas 
representera hedendom och jordande 
kristendom. Likbränning praktiserades i 
tidigkristna miljöer på kontinenten och det var 
inte förrän i den polariserande miljön i samband 
med Karl den stores svärdsmission bland 
saxarna i slutet av 700-talet som det utfärdades 
förbud mot likbränning. Snarare är problemet att 
jordning praktiserades i Norden även innan 
religionsskiftet och att orienteringen av 
skelettgravar varierar kraftigt (Gräslund 2002: 
45; Nilsson 1992b: 24). Gällande gravgåvor är 
det viktigt att skilja på regelrätta offer, 
utrustning som den döde kan behöva i livet efter 
detta och dräktdetaljer eller personliga accessoarer.  

Att tillvaron efter döden, eller resan till det hinsides, ansågs vara i varierande grad lik de levandes 
och att den avlidne i varierande grad behövde konkreta föremål och föda , både i kristna och förkristna 
föreställningar gör att närvaron av föremål inte kan vara utslagsgivande i en trosbedömning. Att 
begravas med ståndsmässig utrustning eller att få en blygsam begravning utan några inventarier 
förefaller ha mer med klass än religion att göra. T.ex. Inga Hägg har påpekat vikten av rangbetecknande 
element i det vikingatida samhället (1984: 210ff) och Gräslund lyfter fram att liknande symboliska 
föremål därför inte skall räknas som gravgåvor utan personliga symboler. Den tydligaste skillnaden hon 
kan se finns i närvaron eller frånvaron av djur, främst hästar och hundar, som alltid saknas i kristna 
gravar (Gräslund 1991d: 206, 2002: 48f). I exemplet från Kyrsta, vilket presenteras senare i arbetet, 
finns dock ett undantag, där en hund fått följa med i en grav som i övrigt kan tolkas som kristen, så vi 
ska även var öppna för närvaron av djur i kristna gravar. Gräslund har också framhållit att man bör räkna 
med en övergångsperiod där rena gravgåvor använts i gravar som i sin samtid sågs som kristna. Bra 
exempel på hur närvaron av djur i gravar förändras över tid, även under den förkristna perioden, finns i 
Lilla Ullevi-gravfältet (Hed Jakobsson & Lindblom 2011) och fenomenet behandlas även av Biuw 
(1992) och Sten och Vretemark (1988). 

Idag finns också en ökad medvetenhet om att graven inte är spår av endast en händelse, utan att 
begravningen endast är en del av ett längre skeende vilket både föregår och följer efter begravningen, 
oavsett regionstillhörighet. Föremål, konstruktioner och deponeringar som påträffas i graven kan därför 
ha tillkommit i och med senare händelser, där bl.a. långa gravritualer, åminnelsemåltider eller praktiker 
som hänger ihop med hanteringen av odöda eller annan gravmanipulering kan ingå. Neil Price har t.ex. 
behandlat utformandet av elaborerade begravningsdramor i samband med förkristna begravningar 
(2010) och Andreas Norberg har skärskådat den fornnordiska förfäderskulten (2013). Spår av 
begravningsceremonier finns därför i många former, vissa religionsbundna, men de flesta snarare praktik 
eller mentalitetsstyrda (se t.ex. Østigård 2006). Några av de former Gräslund nämner är närvaron av 
broddar, troligen ett av de vanligaste fynden i brandgravar, äggskal, hasselkäppar och nötter, 
uppståndelseägg, vaxljus och amulettringar (Gräslund 2002: 49f). 

Var gravarna placerades i landskapet är en komplicerad fråga som blir ännu mer komplicerad om 
man betraktar källkritiska frågor om bevaring och bortodling tillsammans med frågor om vår 
förförståelse av gravbegreppet. Att människor dött kan vi ta för givet och vi vet också att före införandet 
av kristna kyrkogårdar, när vi får en markant ökning av gravar speciellt för kvinnor och barn, saknar vi 
många av gravarna som borde finnas samtidigt som vi arkeologiskt kan belägga en flora av praktiker 
förknippade med eld, ben och sten. Gräslund fokuserar på gravar av klassisk modell och diskuterar var 
de kom att lokaliseras efter kristnande, på avgränsade kristna gravplatser, vilket förefaller tidigare och 

De element Gräslund (2002: 45) diskuterar 
ifråga om huruvida man kan göra 
bedömningen om en grav är kristen, eller 
påverkad av kristendomen, är: 

1. Begravningsmetoden, kremation eller
jordande.

2. Orientering av obrända gravar. 

3. Utrustningen i gravarna. 

4. Spår av begravningsceremonier.

5. Lokalisering av gravarna. 

6. Gravarnas yttre form
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vanligare i Västergötland och södra Sverige (se t.ex. Svanberg 2003 & 2003b; Theliander 2005) och 
möjligen kan ha funnits på Birka, eller vanligare på de gamla gravfälten i form av individuellt invigda 
kristna gravar (2002: 50ff).  

Gällande gravarnas lokalisering och utformning så föreställer Gräslund sig att de kristna gravarna i 
huvudsak anläggs i kanterna på gravfälten med rektangulära stenramar som markörer. I dag vet vi att 
övergångstidens gravskick är mycket mer komplext och att Almgren delvis hade rätt när han 
identifierade stensättningar som kristna gravöverbyggnader (1934: 66f). Den speciella typ av gravar 
med stenram Gräslund pekade ut förefaller vara resultatet av ett kronologiskt eller ideologiskt skede i 
kristnandeprocessen och hon kopplar gravtypen, som finns på minst 127 gravfält i Uppland, till ett långt 
avstånd till sockenkyrkan (Gräslund 2002: 52; Blennå & Söderström 1995: 18, 23). Men precis som 
Gräslund (1980) redan identifierat gällande Birkas gravar, återfinns även en stor del av de senvikingatida 
skelettgravarna, oftast med kista, under runda stensättningar eller högar, dvs. gravöverbyggnader av 
äldre förkristen modell. Sten Tesch (2017) och Gunnar Andersson (2017) ger en överblick över synen 
på det senvikingatida gravskicket i Mälardalen i dag. Att vi kan räkna med en period av parallella kristna 
och förkristna inslag som är mycket längre än vi tidigare trott, troligen senast från slutet av 900-talet till 
en bit in på 1100-talet, är ingen överraskning.  

Hur många kristna kremationsgravar som finns i Sverige är omöjligt att säga. Gräslund är tydlig 
med att den tidiga kyrkan inte hade ett tydligt ställningstagande mot kremering, så kristna brandgravar 
är inte uteslutna, men anser att mycket tyder på att likbränningen i Norden är uteslutet förkristen (2002: 
45). Dock finns antydningar att de förekommer, som brandgraven från Galgebergsgärdet, Vadstena. 
Brandgraven är en typisk vikingatida brandgrav, troligen från början av 900-talet, med en stor oval-
rektangulär stenpackning som överbyggnad. I dess två brandlager påträffades de kremerade resterna av 
en vuxen person och ett eller två barn tillsammans med flera fynd, bl.a. fyra spännbucklor varav en 
innehöll en jordig grötblandning av krossade örter samt vit- och husmossa. Andra fynd var pärlor, 
mynthängen och spännen, samt de brända resterna av flera djur (Karlsson 2008: 41ff, appendix 3: 80). 
I benmaterialet påträffades även, i samband med urnan, de brända resterna av ett krucifix i horn. 
Krucifixet uppvisar stilistiska likheter med Jellingestenens korsfästelsescen. Nu är inte närvaron av ett 
krucifix i en grav något som automatiskt gör graven kristen, men som föremål betraktat väger det tungt 
i en bedömning. Extra intressant blir det då rapportens, delvis svårtydda, spridningskarta antyder att de 
bearbetade benbitarna påträffades i samband med urnan där även tre av de fyra spännbucklorna 
placerats, vilket indikerar en speciell status, då resten av fynden påträffades koncentrerade i brandlagret 
(Karlsson 2008: bilaga 4: 101, 104ff). Florent Audy nämner graven som en av fyra svenska gravar där 
krucifix förekommer tillsammans med mynthängen (Audy 2018: 141f). Det är dock oklart om han anser 
det vara ett hänge som burits i pärlraden mellan spännbucklorna eller burits på något annat vis.  

Ett annat inslag av kors i brandgravar är närvaron av en Sachsenpfenning, ett korsprytt mynt präglat 
1015-1065 som påträffades i en brandgrav i Gamla Uppsala (Gräslund 2013: 115). Gräslund diskuterar 
2001 närvaron av hängkors i gravar närmare och nämner att de, bl.a. i Birka, uppträder i kvinnogravar 
under 900-talet, men att även två manliga gravar, från Gotland, uppvisar dem (2002: 58ff). Det då äldsta 
kända krucifixet var filigrankorset från kvinnograven Bj 660 i Birka, vilket innebär att vi nu har två 
tidiga krucifixframställningar. Flera av de tidiga hängkorsen är enkelt tillverkade vilket Gräslund tolkar 
som att symbolvärdet var större än smyckevärdet, något som också stöder tolkningen att de faktiskt haft 
en religiös innebörd (2002: 59; 1984: 111ff). Andra föremål som kan kopplas till en ännu tidigare kristen 
närvaro är de ibland korsprydda frisiska kannorna, ofta kallade tattingerkannor trots att de förefaller 
producerade i Westfalen, glasbägare med pålagt bladguld, vissa typer av nycklar och stora bronsfat (Se 
vidare Gräslund 2002: 60ff). De flesta av dessa föremål återfinns från 800-talet i speciella miljöer så 
som Birka, Helgö, Uppåkra, Borg i Lofoten och Valsgärde. Få har diskuterat möjligheten med kristna 
brandgravar närmare, dock berörs fenomenet i flera uppsatser (t.ex. Arvidsson 2007; Wuopio 2015) och 
Sten Tesch ser det som en möjlig förklaring till att brand- och skelettgravar återfinns parallellt på samma 
gravfält så länge i Mälardalen (2017: 16). 

Gräslund avslutar sin diskussion om gravar och föremål i Ideologi och Mentalitet med iakttagelsen 
att även om det är svårt att uttala sig om huruvida en enskild grav är kristen eller ej så är det generella 
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mönstret, med en övergång från brandgravar med riklig utrustning och inkluderande djur, via rikt 
utrustade skelettgravar, till skelettgravar som endast innehåller dräktdetaljer och smycken på de gamla 
gravfälten till rent kristna gravar belägna på kyrkogårdar, tydligt (2002: 63f). Att förändringen sker i 
gravpraktikerna, ett område som vanligen uppfattas som ytterst konservativt, och att kultplatskontinuitet 
förefaller vanlig under en lång och lugn kristnandeprocess där materialet inte alls stöder den äldre 
konfrontationstanken är iakttagelser som Gräslund också gör (2002: 64). Här är det även intressant att 
Gräslund argumenterar för en lång period av religiös ackulturation där föremål från både den kristna 
och den förkristna sfären kunde användas tillsammans och att båda kategoriernas symboliska innebörd 
kunde uppfattas som stark (2002: 64). 

Brandgraven från Galgebacksgärdet är ett bra exempel på svårigheterna med att arkeologiskt hitta 
spår av en mental föreställningsvärld innan den hunnit avlagrats i materiella strukturer vi känner igen, 
eller när materiella spår går emot stereotypa och förenklade kategoriseringar. Utan fragmenten av 
krucifixet hade graven klassificerats som förkristen, personerna i den likaså. Att fragmenten fanns i den 
antyder för oss närvaron av en betydligt mer komplex och svårfångad verklighet där våra moderna 
klassifikationer stöter på motstånd. Att personerna begravda i graven  var fast förankrade i en yngre 
järnåldersmentalitet när det gällde klädedräkt, mode och begravningspraktiker, två relativt snabbt 
föränderliga och en mycket långsam praktik förankrad i longue durée och kulturella minnen, råder det 
inga tvivel om. Vi kan samtidigt ana närvaron av embryot till medeltiden och kristendomen som 
oproblematiskt förekommit i den skandinaviska världen i form av idéer och sporadiska artefakter sedan 
romersk järnålder.  

Det är en utmaning att avgöra vad som är nytt och vad som är gammalt, synkretism och 
ackulturation, mission och inhemsk utveckling i historiens dynamik när vi har haft ett närmare 500 år 
långt utbyte av idéer, föremål och praktiker mellan Skandinavien och Roms östra och västra delar. Ett 
utbyte som pågått både före och efter 200-talets kris då den romerska armén och 
kolonialadministrationen germaniserades (Fischer 2005: 97ff), och från 300-talet då kristendomen gick 
från att vara kejserligt favoriserad till att bli statsreligion och t.ex. anammad av goterna vilket antyder 
ytterligare en svårfångad väg för influenser av olika slag som kan ha nått Skandinavien (Gräslund 2002: 
18ff; Markus 1993: 70ff; Hallencreutz 1982: 52ff).  

Alla idéer som anammats under romersk järnålder och folkvandringstid blir en del av den inhemska 
dynamiska utvecklingen av praktiker och föreställningsvärld, speciellt hos den vitt beresta 
krigarearistokratin. Se t.ex. Kaliff & Sundqvist (2005) för indikationer på influenser i Oden-bilden från 
Mithras-kulten, eller Andersson och Herschend (1997) för mer generella kontakter mellan Rom och 
Skandinavien. I det långsamt germaniserade Rom, och utanför anammas kristendomen i olika former, 
Irland och Storbritannien utvecklar en keltiskt inspirerad kristendom, i öst utvecklas Arianismen och 
den Bysantinska kristendomen och under Karls den store skapas en tung ny maktfaktor med kristna 
förtecken i Västeuropa. Under den yngre järnåldern, speciellt pådriven av Karl den stores ambitioner, 
får vi nya skriftliga källor som talar om en ny våg av riktad mission mot de germanska och 
Skandinaviska folken. Det är egentligen denna sista våg av kristna influenser vi oftast talar om när vi 
talar om kristnandeprocessen, även om det bara är den senaste i en lång rad reciproka vågor. De skriftliga 
källorna antyder dessutom att det är minst lika mycket en rörelse riktad ut från de skandinaviska länderna 
pådriven av en inhemsk dynamik och politiska ambitioner som utifrån kommande influenser.  

Komplexiteten vi kan ana ovan är bara en bråkdel av de verkliga förhållandena och vi har ännu inte 
ens nämnt influenser mellan de germanska folken i Skandinavien och folken norr och öster därom. Bl.a. 
lyfter Neil Price, med en koncis forskningshistorik, fram kontakten mellan samisk och germansk 
religion, samt de potentiella inslagen av shamanism, under och före vikingatid i sin avhandling The 
Viking Way (2002: 233ff, 279ff). Vi behöver även ha i åtanke att komplexiteten är ett resultat av 
asymmetriska kontaktytor och heterogena temporaliteter som samspelar i vad t.ex. Steve Mrozowski 
skulle kalla det kulturhistoriska rummet (Mrozowski & Illouze 2012: 123f). Som exempel kan vi utgå 
från, som Svanberg gör gällande med hänvisning till Ernest Gellner, att aristokratin identifierar sig mer 
med sin klass än med lokalsamhället och att deras gravar har mer gemensamt med andra gravar i ett 
överregionalt kontaktnät (Svanberg 2003b: 17). Helt åtskilda är de dock inte då det oftast finns en 
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anknytning till lokalsamhället och att lokalsamhället ofta anammar och imiterar aristokratins sedvänjor. 
Så i det sammanhanget kan man förenklat tala om en plan kontaktyta lokalt som via en vertikal 
samhällshierarkisk kontaktyta knyts samman med en överregional, till och med internationell, plan 
kontaktyta som is in tur är knuten till hierarkiska strukturer. En bra illustration av vikingatidens 
kosmopolitiska överklass finns i Dagfinn Skres artikel om de norska sjökonungarna (2017). 

En av nordisk religionsforsknings mer namnkunniga, Thomas A. DuBois, anser att för att förstå de 
vikingatida religionerna, som i de västnordiska källorna framstår som decentraliserade grupper av 
troende fokuserade på olika individuella eller lokala gudomar, måste vi se dem som en del av en större 
helhet av interagerande folk och religioner som kontinuerligt bidrar till samhällets sociala, religiösa och 
politiska utveckling i det vikingatida Norden (1999: 4f, 7f). Han är vidare mycket kritisk till de 
tankegångar vilka ofta outtalat förekommer i studier av förkristen religion eller kristnandeprocessen som 
gör att de inblandade religionerna, såväl förkristna som kristna, framställs som statiska och oföränderliga 
på ett sätt de aldrig varit (1999: 11f). DuBois ser i den vikingatida världen ett nät av 
beroendeförhållanden vilka resulterar i långsiktiga interkulturella relationer oberoende av religion eller 
språk: 

And while cultural boundaries remained stable, individuals, goods, and cultural 
traits (including religious traditions) circulated regularly among the cultures (1999: 
10).  

Att det därför finns både likheter och stora olikheter i källmaterialet är ingen överraskning. Gräslund 
lyfter fram hur olika landskap skiljer sig kraftigt åt i källmaterial och kristnandeförlopp och att de lokala 
variationerna tilldragit sig forskning, samtidigt som olika ämnen tenderar att se olika förlopp (Gräslund 
2002: 30, med referenser). Arkeologer tenderar att se kristnandeprocessen som en lång process, då 
arkeologiska källmaterial speglar kollektiva och ibland undermedvetna attityder och praktiker över lång 
tid, medan religionshistoriker och andra som främst använder textkällor, vilka alltid är medvetet 
formulerade, oftare ser snabba och polemiserade förlopp (Gräslund 2002:14, 30f; jfr Schødt 1989: 198). 

DuBois kända verk Nordic religions in the Viking age (1999) behandlar den 500 år långa perioden 
mellan ca 800 – 1300 och då han främst använder skriftliga källor, trots ett stort inslag av arkeologiska 
källor, rör sig huvuddelen av verket kring förhållandet mellan kristendom och den äldre religionen. Vi 
å andra sidan ser i de materiella spåren ekon av betydligt äldre praktiker med rötter i bronsålder där 
praktikerna kring död och begravning är förankrade i landskapet i den längsta av duréer. De familje-, 
eller bygdespecifika, traditioner som rör de praktikerna är gamla till och med i ljuset av de förändringar 
och centralisering av makt och religion under folkvandringstid Charlotte Fabech lyfter fram med sin 
välkända modell från 1991. 

Officiell och privat religion 
DuBois diskuterar olika former av troskollektiv, communities of belief, och exemplifierar det med utdrag 
ur isländska sagor (1999:3ff). För honom och för alla som nyttjar sagamaterialet, såväl som för de flesta 
som diskuterar religion, blir det tydligt att religionen framställs och figurerar på två olika plan. Jag väljer 
att kalla dem det privata och det officiella planet.  

Gränserna överlappande mellan dem, men här görs ändå distinktionen för att kunna nyansera synen 
på fenomenet. Det privata planet omfattar den personliga och delvis familjebaserade typen av religion 
som praktiseras privat och i hemmet. Den rör såväl personlig övertygelse och världsbild som de 
mentaliteter och praktiker vilka kringgärdar den omedelbara familjens fortlevnad. DuBois ger flera 
illustrativa e (1999:3ff). Bland dem finns Þórólfr Mostraskegg i Eyrbyggjasaga som har ett personligt 
förhållande till Tor vilket han tar på så stort allvar att hans grannar och söner finner det påfrestande. 
Þórólfrs personliga tro får även ett landskapselement då han viger ett näs, Þórsnes vilket avgränsas med 
en jordvall, till Tor och inför särskilda regler, t.ex. att man inte får göra sina behov på näset. Näset 
innehåller även Helgafell, det heliga fjället, i vilket släktens döda sägs bo. (DuBois 1999: 5f) Legenderna 
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kring Helgafell är intressanta då de knyter relativt sena berättelser från ett sent koloniserat landskap till 
de förfädersrelaterade landskapsbundna sten- och benpraktiker vi diskuterat tidigare. Þórólfrs idéer 
påverkar hans familj och närmaste grannar och då de delvis är projicerade utåt tangerar de lätt begreppet 
officiell religion, men eftersom de bara är beroende av honom och inte påverkar samhället i övrigt kan 
de ses som privata.  

Ett annat exempel på privat religiositet som hamnar i konflikt med den officiella religionen är 
Eyvindr Kinnrifi som förekommer i Snorre Sturlasons Óláfs saga Tryggvasonar. Ólof ställer Eyvindr 
inför valet att bli kristen eller dö. Eyvindr anser sig dock inte kunna bli kristen på grund av att hans 
födelse möjliggjorts tack vare att hans barnlösa föräldrar tagit samisk magi till hjälp (Dubois 1999: 6). 
Här finns således ett bra, men litterärt, exempel på personlig övertygelse, externt situerade 
identitetsaspekter och praktisk fertilitetsmagi i familjesammanhang. I just det här fallet krockar dock 
Eyvindrs privata religion med Óláf Tryggvasons ambition att byta Norges officiella religion. I vanliga 
fall skulle det inte inneburit några större konsekvenser om två personers privata religion var olika. Dock 
i det här fallet är Óláfr tronpretendent eller kung vilket gör Eyvinds val av personliga övertygelse 
oförenligt med landets nya officiella religion såväl som härskarideologins förpliktelser. Ólof torterar 
därför Eyvindr till döds. 

I fråga om skillnaden mellan officiell och privat religion är det viktigt att inte blanda ihop 
kategoriseringen med den ofta nedlåtande kategorisering i officiell och folklig religion som var vanligt 
förekommande i religionsforskning av något äldre datum (Se vidare Norberg 2017: 193). Ofta har 
officiell religion sammankopplats med ofördärvade läror praktiserade av en social och religiös elit med 
frälsning eller andligt välmående som mål och kanaliserade genom samhällets religiösa institutioner. 
Den folkliga eller privata religionen har därav ofta betraktats som mindre intressant och närmast profan 
i sin enkelhet. Religionssociologen Meredith B. McGuire sammanfattar debatten kring den, nu förlegade 
synen, och hävdar att skillnaden mellan officiell och ickeofficiell religion är meningslös då definitionen 
av religion i sig är en social konstruktion (2002:113f). Enligt henne är skillnaden endast ett resultat av 
en historisk process genom vilken olika sociala grupperingar använt sin makt till att privilegiera vissa 
former av religiösa praktiker över andra. 

Att religion spelar en grundläggande roll i de flesta samhällen råder det ingen tvekan om. Èmile 
Durkheim ser religion som en integral del av samhället i sin The Elementary Forms of the Religious Life 
(1915) och via honom och socialantropologer som A.R. Radcliffe-Brown och E.E. Evans-Pritchard har 
litteraturen och insikten om religionens roll i samhället vuxit i insikt och omfång. Se t.ex. 
forskningshistoriken hos Lessa och Vogt (1979: 1ff, 36ff). Kända namn i sammanhanget är t.ex. 
Bronislaw Malinowski, som arbetade med religionens funktion i samhället, se t.ex. hans ”Magic, 
Science, and Religion” (1925/1948) eller Myth in Primitive Psychology (1926) i vilken han lyfter fram 
mytens viktiga roll i samhället (Lessa & Vogt 1979: 37f). Mytens viktiga roll lyfts också fram av 
Radcliffe-Brown, bl.a. genom hans analogi om samhällsorganismen i ”Religion and Society” (1945) 
och Frazer-föreläsningen ”Taboo” (1939). Lessa och Vogt sammanfattar Radcliffe-Browns huvudtes 
med att  

… religious and magical rituals exist and persist because they are part of the 
mechanism by which society maintains itself in existence by establishing certain 
fundamental social values … (1979: 47).  

Många andra har arbetat vidare med myt och ritual, t.ex. Clyde Kluckhohn (1942 m.fl.) som lyfter fram 
hur myter och ritualsystem kan ses som kulturella produkter och kan fungera olika på olika nivåer i 
samhället, eller Bruce Lincoln (1986 m.fl.) som djupstuderat myter med Indoeuropeisk koppling. För 
oss som arbetar med de materiella resterna av myter och ritualer räcker det att med Radcliffe-Brown 
framhäva myten och ritens centrala roll i och för samhället. För mer information om religion och 
sammanhållning i samhället se t.ex. McGuire (2002:196ff). 

Ur vårt perspektiv är det intressant att fortfarande arbeta med distinktionen privat och officiell 
religion, inte ur en värderande synvinkel, utan som ett medel för att studera samhällsförändring då 
religiösa myter, föreställningar, praktiker och materiell kultur är knutna till samhällsfunktioner och 
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organisation. Närmast till hands ligger t.ex. rättsväsen och härskarideologi, men även idéer kring ideal, 
ägande och gruppidentitet. En studie av religionsförändring kommer därför innefatta mycket av det som 
omfattas av begreppet kultur och sedvänjor, två begrepp som är ofrånkomligt hoptrasslade med 
begreppet religion.  

Med hjälp av McGuires synsätt, att vad som är religion definieras av tid- och platsbundna social 
konventioner (2002:113f), kan vi dock definiera som tillhörande den officiell religionen alla praktiker 
och föreställningar vilka upprätthåller samhällsfunktionerna och är religiöst eller mytiskt sanktionerade. 
I ljuset av det blir det mycket intressant att iaktta hur olika företeelser behandlas och kategoriseras, samt 
hur de manifesteras materiell. Vissa ses som grundläggande för samhällsordningen, vissa för familjen 
eller individen och andra kan vara neutrala, byta roll, förlora eller öka i betydelse. 

Kristnandet, gravskicket och samhällsförändring 
Vad som förändras under ett religionsskifte, och hur, har behandlats av Orri Vésteinsson i en artikel om 
isländska begravningsparadigm (2016). Han sätter fingret på ett vanligt fenomen, nämligen att vi idag 
tillskriver konverteringen till kristendom så stor betydelse att vi blir blinda för detaljerna och vad de kan 
säga om samhället som genomgår religionsförändringen. Nämligen:  

Indeed, the significance of the conversion to Christianity is such that we tend to 
assume that all evidence that can reasonably be related to it is also explained by it. 
This is not necessarily so. Rather, conversion often provides us with evidence that 
is equally, if not more, illuminating for the society undergoing the change than the 
change as such (2016: 321). 

Så hur religionsförändringen sker avslöjar mycket om samhället och samtidigt mycket om vilka värden 
och föreställningar de inblandade lade mest vikt vid.  

Två verk vilka ofta refereras till och som kan sägas ha betydelse även för studiet av arkeologiskt 
material är den norske historikern Fridtjov Birkelis arbete Norske steinkors i tidig middelalder. Et bidrag 
til belysning av overgangen fra norrøn religion til kristendom (1973) i vilket han presenterar tre faser 
kristnandeprocessen bör ha genomgått och kyrkohistorikern Jan Arvid Hellströms Vägar till Sveriges 
kristnande (1996) där Hellström presenterar en utveckling av Birkelis kristnandefaser som passar för 
Sverige. De nivåer, eller faser, som kristnandet sprider sig på i samhället som Hellström lägger fram är 
(1) den individuella, (2) den kollektiva och (3) den kyrkorättsliga (Hellström 1996: 163ff). Hellström
utarbetade sina nivåer för att framhäva att det kronologiska förloppet skedde olika snabbt i olika delar
av landet och Gräslund presenterar en mer kronologisk bild av förloppet utifrån det arkeologiska
källmaterialet (2001, 2002).

När man pratar om huruvida en grav är kristen eller ej är det viktigt att tänka på vilken nivå i 
kristnandeprocessen de som skapat graven varit samt vad man menar med ”kristen”. Kristendomen 
förekom som individuell religion under flera hundra år, och utövades troligen på ett sätt som var helt 
förenligt med den lokala kulten, innan den fick något kollektivt genomslag. Den kristendom som 
utövades i Mälardalen under 1000-talets mitt och lämnat runstenarna och skelettgravar på ättebackarna 
som främsta källmaterial sågs inte av utomstående, speciellt inte missionärer och isländska 
sagotecknare, som en riktig form av kristendom (jfr Janson 1998). Men personerna som utövade den 
ansåg självklart att det var en riktig kristendom. I många fall också en typ av kristendom som utövats i 
flera generationer av deras släktingar. På samma sätt kan inte den missionskristendom som 
missionärerna förespråkade antas vara samma form av kristendom som möter oss i det medeltida 
katolska kyrkomaterialet (Sanmark 2004: 39ff, 180). Bl.a. Visionsdiktningen och Heliand ger en god 
bild av detta (Andersson 2005: 28; Strömbäck 1982: 171-186; Murphy 1992, 1995). 

Utifrån ett arkeologiskt källmaterial kan vi inte avgöra vilken religion en död person bekänt sig till. 
Vi kan dock på goda grunder uttala oss om i vilken tradition, eller vilka praktiker som utfördes när, 
personen begravdes. Frågan om en grav är kristen eller ej måste därför ses som en bedömning av alla de 
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gravelement Gräslund förespråkar (2002: 45ff) på en multivariabel skala där bedömningspunkten för 
vad som utgör en kristen grav varierar med både gravläggarens och betraktarens perspektiv. Om 
gravskicket genomgår en tydlig förändring av flera av gravelementen brukar också i detta sammanhang 
tolkningen vara att rör sig om ett byte av religion. De flesta författare som bearbetas i detta arbete gör 
oftast det antagandet och bedömer skelettgravar vilka uppkommit i samband med en tydlig förändring 
av flera element i gravskicket som kristna. Tyngst väger ett byte från brandgravskick till skelettgravskick 
och en minskning av föremål och djur som placeras i graven. Både skelettgravskick och fyndfattiga 
gravar har förekommit under hela järnåldern, men kombinationen av de två elementen förefaller ovanlig 
i ickekristna gravfältskontexter. Den förekommer förvisso i t.ex. massgravskontexter eller i 
människooffersammanhang, men i de fallen avslöjar en analys av gravkontexten snabbt deras speciella 
karaktär. Matthias Toplak har visat att strandkanten där det stora skelettgravfältet i Kopparsvik är 
beläget kan betraktas ur ett kristet perspektiv (2015, 2018), men både gravfältets karaktär och placering 
gör att det tydligt faller utanför gravfältsnormen.  

Även jag ser kombinationen av de tidigare ovanliga elementen, förändring till skelettgravskick och 
få fynd, i en kontext där brandgravskicket tidigare varit förhärskande som en stark indikation på att 
gravbyggarna blivit kristna. Även om vi inte kan uttala oss om den personliga religiösa uppfattningen 
är det otvetydigt att man har anammat en begravningspraktik som har mer gemensamt med den 
medeltida katolska kristna än med den äldre förkristna och det är vad jag avser när jag använder 
begreppet kristna gravar. Det bör dock åter understrykas, med hänvisning till bl.a. Vésteinsson (2016) 
och J Assmann (2008) att de sociala normerna är helt avgörande för uttrycken förändringen tar sig. Det 
tidigare vanliga synsättet inom kristnandeforskningen att betrakta den kristna och den förkristna 
religionen, och i förlängningen även gravskicken, som två parter i ett motsatspar är för perioden 
ohistorisk och något Amanda Wuopio visat bygger på ett kolonialt betraktelsesätt som verkat hindrande 
för forskningen (2015: 14ff, 58f)  

Gravfältsstudierna i kapitel 7, speciellt av Lilla Ullevi-gravfältet (Hed Jakobsson & Lindblom 
2011), visar att även det förkristna gravskicket förändras under hela järnåldern. Den Middle Ground-
situation som uppstår under 900- och 1000-talet skapar en tillvaro vilken karaktäriseras av hybriditet, 
där förkristna- och medeltida kristna drag kombineras i gravskicket, och måste betraktas på sina egna 
villkor (Gosden 2006; Wuopio 2015; Mejsholm 2009). Det är mycket möjligt att man kunde kremeras 
och fortfarande se sig själv som kristen i ett tidigt skede av kristnandeprocessen (Tesch 2017; Gräslund 
2001:45, 2013, Wuopio 2015: 55). 

Analyserna i detta arbete visar att bropraktikerna och den materiella kopplingen till de äldre 
gravmonumenten är den röda tråd som löper genom förändringen av gravskicket under 
kristnandeprocessen. Först mycket sent i kyrkans kyrkorättsliga organisationsfas när kristnandet 
övergick från att gälla bara den offentliga kulten och börja genomsyra hela samhället, vilken vi bl.a. ser 
uttryckt i sockenbildning och nedtecknandet av de medeltida landskapslagarna under 1100- och 1200-
tal (se bl.a. Brink 1996, 2013), blir de äldre gravpraktikerna ett problem som måste bekämpas eftersom 
de också är knutna till en form av samhällsmotstånd (Vésteinsson 2016; jfr Andersson 2005: 147ff; Hed 
Jakobsson 2017: 88f, 93ff).  

Ett steg i den processen har troligen varit att flytta begravningspraktikerna och hanteringen av döda 
från den mycket lokala eller familjebaserade sfären till en reglerad på högre nivå. Att kremationer och 
deras omedelbara förberedelser beskrivs i källmaterialet, bl.a. Beowulf och Ibn Fadlan, visar att 
kremationen haft ett publikt element. Men den nära totala avsaknaden, Ibn Fadlans beskrivning 
undantagen, av beskrivningar på hur kroppen och bålresterna behandlades antyder att de delarna av 
ritualen sågs som familjeangelägenheter. 
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Kristnandet och ättebackarna 
Att synen på ättebackarna som hemvist för den första generationen, eller generationerna, kristna har 
förändrats har vi sett i vår genomgång. Från Almgrens (1904b, 1934) oproblematiska hållning till 
problemet med att passa in dem i Ambrosianis (1964) och Hyenstrands (1974, 1984) modeller. Bilden 
av missionen stöds av bl.a. Alexandra Sanmark i avhandlingen Power and Conversion: A Comparative 
Study of Christianization in Scandinavia (2004). Ytterligare förklaring till att ättebackarna behåller sin 
roll nära hundra år längre än i södra Skandinavien bör finnas i två aspekter. Nämligen, för det första, att 
den tidiga missionen endast riktade sig mot den officiella kulten och de samhällsbärande funktionerna, 
vilket vi ser tydligt i det isländska fallet, och att begravningar var privata eller som mest lokala 
angelägenheter. Den andra aspekten, som belyses av Cecilia Ljungs studie av tidigkristna 
gravmonument (2016) är att förändringen av gravskicket är intimt sammanlänkad med synen på 
markägande och maktutövning. Större sammanhållna jordegendomar resulterar i ett begränsat 
runstensresande i götalandskapen, vilket även torde återspeglas i en lägre frekvens av gravhögar (2016: 
216). Clas Tollin har också kunnat visa att kyrkoplacering och sockenbildning har påverkats av 
markägosituationen (2010: 135ff, 155; 2012: 346; Ljung 2016: 218)  

Att kristnandet haft en nära koppling till markägande, ekonomisk fördel och maktutövning kan ses 
i paralleller från Island när fristatstiden, þjóðveldið, genom maktcentraliseringen under 1100-talet 
övergår i Sturlungaperioden. Kristnandeprocessen är där direkt hoptrasslad med centraliseringen av 
makt hos mäktiga familjer vilka samlar på sig godeord och de nya kyrkliga ämbetena ( se bl.a. 
Sigurðsson 1999; Byock 2001). Den gryende kyrkliga organisationen, även i relativt tidigt stadium, 
innebar en ny ekonomisk maktfaktor vilken möjliggjorde för vissa familjer att ackumulera rikedom 
utöver den genererad av markägande och de äldre politiska och juridiska institutionerna. Agneta Ney19 
har behandlat samhällsförändringen på Island under äldre medeltid och kan visa hur de nya kyrkliga 
ämbetena kom att utnyttjas i maktkampen mellan de framväxande storgodarna. Samtidigt sökte kyrkan, 
främst biskop Þorlákr Þorhallsson i Skálholt, förgäves få kontroll över stormännens privata kyrkor och 
införa en mer kyrkligt sanktionerad syn på familjen och prästers celibat (Breisch 1994:33ff). Situationen 
är delvis analog med den i Mälardalen under kristnandet där den tidiga kyrkans införande är avhängig 
välvilligt inställda sponsorer i överklassen, vilket samtidigt leder till att en kyrklig organisationsfas kan 
fördröjas om den går emot överklassens önskningar. I det långa perspektivet kan vi ana att det finns ett 
samband mellan det sena kristnandet av Sachsen och Skandinavien och den protestantiska rörelsen. Ney 
kan vidare visa hur kristnandeprocessen och den nya kyrkliga hierarkin kom att rubba den äldre 
samhällsordningen med en tilltagande maktcentrering och hierarkisering som följd. Processen medförde 
även en ökad territorialisering av godarnas maktsfärer och en glidning från vad som tidigare var 
personliga och ättebaserade patronus-clientus förhållanden till en mer geografiskt baserad maktbas där 
ett förhållande till den lokale storgoden var en förutsättning (1994: 35f).  

Jesse Byock har visat att maktcentraliseringen och hierarkiseringen under slutet av frihetstiden och 
sturlungatiden skapade en ny samhällsklass (2001). Den tidigare relativt plana hierarkin med godar som 
ätternas och bygdernas sociala, religiösa och juridiska nav förändrades mot en där några familjer 
ackumulerat tillräckligt mycket makt och även flera godeord så de börjar kallas stordgodar (2001: 
341ff). Den nya nivån av aristokrati var till stor del finansierad av kyrkliga godsinnehav vilket tillät att 
de kunde utöva inflytande över större områden än tidigare och ha överregionala ambitioner. Detta 
skapade lokala maktvakuum vilket i sin tur skapade en klass storbönder, vilka många tidigare hade haft 
godeord eller formell makt i sina bygder, som nu kom att bli informella maktfaktorer och storgodarnas 
mellanhänder (Byock 2001: 343ff). Byock beskriver hur framväxten av den isländska sagalitteraturen 
hade en politisk aspekt i det att den användes för att legitimera storbönders och godars politiska makt 
och ställning i de olika landsändarna. Genom skapandet av sagakorpuset skapades ett intrikat nätverk 
av släkt- och beroendeförhållanden vilka utnyttjade landnamstidens mytiska förflutna för att legitimera 
storböndernas och storgodarnas maktanspråk (Byock 2001: 244). 

19 Tidigare Agneta Breisch. 
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Situationen på Island är förstås inte helt analog med den i Mälardalen där ätter med anspråk på makt 
och jordägande varit etablerade sedan folkvandringstid eller ännu längre tillbaka. Men hur 
sagamaterialets narrativ utnyttjades för att skapa legitimerande maktnätverk knutna till landskapet är 
fullt jämförbart med hur gravar och gravfält användes för att skapa noder i landskapet vilka permanent 
skapar och återetablerar samma typ av legitimerande narrativ. I det föregående kapitlet om nya gravskick 
och ben- och stenpraktiker, samt i nästa kapitel om landskap och minne, understryks att det finns ett 
starkt samband mellan gravskicket, landskapet och individkonceptet. Samtidigt står det klart att delar av 
gravmonumentens roll som narrativ nod i landskapet under kristnandeprocessen flyttas till runstenarna. 
Runstenarna kan i sin tur användas för att visa på förändring i framställningen av kristendomen och hur 
stora familjer med tiden splittras upp i mindre kärnfamiljer  
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Kapitel 6 
Landskap och materiellt minne 

Följande kapitel presenterar teorierna som möjliggör förståelsen av de förändringsskeden och praktiker 
vi kan observera i kapitel 4, rörande ben- och stenpraktikerna och de nya gravskicken, och i det följande 
kapitel 7. Minnespraktikerna är centrala för skapandet av identitet och sociala normer, de är också 
centrala i förståelsen av gravar och gravmonument. Kosmologi och föreställningsvärld är intimt 
sammanbundna med minnespraktikerna i ett reciprokt förhållande. Ett utmärkande drag hos den yngre 
järnålderns minnespraktiker är accentueringen av det förflutna och kopplingen till de döda genom 
bropraktiker vilka skapar länkar mellan det förflutna och framtiden. Vi nämner även bropraktikerna kort 
i kapitel 1, i stycket ”Att förstå gravfälten”. Genom bropraktikerna kan vi förstå utformningen av den 
sena vikingatidens gravskick vilket varken kan definieras som kristet eller förkristet. Följande kapitel 
beskriver den teoretiska bakgrunden till bropraktikkonceptet. Kapitlet diskuterar även kopplingen 
mellan landskap, materialitet och minne i förhållande till plats. Nedan presenteras också de två 
begreppen historisk gravitation, vilket beskriver hur en plats genom händelser och människor handlingar 
ges en ”tyngd” som påverkar och formar framtiden, och monumentgravitation, vilket beskriver 
fenomenet när en plats eller ett monument genom upprepade händelser och handlingar fysiskt eller 
strukturellt fått sådan betydelse att det tvingar människor att förhålla sig till det. De olika typerna av 
minne och monument och deras inverkan på de levande kan dessutom förstås genom begreppet 
minneslandskap vilket presenteras i kapitlets avslutning. Gravarna i landskapet är ett utmärkande drag 
för den yngre järnålderns kulturella minneslandskap. 

Minne 
Forskningen kring minne är omfattande och sker inom en stor mängd ämnen, t.ex. psykologi, sociologi, 
kriminologi, antropologi, arkeologi och många, många, fler. Nedan följer en mycket kort 
sammanfattning av de aspekter vilka har störst betydelse för avhandlingens studie. För den som vill veta 
mer om utvecklingen av forskningen på minnet utöver individens hänvisas till Hirst & Rajarams koncisa 
sammanfattning i Journal of Applied Research in Memory and Cognition (2014). När det gäller en 
sammanfattning av en stor del av minnesforskningen och alla dess applikationer ur ett svenskt 
arkeologiskt perspektiv, men även minnets historia och historiekultur, är de första fyra kapitlen i Ann-
Mari Hållans Stenholms avhandling Fornminnen. Det förflutnas roll i det förkristna och kristna 
Mälardalen (2012) en bra sammanfattning. Också Eva Thäte behandlar återanvändning av monument i 
avhandlingen Monuments and Minds. Monument Re-use in Scandinavia in the Second Half of the First 
Millenium AD (2007). För alla som är intresserade av sambandet mellan minne och materiell kultur är 
Andrew Jones bok Memory and Material Culture svåröverträffad (2007). Elizabeth Hallam och Jenny 
Hockeys bok Death, Memory and Material Culture (2001) ger samma perspektiv med utifrån ett 
betydligt modernare källmaterial. 

Minne och de fysiska praktiker som kommer ur det är det vilket låter oss forma en uppfattning om 
vår identitet, på ett personligt och ett kollektivt plan. Identitet å sin sida är också kopplad till tid och 
grupprelationer. Minnet hjälper oss att forma en syntes av tid och identitet (Assmann 2008: 109). 
Processen att minnas är däremot intimt förknippad med social interaktion och hierarkier (Hirst & 
Rajaram 2014: 239). Minnets konstruktion av det förflutna är därför en viktig del i föreställningen och 
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skapandet av framtiden. Social interaktion och yttre miljö är speciellt viktiga för att skapa de ramverk 
som strukturerar individens minnen och förvandlar dem till meningsbärande mönster i form av identitet 
och självbild (Vygotsky 1980). Ur det kommer att gruppminnen är delvis formbara och distribuerade 
bland gruppens medlemmar då gruppbildning och gruppminne interagerar och är ett resultat av samma 
sociala interaktioner (Hirst & Rajaram 2014: 239). Loftus visade genom forskning på så kallad postevent 
misinformation att social interaktion kan förändra och till och med skapa minnen hos individer (2013). 
Andra, t.ex. Gabbert, Memon och Allan (2003) och Meade och Roediger (2002) har fört tankegångarna 
vidare till mer vardagliga situationer där social interaktion, främst i form av samtal, resulterar i memory 
conformity, dvs. likriktning av minnen inom en grupp. Implikationerna därav ger vid handen att inom 
grupper, eller samhällen, med upprepat ritualiserat beteende och oral tradering av gruppens historia 
borde nivån av minneslikriktning vara mycket hög. Vidare studier har bekräftat att minnen och erinran 
som sker inom en grupp hjälper till att stärka banden inom gruppen (Bluck et al. 2005) och att minnen 
som upprepas inom en grupp är den lättast bevarade och effektivast identitetsskapande formen av minne 
(Choi et al. 2014).  

Detta sker lättast kring kalender- eller livscykelritualer och i de fall de kopplas till materiell kultur 
blir förstärkningen extra påtaglig. Praktiker kring död och begravning är ett bra exempel och i fallet med 
järnåldersgravar från Mälardalen, där varje bygd eller familj kan sägas ha utgjort ett 
begravningskollektiv bör det personliga förhållandet till gravmonumenten och det identitetsskapande 
narrativ de representerar ha varit genomgripande. Utifrån perspektivet att gravmonumenten, i form av 
synliga stensättningar och högar, platser för hantering av sten och ben, och mot slutet av perioden även 
runstenarna, utgör ett av de dominerande inslagen i landskapet var troligen deras inflytande så 
genomgripande att de utgjorde vad Ruth Benedict i sitt banbrytande verk Patterns of Culture skulle 
bedömt vara den strukturerande principen i den lokala kulturen (1934:45ff) 

Inom studiet av minne rör man sig främst med tre typer av minne, det individuella, det sociala eller 
kommunikativa och det kulturella (Assmann 2008: 109). Alla minnen är beroende av tid, social 
interaktion och en situerande materiell kultur vilka hjälper till att skapa former av identitet och 
sammankopplade minnen på de olika nivåerna. I Assmanns modell för de olika minnesformerna och de 
tillhörande identiteterna framställs de olika formarna av minne som tydligt åtskilda. Dock bör tilläggas 
att vardags- och ritualiserade praktiker kan genom materiell kultur och landskap knyta samman alla 
former av minne. Individen skapas genom praktik och materialitet och människor tenderar att sakralisera 
sina vardagspraktiker eller i dem se en kosmologisk reflektion. Individen är något som artikuleras genom 
det materiella, objektet bär individen, samtidigt som kroppen i sig har en dualism och är ett abjekt. 

Individuellt minne 
Individuellt minne har främst varit ett intresse inom psykologin och sociologin och sällan betraktats 
inom arkeologin i det att arkeologin länge studerat främst förändring av materiell kultur över långa 
tidsspann. Idag har det delvis ändrats eftersom det individuella minnet kan ses som en länk mellan det 
förflutna och framtiden i den ständigt pågående förändringen av tillvaron. Diskussionen kring det 
individuella minnet tenderar även att alltid vara oupplösbart länkad med gruppens och individens 
identitet. Såväl minne som identitet förmedlas via materiell kultur och är alltid överdeterminerat, dvs. 
situationsbundet och föränderligt men inte nödvändigt med intern logik, relationellt skapat och 
strukturerat och därför även decentraliserat (Winther Jørgenson & Phillips 2000: 51). Det individuella 
minnet, och därigenom identitetsbildningen, kan sägas vara en positionering och individuell förhandling 
i förhållande till de kommunikativa och kulturella minnena. Assmann sammanfattar det med: 
“Remembering is a realization of belonging, even a social obligation. One has to remember in order to 
belong” (2008:114). Det är också individen som förkroppsligar kommunikativa och kulturella minnen i 
vardagspraktik och för dem vidare genom sitt handlande.  

Ett intressant samband mellan tillhörighet genom individens minne och gravskick är förändringen 
av gravskicket under yngre järnålder. Kyrkans fokus på vikten av en individuell grav som förutsättning 
för minne och tillhörighet i såväl den jordiska som den himmelska administrationen kom att omforma 
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de tidigare heterogena och förhållandevis exkluderande gravpraktikerna till de betydligt mer homogena 
och inkluderande praktikerna där huvuddelen av befolkningen förväntades få en egen grav på 
kyrkogården. Den tids- och platsbundna personliga förhandling som är förutsättningen för identitet 
kommer bl.a. till uttryck i gravspråket under den yngre järnåldern. Vilket blir extra tydligt när 
kristnandeprocessen skyndar på förändringen av de materiella uttrycken. 

Kommunikativt minne 
Det kommunikativa minnet är det som produceras och förs vidare i vardagens interaktion och 
kommunikation mellan människor. Det är den typ av minne som Halbwachs (bl.a. 1950) betecknar 
kollektivt minne och förs vidare med hjälp av vardagens språk och praktiker vilka förmedlar lokala och 
informella traditioner och handlingsmönster kring individens sociala roll. Eftersom det bygger på 
vardagskontakt brukar minnet sägas behandla det nära förflutna, de senaste 80-100 åren i ett rörligt 
spann kring de tre-fyra senast levande generationerna (Assmann 2008: 111, 117). Det är troligen ingen 
slump att det tids- och generationsspann som ofta förekommer på runstenar är två och ibland tre 
generationer, även om fler i undantagsfall förekommer. Som t.ex. på Sandsjöstenen (Sm 71) från Norra 
Sandsjö socken i Småland vilken räknar upp hela sex släktled (Hållans Stenholm 2012:25). 

Antropologen Jan Vansina är ett av de stora namnen i studiet av oral historia och har studerat hur 
muntliga kulturer strukturerar det förflutna, bl.a. i Oral Tradition as History (1985). Han kunde visa att 
de flesta, i ett mönster vilket återkommer hos skriftliga samhällen, tenderar att beskriva det förflutna 
utifrån tre olika tidsramar (Vansina 1985). Det nära förflutna, vilket vi nämnt ovan, som sammanfaller 
med det kommunikativa minnet där minnet innehåller biografiska detaljer om de närmaste 
generationerna, händelser vilka påverkat den lokala tillvaron, samt regler och handelsmönster som 
påverkar vardagen. Det avlägsna förflutna däremot är mycket vagt eller aldrig ihågkommit eftersom det 
inte är förkroppsligat i någon levande praktik, dock kan ett fåtal distinkta händelser eller personer stå ut 
och finnas i minnet om de inlemmats i en lokal narrativ eller kan knytas till det kommunikativa eller det 
kulturella minnet. I Vansinas studier är det dock mycket sällan och med stor tvekan de levande kan 
minnas något bortom tre-fyra generationer (Vansina 1985; Assmann 2008: 112). Den tredje typen av 
förflutet är det mycket avlägsna, eller mytiska, förflutna, kring vilket det oftast finns en uppsjö av 
information och traditioner vilka bevaras i det kulturella minnet. Hur minnet förmedlas påverkar hur 
myt och minne struktureras vilket gör att samstämmigheten mellan Assmans modell för olika typer av 
minne och Vansinas beskrivning av hur det förflutna struktureras är mycket stor. 

Kulturellt minne 
Det kulturella minnet, vilket ofta innefattar det mest avlägsna, mytiska förflutna, bygger på traditioner 
och berättelser kring t.ex. världens skapelse, samhällets struktur och ursprung. Som Jan och Aleida 
Assmann, vilka utvecklade begreppet (Se t.ex. Assmann 1988, 1992; A. Assmann 2006; se även Rüsen 
1994), och flera andra ser det är det kulturella minnet en form av kollektivt minne i det att det delas av 
flera personer och skänker dem en kollektiv kulturell identitet. Det är vidare institutionaliserat och 
externt situerat utanför den enskilde individen och måste därför ges objektifierad form i olika stabila 
och situationsoberoende symboler (Assmann 2008: 110f).  

Grupper av människor vilka inte interagerar ofta i vardagen delar endast ett svagt levande kollektivt 
minne vilket måste förstärkas genom att man skapar olika relationer och mnemoniska strukturer kring 
materiell kultur och landskap. Den materiella kulturen blir därigenom symboler vilka kan flyttas mellan 
situationer och generationer.  

Som exempel på detta visar Paul Basu hur hövdingskapet bland Temne i norra Sierra Leone är 
intimt förknippat med speciella artefakter vilka överlämnas från en härskare till nästa i hövdingens 
installationsritualer (2013:125). Föremålen härstammar från förfäder, grundarfigurer och framstående 
krigare vilka alla spelat en roll i hövdingadömets historia och genom rätten att inneha dem blir 
hövdingen folkets kulturella minne förkroppsligat och en levande länk mellan det förflutna, samtiden 



Den yngre järnålderns gravskick i Uppland 

286 

och framtiden (Dorjahn 1960:119). Också kunskapen om vilka föremål som använts av mytologiska 
gestalter eller förfäder och i vilka gravar de begravts i kan användas som en legitimerande länk till det 
förflutna eftersom den kunskapen bygger på en direkt länk till någon som varit delaktig i begravningen. 

I ett skandinaviskt sammanhang kunde detta dessutom förstärkas med fysisk bevisning genom att 
man kunde gräva sig ned i båten, kammaren eller högen och plocka ut det faktiska föremålet för 
beskådan. Alison Klevnäs kan visa att just föremål från gravar fyllt en viktig roll i minneskonstruktion 
under vikingatid (Klevnäs 2016). Bl.a. utifrån Annette Weiners beskrivning kan hon visa hur vissa 
föremål blir så genomsyrade av sina tidigare ägares kvalitéer och identitet att personen, minnet och 
föremålet blir permanent sammanlänkade. Nästa ägare blir därefter del av samma minnes- och 
identitetskomplex (Weiner 1992:6; Klevnäs 2016: 467). Med hjälp av Andrew Jones begrepp technology 
of remembrance kan Klevnäs även visa att gravöppningen är en praktik vars syfte är att förändra eller 
styra det sociala minnet och sociala persona på samma sätt som begravningsritualer, men med ett 
betydligt större tidsspann i associationerna (Klevnäs 2016: 470; Jones 2003). Som jag ser det har 
gravöppningen ett svårslaget pedagogiskt värde, men vill även hävda att praktiken att bygga olika typer 
av monument, att använda vissa platser eller att återanvända vissa monument kan fylla precis samma 
funktion med samma tidsmässiga spännvidd. Konsekvensen av att individen konceptuellt inte är 
sammanhållen blir också att det är lätt att utlokalisera aspekter i landskap, föremål och andra individer. 
Detta bör även underlätta tanken på återfödelse och avspeglas i begravnings- eller 
kroppshanteringspraktiker som inte är fokuserade på att hålla kroppen sammanhållen. 

Det kulturella minnet vilar sällan på en linjär historisk narrativ utan är snarare uppbyggt kring 
fixpunkter i det mytiska förflutna vilka har betydelse för samhällsontologin och förmedlas i sång, dans, 
berättelser, dramatiseringar, passageriter, artefakter och annan materiell kultur vilka upprepas, oftast vid 
passageriter där kollektivet deltar (Assmann 2008:113).  

Det kulturella minnet, och i viss mån även det kommunikativa, saknar därför ofta det djup en 
modernare tidsuppfattning vanligen illustreras genom. Snarare kan minnet beskrivas som en platt yta, i 
form av landskapet, från vilken fixpunkter kan länkas samman i aktuella och meningsskapande 
berättelser. Det kommer diskuteras mer nedan i form av minneslandskap och geokronologi. 

Vanligast bland de kollektiva passageriter där minne omsätts i handling är t.ex. livsstadieritualer, 
kalenderfester och installationer av ledare. En viktig skillnad mellan det kommunikativa minnet, vilket 
förkroppsligas och förmedlas i vardagens praktiker i en plan struktur, och det kulturella minnet är att 
deltagandet i det kollektiva minnet så gott som alltid är formellt och hierarkiskt, samt bevaras och 
förmedlas av specialister (Assmann 2008:112ff). Specialisterna i sin tur, oavsett om de kallas poeter, 
barder, präster, bokhållare, mandariner, shamaner, thuler, vivil, völvor, gydjor, grioter, härolder, 
geishor, lagmän, godar, masksnidare eller skrivare, måste ofta genomgå någon form av utbildning och 
passagerit för att erhålla den ställning i samhället positionen för med sig. Inte heller är det ovanligt att 
den rituella kunskap och minnesförmåga de besitter betraktas som esoterisk och för farlig för att spridas, 
varför den hålls hemlig och bara är tillgänglig för de som genomgått långa initieringsperioder och prov. 
De initierade kan i sin tur sedan förmedla bitar av kunskapen vid rätt tillfälle och under rätta former till 
resten av samhället.  

Det kulturella minnet och de mer formella praktiker som förmedlar eller styrs av det knyts ofta till 
religion. Den som för Skandinaviens del tittat närmare på vilka olika kultfunktionärer som fanns under 
yngre järnålder är Olof Sundqvist i verket Kultledare i fornskandinavisk religion (2007). Där 
sammanfattar han debatten kring olika former av kultfunktionärer, ledare och andra svårfångade 
personer i det skandinaviska järnålderssamhället som förts främst mellan religionshistoriker på ena sidan 
och språkforskare och filologer på den andra. De förra har ofta hävdat att den offentliga kultens främsta 
aktörer var allmänna härskare på olika nivåer i samhället och att ett formellt prästerskap saknats. De 
senare framhäver närvaron av religiösa specialister och ibland till och med ett hierarkiskt prästerskap. 
Källmaterialet pekar på att båda sidorna existerat i samhället.  
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Monument- och historisk gravitation  
Syftet med detta stycke är att ge en bakgrund till begreppen Historical gravity, historisk gravitation och 
monumentgravitation, samt kort nämna hur de hänger ihop med begreppen plats, place, rum, space, 
landscape och landskap. Begreppen är viktiga för att förstå gravarnas roll och människans konstruktion 
av landskapet, men även det konstruerade landskapets inverkan på människan.  

För alla som undersökt synliga fornlämningar, speciellt de av monumental art som t.ex. gravhögar 
eller blockgravar, står det klart att de aldrig representerar endast ett tillfälle, eller ett skeende, i 
förhistorien. Utan människor har allt sedan de byggdes förhållit sig till dem på ett sätt eller annat. Vårt 
eget intresse som arkeologer är ett uttryck för detta, precis som påvens besök i Gamla Uppsala 1989 
eller bonden som sprängde bort skålgropsblock för att de skrämde korna. Vi får inte glömma bort att 
monumenten var en del av landskapet redan i forntiden. Idag för de flesta fornlämningar vilka inte 
försvunnit under en motorväg en undanskymd tillvaro, överväxta och bortglömda bakom ladugårdar och 
bensinmackar utefter vägarna. Vi behöver inte gå många generationer tillbaka för att finna att de hade 
en större plats i människornas värld, i sagor, folktro och det välbetade jordbrukslandskapet. Det är inte 
ett långt steg att påstå att utanför människornas vardag, gärdesgårdarna, husen i byarna och åkrarna, så 
var de många gravarna, högarna, stensättningarna och de resta stenarna det som karaktäriserade 
landskapet. 

Ett grundantagande i detta arbete är att landskapet är materiell kultur. Människors praktiker har 
genom historien omformat och skapat landskapet både medvetet och omedvetet. Däri spelar de olika 
formerna av fornlämningar, såväl monumentala som osynliga, en stor roll tillsammans med myter och 
minne för att skapa människans identitet och styra hennes beslut och handlingar. 

I jakten på ett sätt att beskriva det reciproka förhållandet mellan människa och det konstruerade 
landskapet finns flera som presenterat användbara perspektiv inom minnes- och landskapsforskningen, 
ämnen som i sin bredd är närmast oöverblickbara idag. Här nöjer vi oss med att rekommendera Michael 
Rowlands och Christopher Tilleys forskningshistoria i kapitlet ”Monuments and Memorials” i 
Handbook of Material Culture (Tilley, Keane at al 2006: 500ff).  

En arkeologisk infallsvinkel kan följas från New Archaeology och den processuella arkeologins syn 
på mänsklig kultur som en anpassning till naturens förutsättningar (Binford 1968), via Richard Bradleys 
The Significance of Monuments (1991), Christopher Tilleys A Phenomenology of Landscape (1994) till 
dagens agens-rika och taktila landskapsframställningar hos Tilley (2004) och Ian Hodders begrepp sticky 
entanglement (2012). De flesta författare har goda poänger och belyser olika delar av förhållandet 
mellan människa och landskap. Både Tilleys och Hodders senare teorier belyser bra det svårdefinierade 
förhållandet mellan människa och landskap, där det ofta är svårt att säga vem, eller vad, som påverkar 
vem. 

Andrew Jones använder en enkel stenyxa som analogi för att förklara hur det materiella, 
materialiteten, är situerat i ett nätverk av relationer och aktiviteter från vilka det inte kan skiljas (2007: 
35f). Med hjälp av bl.a. Pels (1998: 98) och Miller (1987) visar han att materialitet mer handlar om 
relationers kvalité än om tingens samtidigt som människor behöver det materiella för att, genom den 
process Miller kallar objektifiering, kunna relatera till sina förmågor och arbetsinsatser. Människorna i 
sin tur kan inte undgå att formas efter sitt materiella ramverk. ”Human capabilities are therefore 
personified through the production of things, and the material things are subjectified in people” (Jones 
2007: 36; Gosden 1994: 71)). Gosden bygger vidare på detta genom att lyfta fram detta inte bara är en 
fråga om en pendlande påverkan mellan människa och natur utan att tillvaron är betydligt mer 
sammanlänkad. Han påpekar att tillvaron som skapats av tidigare sociala grupper blir ramverket för 
socialiseringen av de efterkommande (Gosden 1994: 77). 

The world is thus not just something they know but something they are and is a 
component of their social creative power. Thus construed the world enters into 
human history as an ever changing and active force: it is both transformed (by past 
social groups) and transforming (of future ones) (Jones 2007:36f).  
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Julia Hendon artikulerar att det är genom att skapa och modifiera landskapet olika grupper skapar en 
scen vilken ger konkret och permanent uttryck för existerande relationer och identiteter (Hendon 
2000:50) Landsskapsscenen blir också det vilket möjliggör relationer och identiteter att utspelas. 
Människan är en social varelse som lever i en miljö hon själv skapar och formas av. 

I ett försök att artikulera det förhållandet, där människan förvisso kontinuerligt konstruerar 
landskapet, bl.a. genom att bygga monument, men sedan skoningslöst påverkas av deras närvaro och 
måste förhålla sig till dem både medvetet och undermedvetet, tycks det att förhållandet mellan kroppar 
och gravitationsbrunnar är den analogi som bäst beskriver det med sin krökning av rumtiden. 
Gravitationen förklarar att små kroppar har liten påverkan på sin omgivning, men de med större massa 
har större attraktionskraft och påverkar rummet, och allt som rör sig i det, omkring dem. 
Attraktionskraften leder sedan i sin tur till att de ackumulerar mer massa, vilket i sin tur ökar 
attraktionen.  

Som analogi betraktat går det att överföra på kulturlandskapet och hur människor förhåller sig till 
det. Genom att konstruera monument, t.ex. gravhögar och röjningsrösen, men även mer mentala sådana 
som naturformationer vilka blivit kultplatser, tingsplatser, platser för offer eller depåer osv., får 
landskapet nodpunkter där rumtiden är av en annan kvalité än på andra platser. Det är delvis vad som i 
den klassiska Eliade-skolan skulle kallas hierofaniska20 kvalitéer (Eliade 1968), men de kan även ha 
rent profana kvalitéer och syften. För att förklara detta förhållande används här det något klumpiga 
begreppet monumentgravitation, Stephen Mrozowski använder begreppet historisk gravitation på ett 
liknande men inte identiskt vis. 

Svenska och engelska 
I den arkeologiska forskningen blandas idag svenska och främst engelska begrepp oavbrutet och 
oreflekterat. Då landskapsbegreppet är centralt för förståelsen av gravar och det kulturella 
minneslandskapet kan det vara på sin plats att kort nämna den språkliga skillnaden i det och näraliggande 
begrepp. Mellan landskap, rum och plats, landscape, space och place. Eftersom mycket av litteraturen 
kring minne, entanglement och landskapsstudier är skriven på engelska har terminologin kommit att 
reflektera detta. Flera har tidigare diskuterat den språkliga dimensionen av den svenska, tyska och 
engelska synen på landskap, se t.ex. Stefan Brinks artikel ”Landskap och plats som mentala 
konstruktioner” (2008: 112ff). Där sammanfattas kort hur den anglosaxiska språkliga betydelsen av 
landskap, vilken inlemmades i den svenska arkeologiska vetenskapliga terminologin på 80- och 90-talet, 
kom att ha ett fokus på landskap som ett upplevt naturrum, något utifrån betraktat, tack vare att engelskan 
tagit upp ordet från det holländska landskapsmåleriet på 1700-talet. Emedan den svenska, troligen från 
lågtyskan inlånade, betydelsen ursprungligen avsåg en geografisk, såväl som administrativ-territoriell 
enhet, och därmed kan sägas ha ett inifrånperspektiv, snarare än ett utifrånperspektiv. 

En liknande begreppsskillnad finns i skillnaden mellan svenskans plats och engelskans place, vilka 
ofta används som synonymer när anglo-saxisk landskapsforskning överförs till svenska förhållanden 
(Brink 2008: 114f). Det engelska begreppet place förefaller ha som grund ett kulturellt påverkat rum, 
där ett ursprungligt orört naturrum genom mänsklig bearbetning eller påverkan förvandlats från ett 
odefinierbart space till place. Den svenska platsen däremot saknar helt de konnotationerna och har en 
mer allmän punktuell betydelse oavhängig mänsklig påverkan. De danska och norska orden sted och 
stad, ligger därför närmare engelskans place i betydelse då de inbegriper att något står, eller har uppförts, 
på platsen.  

I detta arbete anammas delvis det anglo-saxiska synsättet på platser. Oftast används här begreppet 
plats som en benämning just på rum i landskapet vilka på ett sätt eller annat inlemmats i människors 
tankevärld genom t.ex. manipulation, namngivning eller liknande. 

20 Religionshistorikern Mircea Eliade diskuterar begreppet hierofani i boken Heligt och profant (1968) som en 
manifestation av det heliga i en vidare bemärkelse än teofani, där en gudomlighet visar sig. 
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Gravitation 
Som nämnts ovan använder Steve Mrozowski begreppet historisk gravitation på ett liknande vis som 
jag använder monumentgravitation för att förklara monument och historiska platsers inverkan på sin 
omgivning. Därför kan det vara intressant att presentera hans idéer närmare. Mrozowski är mycket 
influerad av Henri Lefebvre, speciellt synen på hur rummet, space, är konstruerat av fler olika, 
materiella, sociala och kulturhistoriska kvalitativa dimensioner, men även hans arbete kring rytmanalys 
och vardagslivets temporalitet där tid, rum, identitet och materialitet möts. Något Mrozowski ser som 
arkeologins bidrag till detta är studiet av de mänskliga praktiker Lefebvre skulle benämnt rumspraktiker, 
där alla föreställningar om rummet i dess olika dimensioner omsätts i materiell praktik. För en mer 
ingående förklaring av detta se Mrozowskis artikel ”Temps, rythme et espace. L'influence d'Henri 
Lefebvre dans le champ de l'archéologie historique” (Mrozowski & Illouze 2012). Mrzowski presenterar 
också begreppet historical gravity ingående i artikeln ”Entangled Histories, Entangled Worlds: 
Reflections on Time, Space, and Place” (2016).  

Lefebvre har en flerdelad syn på rummet där en del utgörs av det materiella rummet gestaltat i form 
av landskapet, där såväl naturen och kulturen ingår (2012: 123). På svenska kan dock även landskapet 
ha karaktären av en plats, vilket snarare faller under Lefebvres andra typ av rum, social space. Då jag 
oftast skiljer på landskap och plats på ungefär samma sätt som Mrozowski och Lefebvre, där en plats är 
en arena skapad av social interaktion mellan människor, men även människor och natur. 

Mrozowskis historical gravity är ett försök att förklara hur entanglement, det svårdefinierbara 
reciproka förhållandet mellan människor och vår materiella omgivning, även innefattar det förflutna. 
Entanglement som:  

… the idea that spaces are often entangled with histories. In particular I explore the 
notion of historical gravity as a form of cultural perception and representation. … I 
also outline the notion of historical gravity that can be applied to spaces considered 
significant largely because of their entanglement with events or a series of events 
(2016:191f). 

Formen av historical gravity Mrozowski förespråkar har sitt ursprung i historiska händelser, ofta i 
koloniala sammanhang, vilka ger platser en betydelse utöver det rent materiella. Han påpekar också att 
detta kan göra att det kan vara svårt att identifiera platserna eller den historiska gravitationen 
arkeologiskt (2016: 192). Samtidigt bör platserna, i mitt tycke, lämna identifierbara spår efter sig, även 
om vi endast rör oss inom den moderna historiens korta tidsspann. Mrozowski är öppen för möjligheten 
att långvarig närvaro på en plats kan lämna arkeologiska spår och han använder dessutom en kyrkogård 
som exempel då ”A cemetery is a logical example of such a space, with the connection between the 
living and the dead adding to the historical gravity of such a space” (2016: 192). Med det börjar vi närma 
oss den infallsvinkel som används i detta arbete i fråga om gravmonument och begravningar. 

Synliga monument i landskapet, t.ex. resta stenar, men även rent mentala som våtmarksoffer eller 
ädelmetalldepåer, skapar fokuspunkter som framhäver både människans förgänglighet och 
monumentens beständighet, de s.a.s. kröker rumtiden genom att de för samman både det förflutna och 
framtiden. Brink beskriver sådana platser med ett begrepp framfört av ryske litteraturvetaren Michail 
Bachtin, kronotoper (Brink 2008: 115f, Bachtin 1981: 7). Dvs. platser med minne, där tid och rum flyter 
samman och tid och historia materialiseras, t.ex. genom åminnelsemonument. Bachtin förefaller ha 
människan som den aktiva och medvetna parten i det att hon väljer att resa monument och materialisera 
tiden. Brink vidgar begreppet något och tillför att kronotoperna oftast är lokaler som getts en geografisk 
etikett, ett ortnamn. Även att en forskare identifierar en plats som intressant kan räcka för att ge den 
tillräckligt semantiskt innehåll för att förvandla den till en kronotop (Brink 2008:115). Att med engelsk 
terminologi förvandla den från space till place.  
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Ord i sten 
Tore Artelius presenterar kort några perspektiv på hur platser skapas utifrån John Chapmans 
sammanfattning av platsforskningen i sin artikel ”Platsens identitet – kollektiva minnens funktion i en 
vikingatida grav- och centralplats” (Artelius 1999: 141ff; Chapman 1997: 31ff). Chapman i sin tur lutar 
sig främst mot bl.a. Tuan (1977), Eliade (1955) och Jackson (1984). För oss är det intressantast att notera 
att en plats blir till när praktiker manifesterar maktrelationer i rumtiden och att Tuan och Eliade främst 
ser landskapet som en social konstruktion av tid (Chapman 1997: 31f). Konstruktionen av tid sker bl.a. 
genom minnespraktiker kan tilläggas. I processen är människan både åskådare och skapare av ett 
förflutet som ger eko in i framtiden. Chapman utvecklar sina argument kring olika typer av platser i 
boken Fragmentation in Archaeology (2000) där han lägger fram hur grunden för Tuans, och hans egen, 
syn på hur en plats skapas vilar på Foucaults (1984) resonemang kring hur social makt skapas genom 
kontroll av rummet (Chapman 2000: 184). Man kan vidare argumentera för att rummet främst reglerar 
vardagens praktiker, men det innefattar även de minnes- och identitetsskapande praktiker vardagen ger 
upphov till. 

Inte helt överraskande blir sådana platser ofta fokus för myter och berättelser vilka framhäver 
samhällets ideal och stärker existerande strukturer. I 30-talets Tyskland, där estetiserandet av politiska 
ideal och det konstruerade landskapet drogs till sin spets beskrevs monumentens påverkan på 
människorna som Worte aus Stein, ord i sten. Förvisso inte uttalade specifika ord utan snarare ord som 
uppfattades direkt via sinnena, icke kognitivt, bortom logik och resonemang, i en intuitiv känslomässig 
förståelse (Gell 1998, Macdonald 2006:109). I sitt arbete om konst och agens har Alfred Gell förklarat 
konstens förmåga att skapa tankegångar och pragmatiskt logiska föreställningar hos människor genom 
abduktion (1998). 

Människans förmåga att aktivt påverka och manipulera historien genom den materiella tillvaron 
framhävs även av Mrozowski. Han lyfter fram hur såväl stora monument som enkla vardagspraktiker i 
huskonstruktion kan ses som försök att påverka historiens gång och riktning. Hur konstruktörerna 
medvetet försökt länka samman platsen och sina efterkommande.  

As such, they were places designed by their builders to entangle their followers 
and their descendants for as long as possible. … In many respects, the 
transformation of space into place involves the conscious entanglement of space 
with historical gravity (2016: 193). 

Genom att bygga monument och forma landskapet projicerar vi nutiden, våra tankar och vår vilja in i 
framtiden på ett sätt som tvingar efterkommande att agera efter vår vilja, ett slags investerad agency.  

Länken till det förflutna 
Den här formen av entanglement och historisk gravitation kan göras ännu starkare genom att medvetet 
inlemma det förflutna i nutiden och framtiden. Paul Lane kallar det presencing the past och ger exempel 
på det där gamla artefakter förefaller medvetet insamlade och begravda för att projicera dem in i 
framtiden (Lane 2013). Att på detta sätt föra det förflutna påtagligt in i vardagen och framtiden finns 
många exempel på från rent handgripliga, t.ex. användandet av reliker eller deponerandet av stenyxor i 
vikingatida gravar, till mer konceptuella ekon i form av t.ex. offentliga byggnaders romersk- och 
grekiskinspirerade arkitektur eller användandet av brakteater under folkvandringstid.  

Mrozowski utvecklar detta, med hjälp av Kenneth Sassamans iakttagelser, och understryker hur 
vissa typer av materiell kultur ofta förknippas med det förflutna och därför blir extra effektiva när det 
gäller att influera framtiden och framhäva länken bakåt (Mrozowski 2016: 194; Sassaman 2010, 2012). 
De kan sägas bli materiella moment som används för att artikulera en speciell bild av det förflutna och 
dess koppling till identitet. Materiell kultur som fått speciell betydelse genom sin koppling med det 
förflutna återkommer på flera platser i detta arbete. Vi har ovan i kapitel 4 gett flera exempel rörande 
t.ex. anläggandet av gravar på varandra eller användandet av amulettringar. Fler exempel presenteras i
fallstudierna i kapitel 7. Lanes presencing the past är en av grunderna till bropraktikerna.
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Man kan säga att arkeologiska undersökningar inte bara blottlägger det förflutna, utan även olika 
former av framtid och genom att publicera våra fynd hjälper vi förhistorien att medvetet manipulera vår 
framtid. 

Självklart finns en stor mängd monument och arkeologiska lämningar vilka aldrig skapats med 
manipulation av framtiden i åtanke, de flesta kan nog sägas vara uttryck för oreflekterade vardagliga 
praktiker. För att skilja mellan de två typerna av handlingar granskar Mrozowski graden planering och 
avsedd verkan och använder ett begrepp vilket kan vara en medelväg i debatten om landskapets, eller 
tingens, agens, nämligen residual intent. Dvs. en form av investerad agens eller lagrad avsikt som inte 
är tidsbunden utan avsätts i det materiella (2016:195). Han understryker hur:  

… even the subtlest of material evidence can suggest attempts to sow the seeds of 
historical gravity by entangling things with places and the people who do – and 
potentially will – inhabit those places.  

Det är svårt att säga vad som egentligen är fröet till gravitationen, även rena naturfenomen och de 
lämningar som uppstått helt oreflekterat kan skapa förutsättningar för gravitation. Dels genom en 
tvingande praktikformade fysikalitet eller genom att de i efterhand knyts in i en betydelsebärande 
ekvivalenskedja. Att materiell kultur i efterhand kan ges betydelse tack vare sin förbindelse med det 
förflutna berördes ovan. Mrozowski ger vidare exempel på arbeten, främst Joseph Bagley (2013), vilka 
lyfter fram hur t.ex. bitar av kvarts spridda över en boplats kunde tjäna till att via landskapet öka 
kopplingen mellan Nipmuc-folket och deras förfäder. Ett medvetet användande av utvalda artefakter i 
nya, påtvingade och självpåtagna, seder var ett sätt att hantera de omvälvningar den engelska 
kolonisationen av Massachusetts medförde utan att förlora den egna identiteten (Se vidare Mrozowski 
2016: 205 med vidare hänvisningar) Kolonisationen av Massachusetts har många paralleller till 
kristnandeprocessen i Uppland, men också tydliga olikheter. I båda situationerna används tydliga 
bropraktiker och broartefakter. Då alla typer av handlingar påverkar framtiden, mot bakgrund av det 
förflutna, kan praktikerna vilka utsträcks till rummet vari människan handlar sägas vara det som 
definierar nutid. Nutiden karaktäriseras av mänskliga praktiker vilka kan sägas vara ett uttryck för 
dynamiken mellan det förflutna och framtiden omsatt i handling och materiell kultur i ett landskapsrum. 
Dynamiken finns alltid där, men det är inte självskrivet att den artikuleras öppet och medvetet, det är 
situations- och kulturbundet. 

Hodder använder ordet stickiness, klibbighet, för att beskriva förhållandet mellan människor och de 
ting vi är beroende av när han utvecklar sin entanglement-teori (2012: 94). Mrozowski lyfter fram att 
samma typ av beroendeförhållande förekommer mellan människor och specifika platser. Speciellt de 
platser som formats av händelser vilket resulterat i historisk tyngd (2016: 208). Ofta avses omvälvande 
eller betydelsefulla händelser i sådana fall, men man bör också framhäva vardagliga praktikers möjlighet 
att skapa gravitation då de är artikulering av samhällsstruktur och normer omsatt i praktik och bunden i 
materialitet. Blandar man in ritual eller ritualiserat beteende blir kopplingen till samhället ännu tydligare.  

För att återvända till det materiella kan vi sammanfatta att sammanblandningen av historia och plats 
i Mrozowskis historiska gravitation leder till en tätare hoptrassling, entanglement, av människor och 
plats och att detta kan användas som en medveten strategi för att skapa framtiden eller styra historiens 
lopp. Men gravitationen påverkar även människorna vilken kan sägas ha sått fröna till den. Genom sin 
påverkan av rumtiden attraherar platserna, och monumenten i landskapet, mer massa. Genom att 
interagera med dem, t.ex. i form av ytterligare begravningar, mer händelser som sker på platsen, 
påbyggnad eller omformning av landskapet, får till slut platsen eller monumenten tillräckligt mycket 
massa i form av historia och lagrad avsikt eller agens att människorna måste förhålla sig till dem. Platsen 
blir en gravitationsbrunn. För att bryta förhållandet till en sådan plats kräver energi som är större än 
platsens. Hoptrasslingens Gordiska knuts motsvarighet till Alexander. 

Den entanglement som Mrozowski främst beskriver sker mellan historia, dvs minne i materiell och 
ickemateriell form, och plats. Han nämner även kort att den även sker mellan människa och plats. En 
tredje kombination finns även vilken är mellan människa och historia, dvs. minne.   
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Kopplingen finns således mellan: 
Minne – plats  
Plats – person 
Person – minne 

Fig. 52. Människans fysiska och mentala 
tillvaro är ofrånkomligt sammanflätad 
med begreppen plats och minne. 
Landskapet är både ramverket för och 
den scen på vilket förhållandet 
manifesteras. Genom bropraktiker 
försöker människan synliggöra och 
positionera sig till förhållandet. 

Det är min åsikt att kombinationen av dessa tre aspekter vilken uppstår lokalt är helt avgörande för 
vilken form materiell kultur tar och hur monumentgravitation uttrycks, samtidigt som den påverkas av 
föreställningar om den kringliggande världen och kosmologin. Den historisk-geografiska dynamiken 
skapar unika förhållanden vilka artikuleras i anslutning till rum där den historiska- och monumentala 
gravitationen gör sig gällande. Rummet i vilket det artikuleras är landskapet. I ett vidare perspektiv 
handlar det även om de tankemönster och föreställningar vilka styr urval och anpassning av den lokala 
kulturen över tid (Benedict 1934: 45ff) 

Det kulturella minneslandskapet 
Tillsammans bidrar plats, person och minne, genom sitt reciproka förhållande, till att skapa vad Paul 
Basu kallar ett cultural memoryscape, ett kulturellt minneslandskap (2013:116). Basu beskriver 
minneslandskapet som innefattande inte bara olika lokaler eller olika social minnesramverk utan även 
olika minnesregimer (Se vidare Radstone & Hodgkin 2003a , 2003b). I motsats till den tudelade synen 
på minne Pierre Nora (1989) arbetar med, där världen är uppdelad i autentiska milieux de mémoire och 
artificiellt skapade åminnelserna i lieux de mémoire, är Basus minneslandskap skapade av flera olika 
typer av minnen eller hågkomster; dels de avsiktliga som förmedlas vidare i form av språk, narrativ eller 
materialitet, dels de oavsiktliga och genomgående icke-narrativa så som olika former av förkroppsligade 
minnen (Erll 2010:2). Ett av de tydligaste sätten minnen omedvetet förkroppsligas på är överföringen 
av formelement som ligger till grunden för all typologi. 

När Basu förklarar hur de olika formerna av minne interagerar beskrivare han något vilket delvis 
låter som monumental- eller historisk gravitation, dock utan gravitations-analogins visuella 
förklaringsvärde, nämligen: Att de olika formerna av minne eller hågkomster inte behöver vara tids- 
eller rumsligt åtskilda, utan att de snarare interagerar med varandra och skapar nya kreoliserande former 
eller ackumuleras på vissa platser i landskapet där de växer ihop till palimpsest-liknande skapelser (Basu 
2007; 2013:116).  

Han lyfter vidare fram hur minneslandskapet dessutom innefattar skiftande och inte alltid 
sammanhängande dimensioner stadda i ständig förändring. Förändringen drivs av aktörernas, t.ex. 
landskapet, de då levande människorna, utgrävande arkeologer och deras texters läsare, positionerande 
och förhandlande kring tillhörighet och identitet, i likhet med Appadurais beskrivning av den globala 
samhällsdynamiken (Appadurai 1990). Även om det vikingatida samhället inte kan sägas ha samma 
komplexa dynamik som det moderna, vore det ett stort misstag att se det som enkelt och utan liknande 
dynamiska mekanismer. Bara genom att titta på den sociogoniska dikten Rigstula kan vi identifiera flera 
samhällsklasser med ett delvis ojämlikt förhållande, vilka i sin samtids mentala strukturering av världen 
sågs som grundläggande. Flera andra dikter mytologiserar förhållandet till de ”andra”, som stod utanför 
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samhällsstrukturen samtidigt som det medeltida lagmaterialet lyfter fram ytterligare komplicerande 
faktorer i form av andra samhällsklasser och ojämlikheter baserade på härkomst, kön och religion. 

Appadurai är en av de personer vilka bidrog till att ändelsen ”-scape” från 90-talet och framåt 
närmast översvämmade språkbruket. Han beskriver bl.a. fem olika dimensioner vilka påverkar synen på 
grupptillhörighet och identitet som ethnoscapes, ideoscapes, mediascapes, technoscapes och 
financescapes (1990: 296). Det är självklart att de inte oreflekterat kan överföras på vikingatida 
förhållanden, varför jag heller inte kommer göra det utan nöjer mig med att, precis som Basu, använda 
de olika infallsvinklarna för att tydliggöra samhällskomplexiteten kring identitet och minnesfrågor. Basu 
sammafattar det med:  

… these are not objectively given relations which look the same from every angle 
of vision, but rather that they are deeply perspectival constructs, inflected by the 
historical, linguistic and political situatedness of different sorts of actors (including 
nation-states, diasporic communities, sub-national groupings, villages, families, 
etc.) (Basu 2013: 116; Appadurai 1990: 296).  

Till detta kan vi förstås lägga kön och ålder, samt andra grupperingar mer specifika för vår tid och plats 
som trälar, hirdmän, missionärer, konvertiter, handelsmän, hantverkare, personer i handels- eller båtlag, 
Sigtunabor m.fl., listan kan göras väldigt lång. 

Basu vill lägga sitt memoryscape till Appadurais många olika -scapes och han illustrerar det genom 
att peka på Tilley och säga att minneslandskapet är ett medium för såväl som resultatet av medvetna och 
omedvetna minnespraktiker (Basu 2013: 116). I texten förefaller tillägget och dess betydelse närmast 
som en eftertanke eller väldigt akademiskt underdrivet. Han tillägger dock att det är ytterligare en viktig 
dimension hos de multipla föreställda världar, imagined worlds, Appadurai anser blir summan av de 
olika -scapen när de kopplas samman, och konstitueras, av de historiskt situerade föreställningarna hos 
personer och grupper (Basu 2013: 116f; Appadurai 1990: 296f, 1989).  

Minneslandskapet är dock inte ett bland många olika –scapes. I dagens vetenskapsdiskurs har 
begreppet -scape blivit ett urvattnat allmängods i betydelse närmast ett abstract rum där olika koncept 
kan belysas för akademisk diskussion. I Basus artikel som är skriven på 2000-talet, finns ett mer eller 
mindre omedvetet vagt spår av den äldre kopplingen till ett faktiskt landskap kvar då den multi-site-
metod (se t.ex. Marcus 1995) han använder ändå resulterar i en narrativ bunden till en del av Sierra 
Liones landskap. För Appadurai på 90-talet var dock fortfarande kopplingen till landskapet uppenbar. I 
originalartikeln Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy talar han om de många 
olika -scapes som just olika typer av landscapes, landskap (1990: 296ff). Appadurai själv är förvisso 
indier, men hans syn på landskapsbegreppet i akademiska texter förefaller samma som i den anglo-
saxiska traditionen, dvs en form av vy eller panorama. Minneslandskapet skall enligt min mening 
betraktas som ett landskap i den skandinaviska betydelsen, dvs. inifrån eller emiskt. Landskapet är den 
duk på vilka de andra -scapen illustreras och ramverket kring dem. Genom sin fysiska närvaro situerar 
landskapet minnen och identitet så att minneslandskapet blir noden kring vilken alla andra -scapes 
orienteras och där praktiker sker. Landskapet är tillvarons händelsehorisont, för att fortsätta med 
gravitationsanalogin. 

Minneslandskapet är även mittpunkten i de tre olika former av rum Mrozowski använder i sin analys 
av det arkeologiska rummet, material space, social space och cultural historical space i linje med 
Lefebvres syn på tid och rum som oseparerbara, men med rummet delat i en upplevd och en levd del. 
Där det föreställda rummet, conceived space, bidrar till att skapa det materiella rummet och därmed 
även det levda rummet och dess dagliga praktiker och rytmer (Mrozowski & Illouze 2012: 127; Lefebvre 
1947 [1991], 1991: 38ff). Mrozowski lyfter fram hur Lefebvres idéer ger honom en modell för att förstå 
det arkeologiska rummets multidimensionella kvalitéer och även hjälper till att framhäva rummets 
simultanéité, något som närmast kan översättas med samtidighet (Mrozowski & Illouze 2012: 123). Att 
framhäva rummets samtidighet ökar förståelsen för att de förflutna rum vi undersöker inte kan skiljas 
från vårt eget rum. Det förflutnas materiella lämningar blir en materialitet i vår samtid på vilken vi 
projicerar vi våra idéer om det förflutna och framtiden. 
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Mrozowski indelar i viss mån rummet hierarkiskt med material space, konceptualiserat i form av 
landskapet, som en grundläggande naturlig miljö ständigt omformad av både ekonomiska och biologiska 
krafter; det materiella rummet i sin tur är sammanlänkad med det sociala rummet, en arena, där den 
dagliga interaktionen mellan människor och grupper skapar sammanflätade, men ofta antagonistiska 
eller svårförenliga, sociala verkligheter, vilka i sin tur är inbäddade i större kulturhistoriska rum på en 
global skala21 (Mrozowski & Illouze 2012: 123ff). Resultatet blir rum där både det lokala och det globala 
existerar samtidigt och: 

… representerar en sömlös verklighet där olika historier, olika kulturtraditioner 
och olika arbets- och fritidsrytmer löper samman, och ofta resulterar i nya 
hybridverkligheter vilka är både moderna och förmoderna samtidigt (Mrozowski & 
Illouze 2012: 124)22 

Både Appadurai och Mrozowski utgår från en modern, kapitalistisk, värld med koloniala interaktioner 
och de har stora likheter i hur deras förklaringsmodeller är strukturerade, även om de har delvis olika 
fokus. Appadurai, grovt förenklat, främst på kulturer, samhälle och identitet ur ett ekonomisk-politiskt 
självbildsperspektiv medan Mrozowski har ett mer arkeologiskt perspektiv och studerar materiell 
förändring över tid i rummet för att förstå samhälle och gruppidentitet. Appadurais olika -scapes, skapar 
multipla historiskt situerade föreställda världar, vilka i Mrozowskis sociala- och kulturhistoriska rum 
skulle ge upphov till olika former av sociala verkligheter. Såväl antagonistiska som hybridverkligheter. 

Båda författarna studerar den moderna, kapitalistiska, världen vilket kan vara en orsak till att 
landskapet, vilket främst betraktas som en form av ekonomisk resurs, fått en undanskymd roll. Möjligen 
finns en ledtråd till förändringen i synen på landskapet, i alla fall för Skandinaviens del, även i den 
förändrade synen på landskapet vi kan spåra i skiftet från den förkristna till den kristna religionen. Mer 
om det senare. Mrozowski har dock landskapet som en viktig komponent i sina rumsstudier och Basu 
för fram dess betydelse ytterligare med konceptet minneslandskap, vilket placerar det bland alla andra -
scapes i Appadurais modell, och i sin tur knyter an till Mrozowskis historical gravity.  

Som tidigare nämnts är minneslandskapet viktigare än så och inte endast ett -scape bland många. 
Förhållande är troligen underdrivet i de flesta samhällsstudier, men möjligen extra tydligt i 
förindustriella och ickekapitalistiska samhällen. Landskapet i form av materiell kultur är alla -scapes 
och föreställda verkligheters duk och ramverk. På landskapet projiceras det föreställda rummet vilket 
skapar det levda rummet och dess praktiker, samtidigt som resultatet av praktikerna förändrar landskapet 
vilket i sin tur ändrar förutsättningarna för det föreställda rummet, det levda rummet och praktikerna i 
det. Minneslandskapet kan även beskrivas som en form av materiellt språk, eller en materiell syntax, 
vilken ligger till grund för alla kommunikativa praktiker mellan människor vilka har möjlighet att bruka 
dess tecken i många olika grammatiker.  

En viktig del i minneslandskapets dynamik är den monumentala gravitationen, vilken centreras 
kring kronotoper och fungerar efter samma princip men mycket koncentrerat och starkare. Vardagliga 
och institutionaliserade, eller ritualiserade, praktiker skapar noder i landskapet vilka blir fixpunkter för 
det kommunikativa och det kulturella minnet, en slags förkroppsligade ideal eller ord i sten. Monument 
eller platser vars betydelse, eller gravitation, växer med tiden får så mycket avlagrad intention eller 
investerad agens att de till slut kan sägas bli självständiga aktörer och influerar människornas beteende 
omkring dem. Deras gravitation kommer att påverka alla föreställda verkligheter och världar som 
utspelas i deras minneslandskap. Den historiska och monumentala gravitationen är en allestädes 
närvarande kraft i minnes- och identitetsproduktionen som kan utnyttjas som en resurs eller behöver 
motarbetas av de som vill frigöra sig ifrån den. 

21 Originaltexten lyder: L’espace social à travers lequel les gens évoluaient au quotidien s’inscrivait lui-même dans 
un plus vaste tissu historique culturel de portée globale (Mrozowski & Illouze 2012: 124). 
22 Min översättning, vilken också ändrar tempus till presens. Originaltexten lyder: … représente une réalité 
homogène où convergent différentes histoires et traditions culturelles, des rythmes de travail et de loisir 
dissemblables, engendrant souvent des réalités hybrides simultanément modernes et prémodernes. 
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Ovan har vi berört en mängd olika -scapes och infallsvinklar på människans och samhällens 
förmåga att skapa identitet och minne. I fortsättningen kommer vi försöka fokusera på de som har direkt 
intresse för arkeologin, dvs rum, landskap, ting och materialitet. 

Minneslandskap, praktiker och gravar 
Assmann lyfter fram hur materiell kultur kan vara bärare av kulturella minnen och därför flytta dessa 
genom tid och generationer. Landskapet och monumenten fungerar på samma vis och kan genom 
begravningspraktikerna, såväl hanteringen av kroppen i sig eller andra företeelser i samband med 
ritualerna, fungera på samma sätt. Vid en begravning kan minst tre generationer närvara, den äldre döde 
eller specialisten som förmedlar praktiken, den medelålders aktiva generationen och deras barn. Härav 
blir begravningen och sedan monumentet i landskapet en minnesnod med potentialen att direkt länka 
samman minst fem generationer av människor i det att ett barn som upplever begravningen sedan som 
gammal kan citera eller föra vidare praktikerna till de medelålders efterkommande och deras barn. 
Gravmonumentet blir sedan en motor för att föra vidare och generera berättelser och praktiker knutna 
till det under ytterligare generationer. Då är det dock inte föremålet som flyttas mellan generationerna 
utan monumentet eller platsen som är det permanenta och generationerna av människor som passerar. 
Monumentet eller platsen får således en hierofanisk kvalité genom sin monumental- och historiska 
gravitation. Att gravar och gravfält hade liminala kvalitéer och användes för kommunikation med de 
döda och andra t.ex. divinatoriska praktiker har berörts ovan och diskuteras bl.a. av Norberg (2009, 
2013) och Kaliff (t.ex. 1997, 2007). 

Flera av forskarna vi diskuterat ovan, bl.a. Assmann (2008: 110f), Basu (2013: 125), Dorjahn (1960: 
119) och Weiner (1992:6) är överens om att det kulturella eller kollektiva minnet till stor del är situerat
utanför den enskilde individen och måste förkroppsligas i materiell form. De flesta resonerar kring olika
typer av föremål som är knutna till ledare eller händelser som format gruppens historia och det stämmer
bl.a. med de resonemang som förts kring olika former av arvegods (Norr 2008). Men det förefaller som
att landskapet, de konstruerade gravmonumenten och platserna för hantering av sten och ben kan spela
en minst lika stor roll i att skapa en länk till det förflutna. Att vid upprepade tillfällen genomföra
aktiviteter på gravfält och andra monument eller naturformationer i landskapet, som kan inkludera
gravläggningar, men även andra åminnelsepraktiker där t.ex. måltider, eld och hantering av ben eller
offer ingår, skapar den situerade praktik och mnemmoniska strukturer som krävs för att stärka det
kollektiva minnet (Assmann 2008: 110F; Klevnäs 2016: 470; Jones 2003).

Kaliffs studier visar hur det finns ett tydligt samband mellan hanteringen av ben och sten och 
förhållandet till förfäder och kosmologin under bronsålder och äldre järnålder (t.ex. 2007; jfr Ericsson 
& Runcis 1995: 37ff). Ericsson och Runcis bygger vidare på iden och framhåller sambandet mellan 
kremationsgravskicket och den vidare finfördelningen av benen som ett sätt att återföra livskraften från 
den döde tillbaka till samhället. Kaliff ser i förfarandet ett uttryck för hur det skandinaviska 
kremationsgravskicket inkorporerar både kosmogoniska och sociogoniska föreställningar, dvs 
hanteringen av de döda återspeglar idéerna kring världens och samhällets skapelse (Kaliff 2007: 94; jfr 
Ericssonen & Runcis 1995: 37ff). 

Den tidigare genomgången av vaga gravskick och platser för praktiker med ben och sten visar att 
det fanns en utbredd föreställning under brons- och järnålder om sambandet mellan ben och sten vilken 
uttrycktes genom en uppsättning praktiker. Praktikerna förändrades långsamt över tid och det förefaller 
troligt att innebörden, som förmedlades genom det vardagliga kommunikativa minnet, också 
förändrades, men så vitt vi kan se i det arkeologiska materialet behölls länge samma uppsättning element 
eller inventarier. I de inventarierna ingick återkommande deponeringar av ben, sten och andra fynd på 
samma plats i landskapet, ibland över tusen år. Samma praktik kan anas i de små deponeringar av ben 
eller fynd av t.ex. pärlor eller amulettringar, som regelbundet påträffas som sekundärdepositioner i 
gravar och andra stenpackningar. 
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Att regelbundet återvända till platser och genomföra kulthandlingar, vilka är knutna till 
lokalsamhällets kosmo- och sociogoniska myterna, är ett uttryck för vad Elizabeth Tonkin i boken 
Narrating Our Pasts: The Social Construction of Oral History kallar geokronologi (1992: 34). Dvs hur 
det förflutna återberättas genom en rörelse i rummet. Tonkin beskriver hur landskap och 
samhällsnarrativ kan knytas samman till en enhet. Hur det materiella och det narrativa samspelar 
exemplifieras i Paul Basus beskrivning av hans fältarbete i Sierra Leone (2013: 125). I en passage 
berättar han hur den dåvarande sektionschefen i staden Madina förevisar sitt ämbetstecken, svärdet 
Jawoo-faa. Svärdets namn betyder ungefär fiendedräparen och hade tillhört stadens grundare Kemoh 
Yiraman Tourays och både ämbetet och svärdet hade gått i arv genom historien. Att svärdet förevisades 
föranledde även en återberättelse av flera generationers migration genom det västafrikanska landskapet 
som slutade med beskrivningen av stadens grundande och de mystiska figurer som deltog.  

Basus beskrivning skiljer sig inte mycket från de berättelser som nedtecknats i de isländska sagorna 
och visar att narrativ av den här sorten får en ytterligare förstärkning om de kan kopplas till platser i 
landskapet de levande känner till och kan besöka. Fenomenet har studerats i det norröna materialet av 
historikern Claus Krag (1991) och refereras bl.a. av Ann-Mari Hållans Stenholm (2012: 68). Krag ser i 
sagornas genealogiska redogörelser främst en rörelse som refererar till landskapet snarare än en 
kronologisk medvetenhet (1991: 178f; Hållans Stenholm 2012: 68). 

Att berättelser eller myter som varit viktiga för samhället upprepats och befästs genom en rörelse i 
landskapet kan vi se ekon av i de medeltida landskapslagarna och vittnebreven där bl.a rågångsramsor 
och andra muntligt traderade gränsanvisningar legat till grund för nedtecknade gränsdragningar. 
Vanligen traderades gränsmarkeringarna, i form av naturformationer och konstgjorda råmärken, 
muntligt. Men utifrån det medeltida lagmaterialet kan vi se att man även vandrade ut sträckan i så kallad 
synrätt (Tollin 1999: 55f, jfr ÖL Byggingabalken 28:4 och VgL I Jordabalken 16). Olof Holm kan i sin 
artikel om den svensk-norska riksgränsens ålder och hävd visa att personerna som figurerar i 
utfrågningsprotokollen från riksgränsdragningen 1751 muntligt kunde räkna upp mellan fyra upp till 
fjorton gränsmärken, inom sin bygdehorisont. Samt att vissa mer kända märken på längre avstånd ingick 
i den muntliga berättelse trots att ingen av utsagosmännen varit där (2003). Holm kan även finna minst 
två indikationer på att gränsen och landmärkena som utgjorde den gåtts upp, troligen på kungligt initiativ 
under 1100- och 1200-talen, för att länka samman flera lokala gränsmarkeringstraditioner (2003). 
Uppseendeväckande är Svegsbrevet från 1267–82 i vilket Loden bonde, en bonde från sydöstra 
Härjedalen, kan räkna upp hela 41 gränsmärken från Ström i norra Jämtland till sjön Le på gränsen 
mellan Värmland-Dalsland och Norge i söder, i rätt ordning (Holm 2003). Liknande gemensamma 
gränsvandringar, där lokal geografi och monument knöts ihop med ramsor och berättelser samtidigt som 
vardaglig lokalgeografi och mer mytiska platser länkades samma , företogs troligen regelbundet på lokal 
nivå innan skriftkulturen fick genomslag. 

Att utmärkande naturfenomen som t.ex. stenar och träd visuellt lämpar sig för att vara 
gränsmarkeringar och ofta förekommer i de muntliga traderingarna är en självklarhet. Att de även 
utmärker sig i människornas föreställningsvärld och ofta tillskrivs övernaturliga kvalitéer, speciellt de 
som är belägna där flera terrängtyper och element möts, borde heller inte vara en överraskning (Se t.ex. 
Zachrisson 2014: 88; jfr Brereton 1987; Vikstrand 2001). Att äldre gravar och fornlämningar är en typ 
av distinkta fornlämningar som också ofta förekommer är likaså väl känt. Praktikerna kring råmärken 
och gränsdragningar som skymtar i det medeltida lagmaterialet är komplexa (se vidare Körner 1960; 
Liedgren 1969), så vi nöjer oss med att belysa sten- och benpraktikernas betydelse. Nämligen att en 
viktig inventarie när man skapar råmärken är konstruktioner av sten med olika former av deponeringar, 
främst i form av ben. Även kol eller resta stänger (stavar?) är viktiga. Clas Tollin ger två lagexempel 
(1999: 55) vilka kan användas för att belysa vikten av ben och sten som deponeras i marken, nämligen: 

Mellan åkertegar och ängstegar må två stenar kallas rå. Stake och sten och ben må 
man ock kalla rå. Stake och sten må man kalla rå. Ben och sten må man kalla rå 
(UL Byalagsbalken 18, jfr VmL Byggningabalken 18). 
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Av råmärkesstenar skall man gräva två i jorden och lägga den tredje på dem. De 
skola bära vittne, som ligga i jorden  (VgL I Jordabalken 10). 

Trots att det medeltida lagmaterialet bara låter oss ana en aspekt av hur ben, sten och även kol interagerar 
med människornas föreställningsvärld kan vi ändå dra slutsatsen att de spelar en stor roll i de praktiker 
som används för att strukturera världen, samt att de fortfarande under medeltid spelade en stor roll. 
Torun Zachrisson kan visa att även gravhögar fortsatte spela en stor roll under medeltid genom att de 
skapade en materiell länk mellan de då levande, det förflutna och marken (1994). Zachrisson diskuterar 
vidare sambandet mellan gränser i landskapet och ädelmetalldepåer i avhandlingen Gård, gräns, 
gravfält (1998). Även om Stefan Brink (1999) ifrågasatt resultaten med hänvisning till att få av 
skattfynden kan hänföras till riktiga gränser vill jag hävda att deponeringar av olika karaktär bidrar till 
den mentala struktureringen av landskapet genom skapandet av ett kollektivt narrativ vilket knyter 
samman landskap, myter och historiska händelser. Runstensresande kan på samma sätt betraktas som 
en åminnelsepraktik vilken genom död och mediet sten sammanlänkar ett familjenarrativ med en, eller 
flera platser, och därigenom bidrar till att strukturera föreställningen om landskapet. 

Att det finns ett samband mellan brukandet av mark och idén att grav- och stenmonument markerar 
ägande eller en historisk släktkoppling till marken illustreras väl av problemet med att administrativt 
skilja mellan röjningsrösen och gravar. Martin Hansson sammanfattar problemet i artikeln ”En gammal 
grävning, ett kulthus och ett antikvariskt problem” (2008) där han understryker Fredrik Svanbergs 
slutsats att det inte går att via yttre kriterier som form, storlek, stenstorlek, läge i terrängen med mera, 
skilja gravar från odlingslämningar (Svanberg 2000: 131), vilket får konsekvenser när den arkeologiska 
verkligheten krockar med statistik eller byråkrati. Hansson kan se hur bestämningen mellan de två 
kategorierna ofta är ett utfall av förförståelse och metodologi mer än någon verklig skillnad och med 
hänvisning till Leif Häggström lyfter han diskussionen till att handla om gravbegreppet (2008: 162f). 
Häggström diskuterar bl.a. att termen ”grav” är alltför snäv och borde bytas ut mot en term som 
”monument” under vilken en mängd olika funktioner som kenotaf, grav, altare, dödshus m.fl. kan 
samsas (Häggström 2007: 74).  

Vad som idag främst kommer till uttryck som ett antikvariskt problem sprunget ur förenklande 
modeller och kategorier vilka skapats i vår tid är troligen resultatet av ett tidigare samband. Sambandet 
finns i de jordbrukspraktiker som skapar rörjningsrösen och de offer-, begravnings- och 
åminnelsepraktiker vilka skapar både begravningsmonument av jord och sten men även resulterar i att 
ben och sten deponeras i andra sammanhang där bearbetning av landskapet skett. Reproduktion, 
produktion, bearbetning av marken, offer och begravningspraktiker tillhör alla samma konceptvärld. 
Även om man projicerar vår moderna uppdelning där kategorierna är tydligt åtskilda kan man om man 
applicerar ett processtänkande svårligen skilja gravar från röjningsrösen då enskilda fornlämningar kan 
ha bytt funktion upprepade gånger över tid. 

Från det arkeologiska materialet kan vi dra slutsatsen att minneslandskapen under den yngre 
järnåldern har en tydlig koppling till det faktiska landskapet och att sten och ben utgör nodalpunkter i 
de praktiker som knyter föreställningsvärlden, landskapet, det förflutna och framtiden till de levande 
människorna. Genom att studera ben- och stenpraktikernas förändring kan vi skönja en förändrad syn 
på individen och gravkonceptet. Genom den förändring av gravskicket vi brukar sätta i samband med 
kristnandeprocessen kan vi även se hur en mer individualiserad syn på person och efterliv resulterar i 
olika former av lokala förhandlingar där materiell kultur och minne uttrycks i en stor variation av 
gravformer. 

I gravarnas utformning materialiseras gravspråket och vardagens kommunikativa minne blandas 
med det kulturella minnet. Strukturen för begravnings- eller dödsritualer förmedlas troligen av äldre 
kunniga personer eller specialister (Assmann 2008: 112ff). Graden av förbränning på benen från 
kremationsgravar ger ibland intrycket av att kremeringen inte skötts av erfarna personer (Kaliff & 
Østigård 2013: 81f), vilket ytterligare antyder att det praktiska hanterandet av kroppen sköttes på 
familjenivå. Den bedömningen vilar dock på förutsättningen att en väl genomförd kremation var vad 
som eftersträvades. Det kulturella minnets externa situering och förmedling i materiell kultur kan 
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framhållas vara det vilket ger gravmonumenten och det inre gravskicket ett likartat utseende över lång 
tid. De kollektiva minnespraktikerna i kombination med den historiska och monumentala gravitationen 
utgör troligen en del av förklaringen till varför vissa gravfält används omväxlande eller under kort eller 
lång tid. Under kristnandeprocessens snabba skede under 900- och 1000-talet förändras både synen på 
individen och delar av föreställningsvärlden varför vissa minnessymboler får en mer framträdande roll. 
Det förklarar varför vissa platser och vissa gravformer behålls eller renodlas, när andra inventarier i 
gravskicket, vilka kan upplevts som problematiska förändras eller överförs till andra (Assmann 2008: 
111, 117; Vansina 1985). I gravskicket under yngre järnålder är det extra tydligt hur det här fenomenet 
accentueras genom broartefakter och bropraktiker. Genom den länkande materialiteten skapad genom 
bropraktikerna kan det kulturella minnet förkroppsligas på ett sätt vilket tillåter delar av det förflutna 
som är viktiga för identitet att projiceras in i framtiden och legitimera nya praktiker (Basu 2013: 125; 
Dorjahn 1960:119).  

Hallen, gravarna och individen 
Frands Herschend kan i sin studie av den äldre järnålderns sociala landskap visa att gravar och gravfält 
bl.a. fyller två funktioner vilka kan kopplas till produktionen av minne och identitet (2009: 117f). 
Nämligen, de är en spegling av boplatsen och hur de levande artikulerar sitt förflutna och sin framtid, 
samt att de belyser ett hävdande av marken i gränsområden och ett ordnande av rummet. Det är genom 
praktikerna i förhållande till gravmonumenten och andra viktiga materiella noder i landskapet som 
individ och kollektiv skapas. Minne är en plats och gravarna skapar familjen. 

Hur detta kommer till uttryck är en fråga om tid och plats. Under vissa perioder, speciellt under 
yngre bronsålder och äldre järnålder, förefaller kroppens betydelse för individen vara mycket låg, och 
individen kan överföras till föremål och landskap. Ett exempel på detta är hallen. Järnåldershallen, som 
den utvecklas under sen romersk järnålder och tidig folkvandringstid, är en form av social arena för 
profana och sakrala aktiviteter kopplad till markägande och hierarkier (Herschend 2009: 252f, 259f). 
Under folkvandringstiden förändras inte bara samhället genom att den krigförande och hallägande 
aristokratin blir influensrikare, synen på individen och den historiska kopplingen bakåt blir också mer 
centrerad kring hallen (Herschend 2009: 377ff). Herschend kan genom Beowulf-dikten belysa hur 
samhällsomvälvningarna innebär att: 

… hall centricity escalates and we lose the past, because time depth is but a couple 
of generations, and more or less the present. One of the few hints at a more remote 
past, a hint we must infer ourselves, is Grendel’s mother who live a Nerthus-like 
life in a mere with rusty arms … (Herschend 2009: 379).  

Fenomenet kan knytas till Vansinas tre-generationersnivå hos minnet där det kommunikativa minnet i 
vardagsinteraktioner klarar av att förmedlas (Vansina 1985). Det kulturella och mytiska minnet är mer 
externt situerat i materialitet och förmedlat av ett mycket mindre antal personer vilket gör det mer sårbart 
för omvälvande förändringar och en av grunderna för hur de nya överklasserna i Sydskandinavien och 
Mälardalen kan skapa en ny föreställningsvärld med sig själva och en krigaridentitet i centrum. 

Hallens ökande roll som social och sakral nodpunkt, speciellt för det kommunikativa minnet, får 
som konsekvens att delar av föreställningsvärlden anpassas efter den. Med tiden anpassas även det 
kulturella minnet och den mytologiska föreställningsvärlden efter hallmodellen. T.ex. anpassas 
båtgravarnas inre struktur efter hallens (Herschend 1997: 50ff) och krigföringen centreras kring dem 
(Herschend 2009: 364ff). I Danmark blir den symboliska kopplingen mellan den härskande eliten, 
samhällsmyten och hallen så stark i och med att härskarnas inflytande blir överregionalt att  det inte 
längre finns något behov av att bygga rika gravmonument eller grundargravar under vissa perioder 
(Herschend 2009: 125ff, fig. 44a, b, c). 
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Förfäderskult eller anfädersvördnad 
I samband med diskussionen om minne och praktiker på gravfält kan det vara passande att nämna 
begreppet förfäderskult. Begreppet är vanligt förekommande i texter som behandlar gravskick. Vi har 
bl.a. berört begreppet i kapitlet om Anders Kaliff. Kring begreppet finns en lång debatt där det definitiva 
inlägget får sägas vara Andreas Norbergs bok Fornnordisk religionsforskning mellan teori och empiri. 
Kulten av anfäder, solen och vegetationsandar i idéhistorisk belysning (2013). Bl.a. så diskuterar 
Norberg skillnaden mellan anfäderskult, vilket ofta innefattar ett aktivt och reciprokt förhållande mellan 
levande och döda, och en mer generell dödskult, vilket är en vanligare företeelse som bl.a innefattar 
passageriter, åminnelse och omsorg om de dödas välbefinnande (2013: 374ff, 378). Huvuddelen av 
fenomen de skriftliga källorna antyder ägde rum på gravfälten från yngre järnålder-tidig medeltid 
förefaller snarare vara dödskult än anfäderskult. Dock påpekar Norberg att vissa religionsforskare och 
antropologer använder begreppet ancestor veneration för att beskriva fenomen som varken kan klassas 
som allmän dödskult eller uttrycklig anfäderskult (2013: 301f). Begreppet används inte aktivt på 
svenska, men anfädersveneration eller anfädersvördnad tycks vara en mycket bra beskrivning av 
förhållandet under yngre järnålder som det beskrivs i bl.a. sagamaterialet. Norberg utesluter däremot 
inte förekomsten av kultpraktiker relaterade till de döda om man tar folkloristiska indikationer i 
beaktande (2013: 302). Om man dessutom beaktar de omfattande praktiker som rör hanteringen av ben 
och konstruktioner av stenmonument, samt t.ex. amulettringar av olika slag ökar sannolikheten att det 
faktiskt rör sig om kultpraktiker. 

I kapitlet ovan har vi presenterat sambandet mellan gravar, landskap och materiellt minne. Vi har 
också diskuterat den historiska och monumentala gravitationens inverkan på människor i samtid och 
framtid. Människor både i förhistorien och i dag är beroende av minnespraktikerna för att skapa sin 
identitet. Minnespraktikerna knyter personen till historien, platsen och landskapet och samspelet mellan 
minnet, föreställningsvärlden, praktikerna och landskapet skapar det kulturella minneslandskapet vilket 
samtidigt är ett ramverk för samspelet. Framträdande minnespraktiker i den yngre järnålderns landskap 
är de vi kallar bropraktiker vilket bl.a. tar sig form i gravar, hanteringen av ben och sten, samt i specifika 
artefakter. Genom att förstå bropraktikerna förstår vi utformningen av gravskicket. Kapitlet är vidare 
grunden för de resonemang som förs kring fallstudierna i kapitel fyra och sju. 
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Fig. 53. Karta med platserna vilka behandlas i fallstudierna. Birka, Sigtuna och Gamla Uppsala finns med som 
referenspunkter. Kartan framställd av Daniel Löwenborg. Strandlinjedata 1000 BP © SGU; höjddata 50 grid NH 
© Lantmäteriet. 
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Kapitel 7 
Det uppländska gravskickets förändring under yngre järnålder 

I detta kapitel kommer vi titta närmare på ett antal uppländska gravfält främst i syfte att illustrera 
klassiska gravpraktiker och att visa trender i förändringen av praktikerna som gett upphov till dem. 
Fokus ligger på förändringen under övergången från brandgravskicket till skelettgravskicket, men flera 
lokaler, bl.a. Kyrsta, Inhåleskullen och Hällby, belyser den äldre förändringen i fråga om hanteringen 
av ben och sten vilken diskuterats i kapitel 4. Redogörelsen av Anderssons analys av gravfälten i Valsta 
och Skälby är också att betrakta fallstudier (2005). Anderssons presentation av gravfältet Norrsunda 59 
i Valsta kompletteras i detta kapitel med Anna Hed Jakobssons analys av samspelet mellan det gravfältet 
och de omkringliggande gravfälten i bygden (2017). Fallstudierna har generellt ett lokalperspektiv, men 
Hed Jakobssons studie illustrerar lokalernas roll i ett bygdeperspektiv. 

De utvalda gravfälten ligger i en närmast rak linje från de nordligare delarna av Uppland ned till de 
betydligt mer exploaterade trakterna norr om Stockholm. Huvuddelen av dem har undersökts under 
2000-talet, men det ingår även lokaler som undersökts tidigare. I urvalet ingår platser från de tätt 
bebyggda och fornlämningsrika trakterna kring Spånga, Vallentuna och Kungsängen norr om 
Stockholm och platser kring Uppsalaslätten i anslutning till Gamla Uppsala. Att hitta gravfält som 
sträcker sig över perioden då gravskicket förändras från ett förkristet till ett kristet är inte ovanligt och 
kristnandeprocessens avtryck i det arkeologiska materialet har behandlats av flera, t.ex. Gräslund 1985, 
1991, 1991b, 2001, Andersson 2005; Tesch 2017, Hed Jakobsson 2017 m.fl. Hur processen iakttagits i 
gravmaterialet i äldre publikationer har vi berört tidigare.   

Det är uppenbart att övergången från en förkristen till en kristen trosuppfattning hos de som 
begravdes under en period inte genomgående förändrade begravningspraktiken. Samtidigt är det för oss 
närmast omöjligt att avgöra vad som under sen vikingatid uppfattades som ett förkristet och ett kristet 
gravskick, även om vi kan sätta etiketter på företeelserna utifrån våra egna definitioner. Av allt att döma 
var gravskicket och praktikerna bakom det stadda i ständig förändring samtidigt som de ger uttryck för 
mycket stabila och långsamt föränderliga strukturer där plats och tidsspecifika förhandlingar vid varje 
tillfälle var avgörande för utformningen av gravarna. 

Många författare utöver de vi studerar närmare i det här arbetet har bearbetat det uppländska 
gravskicket. En koncis sammanfattning av forskningsläget gjordes bl.a. av John Ljungkvist och Helena 
Victor i E4-projektets publikation Att nå den andra sidan. Om begravning och ritual i Uppland 2007 
vilken publicerade flera artiklar med avstamp i resultaten av projektets många undersökningar 
(Ljungkvist & Victor 2007; Notelid 2007). Om vi fokuserar på järnålderns gravskick har t.ex. Ann-Mari 
Hållans Stenholms avhandling (2012) visat den aktiva relationen mellan gravar, andra gravar och hus i 
järnålderns historiebruk. Anna Röst har visat att gravfält sällan är de statiska platser vi ofta tror (2016) 
och Lotta Mejsholm har belyst barnens roll, speciellt ur ett kristnandeperspektiv (2009). Mejsholm är 
också en av dem som framhåller den sena vikingatiden som en period där gravskicket varken kan 
betraktas som förkristet eller kristet, utan måste bedömas på sina egna villkor. Peter Bratt har satt 
storhögarna i ett maktperspektiv (2008) och undersökningarna i Gamla Uppsala har gett oss en ny bild 
av både den monumentala miljön och gravarna under järnåldern (Beronius Jörpeland et al 2018). 
Mängden undersökningsrapporter från gravfältsundersökningar som utkommit under 2000-talet är stor 
och materialet spännande även om den digitala kvalitén på bilder och kartor, samt den uppenbara 
tidsbristen i redigeringsarbetet ibland gör dem svårtydda (jfr Röst 2016: 42). Boken Skiftet presenterar 
artiklar kring kristnandeforskning (Tesch 2017) och John Ljungkvist har tagit sig an gravarna i den 
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svårstuderade perioden mellan 1000- och 1100-talet (2015). Från Estland har det dessutom kommit 
spektakulära båtgravsfynd med direkt koppling till Mälardalen (Peets 2013) och Anna Wessman har 
belyst gravskicket i sydvästra Finland genom sin studie av flatmarksbrandgravfälten vilken vi nämnde i 
kapitel 4 (Wessman 2010). 

De publikationer som berör döden i en yngre järnålderskontex på ett mer generellt plan är även de 
många så vi kan nöja oss med att lyfta fram tre artiklar, Alison Klevnäs artikel ”Imbued with the Essence 
of the Owner: Personhood and Possessions in the Reopening and Reworking of Viking-Age Burials” 
(2016) vilken visar att graven inte var något statiskt och fenomenet med gravmanipulation. Neil Prices 
artikel ”Death ritual and mortuary behaviour” (In Press) behandlar modernare infallsvinklar på döds- 
och begravningsfenomen, samt artikeln ”Passing into Poetry: Viking-Age Mortuary Drama and the 
Origins of Norse Mythology” (2013) vilken understryker att delar av den vikingatida 
begravningspraktiken skiljer sig markant från den moderna bilden av vad en begravning innebär. Den 
understryker dessutom sambandet mellan kosmologi, dramatisering av narrativ och materiella uttryck. 

Nedan presenteras sju fallstudier, från norr till söder, och för varje plats presenteras kort lokalen, 
om något skrivits om hur gravarna definierats, en kronologi över gravarna samt en diskussion kring 
gravskicket förändring. Kapitlet avslutas med Hed Jakobssons bygdestudie av Valstatraktens gravfält. 
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7.1. Kyrsta, Ärentuna 328, 329. 

Kyrstalokalen undersöktes 2002 av SAU i samband med undersökningarna inför ombyggnationen av 
E4 och resultaten publicerades i två rapporter, Kyrsta. Gravar från järnålder och medeltid. Del 1 
(Engström & Wikborg 2006), vilken uppgifterna härstammar ifrån, samt Kyrsta. Förhistoriska 
boplatslämningar Del 2 (Onsten-Molander & Wikborg 2006). Undersökningarna berörde omfattande 
boplatslämningar från stenålder/äldre bronsålder – yngre järnålder, samt vad som bedömdes vara två 
gravfält. Det ena, ett stenpackningsklätt moränimpediment, RAÄ 328, bedömdes ha gravar från 
förromersk järnålder och kallas gravimpedimentet i rapporten och det andra, RAÄ 329, var ett gravfält 
i åkermark med stensättningar, högar och möjligen flatmarksgravar från romersk järnålder till tidig 
medeltid. För en närmare analys av Kyrsta i sin bygdekontext se Herschend (2009: 106ff). Där behandlas 
boplatsen och gravarna i Kyrsta, tillsammans med boplatser och gravar från Vaxmyra, Trekanten och 
Björkgården, i en analys av samspelet mellan gravar och boplatser 

Gravbegrepp och definitioner 
I rapporten ägnar Tony Engström och Jonas Wikborg tre sidor åt att specifikt diskutera gravbegrepp och 
gravdefinitioner vilket är föredömligt och ger en god insikt i hur man resonerat i fält och en förklaring 
till varför lämningarna betraktas som de gör i rapporten. Man lyfter även fram diskussionen kring 
begreppet och olika definitioner på flera platser i rapporten och man är kritisk till ett slentrianmässigt 
användande av ogenomtänkta definitioner.  

I diskussionen lyfter de fram hur gravbegreppet, speciellt om man lutar sig mot 
Nationalencyklopedin och SAOLs definition vilka båda definierar en grav som en plats för en avlidens 
stoft, ställs genom undersökningen på sin spets och att många av gravarna varit definitionsmässigt 
problematiska (2006: 17). Engström och Wikborg uppvisar en stor medvetenhet rörande problematiken 
kring den vedertagna gravdefinitionen, speciellt om man rör sig i tid eller rum, och ställer frågan ” … 
om gravbegreppet, så som det vanligen används i vår samtid, överhuvudtaget är relevant för en plats 
som t ex impedimentet vid Kyrsta” (2006: 17). Man slår dock fast att gravbegreppet är inarbetat inom 
arkeologin, inte minst genom ämnets historia med vilket man avser boplatsarkeologin och att den 
arkeologiska grunddokumentationen fortfarandei hög grad bygger på att undersökta anläggningar skall 
kunna räknas och klassificeras.  

Vidare hänvisar man till att översiktliga rapporteringar, dvs rapporten de författar, bör hålla sig till 
hävdvunna kategorier och inte introducera nya begrepp varför de valt att använda begreppet grav även 
på de svåravgränsade benfynden (2006: 17). Med det sista påståendet sätter de fingret på en intressant 
motsägelse i exploateringsarkeologins vardag, att man har krav på sig att vara forskningsdriven och 
prestera resultat utifrån forskningsanknutna frågeställningar, samtidigt som det länge varit närmast en 
standardformulering i länsstyrelsernas förfrågningsunderlag att man inte får spendera tid eller pengar på 
metodutveckling.  

Författarna fann dock att det var omöjligt att inom ramen för rapporten närmare diskutera 
gravbegreppet och komma fram till en heltäckande definition. Man beslutade därför att en definition 
som fungerade för lokalen i fråga och som gjorde det möjligt att bearbeta även de svåravgränsade 
benförekomsterna var tillräcklig. Grundläggande för deras definition är tanken att en grav skall vara, 
eller snarare uppvisa tecken på att vara, konstruerad med avsikten att förvara mänskliga kvarlevor (2006: 
17). Engström och Wikborg tar upp problematiken med den tanken, men vidhåller att den måste ingå. 
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Detta trots att en stor mängd fynd av mänskliga ben då betraktas som lösfynd pga. att de inte påträffats 
i en väldefinierad gravkontext. Närvaron av människoben är också avgörande för att något skall kunna 
kallas grav. Dock görs undantag för benförekomster, där artbestämning inte har kunnat göras, om 
anläggningen de påträffats i uppvisar tydliga tecken på att vara anlagd på liknande sätt som säkra gravar 
(2006: 17). 

I detta ligger förstås ett intressant cirkelargument, att ben påträffade i en avgränsad konstruktion, 
som uppfyller våra förförståelsekrav på hur en grav ser ut, är en grav. I slutändan bestämde man sig för 
följande definition av en grav för Kyrstaundersökningen (2006: 18): 

En grav är ett medvetet konstruerat eller avgränsat utrymme avsett för, och 
innehållande, mänskliga kvarlevor. 

Man anser dock inte definitionen som oproblematisk och att viss tolkningsfrihet kan vara befogad, t.ex. 
då brända ben förekommer deponerade i skärvstenspackningar eller liknande. För det vagare 
stenpackningsklädda gravimpedimentet har man använt följande tillägg (2006: 18): 

Anläggningen ska innehålla artbestämda människoben i ett avgränsat utrymme 
som kan antas vara avsett för begravning. I särskilda fall kan anläggningen 
innehålla ej artbestämda brända ben men ska då till form, innehåll och placering 
uppvisa stora likheter med andra tydliga gravar på gravfältet eller andra kända 
gravskick. 

Författarna själva är medvetna om att detta medfört att flera anläggningar med benförekomster inte 
definierats som gravar, t.ex. flera täckdiken och gropar, men även stenlyft och diken runt gravhögar där 
brända ben rikligt förekom (2006: 18). Bakgrunden till denna tolkning skall förstås i ljuset av deras 
gravdefinition, men de förklarar att i en del av fallen så rör det sig om anläggningar där benen hamnat 
sekundärt genom senare aktiviteter på platsen, främst plöjning. Just sekundär infiltrering är den 
vanligaste förklaringen till att ben och andra fynd uppträder på platser där de inte passar utifrån 
vedertagna förklaringsmodeller. I detta fall var gravfältet i åkermarken kraftigt skadat och plöjt vilket 
gjorde att man bedömde att ” … matjorden torde ha varit full av utspridda brända ben som kan ha 
deplacerats genom århundraden av åkerbruk” (2006: 18). Eftersom ingen rutgrävning redovisas för 
matjorden är den bedömningen svår att ta ställning till, dock är registrerade lösfynd av brända ben 
förvånansvärt få om matjorden faktiskt varit full av ben, samtidigt som de registrerade fynden är tydligt 
samlade i närheten av de iakttagbara gravkonstruktionerna eller i tydliga kluster, t.ex. i stenlyften runt 
en av högarna (2006: 70f). Engström och Wikborg understryker dock att många av anläggningarna som 
fallit utanför gravdefinitionen mycket väl kunnat utgöra egna, men sönderplöjda, brandgravar (2006: 
18). 

När det gäller det inre gravskicket berättar man att man använt de tämligen vedertagna 
definitionerna som beskrivs av Ambrosiani (1964), Bennet (1987) och Kaliff (1992). Författarna har 
vissa förbehåll rörande begreppet urnegrav, där de t.ex. endast använder det i fall där en behållare kan 
identifieras, vilket skiljer sig något från Ambrosianis (1964: 20) och Bennets (1987: 198) definitioner 
vilka de också är kritiska till, samt att förekomsten av enstaka keramikbitar inte automatiskt betraktats 
som tecken på en behållare. Man har vidare valt att helt undvika de vanliga benämningarna enstaka 
brända ben och spridda brända ben, även i de fall små benmängder påträffats i anläggningarna (2006: 
18). Detta förklaras med att eftersom gravfält Raä 329 var skadat och utsatt för plöjning bör gravarna 
med stor sannolikhet ursprungligen innehållit betydligt större benmängder vid anläggandet, vilket faller 
tillbaka på det ounderbyggda antagandet att matjorden borde vara full av brända ben. Vid 
klassificeringen av det inre gravskicket har alltså inte den påträffade benmängden varit avgörande utan 
endast benens läge och placering, samt eventuell förekomst av kol och/eller sot (2006: 18).  

För gravimpedimentet, RAÄ 328, har man dock i de flesta fall helt uteslutit traditionella 
gravskicksbeteckningar för att istället kort beskriva det inre gravskicket för varje anläggning. Detta då 
man anser att en traditionell klassificering riskerade att bli mer missvisande än klargörande (2006: 18f). 
Inga av de många bendeponeringarna eller koncentrationerna på impedimentet var markerade ovan 
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mark, utan Engström och Wikborg bedömer att den skärvstenspackning som täckte ca 20 x 25 m av 
platsen skall snarare betraktas som det yttre gravskicket, tillsammans med de stora moränblocken och 
ytorna mellan dem (2006: 28). 

Gällande beskrivningen av det inre gravskicket på moränimpedimentet är författarna försiktiga, dels 
för att det undersöktes under mycket svåra förhållanden, dels för att de löst sammanhållna 
bensamlingarna, utan yttre markeringar eller inbördes struktur avviker ”… från den vanliga bilden av 
ett gravfält, med avgränsade och enskilda gravar” (2006: 29). Ett påstående som väl illustrerar deras syn 
på gravbegreppet och den generella förförståelsen kring det. Utöver en bengrop, ett brandlager och ett 
benlager väljer författarna att inte klassificera gravskicket på impedimentet RAÄ 328 då det i de 
vedertagna begreppen också finns en underförstådd tolkning rörande tillkomst och användning, som 
med stor säkerhet inte stämmer med de praktiker som genererat lämningarna på platsen. I dessa 
resonemang lutar man sig mot Kaliffs kritik av ett slentrianmässigt användande av gravterminologi 
(Engström & Wikborg 2006: 30; Kaliff 1997: 68ff). Istället 
väljer man att endast beskriva utseende och morfologi hos 
anläggningarna i fråga. Initiativet visar att författarna 
spenderat en hel del tid med att försöka hantera fenomen 
vilka inte passar in i gängse modeller, samtidigt som man 
inte vill tvinga in materialet i kategorier där det egentligen 
inte passar. Resultatet blir föredömligt öppet och ärligt, men 
samtidigt mycket svårhanterligt i det att det inte direkt låter 
sig jämföras med andra material. Däremot belyser det 
problematiken i att undersöka och begreppsmässigt 
kategorisera komplexa fenomen på ett sätt så att 
komplexiteten behålls och samtidigt blir enkel nog att kunna 
användas i jämförelser. 

Se vidare kapitlen 3 Gravbegreppet och 4 Nya 
gravskick, gamla ben- och stenpraktiker för en vidare 
diskussion. 

Kyrstagravarnas kronologi 
På Kyrstalokalen påträffades ben på en mängd platser och i flera olika kontexter. Två av dessa bedömdes 
som gravfält, det stenpackningsklädda moränimpedimentet RAÄ 328, och det mer klassiska gravfältet 
i åkermark RAÄ 329. I texten nedan presenteras först det begreppsmässigt vaga impedimentet med 
spridda benförekomster och de dateringar som där kan göras. Därefter presenteras det mer klassiska 
gravfältet där gravarna och dateringarna kan delas in i fem tydliga faser. 

Impedimentet Ärentuna 328 
Det svårdefinierade gravfältet RAÄ 328 utgjordes av ett ca  30 x 40 m stort moränblockigt impediment 
utan synliga konstruktioner. Centralt på impedimentet påträffades dock en oregelbunden 
skärvstenspackning, ca 20 x 25 m stor och 0,05-0,4 m djup, med inslag av stenkoncentrationer, rester 
av stensträngar och en något mer skönjbar stenkrets.  

Bland dessa kunde man identifiera 15 brandgravar, en stenkrets och 22 fria grävenheter. De fria 
grävenheterna utgjordes av artificiellt skapade undersökningsobjekt som hade liknande ytstruktur, med 
avgränsade ytor eller stenförtätningar, som de senare identifierade gravarna, men vars innehåll inte tillät 
dem att klassificeras som gravar. Hela den centrala stenpackningen kom sedan i rapporten att benämnas 
som det yttre gravskicket samtidigt som den betraktas som en fyndförande konstruktion (2006: 22f).  

Kyrstas användningsperiod är: 

Impediment: FRJÅ – YJÅ. 

Gravfältet: RJÅ – 1160-1290. 

Skelettgravar introduceras: troligen 
tidigt 1000-tal. 

Brandgravskicket försvinner: troligen 
tidigt 1000-tal. 

Gravskicken förekommer troligen 
parallellt i början av 1000-talet i form 
av 1-2 barngravar, ca 25 år? 
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Brända ben förekom i mindre koncentrationer eller utspridda i stenpackningen, ofta inom de avgränsade 
ytor av packningen som bildades mellan de större moränblocken. Under undersökningen kunde man 
inte avgöra huruvida stenpackningen tillkommit genom upprepade deponeringar över lång tid eller 
byggts som en konstruktion. Däremot understryker man att det inte rör sig om flera blockgravar, där 
stenpackningen samlats runt blocken, utan snarare att packningen placerats mellan blocken (2006: 28f). 
Även koncentrationer av keramik och andra fynd förekom i stenpackningen. Endast en gravliknande 
stenkrets avvek från det generella mönstret.  

Det inre gravskicket varierar men beskrivs i två fall som ett benlager och en mer bengrop-lik grav 
där de brända benen gav intrycket att de tömts ned mellan två större block. Endast en av bendepåerna i 
stenpackningen innehöll sot och kol i någon större mängd och klassificeras som ett deponerat 
brandlager. I sex anläggningar är benmängden mycket liten, mellan 0,4-5,5 g eller 17-52 fragment. Av 
dessa har inga fragment, med undantag av ett fragment från häst, kunnat artbestämmas. Dock lyfter 
författarna fram att av samtliga 165 benfragment från impedimentet som kunnat artbestämmas är hela 
159 stycken från människa, vilket är en mycket hög procentdel vilket gör det för troligt att även de sex 
benkoncentrationerna nämnda ovan bör innehålla människoben (2006: 26f).  

I ytterligare sex bendeponeringar, med 23-99 fragment eller 1,1-11,6 gram ben, kunde människoben 
identifieras. Dock bör benmängden betraktas som högst ungefärlig då endast sju av de undersökta 
gravarna undersöktes i sin helhet, då snöoväder och andra förhållanden försvårade undersökningen. I 
stenpackningen påträffades fler ben än dessa, dock tolkades de förekomsterna inte som gravar utan  
endast spridda ben då de saknade gravmorfologi, samt inte kunde uppvisa samma kombination av 
fyndmaterial, bl.a. ben, keramik och malstenar (2006: 26).  

I den synliga stenkretsen på impedimentet framkom inga ben i den undersökta halvan, dock fanns 
där en malstenslöpare, bitar av keramik och bränd lera.  

En iakttagelse författarna gör rörande gravskicket på impedimentet är att i de fall man bedömt 
anläggningarna som gravar har benen, med ett undantag, varit närmast fria från sot och kol. Den 
avvikande anläggningen har berörts ovan. En övergripande kategorisering av det inre gravskicket de 
föreslår är spridda brända ben, fria från sot och kol, även om de tidigare försökt undvika den kategorin. 

Fig. 54. På moränimpedimentet, Ärentuna 328 i Kyrsta, kan gravskicket klassificeras som spridda brända ben 
och impedimentet som en gravanläggning med lång användningsfas. Under FRJÅ, och möjligen RJ, deponeras 
bl.a. människoben, under YJÅ har deponeringarna ändrat karaktär och människobenen deponeras på gravfältet 
istället. 
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Troligen möjliggörs detta begrepp då man betraktar hela imedimentet som ett yttre gravskick, vilket gör 
att de spridda brända benen ändå kan betraktas som deponerade i en tydlig gravlik anläggning. I enstaka 
fall klassificerar de dock gravskicket som benlager eller bengropar. Samtliga bedömda gravar innehöll 
även keramik, vissa få fragment andra fler, dock utan att utgöra hela kärl varför keramiken bedöms som 
gravgåvor snarare än urnor (2006: 30). Här kan det dock vara på sin plats att inflika att rapporten berättar 
att det även förekom koncentrationer av ben utan keramik, men att dessa inte bedömdes som gravar. Det 
påträffades även en hel del obrända djurben, främst tandfragment från nötdjur, spridda över 
impedimentet. 

På impedimentet påträffades även ett fåtal pärlor, kamfragment, keramikbitar varav flera med spår 
av sekundärbränning, 33 hela eller fragmenterade delar av knack- och malstenar, skifferbrynen, tre 
knivar, en pryl, två nitar och andra mindre järnföremål, hartsfragment, bränd lera och ett snäckskal. 
Huvuddelen av fynden förefaller höra hemma i bronsålder eller äldre järnålder. 

Gällande dateringarna från impedimentet pekar huvuddelen av fynden och 14C-dateringarna på 
bronsålder-äldre järnålder, dock förekommer även senare dateringar. Författarna är i texten mycket 
fokuserade på dateringen av vad de bedömer som gravar och gravaktiviteter på impedimentet vilket gör 
det svårt att finna uppgifter om andra aktiviteter och anläggningar. Detta blir något problematiskt när 
många av de senare fynden inte påträffats i tydliga gravkonstruktioner utan ytligt vid rensning. T.ex. 
pärlfynden och kamfragmenten antyder aktiviteter från folkvandringstid – vikingatid, och flera av 
järnfynden lika så, men då de påträffades ytligt och inte direkt kan knytas till brända ben i en tydlig 
anläggning får de en undanskymd plats. Fyra av de tydliga bendeponeringarna har 14C-daterats till 
intervallet 410 BC-40 BC (2σ). En obränd nöttand daterades till 50 BC-260 AD (2σ) (2006: 30ff). 

Engström och Wikborg sammanfattar undersökningen av impedimentet i rapportens 
utvärderingskapitel där alternativa undersökningsmetoder diskuteras tillsammans med källkritik kring 
det omöjliga i att bestämma gravarnas antal. Stycket innehåller flera goda iakttagelser, men det blir 
också tydligt att spridda ben som inte kan föras till en tydlig anläggning är ett problem och att metoderna 
som diskuteras är helt inriktade på att identifiera och räkna gravar i form av tydliga bendepåer. Kritik 
mot just en sådan metodologi finns redan i Anna Wessmans (då Wickholm) debattartikel från 2006 
rörande Umeå universitets undersökning i Österbotten av ett finskt brandgravfält vars karaktär är mycket 
lik flera av stenpackningslokalerna vi behandlar här (Wickholm 2006: 48ff). Det svenska fokuset på att 
finna enskilda anläggningar, snarare än att fokusera på platsen som helhet och fornlämningens 
formationsprocesser skall enligt Wessman lett till att man potentiellt feltolkat gravfältet. 

Sammanfattningsvis kan sägas att moränimpedimentet i Kyrsta klätts i en sten- och 
skärvstenspackning vid ett eller flera tillfällen och att denna packning, samt utrymmet mellan 
moränblocken ansågs av undersökarna vara det yttre gravskicket. Rörande det inre gravskicket slog man 
fast att de klassiska gravtyperna inte var gångbara, men att man i jakt på urskiljbara anläggningar eller 
konstruktioner kunnat identifiera minst femton brandgravar och minst tjugo andra koncentrationer av 
ben och/eller fynd, samt att brända och obrända ben, främst nöttänder, och fynd även påträffades spridda 
över impedimentet. I det som bedömdes som gravar påträffades benen och fynden, främst keramikbitar, 
spridda i stenlagret, nedgrävda i och ibland delvis under stenlagret och deponerade mellan block. Många 
ben och fynd, speciellt de av yngre järnålderskaraktär, påträffades ytligt under rensningen och kunde 
inte knytas till tydliga gravar vilket medförde att de inte fick samma framskjutna roll i rapportens 
diskussionsdel. Rapporten fokuserar på de identifierbara anläggningarna och utifrån dem förefaller 
platsens huvudsakliga användningstid ligga i förromersk järnålder. I rapportens inledande 
sammanfattning förs också fornlämningen till denna period, vilket illustrerar Munkenbergs kritik av hur 
den här typen av lämningar ofta dateras (Munkenberg 2012: 59), trots att en stor del av de ytligare 
fynden antyder att aktiviteter utförts på platsen fram i yngre järnålder. Den kronologiska 
användningstiden blir således från yngre bronsålder, med en markant användningsperiod från vilken 
åtminståne delar av stenpackningen stammar i äldsta järnålder, till vagare användningsfas med ytligare 
deponeringar från folkvandringstid in i yngre järnålder. 
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Anl Osteologi Inre gravskick Datering 2ơ Yttre gravskick 

12120 
Hög A7 Adult + häst 

348 frag. 
223,8 g ben 

Urnegrav i 
brandlager 120-320 AD 14C br.ben. 

Hög med 
friliggande 
kantkedja. 

1068 

2 pers. Infant 6 
mån & 
foster/nyfödd 10 frag. 

Skelettgrav, 
troligen kista. 130-390 AD 14C kol ? 

8768  +häst, får/get
295 frag. 
26,6 g. Urnebrandgrop 240-420 AD 14C kol ? 

2175 Människa +häst 
1179 frag, 
72,6 g. Urnebrandgrop 420-620 AD 14C kol ? 

200831 Människa 
75 frag. 4 
g. Brandgrop 530-660 AD 14C kol ? 

Endast halva 
undersökt. 

8789 Människa 
202 frag. 
32,2 g. Urnebrandgrop 530-680 AD 14C kol ? 

13590 
Människa +svin 
+obr. Nöt.

1139 frag. 
61,2 g. 

Brandgrop med 
brandlager 

tidig 
vendeltid Kam, pärlor ? 

12209 
Hög A5 

2 pers, Infans I-
II, Adult +Häst, 
hund, svin, fågel, 
fisk, hjortdjur 
mm. 

15681 frag, 
2252,5 g. Brandlager 680-940 AD

14C kol, 
Kammar 

Hög med 
friliggande 
kantkedja. 

Många fynd, 
Kyanit. 

1839 ? 
154 frag, 
6,2 g Urnebrandgrop 

Vendel-tidig 
vikingatid Kamfrag. ? 

13575 

Adultus/Maturus 
+hund, fågel, 
däggdjur +obr.
Svin.

1036 frag, 
117,7 g Brandlager 

Sen vendel-
tidig 
vikingatid 

Kamfrag, 
pärlor ? 

13444 
Hög A6 

Adult +häst, 
hund mm + obr. 
Får/get mm 

6617 frag, 
1100,3 g 

Urnegrav i 
brandlager 

Sen vendel-
vikingatid 

Kamfrag, 
pärlor Hög  

Flera fynd, 
Kyanit 

2049 Hög 
A3 Infans I 

356 frag, 
19,2 g Urnegrop 

Vikingatid 
(tidig ?) 

Rundspänne, 
kam Hög 

2980 Människa 
3 frag, 0,9 
g Brandgrop 780-990 AD 14C kol 

Grop intill hög 
A2, möjligen 
under kantkedja. 
1 av 6 st. 

2915 ? 
57 frag, 2,3 
g Brandgrop 

780-1020
AD 14C kol 

Grop intill hög 
A2, möjligen 
under kantkedja. 
1 av 6 st. 

4388 
Foster-nyfödd, 
ca 6 fostermån 72f, 3,3g 

Skelettgrav, och 
brandgrop 

900-920 /
960-1170
AD 14C Br.ben. ? 

Antingen Brg 
som återanvänts 
eller foster som 
fått med sig 
brandoffer. 

11807 

Kvinna ? 
Adultus/Maturus 
33-45 år, ev 45+, 
+hund Människa  Skelettgrav, kista  

990-1190
AD

14C obr. Ben, 
kam ? 

2,5x0,8 m kista, 
hund, träkärl  

989 

Man? 
Adultus/Maturus 
33-45 år Människa  Skelettgrav, kista  

990-1190
AD 14C obr.ben ? 

Smal kista stort 
schakt. Rund vit 
sten i fotändan 

957 Infans I-II 
98 frag, 2,6 
g Brandgrop 

1020-1240 
AD 14C kol ? 

998 
Adultus, 17-25 
år Människa   

Skelettgrav, kista 
eller kammare 

1030-1260 
AD 

14C obr.ben, 
sölja, 
remändesbesla
g ? 

3,22x0,85 
kista/kammare, 
kniv & bälte i 
fotänden. 

14000 

Man, 
Adultus/Maturus
, 33-45 år 

Människa, 
br. Och 
obr. 
Djurben i 
fyllningen 

Skelettgrav, kista 
eller kammare 

1030-1260 
AD 14C obr.ben 

Hög A5, 
sekundär 

2,5x0,7 kista, 
skador, 
sida/mage? Kniv, 
bryne  

2004 
Infans II, 8 år +/- 
2 år. Människa Skelettgrav 

1160-1290 
AD 14C obr.ben 

Trol. Sekundär i 
hög X 

Troligen ingrävd 
i hög, sida och på 
rygg 

Fig. 55. Tabell över daterade gravar och gravskick i Kyrsta, Ärentuna 329. Färgerna indikerar kronologiska 
faser baserade på datering och i viss mån tolkning av kontexten. Dateringarna från Engström & Wikborg 
(2006). 
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Gravfältet RAÄ 329  
Några hundratal meter från moränimpedimentet med de strösslade benen och boplatsen i Kyrsta 
påträffades ett gravfält av mer klassisk karaktär, med högar, stensättningar och andra troligen mindre 
markerade gravar, i åkermarken vid foten av en svag förhöjning. Gravfältet sträckte ut sig närmast linjärt 
i sydöstlig riktning mellan Kyrstaboplatsen och vattendraget i dalgångens botten. Gravarna hade alla 
skadats av plöjning och in flera fall hade överbyggnaderna, t.ex. ett mindre antal högar, plöjts bort. 
Underökningen skedde dock under något bättre klimatologiska förutsättningar än undersökningen av 
impedimentet. 

Fig 56. Gravskicken i Kyrsta, Ärentuna 329, brandgravar t.v., skelettgravar t.h. Från Engström & Wikborg (2006: 
fig. 66 & 73). Grundkarta Kristina Martinelle, SAU. Bearbetad, Hög X är författarens tolkning. 

Av de 236 undersökta anläggningarna kom 37 stycken att tolkas som brandgravar och sju som 
skelettgravar, anlagda under perioden från romersk järnålder in i medeltid (Engström & Wikborg 2006: 
67ff). Eftersom gravfältet var skadat kom flera anläggningar som innehöll ben att inte klassificeras som 
gravar, vilket gör gravantalet till ett minimiantal. Ett kulturlager som fanns på platsen tolkades som 
rester av tre av de sex sönderplöjda högarna, vilket skulle göra avsaknaden av kulturlager kring de andra 
tre högarna ett plöjningsfenomen och manar till eftertanke. Övriga anläggningar som hittades på platsen 
var kantrännor och kantkedjor till gravkonstruktionerna, härdar, gropar, lager, mörkfärgningar, pinnhål, 
en skärvstenspackning, stolphål mm (2006: 67f). 

Sammanlagt påträffades brända ben i totalt 105 anläggningar varav 37 bedömdes som gravar. 
Överlag var fragmenteringsgraden på benen stor och mängden ben i anläggningarna liten. Antal 
fragment varierar från 1-15681 stycken och vikten från 0,1-2252,2 gram. Undersökarna tolkar de små 
benmängderna främst som ett resultat av skadorna från plöjningen, vilket även skall ha medfört att ben 
återfunnits i många av platsens gropar, diken och stenlyft (2006: 72). Författarna medger dock att det 
varit närmast omöjligt att avgöra om många av anläggningarna utgjort sönderplöjda gravar eller andra 
typer av anläggningar med ben. 
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Som yttre gravskick identifierades spår av sex gravhögar med antingen kantrännor, kantgropar eller 
kantkedjor av sten, vars diameter varierade mellan ca 4-7 meter. Troligen har fler av brand- och 
skelettgravarna täckts av högar då de låg mycket grunt, potentiellt på den ursprungliga markytan, men 
inte blivit sönderplöjda. Då inga av gravarna skär varandra och ligger på stort avstånd från varandra ser 
undersökarna det för troligt att flera av dem haft någon form av överbyggnad eller markering, t.ex. i 
form av mindre högar eller stensättningar. En lång linje av stenlyft, varav några i rät vinkel mot de andra, 
intill en av de senare skelettgravarna tolkas som en potentiell rektangulär stenram (2006: 78ff). 

Majoriteten av brandgravarna hade ett inre gravskick i form av ben- och brandgropar. Därtill fanns 
ett mindre antal urnebrandgropar samt två urnegravar i brandlager och två brandlager. De sju 
skelettgravarna återfanns över hela gravfältet, men flera av gravarna med vikingatida eller medeltida 
datering återfanns i dess syd-del (2006: 70, 101).  

Generellt ger gravfältet intryck av att ha kronologiskt växt från norr, närmast boplatsen, söderut ned 
i dalgången. Men de äldsta gravarna, från romersk järnålder återfinns i båda ändarna och gravarna från 
övergången vikingatid/medeltid återfinns också över hela gravfältet. Av de 37 identifierade gravarna 
har ett 20-tal kunnat dateras, antingen med 14C eller med fynd (2006: 95ff). Utifrån de daterade gravarna 
kan vi dela in gravskicket i några kronologisk-morfologiska faser vilka delvis avviker från den gängse 
bilden av gravskicket i Mälardalen. Informationen i följande stycke kommer huvudsakligen från 
rapportens anläggningsbeskrivningsbilaga (2006: 104ff) och är korsrefererade med styckena om brand- 
och skelettgravar (2006: 70ff), samt dateringar (2006: 95ff) och den osteologiska bilagan (2006: 231). 

Fas 1, (blå) romersk järnålder 
Den äldsta fasen på gravfältet, romersk järnålder, representeras av tre mycket olika gravar spridda över 
hela gravfältet. De utgörs av en urnegrav i brandlager under hög med kantkedja, där en vuxen person 
begravts med delar av minst en häst. Utöver denna potentiellt monumentala grav är de andra två 
gravarna, samt även flera från nästa fas, endast bevarade som mycket små gropar samlade i mitten av 
gravfältet. De andra två gravarna från romersk järnålder utgörs av en skelettgrav, troligen med kista, för 
två mycket unga barn, ett runt 6 månader gammalt spädbarn och ett ca 6 månader gånget foster eller för 
tidigt fött barn; samt en urnebrandgrop med okänd överbyggnad för troligen en person som begravts 
med delar av en häst och får/get. 

Fas 2 (grön) folkvandringstid-vendeltid 
Fasen med dateringar från folkvandringstid till början av vendeltid ger oss tre små gravgropar, centralt 
belägna och in nära anslutning till gravgroparna från tidigare fas och ett tiotal liknande odaterade gravar. 
De daterade utgörs av två urnebrandgropar och en brandgrop med 4 - 32,2 gram brända ben, bland dem 
människoben och i ett fall även hästben. 

Fas 3 (röd) vendeltid-tidig vikingatid 
Gravarna från vendeltid och vikingatidens början ändrar tydligt karaktär och minst två högar byggs i 
gravfältets norra del där också huvuddelen av de daterade gravarna från perioden återfinns. Det inre 
gravskicket är brandlager kombinerat med antingen brandgrop, urnebrandgrop eller urna. Bland benen, 
vilka varierar från 61,2 - 2252,5 gram, återfinns nu betydligt fler djur och två anläggningar sticker ut, 
högen A5 och brandlagret 13575. Brandlagret i A5 innehöll, utöver benen från två personer, ett barn 0-
14 år och en vuxen, ben från häst, hund, tamsvin, fågel, karpfisk, hjortdjur. Brandlagret 13575 innehöll 
bl.a. hund, fågel, däggdjur, samt obrända delar av tamsvin. Även fynd är vanligare i perioden och där 
sticker högarna A5 och A6 ut med ett stort antal fynd bl.a. innehöll A5 nitar, keramik, harts, 
kamfragment, beslag, malstenslöpare och underliggare mm, och A6 bronsfragment, ett fåtal glaspärlor, 
en brodd, en kniv, kam, keramik mm. I båda högarnas brandlager påträffades dessutom en sten av den 
ovanliga mineralen svart Kyanit. Svart kyanit har platta bladformiga kristaller och påminner något om 
asbest och stenarna kopplas i Kyrsta till någon form av gravritual (2006: 93ff).  

Samtidigt som praktikerna kring behandlingen av benen och konstruktionen av gravmonumenten 
uppenbarligen förändras under eller strax innan perioden förefaller det som att de äldre mer diskreta 



Del II. Materialitet i förändring 

311 

praktikerna fortsätter användas. Mot den södra delen av gravfältet finns nämligen en urnebrandgrop, 
A1839, som daterades till vendeltid-tidig vikingatid, men vilken till utseendet påminner om de äldre 
gravtyperna och endast innehöll 6,2 gram ben. Även den här till synes oförändrade gravtypen har dock 
förändrats då den innehöll fragment av en kam. Graven låg dessutom tätt intill en något större grop som 
också innehöll ben, men som på grund av sin spartanskhet inte bedömdes som en grav. 

Fas 4 (svart) vikingatid-tidig medeltid 
Nedan redogörs för gravfasen vikingatid-medeltid, diskussionen är uppdelad i brandgravar och 
skelettgravar. 

Brandgravarna –äldre praktiker 
Det är oklart till vilken period två, eller möjligen tre, av de övriga tre-fyra spåren av högar skall föras. I 
gravfältets södra halva finns nämligen rester av tre, eller möjligen fyra, större högar i en NNV-SSÖ-
linje. I två av dem, A2 och A4, har inte påträffats någon centralgrav, vilket gör det svårt att tidsfästa 
deras konstruktionsfas. Möjligen har där aldrig funnits någon, eller så har ursprungsgraven varit placerad 
ovanför markytan eller kanske ovanpå högen, som i fallet med några av högarna från Slinkbacken 
(Wexell 2005), och därför plöjts bort. Dock finns mycket få registrerade lösfynd av brända ben kring 
högarna så chansen är stor att det aldrig funnits någon centralgrav i dem. Det vore dock inte ett stort steg 
att se det för troligt att högarna byggdes under vikingatid eller under övergången vendeltid-vikingatid. 
Med undantag av högen från romersk järnålder är nämligen de andra tre de daterade högarna från 
vikingatid eller vendeltid-vikingatid, och den odaterade högen A2 är omgiven av gravar daterade till 
vikingatid. 

Den fjärde fasen, med gravar från vikingatid och tidig medeltid är något svårare att skikta 
kronologiskt även om gravarna uppvisar morfologiska skillnader. Den odaterade högen A2 är omgiven 
av en kantcirkel gropar, eller möjligen stenlyft från en kantkedja, där ett tiotal av groparna innehöll 
deponerade brända ben, eller lösfynd av brända ben, några även med mindre stenpacknignar eller små 
fynd av bränd lera. Sex av groparna bedömdes av undersökarna som gravar vilka bör ha tillkommit efter 
eller i samband med högens konstruktion. Två av dem, registrerade som brandgropar, daters till perioden 
780-1020. Den mittersta av de tre på linje liggande högarna, A3, hade centralt i botten en stor
kammarformad nedgrävning i vars mitt en mindre rödfärgning påträffades med en koncentration
keramik och brända ben. Tillsammans med benen påträffades ett rundspänne av typ IIC eller IIIA,
(Jansson 1985), vilket tillsammans med kamfragmenten troligen placerar graven i, möjligen tidig,
vikingatid. Den begravde i högen var ett mellan 0-7 år gammalt barn. I västkanten av samma hög fanns
ytterligare en oval nedgrävning i vilken de brända benen från ett barn i samma ålder, samt hund och
däggdjur återfanns.

Skelettgravarna –nya praktiker  
Någon gång mellan 900-talets andra hälft och slutet på 1100-talet dyker en annorlunda 
begravningspraktik upp på gravfältet i form av skelettgravar, ca 900 år efter den senaste skelettgraven. 
Om praktiken är samtida med brandgravarna i högarna eller deponeringen av ben i gropar runt hög A2 
är svårt att säga, men de få dateringar som finns antyder att de avlöser varandra eller har en kort 
överlappningsperiod i slutet av 900-talet eller 1000-talets första två årtionden. Brandgroparna runt hög 
A2:s senaste möjliga datering ligger mellan 990-1020 och skelettgravarnas tidigaste möjliga datering är 
990-1030.

Det som talar för en övergångsperiod är två gravar, A4388 och A957, där brandgravspraktikerna
fortfarande upprätthölls, men en förändring mot skelettgravskick har påbörjats. A4388 är utförd på 
samma sätt som brandgroparna kring högen A2, men placerad i närheten av hög A3. Högen A3 innehöll 
två anläggningar som tolkats som barngravar, samt hade spår av en kantränna i vilken brända ben 
förekom. Den intilliggande brandgropen A4388, var på alla sätt lik de andra brandgroparna på gravfältet 
och innehöll brända ben från bl.a. däggdjur tillsammans med en järnring eller sölja. Men den innehöll 
också de obrända benen från ett barn. Benen, vilka påträffades i brandgropen tillsammans med de andra 
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Fig. 57. Skelettgrav A989 från Kyrsta. Troligen en vuxen man, gravlagd mellan 990-1190, i en smal kista. Han 
har också fått en rund vit sten placerad i det breda gravschaktet. Från Engström & Wikborg (2006: fig. 80). Foto: 
Per Falkenström, SAU. 

Fig. 58. Skelettgrav A11807 från Kyrsta. Troligen en vuxen kvinna, gravlagd 990-1190 i en kammarliknande kista. 
Motera ringarna till träkärlet ovanför huvudet och den halshuggna hunden nedanför fötterna. Från Engström & 
Wikborg (2006: fig. 81). Foto: Marcus Persson, SAU. 
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benen tillhörde ett mycket ungt spädbarn, troligen ett 6 månader gammalt foster som fötts för tidigt.  
De brända benen i graven A4388 dateras till 900-920/960-1170 och det finns en liten möjlighet att 

det rör sig om en brandgrav som återanvänts för begravningen av fostret, undersökarna nämner dock 
inte den möjligheten och inga sekundära nedgrävningar finns dokumenterade. Det är därför troligt att 
det rör sig om en hybridgrav där ett ungt barn behandlats efter de brandgravspraktiker som utförts på 
platsen sedan äldre järnålder och begravts på samma plats som andra barn begravts på i nära tid. Barnet 
i sig har dock inte följt med på bålet utan begravts obränt, enligt vad som troligen är en ny sedvänja 
snarare än en tillbakablick till den obrända barngraven från romersk järnålder. Den andra avvikande 
graven, A957, är en brandgrav som anlagts tillsammans med de nya skelettgravarna. 

De tre nya skelettgravarna är anlagda intill varandra samlade i gravfältets sydligaste del, söder om 
den till synes tomma hög A4. Placeringen antyder en naturlig fortsättning på gravfältet, men att man 
valt att samla de döda på en plats snarare än att sprida dem bland de äldre gravarna som man delvis 
tidigare gjort. Kropparna har också hanterats på ett sätt som inte förekommit på den här platsen sedan 
romersk järnålder. Ett kittlande samband finns i det faktum att, med undantag av den tomma högen, är 
den närmsta äldre graven just skelettgraven från romersk järnålder. I samma område finns även den 
tidigare nämnda övergångsgraven A957 som dessutom är gravfältets sydligaste grav. 

A957 är en ca 1,5 m bred brandgrop med stenpacknigsfyllning som är placerad tillsammans med 
skelettgravarna. Gropen innehöll ett hundratal brända benfragment varav några kunde identifieras som 
mänskliga och från ett barn i 0–14-årsåldern. med benen påträffades ett keramikfragment och en 
malstensunderliggare. Träkol från anläggningen dateras till 1020-1240 vilket faller inom 
dateringsintervallet för skelettgravarna, snarare än brandgravarna. Intrycket vi får i detta fall, och i fallet 
med barngraven A4388, är att man varit konservativ och behållit de äldre praktikerna vid 
barnbegravningar längre än för de vuxna.  

Skelettgravarna på den här delen av gravfältet faller i huvudsak inom dateringsintervallet 1000-
1100-tal, även om det är både äldre och yngre i några fall. Inte heller de här skelettgravarna uppvisar en 
helt genomförd övergång till medeltida kristna gravpraktiker. Av överbyggnader finns inga spår, men 
avståndet emellan gravarna är ca 7-8 m så utrymme finns. Gravarna var alla mycket grunda, och endast 
ca 0,17-0,25 m djupa, vilket antyder att det borde funnits någon form av överbyggnad. Den inre 
utformningen av gravarna avslöjar en relativt stor variation, med gemensamma drag. Samtliga är 
skelettgravar med stora gravschakt och är grävda i samma ONO-VSV -riktning (ca 58-62 gon). 

Grav A11807, 14C-daterad till 990-1190, var konstruerad med ett relativt stort schakt, ca 2,5 x 0,8 
m och träfibrer både under och över skelettet samt ett mörkare stråk i schaktets kant, ger vid handen att 
det innehållit en stor kista. Kistan innehöll skelettet av en, möjligen, kvinna, troligen i 33-45-års åldern, 
med huvudet i NO. Skelettet låg på rygg, men placeringen av armarna, en vid hakan och en över magen, 
samt de något böjda benen antyder att personen kan ha varit placerad på sidan. Vid skelettets 
midjeområde påträffades en kniv och vid knäpartiet en sammansatt dubbelkam med bronsnitar. I graven 
påträffades även, ovanför personens huvud, rester av ett träkärl i form av två järnringar med trärester 
och en nit, samt i fotändan av graven skelettet av en mellanstor hund. Hundskelettet var dåligt bevarat, 
men dess huvud låg inte i artikulerat läge trots att de andra bevarade benen gjorde det vilket kan antyda 
att den halshuggits. Att nedgrävningen hade en mörkfärgning i kanten, samt att träfibrer påträffades 
under hundskelettet, antyder att både hunden och kärlet placerats inuti kistans utsträckning. Då allt 
förefaller ha sjunkit ihop går det inte, utifrån dokumentationen, att avgöra om de placerats i eller ovanpå 
kistan. Föremålens och hundskelettets sammanhållna och artikulerade läge antyder dock att de placerats 
i botten av kistan. 

Graven A998 var nästan en meter längre än A11807 och det avlångt rektangulära gravschaktet hade 
måtten 3,22 x 0,85 m. I den västra halvan fanns skelettet av en person i 17-25 årsåldern lagt på rygg, 
med huvudet i ONO och armarna utmed sidorna. I hela gravschaktets längd påträffades, delvis stora 
bitar bevarade träfibrer i dess bredd-riktning, vilka gör det troligt att skelettet placerats i en mycket lång 
kista eller kammare. Skelettet låg med fötterna nära schaktets västra kant och ovanför huvudet fanns 
nära en meter av ytterligare utrymme. Utöver träbitarna i toppen av lagret påträffades dock ingenting 
där. De enda fynden som kan kopplas till graven är resterna av ett bälte med kniv placerat i fotändan, 
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och delvis över fötterna på skelettet. Vid ena skenbenet på skelettet påträffades ett remändebeslag, 
möjligen i urnesstil, och nedanför fötterna en bältessölja med växtornamentik och en kniv. På baksidan 
av söljan fanns även ljusa hårstrån från ett mårdliknande djur och på remändesbeslaget textilfragment. 
Graven 14C-dateras till perioden 1030-1260. 

Grav A989 hade ett mycket symmetriskt rektangulärt, 2,1 x 1 m stort, schakt med rundade hörn. 
Obränt ben daterar den till perioden 990-1190. Skelettet bedöms tillhöra en, möjligen, man i 33-45 
årsåldern vilande på rygg med huvudet i NO och händerna vid hakan. Tydliga träfibrer påträffades 
ovanpå och vid skelettets ena sida vilka, tillsammans med skelettets position, antyder att skelettet legat 
i en axel- och bäckenbred kista vilken i sin tur placerats i det stora gravschaktet. Antagandet att 
gravschaktet innehållit en mindre kista som fyllts igen direkt efter jordandet styrks av att schaktets sidor 
förblivit raka och symmetriska och inte påverkats av kistsidornas kollaps, till skillnad mot de andra 
skelettgravarna som har delvis oregelbundna och infallna sidor. Utöver en mindre sten under underkäken 
påträffades inga fynd i kistan. Däremot fanns utanför kistan, på den plana och i övrigt tomma 
schaktbotten, en rund, ca 0,2 m stor, vitaktig flat sten med rundad ovansida. Stenens distinkta form och 
placering gör att undersökarna tolkar den som en gravgåva med associationer till en brödkaka (2006: 
93). Utformningen av kistan antyder att man anammat tanken att man skall begravas utan fynd i en 
portabel kista, men ännu inte helt gett upp praktikerna eller idéerna som stipulerar att man behöver plats 
för gravgåvor eller ritualer runtomkring den döde nere i graven. Gravschaktet har också blivit mer 
rektangulärt än avlångt. 

Sammanfattat kan vi säga att det under perioden vikingatid-tidig medeltid sker stora förändringar i 
hur man begraver i Kyrsta. I slutet av 900-talet eller under 1000-talets första årtionde har man upphört 
med brandbegravningar kring och i högarna. Brandgropen A4388 innehåller obrända barnben och kan 
vara en hybridgrav från en övergångsfas, även om den potentiellt kan vara från medeltid. Under perioden 
placeras en ny typ av gravar, skelettgravar, samlade i kanten av gravfältet och de tillkommer någon gång 
under perioden 990-1260. Tillsammans med dem finns även den potentiellt sista brandgraven, en 
barngrav från 1020-1240. Allt pekar därför på att övergången till ett skelettgravskick gått förhållandevis 
snabbt i brytningen mellan 900- och 1000-talet, med endast en eller två gravar som indikerar att både 
brand- och skelettgravskick praktiserats samtidigt. 

Skelettgravskicket uppvisar dock flera arkaiska drag och det är tydligt att man vänt sig till 
samtidens, eller de tidigare generationernas, typer av skelettgravar nämligen båt- och kammargravarna 
som modell för den nya typen av begravningspraktiker. Fenomenet har tidigare uppmärksammats av 
John Ljungkvist och han visar att speciellt flera av de uppländska skelettgravarna i en övergångsperiod, 
främst under 1000-talet men även tidigare och senare, imiterar båtgravar (Ljungkvist 2015: 21ff). 
Båtgravarna i sin tur är tydligt influerade av den aristokratiska hallkulturen (Herschend 2001). 
Utmärkande för gravskicket är de avlånga kammar- eller kistgravarna där utrymme finns för djur, vapen 
och husgeråd, samt att de delar den Ö-V, eller NO-SV:liga riktningen, där huvudet placeras i öst, med 
huvuddelen av områdets båtgravar (Ljungkvist 2015: 37).  

Gravtypen börjar uppträda i bl.a. Valsgärde från slutet av 900-talet och under 1000-talet får de 
sällskap av gravar från Tuna i Alsike och möjligen även Vendel (2015: 22ff). De skiljer sig även tydligt 
från t.ex. kist- och kammargravarna i Birka (Gräslund 1980). Att det existerade praktiker för begravning 
och hantering av obrända kroppar i samtiden och att dessa var kopplade till samhällets aristokratiska 
skikt i form av kammar- och båtgravar står klart. Det är också troligt att det var just dessa man i Kyrsta 
använde som förebild när man slutade kremera sina döda och började begrava dem obrända istället 
(Ljungkvist 2015). 

Några av elementen i skelettgravskicket känns igen från Gunnar Anderssons iakttagelser i Valsta 
och Skälby, t.ex. de något större gravschakten med begravning på sida och placering av bälte med kniv 
vid fötterna (2005: 104ff, 125ff). Precis som i Anderssons material förekommer kammar i brandgravarna 
och majoriteten av knivarna i skelettgravar. Men samtidigt avviker Kyrstagravarna, bl.a. i fråga om 
kistkonstruktionernas form, storlek och avsaknad av spikar.  
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Fas 5 (blå) medeltid 
Den sista begravningsfasen i Kyrsta representeras av två skelettgravar från sen vikingatid-medeltid. En 
av gravarna, A2004, har en tydlig medeltidsdatering och den andra, A14000, en vagare datering till 
1030-1260. Jag har dock valt att placera dem båda i denna fas då de avviker markant från de andra 
skelettgravarna i fråga om placering på gravfältet, konstruktion och i ett fall, men troligen två, även i 
fråga om riktning och datering. Troligen representerar dessa två gravar, med sin samstämmiga 
utformning, en sista och relativt samtida fas på gravfältet. Det finns dock en chans att A14000 med sin 
bredare datering är samtida med skelettgravarna i södra änden av gravfältet. I det fallet representerar 
graven ett intressant och avvikande, men parallellt, gravskick. 

Gravarna är placerade på den norra delen av gravfältet, bland de äldre gravarna från romersk 
järnålder – vikingatid och är av allt att döma sekundärbegravningar i äldre högar. Skelettgravar som 
sekundärgravar i högar är inte så ovanliga som man kan tro. Gräslund kan t.ex. visa att 35 av de 176 
högarna i hennes undersökningsmaterial från Birka, vilka innehöll skelettgravar, utgjordes i huvudsak 
av sekundärbegravningar i högar med äldre brandgravar, även om ett fåtal gravar med ett omvänt 
förhållande också existerade (1980: 64ff). Andersson har också funnit samma praktik i minst tre fall i 
Valsta, Raä 59 (2005: 46ff) och i Gnista finns minst ett fall (Hennius, Sjöling & Prata 2016: 273ff, 311). 
Det framgår dock att det rör sig om två faser då skelettgravar anläggs i äldre gravar, en tidigt i 
gravskickets introduktion och en mycket sen fas. 

A1400 innehöll Kyrsta-gravfältets bäst bevarade skelett, men är något av en gåta. Skelettet av en 
man i 33-45 årsåldern är daterat till 1030-1260, och därför potentiellt samtida med skeletten samlade i 
gravfältets södra ände. Graven är 2,5 x 0,7 m stor och ingrävd i vad som troligen varit en hög, hög A5, 
med en äldre brandgrav i sitt centrum, i ONO-VSV riktning med huvudet i ONO. Riktningen avvek 
dock något från de tre tidigare behandlade skelettgravarnas. Spår av obränt trä i ett tunt lager i 
gravschaktets kanter, skelettets utfallna ben, samt en insjunken lagerstratigrafi antyder att den döde 
placerats i en kista. Vid skelettets bäcken påträffades en kniv och i fotändan ett antal järntrådar, en spik 
och ett bryne vilket gör att vi kan anta ett flera föremål placerats där. Med möjligen undantag av gravens 
placering ger allt intryck av att personen behandlats väl och begravts med rådande praktiker. Skelettets 
kroppsställning ger dock ett mycket annorlunda intryck.  

Osteologen Emma Sjöling beskriver ställningen som förvriden (Engström & Wikborg 2006: 236ff). 
Överkroppen förefaller ligga på sidan, fötterna ha baksidan upp, ansiktet är placerat nedåt och armarna 
är sammanvridna, kanske bundna (?), framför kroppen. Att säkert tolka benens läge är dock svårt då 
t.ex. lårben och skenben ger intryck av att ha fallit ur sina orginallägen. Dessutom verkar knäpartiet
utsatts för krosskador och underkäke/kindpartiet för hugg- eller skärskador. Att personen utsatts för och
avlidit av våld är uppenbart. Det samlade intrycket av graven är något dubbeltydigt. Alla yttre detaljer
och konstruktionen av graven, möjligen med undantag av placeringen, antyder en bra behandling, medan
placeringen av den sargade kroppen motsatsen. Vi kan bara spekulera i huruvida den döde var en
omtyckt person, men vars kropp utsatts för så mycket våld att den inte kunde placeras i en annan
ställning, eller om personen inte var omtyckt men gavs en formellt korrekt begravning för att förhindra
att personen gick igen.

Den sista graven på gravfältet, A2004, begravdes någon gång mellan 1160-1290. Även den här 
graven ger intryck av att ha grävts in i en hög med en äldre brandgrav. Gravens riktning är dock VNV-
OSO, med kraniet placerat i VNV. Graven var mycket grunt placerad, endast 0,05 m under ytan, och 
skadades något vid avbaningen. Att den inte plöjts bort tidigare antyder dock att det bör ha funnits ett 
tjockare jordlager ovanpå tidigare. De synliga spåren av gravschaktet var 1,15 x 0,4 m stora, vilket 
passar med storleken på skelettet. Skelettet var från en ca 6-10 årig person och låg på högra sidan, med 
båda armarna utmed kroppen framför sig, medan benen föreföll ligga mer i ett platt ”ryggläge”. Möjligen 
kan man se vissa likheter mellan placeringen av skelettet i denna grav och i den tidigare om man bortser 
från spåren av våld. Men det går inte att säga säkert. Bland det som fanns kvar av graven, dvs. botten, 
fanns inga spår av trä eller en kistkonstruktion. Däremot påträffades en liten kniv vid ena lårbenet. 

Vad representerar då denna sista fas? På gravfältet begravs två personer på ett sätt som avviker från 
de nu etablerade skelettgravspraktikerna, vilka trots sina olikheter hade tydliga likheter i utformning och 
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placering. Minst en av gravarna, troligen den sista på gravfältet, anläggs någon gång mellan 1160-1290, 
så gravfältet användes fortfarande i medeltid. Att de begravs i äldre högar utanför det sammanhållna 
skelettgravsområdet i söder kan antyda att de är av lägre social rang eller hör hemma utanför gruppens 
accepterade medlemmar, i A14000:s fall kanske till och med en fiende eller någon man inte vill placera 
bland de sina. Att fenomenet sker i gravfältets sista fas avviker från mönstret vi kan se i bl.a. Gnista där 
det snarare är de äldsta skelettgravarna vilka placeras i eller intill de äldre gravmonumenten. 

Den som senast behandlat fenomenet med begravningar på mage i en vikingatida kontext är 
Matthias Toplak som i sin avhandling analyserar det gotländska Kopparsviksgravfältet och dess 
femtiotal framstupa begravningar (2016). Toplak lyfter bl.a. fram att det inte går att reflexmässigt tolka 
gravar där skelettet påträffas på mage som deviant, avvikande, och ett uttryck för utanförskap, 
förnedrande behandling av den döde eller hantering av odöda (2018:84f). Han kan bl.a. visa att 
framstupa begravning är normen för vissa samhällsgrupper eller personer och att, vilket han bl.a. föreslår 
i Kopparsviskfallet med hänvisning till medeltida lagtexter och Gutasagan, det kan röra sig om en form 
av kristen fromhet eller begravningspraktik (2018: 88ff). Toplak lägger fram att primsignade vilka 
hunnit avlida innan dopet inte kan begravas enligt samma regler som döpte utan måste begravas på en 
plats med liminala kvalitéer på samma sätt som de som exkluderats ur den kristna 
begravningsgemenskapen, om än i detta fall med positiva och hoppfulla förtecken. T.ex. strandvallar 
ger intryck att ha setts som en positiv plats (2018: 91ff).  

För att en grav skall ses som deviant med dess negativa eller övernaturliga konnotationer anser 
Toplak att behandlingen av kroppen måste vara både ovanlig och ha avsatt tydliga spår av våld i benen 
(2018: 96). Delvis passar de kriterierna in på Kyratagraven A14000, även om den samtidigt uppvisar 
tecken på positiv behandling, men inte på A2004 så det sammantagna intrycket blir mycket tvetydigt. 
Att högar återanvändes för skelettbegravningar förekommer även i vikingatida kontexter och i sådan 
utsträckning att det inte enbart kan röra sig om samhällets utstötta. Om de båda begravda från denna fas 
varit t.ex. trälar finns en chans att det avsatt spår i benen utöver de våldsamma spåren i A14000:s fall. 
Tyvärr finns inga sådana tydliga indikatorer. Skeletten avviker inte på något sätt i fråga om t.ex. 
tandslitage, vilket är genomgående stort bland skeletten på gravfältet, eller näringsbrist där spår finns 
hos både A14000 som våldsamt togs av daga och A989 som begravts mycket ombonat (Engström & 
Wikborg 2006: 234ff). Är detta ett fall av begravningspraktiker för att hantera någon i periferin av 
begravningskollektivet, eller är det så att gravarna från den sista fasen snarare representerar ett delvis 
parallellt gravskick där man återupptar aspekter av äldre begravningspraktiker för att hantera eller ge 
mening till en uppkommen situation de nya kristna begravningspraktikerna inte anses kapabla att 
hantera? Att personen gravlagts i en äldre hög knyter även an till praktiker vi ser bl.a. i Valsta 
(Andersson 2005: 132f), Birka (Gräslund 1980:64) och Gnista  (Hennius, Sjöling & Prata 2016), men 
då i en positiv kontext så vi bör inte automatiskt läsa in något negativt i det. Andersson har visat att 
högen runt 1100-talets början fortfarande betraktades som något positivt och ännu inte i konflikt med 
kristen begravningspraktik eller föreställningsvärld. Att den sista graven på gravfältet anläggs under 
tidig medeltid och är avvikande i sin behandling har Kyrsta gemensamt med Gnistagravfältet. 

Andra anläggningar. 
Utöver det stenklädda impedimentet och gravarna på gravfältet påträffades en stor mängd anläggningar 
vid undersökningen. Bland de som indikerar verksamhet på gravfältet finns bl.a. fyra härdar vilka 
påträffades på linje med 5,5 – 19 m mellanrum, delvis intill en av de vikingatida högarna, varav en 
daterades till yngre romersk järnålder/folkvandringstid och en till vendeltid/vikingatid. I och i anslutning 
till härdarna påträffades också mindre mängder bränt, men icke artbestämt, ben (2006: 84). 

Söder om gravfältet, i vad som före utdikningarna under 1900-talet var vattensjuk ängsmark, 
påträffades ett böjt ca 12 meter långt och 4 meter brett skärvstensflak. I de provrutor som grävdes i 
stenpackningen framkom en malsten, kolfragment och mindre keramikbitar av eventuellt äldre 
järnålderskaraktär. Kolfragment i packningen har 14C-dateras till förromersk järnålder och är därför 
samtida med delar av boplatsen och den mest aktiva användningen av impedimentet RAÄ 328. 
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Anläggningen är av en typ som kan ha uppstått genom både profana och religiösa aktiviteter. Bl.a. finns 
likheter med skärvstensplattformen på kultplatsen vid Hassle i Närke (Zachrisson 2014: 92ff) och 
skärvstensvallarna i Buddbo en kilometer söder om Kyrsta (Engström & Wikborg 2006: 85f).  

Graven på boplatsen 
Ytterligare en anläggning bedömdes som en grav vid undersökningen. I ett mörkt kulturlager, med inslag 
av obrända djurben, på boplatsytan påträffades en benkoncentration med inslag av enstaka skärvsten 
och obrända djurben som var mycket svåravgränsad. Benkoncentrationen innehöll hela 260 fragment, 
eller 120 g, ben, varav 80 fragment, eller 82 g, kunde bestämmas som människa. Ben från minst två 
individer, ett barn mellan 0-14 år och en ungdom/vuxen påträffades i anläggningen och benen kunde 
dateras till 390-11 BC (2σ) dvs. äldre förromersk järnålder, vilket är samtida med de äldre gravarna på 
impedimentet (2006: 27). Inga djurben kunde identifieras bland benen. Intill graven, vilken understryker 
den äldre järnålderns icke individuella och för oss idag svårgreppbara inställning till gravskick, kom 
sedan under romersk järnålder att hus att byggas. 

Att stenpackningar och andra anläggningar med anknytning till ben- och stenpraktikerna 
förekommer på boplatser och i sammanhang utanför gravfälten diskuteras närmare i kapitel fyra. I 
kapitel fyra diskuteras även de många människoben vilka hittades på boplatsen i Kyrsta. 

Sammanfattning Kyrsta 
I Kyrsta undersöktes en boplats, ett gravfält och ett gravimpediment med spår av ben- och stenpraktiker 
vilket ger oss möjligheten att studera samspelet mellan dem. Denna fallstudie får betraktas som en 
inledande studie då t.ex. boplatsen har berörts mycket kort i kapitel fyra och gravmaterialet översiktligt. 
Samspelet mellan gravfältet och impedimentet antyder att gravarna på gravfältet började anläggas när 
de mänskliga benen försvinner från impedimentet i början av romersk järnålder. Dateringar av en tand 
och fynd ger dock vid handen att aktiviteterna på impedimentet fortsätter in i yngre järnålder. 
Hanteringen av ben, sten och fynd på impedimentet följer samma mönster vi kan iaktta på andra liknande 
platser där människobenen blir sällsyntare men pärlor och mindre metallfynd, t.ex. pilspetsar och knivar, 
blir vanligare under yngre järnålder. Bland fyndmaterialet förekommer också ovanligt många fragment 
av knackstenar och malstenar, troligen från äldre järnålder men dateringen är bara ett antagande. De få 
dateringarna antyder att deponeringar av ben börjar under kantkedjestenar till högar och i andra 
sekundära sammanhang samtidigt som deponeringsmönstret på impedimentet förändras. Tyvärr finns 
så få dateringar av benmaterialet, då man främst försökte datera väldefinierade anläggningar, att 
bedömningen är osäker. 

Gravarna på gravfältet var skadade av jordbruk så uppgifter om överbyggnader är osäkra med 
undantag av vissa bevarade stenpackningar, högbottnar och stenlyft. Gravskicket ger dock en bild som 
skiljer sig från standardbilden. Under äldre järnålder förekommer urnebrandgropar, brandgropar, en 
urnebrandgrav och en skelettgrav i kista. Minst tre gravar daterade till äldre järnålder innehåller även 
ben från häst. Den tidigaste daterade graven från ca 120-320 e.Kr har en hög som överbyggnad. I 
övergången till yngre järnålder förändras gravskicket förhållandevis lite. Mängden djur ökar i 
brandlagren och även benmängden i några fall, inte i andra. Flera gravar anläggs i slutet av vendeltid-
tidig vikingatid bl.a. en hög med kantkedja rest över två personer. Det finns även högar vilka troligen 
inte haft centralgrav och minst en hög där flera mindre bendeponeringar gjorts under kantkedjestenarna. 

Det senvikingatida skelettgravskicket introduceras något senare i Kyrsta, i början av 1000-talet, än 
på de andra lokalerna som behandlas i fallstudierna och perioden gravskicket existerar parallellt med 
brandgravskicket är ovanligt kort. Brandgravskicket försvinner också i början av 1000-talet och de 
tydligaste parallellt anlagda brandgravarna är en eller två gravar för små barn. Möjligen kan detta vara 
ett utslag av tanken att kristendomen var något vilket antogs genom ett personligt val. Om 
brandgravskicket antogs vara normen kan det förklara varför barn vilka inte kunnat göra valet att bli 
kristna begravdes kremerade längre än vuxna. En av de tidiga skelettgravarna för ett barn är även en 
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grav där gravskicket kombinerats med brandgravskick. Samtidigt som skelettgravskicket introduceras 
förhållandevis fort så tycks man aldrig anamma det homogeniserade fyndtomma skelettgravskicket. 
Gravskicket innehåller genomgående flera uttryck för bropraktiker. Flera av dem förefaller modellerade 
efter båt- eller kammargravskicket i det att de är långa och förhållandevis breda, med inslag av kärl och 
hundar i huvud- och fotändan. Gravfältet utnyttjas minst hundra år, kanske till och med nära tvåhundra 
år, längre än de flesta andra gravfälten i studien. Den sista fasen företräds av två gravar, varav den ena 
är anlagd mellan 1160-1290. Båda skeletten är troligen sekundärgravar i högar och minst ett av dem har 
utsatts för våld. Under perioden bör det ha funnits minst en kyrka i närheten, t.ex. i Ärentuna, men 
uppenbarligen användes fortfarande gravfältet för begravningar. 
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7.2 Enbacken, Uppsala 89 

Enbackenlokalen är belägen i den tidigare ån Samnans dalgång öst om Uppsala på en förhöjning, mellan 
16-17,5 m.ö.h., i den leriga åkermarken. Platsen ligger när skärningspunkten för tre socknar, Uppsala,
Vaksala och Danmarks, och är en rik fornlämningsmiljö, inom 1,5 km från lokalen finns ett 20-30 tal
gravfält registrerade. Från arkeologiskt håll uppmärksammades Enbackens gravar i början av 1900-talet
och flera gravar undersöktes av Oskar Almgren och Knut Stjerna mellan 1908-1913. Senast undersöktes
gravar på platsen 2004 av SAU då E4:an drogs om. I rapporten från slutundersökningen vilken skrevs
av Emma Sjöling sammanfattas resultaten från det årets och de tidigare undersökningarna (Sjöling
2006), även i förundersökningsrapporten finns en hel del bakgrundsinformation (Erikssson 2002).

Idag är det svårt att få en bild av hur många gravar som funnits och som fortfarande finns på platsen 
då den genomgått omfattade markutjämningsåtgärder. Platsen har troligen inte varit bebyggd före 1908-
9 (Ericksson 2002). Det är lika svårt att få en bild av hur många gravar som undersökts då dokumentation 
finns i varierande grad och är av varierande kvalité. Bl.a. saknas all dokumentation från en undersökning 
1952 när ett tiotal skelettgravar och minst en brandgrav undersöktes. Minst 35 finns i alla fall nämnda i 
dokumentationen som sammanställs av Sjöling (2006). Av den sammanställda dokumentationen Sjöling 
bifogar sin rapport får vi en översikt över gravmaterialet, tyvärr varierar föga förvånande terminologin 
i dokumentationen något jämfört med idag, bl.a. kallar Almgren flera gravar för låg hög och variationen 
i höjd mellan dem sträcker sig mellan ca 1-0,2 m. Vi kan också inskjuta att fram till åtminstone 50-talet 
undersöktes gravarna genom att man grävde smala sökschakt genom dem med spade och när 
gravgömman påträffats undersökte man den närmare och lämnade resten oundersökt (Sjöling 2006:7). 
Vi kan därför anta att gravarna endast undersökts partiellt och att flera anläggningar och fynd finns kvar. 
Eftersom vi i de flesta fall inte heller känner till undersökningsmetoden eller dokumentationspraktiken 
kan vi inte säga om fler stenar ingått i konstruktionerna än de som förekommer på planritningen. På 
grund av dokumentationens lapptäckskaraktär kan vi bara göra en generell översikt över gravmaterialet, 
och om inget annat anges kommer all information från Sjölings rapport (2006) eller SHM:s Tillväxten. 

Gravarna på Enbacken 

Högar 
Min tolkning av vad som varit högar skiljer sig något 
från Sjölings (jfr 2006: 45), där alla undersökta gravar 
på gravfältet, där överbyggnad kunnat bedömas, 
beskrivs som stensättningar. I min tolkning utgår jag 
från Sjölings uppgifter, dock lutar jag mig mot 
Almgrens bedömning av flera anläggningar som låga 
högar i några fall. I andra fall syns på sektionsritningen 
att anläggningen haft antingen en skönjbar höjd 
och/eller saknat kantkedja. Om t.ex. en grav förefaller 
ha haft en central stenpackning, låg hög över 
stensättning är en vanlig beskrivning i Almgrens 
dokumentation, som täckts av en jordmantel med 
mycket större diameter tolkar jag det som rester av en bortodlad hög. Graven VIII/1913 är ett exempel 

Enbackens användningsperiod är: 
FVT, ca 700 – 1100-tal. 

Skelettgravar introduceras: 900-tal 

Brandgravskicket försvinner: 900-tal, 
eller mycket tidigt 1000-tal 

Gravskicken förekommer troligen 
parallellt under en kort period, två 
barngravar. Kanske 25 år? 
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Fig. 59. Karta över de troliga gravlägena på Enbacken, Uppsala 89, utarbetad i samband med senaste 
undersökningen 2004. Från Sjöling (2006: fig. 6). Kartan sammanställd av Kristina Martinelle, SAU. 
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på det. I några fall förefaller det som att anläggningen bestått av en kraftig kantkedja och det är svårt att 
avgöra om det varit en stensättning med välvd jordfyllning eller om den torvats över naturligt, i de fallen 
har höjden fått avgöra om jag bedömt den som hög eller stensättning. Av de äldre gravarna är jag och 
Sjöling överens om att grav A/1913, vilken kallas hög av Almgren, är en hög, så min omtolkning av 
några av gravarna från stensättningar till högar ändrar inte den övergripande karaktären på gravfältet, 
det är fortfarande ett gravfält med blandade gravformer (jfr Sjöling 2006:83). 

Utifrån dokumentationen kan jag sluta mig till att det på Ekbackengravfältet funnits minst: 
- fem stycken runda eller rundade högar. Det inkluderar någon som bara benämnts ”hög”, men jag

utgår från att avvikelser från den runda formen hade dokumenterats. Möjligen kan även välvda 
stensättningar ha inkluderats i den här kategorin. Bland de runda högarna finns antydan till kantkedja i 
något fall, i andra inte. Storleken på högarna varierar mellan 5 – 7 meter i diameter och en ”låg hög” 
beskrivs vara 0,5 meter hög, medan en annan endast 0,2 meter. Den senare beskrivs som en flack hög 
utan kantkedja, möjligen har den utsatts för bortodling. Planritningen antyder dock en stenpackning i 
botten. 

Av de högar där det inre gravskicket kan bedömas utgörs två av skelettgravar: 
-A2234/971. En sex meter bred hög observerad av Almgren 1913, men som inte undersöktes då.

Samma grav, men med bortodlad överbyggnad undersöktes 2004 då endast en grov, rektangulär ca 1,9 
x 1 meter stor, stenpackning i ett 0,6 m djupt schakt återstod. Under stenpackningen påträffades ett 
välbevarat mansskelelett, ca 45 år eller äldre, och ett tjugotal spikar, vilka antyder en rektangulär 1,8 x 
0,5 meter stor kista. Skelettet 14C-daterades till 880-1030 AD (kal. 2 sigma). Graven var orienterad i 
VNV-OSO:lig riktning med huvudet i VNV (Sjöling 2006: 61ff). 

-V/1913. En grav med vagare dokumentation undersökt 1913 av Almgren. Av ritningen att döma
är de bevarade delarna ca 0,5 meter höga och ca 7 meter långa med antydan till kantkedja och en 
stenpackning avlång stenpackning ovanpå området där spikarna och tandemaljen hittades. Tyvärr var 
endast tandemalj, ett avlångt järnföremeål, möjligen en kniv, och 11 spikrester kvar av innehållet 
(Sjöling 2006: 96). 

Och de andra två bedömbara högarna utgjordes av brandgravar: 
-A2236/304. Karterades som en ca 5,75 m stor hög av Almgren 1913, och var redan då delvis

skadad. Vid undersökningen 2004 återstod bara ett ca 1,35 x 0,95 meter stort och 0,08 meter djupt 
brandlager med spridda brända ben, samt en liten, ca 0,2 meter bred och 0,08 m djup, brandgrop. I 
brandlagret och gropen hittades 39 gram brända ben (338 fragment) från en 0-14 år gammal människa. 
Benen i graven 14C-daterades till 880-1030 AD (kal. 2 sigma), (Sjöling 2006: 60). 

-VIII/1913. Undersöktes 1913 och kan utifrån den bevarade ritningen bedömas som en ca 0,2 m
hög, mycket flack, och ca 5 meter bred, jordhög, med en central mindre stenpackning med vad som 
troligen är ett keramikkärl ovanpå och ett ca 1,8 x 1,2 meter stort brandlager runtomkring. I Tillväxten 
nämns sex framgment av nitar eller spikar samt ett 50-tal bitar grov keramik. Från graven återfanns 69,6 
gram brända ben, av 40,3 gram var från en 0-14 år gammal människa och ett mindre antal fragment från 
en hund och en fågel. Bland benen fanns även en obränd hästtand. De brända benen 14C-daterades till 
690-900, 920-960 AD (kal. 2 sigma) eller 770-890 AD (1 kal. Sigma) (Sjöling 2006: 100).

Intressant nog innehåller båda brandgravarna rester av barn, ett av dem troligen från 800-talet och så har 
vi under högarna två samtida skelett- och brandgravar från troligen 900-talet. 

-en oval flack hög. A/1913. En ca 17 x 14,4 meter stor och ca 1 meter hög hög. Av ritningen att
döma var den delvis skadad av en jordkällare, samt att man i den södra delen träffade på en ca 2,8 m 
lång, något oval, stenpackning under vilken ett 28-53 år gammalt manligt skelett i kista påträffades. 
Skelettet 14C-dateras till 890-1040, 1100-1120, 1140-1160 AD (kal.2 sigma) 900-920, 970-1030 AD 
(kal.1 sigma), (Sjöling 2006: 83f). 

-en rundad /oregelbunden hög, ca 6,5 meter stor med kantkedja under låg jordhög, utan fynd.
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Stensättningar 
På gravfältet har det även funnits minst: 

-Nio stycken runda, ovala eller rundade stensättningar, där ungefär hälften förefaller ofyllda och
alltså utgörs av stenscirklar och minst två ger intrycket att ha haft gles stenpackning. De varierar i storlek 
mellan främst 5-8 meter, dock är en endast ca 3 meter i diameter och en hela 10. Fem av dem kunde 
bedömas vara skelettgravar och två brandgravar.  

Bland de senare ingick den tio meter stora, närmast femkantiga, ofyllda stenkretsen av 0,5-1 meter 
stora stenar, II/1913, i vilken ett mindre T-format schakt grävdes central och brända ben påträffades. Av 
dokumentationen förefaller en mycket liten del av anläggningen vara undersökt. Den andra brandgraven 
förefaller ha utgjorts av en 7-8 meter stor stenkrets i vilken ett centralt schakt togs upp och ett ca 4,85 x 
2,5 m stort brandlager med två kermikkärl, en slaggbit och fem fragment av spikar (?) hittades (Sjöling 
2006: 91f). 

Bland de runda eller ovala stensättningar där skelettgravar har kunnat identifieras ingick bl.a.: 
-IX/1913.En oval gles ca 4 x 5 meter stor stenkrets, med dubbel stenrad i fotändan. Stensättningen

är orienterad i SV-NO:lig riktning, och det vuxna skelettets huvud vilade i NO. Minst åtta spikar återstod 
av kistan och enligt Tillväxten skall en kniv ha hittats bakom huvudet och en järnsölja över bäckenet. 
Skelettet har 14C-daterats till 1000–1190 AD (kal.2 sigma) (Sjöling 2006: 102). 

-C/1913. En ca 6-7 meter stor, rund, stensättning med tydlig kantkedja och en mindre sten i mitten.
På planritningen och i SHM:s kataloger finns inga spår av fynd eller antydningar till trärester, men 
graven beskrivs som en ”kistgrav” i Tillväxten. I gravens östra del hittades ett skelett orienterat i NV-
SO:lig riktning med huvudet i NV och fötterna mindre än en meter från kantkedjan. Skelettet avviker 
genom att vara det enda som har armarna utmed kroppen och underbenen korsade. Skelettet 14C-dateras 
till 420–600 AD (kal.2 Sigma), vilket gör att det är det tidigaste belägget för skelettgravskick på 
gravfältet och dateringen samstämmer även med två härdar vilka dateras till samma tid (Sjöling 2006: 
26f, 87f).  

-D/1913. Undersöktes 1913 och beskrivs i Tillväxten som en ”kistgrav inom flat stensättning med
tydlig randkedja”, planritningen avbildar dock bara en mycket gles, ca 7 meter stor, rund kantkedja. 
Planritningen indikerar även en lätt trapetsoid kista, i vilken skelettet av en 29-60+ år kvinna hittades. 
Utöver tre spikar hittades en slaggklump, en pärla, och två bikoniska guldfoliepärlor, de två sista vid 
skelettets hals. Skelettet 14C-dateras till 890–1030 AD (kal.2 Sigma), medan Callmer placerar 
guldfoliepärlorna i 1000-talet vilket antyder en datering till omkring sekelskiftet 999/1000 (Sjöling 
2006: 89f; Callmer 1997, tafl 18). Frågan är om den antydda trapetsoida formen med ca 0,1 m skillnad 
i huvud och fotända är tillräcklig för att räkna kisttypen till de trapetsoida? Den är definitivt bredare än 
de smala Gunnar Andersson har i sitt material från sent 1000-tal. 
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Fig. 60. Grav C, en rund stensättning, undersöktes 1913 av Oscar Almgren. Skelettet har 14C-daterats till 
perioden 420-600 (kal.2 sigma). Utan C14-dateringen hade standarddateringen av gravskicket placerat den 
i sen vikingatid. Ritningen från ATA:s ritningsarkiv. 
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-I/1908. Består enligt planritningen av en rund stenkrets med tydlig kantkedja, ca 7,3 m i diameter, och
påträffades 1908 när tomtägaren skulle gräva en gödselbrunn. Almgren undersökte sedan vad som fanns
kvar. Enligt Uppsala nya tidning skall ett kvinnoskelett påträffats ca en meter under markytan under fyra
stenar i kvadrat med en större täcksten. På detaljplanen finns dock bara två större stenar ovanför
huvudtrakten och av skelettet avbildas bara delar av överkroppen. Flera fynd nämns på detaljplanen och
i Tillväxten, de skall ha varit: vid höger arm en bronsarmring av jämsmalt ryggat band, en enkel
fingerring av trind bronstråd vid vänster hand och ett ringspänne av brons med facetterade knoppar intill
fingerringen. Vidare nämns bit av en kniv och minst nio spikar. Då detaljritningen inte avbildar armarnas
nederdel är det oklart om lägesangivelserna för fynden är dokumenterade av Almgren eller om han fått
dem berättade (Sjöling 2006: 73f).

-Sex stycken rundat rektangulära, rektangulära eller trapetsoida stensättningar. Alla av dem där
det inre gravskicket har kunnat bedömas har varit skelettgravar, tyvärr är det bara tre stycken och ibland 
dem förekommer det att stora delar av anläggningen inte undersökts varför bedömningen är något 
osäker. Huvudddelen av de rektangulära stensättningarna är mellan ca 6-8 meter långa och ca 4-5 m 
breda, dock förekommer även mått på ca 9 x 5 meter och en mindre ca 3x3,4 meter. Ett gemensamt drag 
hos flera av dem är att de är fyllda med stenpackning i olika varianter från gles till grov. Bland gravarna 
fanns bl.a.: 

-V/1909, vilken var markerad av en trapetsoid stenkrets där långsidorna var ca 9 meter långa och
kortsidorna till 4,5 respektive 6,5 meter. Planritningen berättar inte var skelettet i den hittades, men 
antyder att kantkedjan kan ha antingen skadats eller haft någon mindre tillbyggnad, bl.a. i det östra 
kanten. Graven undersöktes 1909 av Knut Stjerna och skelett och kista flyttades som preparat till 
Gustavianum. Skelettet spårades av Sjöling till Upplandsmuseet magasin i Morgongåva där det troligen 

Fig. 61. Grav I/1908 undersöktes av Oscar Almgren efter att den grävts igenom vid en brunnsgrävning. 
Skelettet kunde inte återfinnas, dock finns fynden på SHM (inv nr 13612). Bl.a. ett ringspänne, en armring 
och en fingerring av brons. Foto: författaren. 
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ompacketerats 1997. Tidigare hade 12 kistspikar förts till graven och senare visade det sig att en 
bultlåsnyckel i brons hittats vid genomgången av preparatet. Bultlåsnucklar förekommer från 
senvikingatid och under hela medeltiden (Sjöling 2006: 17; jfr Orrling 2001: 243f, 1995: 186). Den här 
nyckeln har dock ett tvådelat skaft och förefaller vara av en typ som tidigast dyker upp under 1200-talet 
(jfr Blomqvist 1940) vilket föranleder frågan om graven verkligen är så sen, om nyckeln är en senare 
deponering eller om det skett en sammanblandning på museet? Bristen på dokumentation gör att vi 
troligen får förbli frågande. En närmast identisk bultlåsnycket är påträffad i Borg i Östergötland. Även 
där dateras typen till 1200-1300-tal (Björkhager et al 1997: 91f). 

-SHM 15268:1/1910, var en hela 9,1 x 5,3 meter stor stensättning fylld av en till synes grov
stenpackning av 0,25-1 meter stora stenar. Anläggningen var orienterad i NO-SV:lig riktning. Graven 
undersöktes 1910 av Almgren. Av planritningen får man intrycket att den bara undersökts i den allra 
södraste delen där stenpackningen är glesare och i vilken kistan med det utsträckta skelettet hittades. 
Kistan och skelettet påträffades i stenpackningens sydliga hörn, i NV-SO:lig riktning, med huvudet i 
NV (Sjöling 2006: 81f). Det förekommer att gravgömmor och skelett placeras i anläggningarnas kanter, 
men i det här fallet när vi kan ana att resten av graven inte undersökts och planritningen även antyder 
att den norra halvan av stenpackningen har en något annorlunda karaktär, så bör det inte vara omöjligt 
att skelettgraven är sekundär eller att den södra delen av stenpackningen är en senare grav som byggts 
ihop med en annan i norr. 

-SHM 15268:11/VI/1913, undersöktes 1913 av Almgren och av dokumentationen att döma var
överbyggnaden en rundat rektangulär stensättning med gles kantkedja av 0,2-0,5 meter stora stenar, och 
med likartade stenar glest spridda innanför kantkedjan. Anläggningen var något mindre än de andra, 
endast 3,7 x 3 meter stor, och såtillvida skalan på ritningen stämmer, hade även en förhållandevis liten 
gravnedgrävning. Den närmast fyrkantiga stenpackningen var orienterad i O-V:lig riktning, med en 
mycket lätt lutning åt öster, i den övre NV-kvadranten hittades en nedgrävning i O-V:lig riktning. 
Nedgrävningen ser ut att vara endast 1,25-1,5 meter lång och 0,3-0,4 meter bred och rester av rörben 
finns utritade centralt och i östra delen av den. I den östra delen finns också fyra bandfläteornerade 
kantbeslag i silver vilka beskrivs omväxlande i källmaterialet som fästa på trä- eller läderrester. Sjöling 
och Tillväxten 1939 tolkar dem som kantbeslag till ett mindre träkärl, vilket förefaller troligt. I västra 
delen av nedgrävningen hittades tre pärlor, en gul ringformad glasflusspärlan och två bikoniska 
guldfoliepärlor, vilket antyder, tillsammans med placeringen av rörbenen, att det kan ha varit 
huvudriktningen (Sjöling 2006: 15, 97). Guldfoliepärlorna antyder att graven är från 1000-talet, och 
kombinationen av en glasflusspärla och två guldfoliepärlor är samma som i graven D/1913. Denna grav 
har också endast tre kistspikar och förefaller vara tillverkad på samma sätt som kistan i D/1913 vilket 
gör att de troligen har ett samband i tid. 

Skeletten som hittats eller som kan studeras utifrån dokumentation ser ut att alla ha legat i utsträckt 
ryggläge med lätt varierad position av armarna. Fyra har händerna placerade över bäckenet, två har 
höger underarm placerad över magen och vänster underarm vikt upp mot huvudet, en har båda 
underarmarna korsade över magen och en, skelettet med folkvandringstida-vendeltida datering har båda 
armarna utmed sidorna och underbenen korsade. 

Alla skelett som påträffades under 2004-undersökningen eller i muséemagasin, varav några vilka 
kan spåras till gravfältet men inte till en specifik grav, utgjorde tretton individer och undersöktes 
osteologiskt som ett led i Sjölings materialsammanställning. Av dem kunde tre kvinnor, vara en kvinna 
även hade ett spädbarn eller ett foster, fyra män och en osäker man könsbedömas, utöver dessa fanns tre 
barn och två individer som inte kunde könsbedömas. Flera av de gravlagda hade spår av t.ex. tand- och 
käksjukdomar, ledsjukdomar, beninflammationer, bristsjukdomar samt spår av frakturer (Sjöling 2006: 
48). Skelettgravarnas orientering beskrivs som VNV-OSO eller NV-SO med huvudet i västra delen.  
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Anl Osteologi 
Inre 
gravskick Datering 2ơ 

Yttre 
gravskick 

C/1913 
Adultus, 
man?,  

Relativt 
välbevarat Skelettgrav 420-600AD 14C ben. 

Stensättning, 
rund 

VIII/1913 
Infans, hund, 
fågel 

84 frag, 
69,6g 

Urnebrandla
ger? 

690-900, 920-960
AD 14C Br.ben Flack hög Hästtand obr. 

A2234/971 
 Maturus, 
man Komplett, 

Skelettgrav, 
kista 880-1030 AD 14C ben Flack hög 

A2236/304 Infans 
338 frag, 
39g 

Brandlager, 
brandgrop 880-1030 AD 14C ben Flack hög 

D/1913 
Adultus/Mat
urus kvinna 

Nästan 
komplett 

Skelettgrav, 
kista 

890-1030  14C
ben

14C ben, 
guldfoliepärla 

Stensättning, 
rund 

Pärlorna, Callmer 1000-
tal UV 

SHM15268:
11 VI/1913 Ej återfunnet 

Skelettgrav, 
kista 1000-tal guldfoliepärla 

Stensättning 
Oregel/Rekt. 

Pärlorna Callmer 1000-
tal, mycket lik D/1913 

I/1908 Ej återfunnet 
Skelettgrav, 
kista Vikingatid 

Ringspänne, 
armring mm 

Stensättning, 
rund 

A/1913 
Adultus/Mat
urus Man 

Välbevara
t 

Skelettgrav, 
kista ? 

890-1040, 1100-
1120, 1140-1160 14C ben Hög 

IX/1913 Adult 
Dåligt 
bevarat 

Skelettgrav, 
kista 1000-1190 14C ben 

Stensättning, 
oval 

V/1909 
Adultus/Mat
urus  välbevarat 

Skelettgrav, 
kista Sen vik/medeltid Bultlåsnyckel 

Stensättning, 
trapetsoid 

Fig. 62. Tabell över de daterade gravarnas kronologi på Enbacken, Uppsala 89. Färgerna avser kronologiska faser 
baserade på dateringarna och i viss mån tolkningar. 

Enbackens kronologi 
Dateringarna av gravarna är förvisso få men ger en bild som delvis stämmer med den generella bilden 
av gravskick och den långa blandperiod Andersson tydligt visar (2005). Intressant är att den äldsta 
daterade graven, C/1913, skulle om inte 14C-dateringen till 420–600 e.Kr. gjorts med all säkerhet 
placerats i 1000-talet om man följt den äldre modellen. Istället finns nu en tidig rund stensättning med 
skelettbegravning, som ger intryck av att vara anlagd helt inom den kristna begravningstraditionen. 

Nästa grav, barnbrandgraven VIII/1913, ger däremot ett klassiskt intryck som flack hög med central 
stenpackning. Dokumentationen som tyvärr endast består av en plan- och sektionsritning ger dock den 
intressanta detaljen att ett keramikkärl förefaller ställt ovanpå den inre packningen, snarare än under. 
Den flacka dateringskurvan ger datering från ca 700–900-tal, även om 800-talet är helt övervägande i 1 
kal. Sigma. Att gravfältets två brandgravar båda innehåller barn är möjligen en slump, men intressant 
likaså. Också i Kyrsta var de sista brandgravarna just barngravar.Den andra brandgraven, A2236/304, 
som undersöktes 2004 och har en snävare datering till troligen 900-talet innehöll mer ben, men utan de 
djur som hittades i VIII/1913. Även den kan ha varit en flack hög.  

Under 900-talet så anläggs troligen också två skelettgravar, en under flack hög, A2234/971, och en 
under en rund stensättning, D/1913. Den senare, för en kvinna, kan vara från tidigt 1000-tal då den 
innehåller två guldfoliepärlor. Om den kvinnliga graven har en trapetsoid kista, som antyds av 
dokumentationen, bör den kunna kopplas till den speciella kristna kisttrend både Gräslund (1980) och 
Andersson nämner (2005). Till samma period kan troligen skelettgraven SHM15268:11 VI/1913, en 
rundat rektangulär stensättning, föras då den har samma två guldfoliepärlor och kistkonstruktion med 
tre spikar som grav  

Den grav som innehöll flest fynd, I/1908, var tyvärr också en som grävts sönder av tomtägaren. 
Trots att bara överkroppen återstod av skelettet hittades bl.a. ett ringspänne med facetterade knoppar, en 
armring med ryggat band och en fingerring.  

Från vikingatidens senare del stammar troligen tre gravar, en stor oval flack hög, A/1913, som var 
ca 17 x 14,4 meter stor och täckte en stenpackning under vilken en skelettgrav, troligen med kista, fanns. 
Tyvärr är dateringskurvan flack så dateringen hamnar mellan 890-1160. De två sista daterbara 
stensättningarna, en oval, IX/1913, och en mycket stor trapetsoid, V/1909, innehöll också skelett i kistor. 
Den ovala daterad till 1000–1190 e.Kr. och den trapetsoida sen vikingatid-medeltid utifrån en 
bultlåsnyckel. 
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Den största graven, den flacka högen A/1913, ligger förhållandevis centralt bland de 
dokumenterade gravarna, men dateringen avslöjar att det inte rör sig om någon grundargrav. Om vi 
jämför med Valsta Norrsunda 59 bör vi kunna argumentera för att personen haft en viktig ställning. 
Personen i högen har gravlagts med händerna samlade i bäckentrakten. Möjligen skulle den 
handställningen kunna vara ett fenomen på 900-talet eller i början av 1000-talet då tre av de fyra 
gravarna där skeletten har den ställningen ligger samlade omkring 900-talet, endast en av dem har en 
datering till 1000–1190. 

Bland skelettgravarna kan vi se hur gravskicket inte tycks påverka det yttre gravskicket utan 
skeletten placeras i högar eller stora stensättningar. Ett av skelettens placering, i kanten av en stor 
rektangulär och fylld stensättning kan antyda att den är en sekundärgrav, men då graven inte undersöktes 
i sin helhet, vad vi vet, kan vi inte dra någon slutsats om det. 

Utifrån sammanställningen av dokumentationen i Sjölings rapport (2006: 10) är intrycket att 
gravfältet har en hög gravtäthet och att tätheten är som störst på fastighetens tomt. Bostadshuset 
förefaller stå mitt i gravfältet. De förundersökningsschakt som drogs öster, söder och väster om gården 
avslöjade inga nya gravar, dock finns alltid misstanken att en bortodlad överbyggnad gör att man missar 
gravarna då nästan samtliga undersökta gravar har varit ca en meter djupa. Det drogs inte heller några 
förundersökningsschakt norr om fastigheten, vilket är olyckligt då det är i gravfältets längdriktning. 

Det är en smula vanskligt att dra slutsatser utifrån dokumentationen eftersom så mycket information 
saknas, men om man vågar så finns en vag trend i att flera av de större rektangulära gravarna är samlade 
i den norra delen av gravfältet, några mindre finns dock centralt, och att de bekräftade brandgravarna är 
belägna utmed gravfältets östra långsida. Den folkvandringstida graven ligger förhållandevis centralt 
och de gravar med sena dateringar ger intryck av att ligga i gravfältets utkanter i antingen sydväst eller 
i norr, vilket skulle kunna tolka som att centrum finns mitt på gårdsplanen där bostadshuset och den 
folkvandringstida graven finns.  

Rörande begängelseformerna kan vi se att dateringarna för brandgravskicket sträcker sig mellan 
690–960 och 880–1030, dvs. två brandgravar under 700–900-talet. Skelettgravskicket däremot sträcker 
sig från 420–600 och sedan från 880–1030, 890–1030 med dragning åt 1000-talet, ”1000”-tal, 1000–
1190, 890–1160, samt sen vikingatid-medeltid, vilket ger en viss tyngdpunkt runt 900-tal och tidigt 
1000-tal, men även 1000-talet och in i 1100-tal. Om vi utgår från att brandgravskicket var accepterat 
under folkvandringstid, även om vi inte har belägg för det här, så kan vi säga att skelett- och 
brandgravskick under flacka högar eller runda stensättningar existerade parallellt antingen fram till 900-
talet när den sista brandgraven troligen anläggs. Alternativt att skelettgravskicket efter 600-talet byts ut 
under en period till enbart brandgravskick fram till slutet av 800-talet eller början av 900-talet när 
dateringarna igen visar närvaron av skelettgravar, i kistor och med få fynd. I vilket fall som helst kan vi 
se en nyetablering eller ett uppsving i det kristna skelettgravskicket under 900-talet på 
Enbackengravfältet samtidigt som brandgravarna försvinner. Skelettgravarna i sin tur förekommer 
genom 1000-talet, med den första rektangulära stensättningen i början av 1000-talet, och möjligen även 
in i 1100-talet. Emma Sjöling skriver att möjligheten finns att gravarna på Enbacken upphörde när 
kyrkan i Vaksala uppfördes på 1100-talet (2006: 48).  
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7.3. Gnista, Danmark 62, 127:1, 227 

2013 undersökte Upplandsmuseet och Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) gravar från tre 
fornlämningar Danmark 62, huvudundersökningen, och Danmark 127:1 och 227, där fler gravar 
framkom i takt med att området kring huvudundersökningen exploaterades. Både Danmark 62 och 127:1 
är troligen rester av ett stort gravfält vilket legat draperat utmed höjdryggen nordost om Kungsängssjön, 
eller Föret, men som idag till större delen är bortodlat. Gravarna från Danmark 227 var belägna ett par 
hundra meter söder om det stora gravfältet på en lätt förhöjning intill vad som borde varit sjöns strand. 
Om gravarna från 277 är spår av ett större gravfält vet vi inte då området intill idag täcks av den södra 
infartsleden till Uppsala. Området för undersökningarna ingår i den täta fornlämningsmiljön sydöst om 
Uppsala och ligger på samma höjdrygg som kan följas norrut till Gamla Uppsala, samt via 
Kungsängssjön har kontakt både med Fyrisån och Långhundraleden. I början av 1700-talet beskrev 
Johan Peringskiöld att området kunde uppvisa omkring 160 ättehögar av vilka idag endast en var synlig 
ovan mark (Hennius, Sjöling & Prata 2016: 5, 15, 17). 

Huvudundersökningsytan vilken omfattade delar av gravfältet, Danmark 62, var belägen på den 
flacka kanten av en nord-sydlig höjdrygg och omfattade fem brandgravar inklusive en stor hög23 och 28 
skelettgravar, samt en partiellt kremerad grav. Området avgränsades i sydost av den mycket stora högen 
och i norr av en modern väg. Precis norr om vägen låg fornlämning 127:1 och där undersöktes tre 
skelettgravar. 1976 undersöktes också strax norr om vägen mellan tre och fem skadade brandgravar 
(Melander & Knutsson 1976). Längre söderut, nära strandkanten av den tidigare sjön fanns fornlämning 
227 och där undersöktes sju skelettgravar. Med undantag av den stora högen vilken dateras till mycket 
sent 500-tal tillhör majoriteten av gravarna vikingatid och tidig medeltid (Hennius, Sjöling & Prata 
2016: 5, 19). Resultaten visar att området ingått i ett större begravningslandskap vilket idag är nästan 
helt bortodlat. 

Gravarna 
Undersökningsområdets gravar och gravarna norr om vägen är troligen rester av ett sammanhängande 
gravfält vilket troligen är det stora gravfält om ca 160-talet höggravar som Perinskiöld nämner (Hennius, 
Sjöling & Prata 2016: 19). De kommer här behandlas tillsammans. De södra gravarna däremot har 
troligen tillhört ett gravfält av annan karaktär. Eftersom hela området plöjts och brukats för golf i modern 
tid fanns få spår av överbyggnader kvar. Dock var bevaringsförhållandena i leran bra och avtryck av 
stenlyft kunde iakttas förhållandevis lätt. Undersökarna hittade även några runda områden där matjorden 
var mörkare och stenfri vilka sedan visade sig överlagra spår av kantkedjor och gravar. Då de var synliga 
redan i matjorden tolkas de på goda grunder som rester av bortplöjda högar (Hennius, Sjöling & Prata 
2016: 354). 

23 Definitionen av en storhög brukar vara en hög mellan 20-29 meter i diameter (Hyenstrand 1974: 104). 
Gnistahögen var 18,5 meter bred och presenteras därför oftast som en stor hög. 
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Fig. 67. Gnistahögen från sent 500-tal var ca 18,5 m i diameter och ca 3,5 m hög, med en elaborerad inre 
stenkonstruktion med stenkretsar och ett tornliknande kallmurat kärnröse. Högen hade byggts i flera faser. Helena 
Hulth, SAU, ritar profilen. Foto: författaren.  

Brandgravarna 
Bland de åtta till tio brandgravarna är den stora högen i områdets södra kant den mest uppseendeväckande. Alla 
andra brandgravar var delvis skadade och de flesta saknade överbyggnad. 

Den stora högen 
Högen bestod av en ca 18,5 meter bred och 3,5 meter stor hög med brandgrav. Högens konstruktion och 
innehåll var komplext, se vidare Hennius, Sjöling & Prata för alla detaljer (2016: 58ff). Högen 
inkluderade ett ca 15 meter brett brandlager som kringgärdats och delvis täckts av en rundad 
stenkonstruktion och förtätades i ett ca 3,5 meter brett och ca 0,7-0,9 meter högt kallmurat tornliknande 
kärnröse. Centralt fanns även spåren av en grop i vilken ett keramikkärl troligen placerats. Ett senare 
ingrepp i högen hade delvis skadat de centrala delarna varför beskrivningen är något vag. Brandlagret 
och stenkonstruktionen var täckt med ett lager ljus och homogen lera. Specialstudier utförda av Annine 
Moltsen visade att lerlagret legat öppet så länge att fleråriga växter hann slå rot. I ett nästa skede byggdes 
högen upp till en tvåmetershöjd. Efter en tid där ytterligare en växthorisont hunnit bildats byggs högens 
höjd på ytterligare (Hennius, Sjöling & Prata 2016: 66ff).  

I den oskadade halvan av högfyllningen påträffades inga fynd eller spår av deponeringar. I 
brandlagret hittades en mycket stor mängd fynd vilka inkluderade silverpressbleck och cloisonnéarbeten 
i guld med grantatinfattningar vilka kan knytas till svärdsfästen och prakthjälmar, spelbrickor, hästbett, 
en stor mängd nitar och spikar, glasfragment från en snabelbägare och exklusiv ljusgul keramik, samt 
ca 800 gram sönderbrända bronsdetaljer (Hennius, Sjöling & Prata 2016: 75ff). Det fanns även hela 
16648 gram brända ben och 108 gram obränt ben. Benen kunde bl.a. bestämmas tillhört en vuxen man, 
fem hundar, två hästar, fem svin varav ett obränt bäckenben med styckspår, obrända tandrader från minst 
två får/getter samt ett obränt kluvet får/get-kranium, en tand från en gädda, fragment från tamhöna, 
duvhök, pilgrimsfalk och en stor uggla samt ett sesamben från nöt (Hennius, Sjöling & Prata 2016: 85ff). 
Graven 14C-dateras till perioden 546-620 (Kal 2 sigma) vilket stämmer med fynddateringarna. 



Del II. Materialitet i förändring 

331 

Fyndinnehållet i högen kan jämföras med det från de samtida båtgravarna i Vendel och Valsgärde. 
Konstruktionen av högen ses av Ljungkvist och Hennius i samband med en monumentalisering av 
Uppsalaslätten där bl.a. konstruktionerna av kungshögarna i Gamla Uppsala ingår (Ljungkvist & 
Hennius 2016: 386ff). I trakten runt Uppsala finn närmare 100 högar som är större än 15 meter i diameter 
och en betydande del av dem är troligen uppförda under sent 500- och 600-tal. Förändringen av 
gravskicket i och med etableringen av en ny elit, eller de nya formerna för maktutövning, som sker under 
folkvandringstid berörs inte närmare i detta arbete (se vidare t.ex. Bratt 2008; Ljungkvist 2006), men 
det är troligt att framväxten av storhögssystemet kan relateras till en uppstrukturering av de nya 
maktförhållandena. Det bör också vara troligt att uppkomsten av de större högarna i närmast var bygd 
kom att driva på en förändring där det mer kollektiva, mindre individuella sten- och hällfokuserade 
gravskicket försköts mot ett gravskick där högen och mer individuellt utformade gravmonument stod i 
fokus. 

Brandgravarna från Danmark 127:1 
Norr om vägen undersöktes 1976 rester av upp till fem brandgravar. Två av dem bestod av brandlager 
som  i ett fall omdeponerats i ett schakt för en dagvattenledning och i det andra  åtsidofösts i samband 
med ett modernt vägbygge. Den ena depån innehöll stenar och brandlagerrester, inkl. metallfragment av 
olika slag, brända ben, märlor, keramik, kamtänder, en brodd, ett fragmenterat halvt järnbetsel och en 
pilspets. Den andra föreföll innehålla resterna av en stensättning som blivit deponerade i en grop blandat 
med rester av brända och obrända ben (Melander & Knutsson 1976). 

De tre anläggningar som kunde identifieras utgjordes av; en troligen rund stensättning, med 
kantkedja och inre stenkrets. Under hela stenpackningen fanns ett tunt 5 x 2 meter stort brandlager vilket 
innehöll mer än 3000 gram brända ben. De bevarade fynden var få och bestod av främst järnfragment, 
någon keramik- och kambit, samt fragment av en brodd. Den andra anläggningen hade inte längre några 
spår av överbyggnad men innehöll ett ca 3 x 2,5 meter stort eliptiskt brandlager i vilket mer än 6500 
gram brända ben hittades tillsammans med en stor mängd föremål (Melander & Knutsson 1976). 
Föremålen var främst märlor och spikar, men innehöll även flintavslag, tre broddar, ett betsel, en 
bronsnål och en mängd vapen. Fedir Androshchuk katalogiserar vapnen i boken Viking Swords. Swords 
and Social Aspects of Weaponry in Viking Age societies (2014: 405). De bedöms vara nio A1 pilspetsar, 
en D2 med kvadratiskt tvärsnitt, en lansspets typ E, ett typ H/I-svärd och en typ R562-sköldbuckla. Alla 
vapen placeras mellan ca 850-950 och har paralleller i Birka. Svärdet har dessutom inläggningar i bladet. 
Inläggningarna är av en typ som kan karaktäriseras som latin- och  ULFBERHT-härmande. Svärdet från 
Gnista tillhör en grupp svärd med liknande inläggningar som Mikko Moilanen registrerat fyra av i 
Finland, minst ett från Gnezdovo, och två-tre från Norge, samt ytterligare ett från Berg i Sverige 
(Molinanen 2015: 151). Brandlagret föreföll ihopmakat mot gravens mitt och benen täckte det som en 
matta. Centralt och ovanpå brandlagret hade sedan vapnen och sköldbucklan placerats (Melander & 
Knutsson 1976). Den sista identifierbara anläggningen var resterna av en kraftigt skadad stensättning 
med tunt bottenskikt av sot och kol. I den hittades ett järnfragment och någon bit bränt ben.  

Tyvärr är inga av benen från gravarna osteologiskt behandlade. Men undersökningen antyder att 
det på denna del av gravfältet fanns vikingatida gravar förhållandevis tätt. 

Brandgravarna från Danmark 62 
Utöver den mycket stora högen fanns fyra bevarade brandgravar i undersökningens huvudområde. De 
var placerade i områdets norra och västra kant (Hennius, Sjöling & Prata 2016: 52f). De anknyter därför 
till brandgravarna norr om vägen. 

Nordligast fanns två större anläggningar vilka tolkas som högar, grav 43 och 39, ca åtta och tio 
meter breda. Den större innehöll ett brandlager med urna i en mindre stenkrets. Urnan syntes i toppen 
av brandlagret så den har förmodligen placerats i det. I urnan och lagret fanns ca 590 gram bränt ben 
från en vuxen person och en hund, samt fragment från ett däggdjur och obrända fenstrålar från en fisk. 
Ett hundratal järnfragment från spikar och nitar fanns också i brandlagret tillsammans med keramik. 
Graven 14C-dateras till perioden omkring år 1000 (Hennius, Sjöling & Prata 2016: 113ff). Någon gång 
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mellan ca år 1000-1150 anläggs en obränd barngrav med fotändan intill högen (Hennius, Sjöling & Prata 
2016: 240ff). 

Den något mindre högen, nr 43, hade spår av kantkedja på västra sidan och ett ca fyra meter stort 
centralt brandlager. Innanför kantkedjan fanns stenlyft och eldsprängda stenar vilket antyder att det 
funnits en stenpackning i botten av anläggningen. Under brandlagret var leran rödbränd vilket indikerar 
att kremeringen skett på platsen. Centralt i brandlagret fanns en nedgrävning med ett kärl. Tyvärr 
berättar inte rapporten huruvida det rör sig om en brandgrop eller bara en mindre grop för urnan. Det 
går heller inte att utläsa från den skissartade planen och sektionsritningar har inte använts. I lagret 
hittades ett 70-tal järnfragment och nitar och spikar, samt fyra pärlor, en järnbjällra och kamfragment. 
Det brända benmaterialet vägde ca 4700 gram och härstammade från en äldre man, häst, hund och fågel, 
samt ett obränt tåben från får/get. Graven 14C-dateras till 776-970 e.Kr. (Kal 2 Sigma), men perioden ca 
850-950 e.Kr. förefaller trolig (Hennius, Sjöling & Prata 2016: 119ff).

Söder om högarna, i gravfältets västra kant fanns två brandgravar vilka verkade sämre bevarade.
En, nr 41, var skadad av diken men bar spår av en stenpackning. I det oregelbundan brandlagret hittades 
flintavslag, kamfragment och några få keramikbitar från två kärl. De brända benen vägde ca 1125 gram 
och innehöll rester från en vuxen människa, möjligen en kvinna, fågel, hund, häst, litet och mellanstort 
däggdjur. I det tyvärr delvis omrörda brandlagret fanns även obrända tänder från gris och nöt, samt ben 
från ett litet och mellanstort däggdjur, samt en stor gräsätare. Det påträffades även tre obrända fragment 
från mänskligt skalltak som troligen inte kom från graven (Hennius, Sjöling & Prata 2016: 119ff). 

Den andra brandgraven, nr 50, var en ca 1,2 x 0,9 meter stor och ca 0,1 meter djup sot- och kolfylld 
nedgrävning med stenskoning eller cirkulär stenfyllning24. I brandgropen hittades keramik från tre kärl 
varav en räknas som urna, bronsbleck, kamfragment, fragment av en benring i fingerringsstorlek, bränd 
lera, en grön pärla och ett mindre antal nitar, spikar och järnfragment. Benmaterialet utgjordes av 952 
gram bränt ben från en vuxen människa, en hund, en höna, ett litet hovdjur, ett mellanstort däggdjur och 
en gnagare. I urnan fanns troligen bara människoben. Några få fragment obränt ben från däggdjur fanns 
också. Graven 14C-dateras till ca 665-778 e.Kr (Kal 2 Sigma) och är en av de tidigare gravarna på 
området, den mycket stora högen undantaget (Hennius, Sjöling & Prata 2016: 127ff). 

Brandgravarna förekommer över en lång tidsperiod. Från den monumentala stora högen som 
anläggs kring år 600, eller precis innan, till högen i områdets norra kant vilken anläggs omkring år 1000. 
Den monumentala och brett exponerade mycket stora och tidigt daterade högen tolkas som en möjlig 
grundarhög och en manifestering av maktstrukturer i området. Den har också genomgått en lång 
tillkomstprocess vilken kan ses som uttryck för en lång eller upprepad gravläggningsritual som är del 
av ett visuellt gravskick. Hur den vendeltida-tidigvikingatida brandgraven sett ut vet vi inte men den 
innehöll förhållandevis mycket ben. Ca 850-950 anläggs en trolig hög där kremationsbålet skett på 
platsen och norr om vägen anläggs två stensättningar, eller möjligen högar med kärnrösen, i vilka 
personer begravts med förhållandevis mycket djurben, hästutrustning, samt i ett fall stor 
vapenuppsättning. Den sista brandgraven anläggs omkring år 1000 och det finns inget som antyder en 
horisontell stratigrafi. Med undantag av 1000-talshögen vilken anläggs i nord-ost ligger dock 
brandgravarna i ett nord-sydligt stråk längs gravfältets västliga kant. Det är också iögonfallande att inga 
gravar alls anlagts i närheten av den mycket stora högen vilken står som en solitär i gravfältets södra 
ände. Gravarna har istället anlagts norr om högen på ett mer låglänt område, möjligen mer orienterade 
mot en potentiell väg. Med tillkomsten av skelettgravar växte gravfältet närmare högen men även de 
höll ett avstånd. 

Då gravarna var skadade och vi inte kan avgöra hur mycket som gått förlorat är det vanskligt att 
försöka observera några trender. Med det i beaktande kan vi dock se att, den stora högen undantaget, av 
den äldsta graven återstod en urnebrandgrop med exklusiv keramik och 952,3 gram ben, varav 165,7 
gram var människa, och minst tre djurarter var representerade. Graven från ca 850-950 var en ca åtta 
meter stor hög med mycket järnföremål, fyra pärlor och en bjällra. Den innehöll ett brandlager med en 

24 Den nämns inte i rapporttexten men syns på fotot varför det är svårt att avgöra om det är en stencirkel, fyllning 
eller skoning. 
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nedgrävning i vilken en urna var placerad. Brandlagret och urnan innehöll 4704,9 gram ben, varav 245,6 
identifierades som mänskliga. Minst fyra djurarter fanns representerade. Den yngsta brandgraven, från 
åren kring 1000, var en ca 10 meter stor hög med inre stenkrets och brandlager med urna. Fynden 
utgjordes främst av järndetaljer och keramik. Graven innehöll 587,5 gram ben, varav 189,1 kunde 
identifieras som mänskliga. Minst två, möjligen tre djurarter fanns representerade (Hennius, Sjöling & 
Prata 2016: 135ff).  

Andelen mänskliga ben är förhållandevis konstant, om än något större i brandgraven med mest ben. 
Den tidiga graven är bara bevarad som urnebrandgrop medan de övriga har brandlager och urna 
gemensamt. Djurarterna är mindre i den sista graven, som också innehåller minst ben, vilken bara 
innehåller hund och fisk. Andelen mänskliga ben i den sista graven är dock inte minst. Hund är i övrigt 
det enda djur alla gravar har gemensamt (Hennius, Sjöling & Prata 2016: 135ff). Den sista brandgraven 
är även den största och den enda hög som en yngre skelettgrav anläggs intill. 

Skelettgravarna från Danmark 62, 227 och gravkronologi 
På alla tre undersökningsytor undersöktes 35 
skelettbegravningar. Med undantag av en bendepå och en 
löst liggande skalle, vilka alla troligen var resultatet av 
sentida vägbyggen, samt ett par underben och fötter från en 
söndergrävd grav utgjordes alla av nästan helt intakta 
skelett. Vid undersökningen lades stort fokus på 
fältantropologisk dokumentation, anthropologie de 
terrain, och rapporten är ett föredöme i fråga om skriftlig 
information om skeletten (Hennius, Sjöling & Prata 2016: 
34f; jfr Nilsson Stutz 2003). Majoriteten av alla skelett 
illustreras med översiktsfoton av graven och i flera fall av 
detaljfoton. Gravplanerna är däremot bara skissartade 
inmätningar så någon detaljerad analys av fyndplacering 
och liknande är omöjlig. 

Sjutton av skeletten daterades med 14C-analys vilken 
visar att skelettgravskicket brukats från ungefär början av 900-talet fram till slutet av 1100-talet och 
möjligen i tidigt 1200-tal (Hennius, Sjöling & Prata 2016: 311). 

Tyvärr saknas överbyggnaderna till gravarna i de flesta fall. Att flera skelett låg mycket nära 
ploglagerytan antyder att området plöjts ned. Flera av högbottnarna kunde uppvisa kantkedjor partiellt 
bevarade i form av stenlyft, något de flesta skelettgravarna inte kunde (Hennius, Sjöling & Prata 2016: 
52ff). Det kan dock vara ett resultat av att de skyddats av högarnas jordmantel i högre grad. En möjlig 
tolkning är därför att många av skelettgravarna inte haft högar som överbyggnad. Men det förekom även 
de som hade. En skelettgrav har antydning till en rektangulär stensättning. Brandgravarna, inklusive de 
två vikingatida högbottnarna var belägna i norr och längs den västra kanten av gravfältet. Den östra och 
södra delen av gravfältet innehöll de flesta av skelettgravarna. Deras spridning ger ett delvis 
svårförklarat intryck och strukturen kan troligen förklaras med geografiska förhållanden vi inte kan 
återfinna idag. De flesta av gravarna är mycket glest placerade, men några grupperingar kan skönjas. En 
kring högarna med brandgravar i norr, där några av de tidigaste skelettgravarna finns, en förhållandevis 
homogen i mitten av området samlad mellan två högar, samt möjligen en grupp gravar spridda längs 
områdets kanter med en samling yngre individer i den nordöstra delen, väster om den yngsta 
brandgraven (Therus & Hennius 2016: 372ff). 

Med periodens flata kalibreringskurvor och att bara hälften av gravarna daterats i åtanke kan vi ana 
några kronologiska trender. Utifrån de daterbara gravarna är intrycket att hela området tagits i anspråk 
från början och begravningarna har inte skett i någon horisontell stratigrafi. I den sista fasen finns dock 
antydningar till att en sådan växt fram. Nedan följer en uppskattad kronologi baserade på de daterade 
gravarna. 

Gnistas användningsperiod är: 
500-tal, sent 600-tidigt 700 – 1100-
tal, samt 1200-tal. 

Skelettgravar introduceras: troligen 
tidigt 900-tal. 

Brandgravskicket försvinner: 
omkring år 1000. 

Gravskicken förekommer troligen 
parallellt i ca 100 år, men 
hybridgraven från 1200-talet visar att 
föreställningen lever kvar. 



Den yngre järnålderns gravskick i Uppland 

334 

Ca 560-900, brandgravar 
Undersökningsområdets första grav är den mycket stora högen i dess sydöstra del vilken anläggs i slutet 
på 500-talet. Därefter finns tecken på aktivitet i områdets norra och västliga del. Troligen sker 
gravläggningar på det stora idag bortodlade gravfältet vilket till huvuddelen legat norr om vägen. Under 
slutet av 600-tal eller 700-tal anläggs minst en brandgrav i västdelen av området.  Norr om vägen anläggs 
minst två gravar med hästutrustning, varav en har en stor vapenuppsättning med Birka-paralleller. De 
kan ha anlagts under 900-talet, men jag placerar dem i detta tidigare skede då de avviker till karaktären 
från de senare undersökta. 

900-talet
Under 900-talet existerar brand- och skelettgravskicket parallellt. En hög med brandgrav, grav 43,
anläggs någon gång mellan ca 850-950. De första daterbara skelettgravar som anläggs på 900-talet
anläggs i anslutning till det tidiga stråket brandgravar i väst, speciellt högen med brandgrav 43 och den
centrala stenpackningen med mittblock, HB38. Troligen anläggs minst fyra, eller betydligt fler,
skelettgravar under 900-talet, gravarna 17, 21, 23, samt troligen 19. Detta bör inkludera den odaterade
grav 29 i hög 37 i områdets södra del, se dock nedan. Grav 29 är också en av de få gravar som innehåller
fynd. I detta fall en pärla, en kniv, en vikt och en knapp i cu-legering (Hennius, Sjöling & Prata 2016:
273ff, 311). Gravarna har stor variation i orientering och huvudplacering. Ett huvud vilar i SÖ, två i
ÖNÖ och ett i väst.

Bland dessa tidiga gravar finns den NV-SO:ligt orienterade graven, nr 23, för en kvinna (?) i 40-
44:årsåldern som placerats i hockerställning med huvudet i SO. Graven var mycket skadad, men rester 
av en stenkonstruktion vilken inkluderade två stora stenar fanns placerade på kroppen. Kvinnan hade 
också fem huggskador på överarmarna 

Omkring år 1000 
Årtiondena runt år 1000 anläggs minst fyra gravar, 42, 24, 26, 2, troligen fler. Det är den stora och sista 
brandgraven i gravfältets norra del, grav 42, två eller tre gravar norr om den, samt en barngrav riktad in 
mot högbotten 37. En av gravarna i högen, nr 28, förefaller tillhöra ett något senare skede vilket ger vid 
handen att den odaterade men äldre graven 29 i samma hög hör hemma i det sena 900-talet eller tiden 
kring 1000. Intrycket är därför att det anläggs en hög för en skelettgrav, vilken sedan får en sekundärgrav 
och även attraherar en barngrav. Grav 26 ligger i områdets nordligaste del, intill vägen och i ett område 
med rester av tidigmodern bebyggelse. Den översiktliga kartan visar att graven kringgärdas av ett antal 
stenar och stenlyft i en grovt uppskattad ca 5 x 8 meter stor rundat rektangulär form. Detta nämns inte i 
rapporten, dock nämns att undersökningsplanens prioriteringar inte tillät närmare undersökningar av 
recenta kontexter (Hennius, Sjöling & Prata 2016: 360). Formen antyder att graven placerats i en 
rektangulär stensättning, vilket är en vanlig gravform för tidigkristna skelettgravar i området. Vi kan 
dock inte veta säkert eftersom rapporten varken avfärdar stenarna och stenlyften som moderna eller 
bekräftar dem i samband med graven. 

Tusentalets första hälft 
Minst fem gravar uppvisar dateringar vilka samlas kring 1000-talets första hälft 18, 9, 28, 35, 27 (Therus 
& Hennius 2016: 377). De omfattar två ytterligare gravar i det nordligaste området. En i samma 
potentiella stensättning som grav 26 där den nya graven grävs rakt igenom den äldre vilken bara finns 
bevarad som underben och fötter in situ, resten tycks spridd i fyllningen. 14C-dateringarna förefaller 
placera den stratigrafiskt äldre graven i en yngre period än den stratigrafiskt yngre. Båda gravarnas 
kalibreringskurvor sammanfaller dock, så chansen är stor att båda personerna begravts inom en 
potentiellt kort tidsrymd kring år 1000 (Hennius, Sjöling & Prata 2016: 311).  

Den andra, grav 18, innehöll resterna av en man placerad på mage i en grav utan kista. Skelettet 
visade möjligen på spår av tuberkulos vilket får undersökarna att spekulera om detta kan vara 
anledningen till att han begravts så (Hennius, Sjöling & Prata 2016: 221ff). Bland gravarna som anlagts 
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i 1000-talets första hälft ingår även en, nr 9, vilken placerats ensam i områdets östra kant. Inget utmärker 
graven förutom avståndet till andra gravar. Den ingår dock i det homogena och relativt sammanhållna 
stråk av gravar som placerats i öst-västlig riktning mellan högbottnarna 37 och 38, med huvudena oftast 
placerade i väst (Therus & Hennius 2016: 381). I denna fas anläggs också den första daterade graven på 
gravfältet nere mot stranden, Danmark 227. Tyvärr finns endast en grav daterad på det gravfältet, men 
då det är homogent och sammanhållet i sin utformning kan det ha anlagts i samma fas som det homogena 
stråket på det större gravfältet. 

Ca 1020–1150 
Sedan följer en kronologisk fas där gravarnas har längre dateringskurvor vilket placerar dem i perioden 
kring ca 1020–1150, grav 22, 10, 14, 7, 36 (Therus & Hennius 2016: 377). Två av dem är barn vilka 
begravs i områdets nordöstra del, där många unga individer och även potentiellt avvikande gravar 
placerats. Perioden innehåller även en yngre kvinna i det homogena öst-västliga gravstråket och en i vad 
som förefaller vara en ny liten gravgrupp längst i söder på gravfältet.  

Barngraven 22:s konstruktion är vagt beskriven men innehåller en 2,46 x 0,95 meter stor rundat 
avlång öst-västlig nedgrävning vars kant sträcker sig fram till den stora brandgravshögen grav 
42/högbotten 39. Förskjutet mot den östra delen fanns ytterligare en ca 1,26 x 0,48 meter stor 
nedgrävning i vilken kistan med skelettet placerats. I anslutning till graven fanns en stenpackning och 
en sten i vardera änden av den stora nedgrävningen. Rapporten beskriver vidare en diffus mörkfärgning 
som sträckte sig väster om graven in i högbotten, möjligen spår av en gravmarkör25. I graven fanns 
skelettet efter ett 3-4:årigt barn, med huvudet i öster och fötterna in mot högen. Kring ena handleden bar 
skelettet en bronsring och i halsregionen tre pärlor, två bikoniska och blågröna, samt en liten blå. I 
fotändan av kistan fanns rester av ett keramikkärl och en brodd (Hennius, Sjöling & Prata 2016: 240ff). 

Barngraven 14 var anlagd som en ca 0,8 x 0,5 meter stor stenkista26 med fint huggna stenar kring 
en träkista för ett ca 3-6 månaders barn (Hennius, Sjöling & Prata 2016: 240f). Grav 36 var anlagd på 
gravfältet ned mot stranden och ingen nedgrävning var synlig utan graven uppmärksammades när 
metalldetektorn gav utslag på kistspikarna. Den gravlagde var en äldre kvinna (?) som hade fått med sig 
en kniv och en mindre ring med bronsbeslag vid huvudändan, samt en silverfolierad pärla på bröstet 
(Hennius, Sjöling & Prata 2016: 301). Grav 10 tillhörde det homogena stråket gravar mellan högarna 
centralt på området och den närmaste till solitären nr 9 som nändes ovan. Utanför kistan i fotändan av 
graven hittades en rund ljus sten med eventuellt slipade ytor, undersökarna tror dock inte att det är en 
medveten deposition. Vid halspartiet hittades två guldfoliepärlor och en mindre vulstorerad metallpärla 
(Hennius, Sjöling & Prata 2016: 189ff). Grav 7 anslöt till grav 6 i den södra gravgruppen och var tätt 
svept (Hennius, Sjöling & Prata 2016: 175ff). 

Slutet av 1000-talet till början av 1200-talet 
Till sist finns två gravar, 8, 15, vars dateringskurva sträcker sig mellan ca 1041–1218 med en dragning 
mot 1200-talet, samt den mycket brett daterade grav 5. Både grav 8 och 15 ingår i det centrala homogena 
gravstråket, men längst ut på den västra sidan (Hennius, Sjöling & Prata 2016: 179ff, 211ff). Det kan 
tolkas som att det centrala homogen gravstråket tas i bruk i början av 1000-talet när grav 9 och senare 
grav 10 anläggs i dess östra del, och de andra tre odaterade gravarna i dess mitt tillkommit under slutet 
av 1000-talet och 1100-talet. Grav 12 avviker dock i riktning och kan ha tillhört ett tidigare skede. Bland 
de odaterade finns grav 25 vilken hade en mindre packning av mindre stenar i ytan, inklusive en 

25 Det är oklart om den stora nedgrävningen och mörkfärgningen är samma sak, skissen antyder att så är fallet. Det 
är vidare oklart hur djup den större nedgrävningen/mörkfärgningen är. Stenpackningens placering och utformning 
är också oklar. Ett foto visar två mindre stensamlingar och en sten, troligen ovanpå graven. Kontextlistan och 
planskissen antyder att den ska associeras till den stora formen. Det är oklart om stenarna som finns inmätta på 
planskissen representerar hela packningen, fotot talar dock emot det (Hennius, Sjöling & Prata 2016: 240f). 
26 Texten nämner att graven såg ut som ett stenskott stolphål, men att det visade sig vid undersökningen vara en 
stensatt överbyggnad till graven, samt även att södra, norra och  västra kanten av nedgrävningen var fint skodd 
med huggna stenar. Bilden visar två tydliga rader sten på långsidorna och vaga stenar i ena kortsida. Inmätningen 
visar en U-formad struktur benämnd ”sten” (Hennius, Sjöling & Prata 2016: 207f). 



Den yngre järnålderns gravskick i Uppland 

336 

rosafärgad kalksten i huvudregionen. I gravens fyllning hittades fragment av vit kvarts vilket den har 
gemensamt med gravarna 20 och 21 i den intilliggande högen/stenpackningen 38. I fotändan av graven 
framkom en fragmenterad dubbelkam27 vilket stärker dateringsförslaget till 1100-tal (Hennius, Sjöling 
& Prata 2016: 255ff). 

Den sent daterade grav 8, vilken också ligger förhållandevis ensamt i väst och nära den äldre 
brandgraven 41, innehöll en vuxen man i trång kista. Den innehöll flera små keramikfragment i 
bröstregionen och en obränd svintand påträffades på kraniets uppvända kind (Hennius, Sjöling & Prata 
2016: 179). Undersökarna finner det mest sannolikt att fynden hamnat i graven via fyllningen. Men då 
inga andra ben påträffats i den känns placeringen av tanden i nära kontakt med skelettets tänder som 
medveten. 

Fig. 68. Skelettet i grav 8 14C-dateras till tiden 1041–1218 e.Kr. (2 kal. Sigma), men begravdes troligen på 1100-
talet. På kraniet påträffades en obränd svintand. Foto: författaren. 

Stenpackning med block, högbotten 38 
Mitt i undersökningsområdet finns vad som tolkas som en högbotten i rapporten. Det är ett ca 8,5 meter 
i diameter stort och runt område vilket framträdde i leran som en mörkfärgning med en stor mängd 
stenlyft. Hålen efter stenpackningen var centrerade kring ett stort stenlyft vilket troligen är spåren efter 
ett centralt placerat block. Det fanns inga spår av en central gravgömma. Området var också strösslat 
med slagen kvarts. Stenpackningen för tankarna till de äldre blockgravsliknande stenpackningar vi 

27 Rapporten berättar att den framkom vid rensning. Det är oklart om det innebär rensning i ytskiktet eller om den 
fanns i gravens fyllning.  
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behandlat tidigare, men anläggningens datering är okänd. Under 900-talet anläggs minst en skelettgrav, 
21, i stenpackningen. Troligen även grav 20 som är odaterad. Kvartsavslagen finns i gravarnas fyllning 
och nedgrävningarna avtecknade sig mot den kvartsbemängda stenpackingsbotten vilket gör att gravarna 
tolkas som sekundär i förhållande till stenpackningen (Hennius, Sjöling & Prata 2016: 229ff, 355). 
Därför bör stenpackningen/blockanläggningen vara samtida eller äldre än 900-talet och är tillsammans 
med brandgraven från 600/700-talet väster om den bland de äldsta strukturerna på gravfältet. Det är 
möjligt att stenpackningen utgjort en hög utan gravläggning där kvartsen tjänat som bensubstitut, jag 
väljer dock att tolka den som en blockgravsliknande anläggning. Anläggningen har också dragit 
uppmärksamheten till sig, precis som högen med brandgrav i norr. 

Några meter söder om stenpackningen fanns grav 25, vilken tolkas som anlagd i skedet sent 1000-
tal/1100-tal. Även den hade slagen kvarts i sin fyllning (Hennius, Sjöling & Prata 2016: 256). Det finns 
inga uppgifter om lösfynd av kvarts mellan anläggningarna varför vi får anta att ett marktäcke med 
kvarts plöjts bort eller att närvaron av kvarts i anläggningen och de senare gravarnas fyllning 
uppmärksammades och att kvartsen senare medvetet deponerades i gravfyllningen.  

Hybridgraven, grav 5 
I gravfältets östra kant påträffades en grav, grav 5, vilken uppvisade drag både från skelett- och 
brandgravskicket och var svårdefinierade på många sätt. I ytan hade nedgrävningen samma form som 
många andra gravschakt, rundat rektangulär och ca 2,3 x 0,7 meter stor. Nedgrävningens kanter var dock 
synlig rödbrända och med en lins av kol. Gravgropen var ca 0,7 meter djup och sluttande ned mot mitten. 
I gropen fanns spår av en träkonstruktion med stockar i längdriktningen, vilka fanns både under och 
över skelettet i fotändan och vid ena axeln fanns även stående ca 0,2 meter tjocka stolpar. Ett förslag är 
att det rört sig om någon form av timrad kistkonstruktion (Hennius, Sjöling & Prata 2016: 138ff). 

Kroppen har inom 48 timmar från döden placerats i konstruktionen vilken sedan satts i brand. 
Undersökarna spekulerar i om det varit en grav som påminner om de romerska bustum-gravarna där 
kroppen kremerats ovanpå en grävd grop (Hennius, Sjöling & Prata 2016: 156). Skelettresterna hittades 
dock i rätt anatomiskt läge vilket möjligen kan tala emot den tolkningen. Skelettet var partiellt kremerat 
och elden förefaller varit effektivast från midjepartiet och nedåt. Skelettet är ojämnt bränt från midjan 
och uppåt. De osteologiska observationerna talar för att individen bränts på plats i utsträckt ryggläge, 
samt att värmen fått armarna att resa sig i en sk. pugilistisk armställning. Ställningen är typisk för 
kroppar som bränts inom 48 timmar efter döden då rigor mortis inte hunnit inträda (Hennius, Sjöling & 
Prata 2016: 142ff).  

I graven, där bevaringsförhållandena var synnerligen goda, fanns även fler fynd bl.a. rester av linne-
rep och textil. Där fanns även två isläggar, en bennål, en tunn järnnål tolkad som en svepningsnål, 
fragment av en sammansatt dubbekam, en kniv och en järnspets som möjligen är en spets till en 
armborstskäkta. Över och under kroppen hittades fragment av brända djurben i varierande grad av 
förbränning. Vid kraniet ett skenben från nöt, vid bålen en svinkäke och i kroppens nedre halva ett antal 
benfragment som uppvisade spår av nedbrytning och gnagspår vilka skett innan de brändes (Hennius, 
Sjöling & Prata 2016: 146). Gravplanen är för skissartad för att ge några detaljer men antyder att ena 
islaggen, alternativt bennålen, hittades ovanför huvudet och den andre någonstans i midje/lårregionen.28 

28 Gravplanen är endast en digital skiss utan fyndnummer. Kontextnummer finns utsatta vilka kopplar ena isläggen 
och järnspetsen till nedgrävningen snarare än fyllningen. En symbol för bearbetat obränt ben finns i huvudändan 
vilken kan avse en islägg eller bennålen eller båda. I midjeregionen finns en symbol för järn vilken kan avse 
kniven, spetsen eller båda. Planskissen har även en symbol för textil i midje/båltrakten, men det är oklart om alla 
textil- och repfragment hittades där. Det finns heller inga foton som antyder var fynden kan ha påträffats. 
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Den osteologiska analysen visade bl.a. att personen i graven var mellan 23-40 år gammal och har troligen 
lidit av systematiska inflammatoriska ledförändringar kopplade till sjukdomsgruppen 
spondylartropatier. Personen har lidit av förändringar och sammanväxningar i kotor och revben i 
bröstkorgen. De två sista revbenen har dessutom hamnat ur led och växt fast i felställning på ett sätt som 
medfört att sammanväxningen upprepat brutits och växt fast (Hennius, Sjöling & Prata 2016: 336). 
Möjligen kan förklaringen till kroppens märkliga behandling finnas i personens hälsotillstånd. 

Det togs flera 14C-prover på ben och kol från graven, men resultatet medför vissa utmaningar. Det 
brända djurbenet, och kolet gav värden från ca 1050 till slutet av 1100-tal. Bränt människoben hamnade 
omkring 942-1023 (77,9% kal 2 sigma) och det obrända människobenet från samma individ hamnade i 
intervallet 1190-1278 e.Kr. (kal. 2 sigma). Undersökarna tror att det obrända människobenet ger den 
rimligaste dateringen då den stöds av fyndmaterialet. Egenålder kan ha påverkat trä- och de brända 
bendateringarna (Hennius, Sjöling & Prata 2016: 153ff). 

Författarna diskuterar graven och hittar inga tydliga paralleller. De ser en möjlig tolkning i att 
gravskicket blandar kristna och förkristna praktiker. Djurdelarna som placerats i graven är inte de 
vanliga på gravfältet utan bör avspegla matrester snarare än nyttodjur. Djurbenen förefaller också ha en 
annorlunda grad av förbränning än vad människobenen har och en förklaring som ges är att de placerats 
på bålet i ett senare skede. Man ser en parallell i förfarandet att anlägga en eld på skelettgravar i 
gravfältet i Rissne i Spånga socken där man funnit tydliga spår av att kistor blivit brända (Runer & Sillén 

Fig. 69. Grav 5 dateras troligen till 
1200-tal och blandade både brand- 
och skelettgravskick. Möjligen har 
man försökt återskapa en 
brandgrav för att förhindra att 
personen gick igen. Foto: 
Upplandsmuseet. 
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2014). Ett ytterligare förslag kopplat till Rissne-parallellen är att kroppen utsatts för bränningen för att 
hindra personen från att gå igen. Men då kremeringen skett så snart efter döden förefaller även det 
mindre troligt (Hennius, Sjöling & Prata 2016: 155). Att praktiken påminner om det äldre gravskicket 
gör att jag kopplar det till någon form av praktik i samband med övernaturliga fenomen. Att kroppens 
ben kremerats och att man deponerat isläggar i graven kan tolkas som att man vill förhindra hemsökelse. 
Möjligen kan personen ha dött av onaturliga orsaker, t.ex. sjukdom eller blivit mördad, vilket skulle 
förklara att man omedelbart tagit till drastiska åtgärder. Man förefaller dock inte ha lagt stenar på 
kroppen vilket vanligen anses vara ett sätt att binda kroppen i graven. Möjligen kan griskäken i 
bålregionen och de gamla benen tolkas som en praktik med övernaturligt, eller kanske förnedrande syfte. 
Men det är samtidigt svårt att avfärda att det ser ut som att man försökt återskapa ett förkristet 
brandgravskick. 

Oavsett förklaringen bakom gravens utformning står det klar att praktiken kombinerar element från 
det kristna skelettgravskicket och det äldre brandgravskicket, det finns en gravnedgrävning, skelettet har 
jordats, det har fått en träbehållare och det inkluderar en kniv. Kroppen har samtidigt kremerats och ben 
från djur har placerats på bålet. Ett bruksföremål, bennålen, har också placerats i graven. Inkluderandet 
av föremål som underlättar resa på is, dvs isläggarna, är en praktik som är mycket vanlig i brandgravarna, 
men då i formen av broddar, vilket ocksp förekommer sporadiskt i skelettgravar. Närvaron av en kam 
är också betydligt vanligare i brandgravar än i skelettgravar.  

Det antyder att den medeltida föreställningsvärlden inkorporerat flera praktiker som varit 
grundläggande inventarier i förmedlingen av det kulturella minnet i förkristen tid. Graven visar hur 
ackulturationsprocessen skiftat förståelsen av praktikerna till en kristen kontext samtidigt som de visar 
en tids- och situationsbunden unik situation. Situationen kan förklaras som en Middle Ground-situation 
där två existerande strukturer genom sina relationer formar en tredje hybridstruktur vilken skiljer sig 
från de båda tidigare (Gosden 2006; jfr Woupio 2015: 14 som diskuterar Middle Ground-teorin i 
förhållande till kristnandeforskningen; jfr Fahlander 2007).  

De förkristna praktikerna kring kroppshantering uttrycker en mycket lång durée och praktikerna 
förefaller haft uppdelningen av kroppen, själens eller individens frigörelse från det jordiska och en 
underlättad resa eller frigörelseprocess som mål. Föreställningen bakom de medeltida handlingarna, och 
förklaringen den enskilde individen ger dem i det personliga eller kommunikativa minnets iscensättning, 
kan dock ha förändrats i förmedlings och översättningsprocessen. Om tolkningen av graven är att man 
försökt hindra personen från att gå igen, är den omedelbara förståelsen länkad till idén att personen skall 
bindas vid graven och stanna i marken. Vilket vi, och möjligen även de medeltida människorna, tolkar 
kroppsligt i linje med den teologiska föreställningen om väntan på domedagen. Grundkonceptet i 
handlingarna är dock det samma, tanken att en individ skall föras bort från de levandes värld genom eld, 
jord och sten. 

Det är lätt att i sammanhanget avfärda graven som ett unikum. Det fanns dock minst en grav till av 
liknande karaktär på gravfältet. Den hittades tyvärr överbyggd och söndergrävd framstickande under 
banken till vägen som avgränsade undersökningsområdet i norr och undersöktes därför inte (Hennius, 
Sjöling & Prata 2016: 155). 

Trender och iakttagelser 
Den bild de bevarade och daterade lämningarna ger är att den första stora högen inte attraherat några 
andra gravar. Möjligen kan den fleråriga konstruktionsprocessen varit nog och dess syfte låg mer i att 
visualisera en maktstruktur än att etablera en ätt. Ljungkvist och Hennius kan i en viewshed-analys visa 
att högen varit synlig från högåsen i Gamla Uppsala och från Ultuna på andra sidan Kungsängsjön/Föret 
mot vilken den var exponerad (Ljungkvist & Hennius 2016: 390). 

Som jag tolkar materialet kan utvecklingen av gravfältet beskrivas som följer. Beskrivningen 
bygger dock främst på 14C-dateringar av vilka flera har långa dateringsintervall. Vidare är endast hälften 
av gravarna daterade vilket gör att fler dateringar, eller olika placeringar av gravarna inom sina 
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dateringsintervaller, skulle kunna förändra läget drastiskt. En elitnärvaro syns dock igen i gravmaterialet 
under 800–900-tal i form av vapen och hästgravar. På undersökningsområdet från 2013 samlas 
brandgravarna i norra delen där bl.a. en hög anläggs under 900-talet. Högen får strax sällskap av två 
eller tre kristna skelettgravar vilka anläggs på samma höjdtunga. Centralt på området finns troligen en 
blockgravsliknande anläggning i vilken minst en skelettgrav anläggs. Omkring år 1000 anläggs den 
största vikingatida högen, också med brandgrav, på området och norr om den förefaller det som att fler 
skelettgravar anläggs. I områdets södra del anlades i slutet av 900-talet eller början av 1000-talet en hög 
med skelettgrav och den får snart en sekundärgrav och attraherar en barngrav som läggs intill. Norr om 
den stora högen med den sista brandgraven anläggs minst en skelettgrav, möjligen i en rektangulär 
stensättning. Denna grav får också snart en sekundärgrav.  

Under 1000-talets första hälft anläggs fler gravar i den norra delen, inklusive en för en person med 
möjlig tuberkulos som gravlagts på mage. Efter det får området öster om den stora högen i norr långsamt 
fler gravar där de flesta är antingen barn eller på något sätt avvikande. Det förefaller också som att det 
är nu gravfältet 227 anläggs nere mot strandområdet. Det nya gravfältet som där börjar växa fram, eller 
redan växer fram, kommer bli homogent och sammanhållet. Samtidigt anläggs en ensam grav i rak öst-
västlig riktning på huvudgravfältets östligaste del. Den kommer alltid ligga avsides, men inleder en trend 
som håller i sig genom 1100-talet där en homogent placerad grupp gravar kommer anläggas i samma 
riktning som graven och mellan områdets södra hög och blockgravsanläggningen över tid. Även den här 
gravgruppen kommer vara förhållandevis homogen och sammanhållen i sitt gravskick. Från mitten av 
1000-talet och in i 1100-talet fortsätter man gravlägga barn sydöst om den stora högen i norr, fler gravar 
anläggs i det homogena stråket och en ny gravgrupp bildas i områdets sydligaste ände. Gravar fortsätter 
även anläggas nere mot stranden. Mot slutet av 1100-talet anläggs fler gravar i den homogena gruppen 
vilken avslutas med en ensam grav längst ut i väster innan området blir låglänt. Den sista graven som 
troligen anläggs på gravfältet, under 1200-talet, placeras i utkanten av området för barn och den 
framstupa placerade graven och är en märklig hybridgrav. 

Skelettgravskicket introduceras tidigt på gravfältet, möjligen redan under tidigt 900-tal. Det 
förkristna gravskicket visar inga tecken på att mattas av under 900-talet, dock tycks andelen djur som 
följer med på bålet minska. Den sista daterade brandgraven anläggs runt år 1000 och är områdets största. 
Brandgrav- och skelettgravskicket har troligen samexisterat mellan 100 och 50 år på gravfältet. Under 
900-talet och det tidiga 1000-talet placeras skelettgravar under en nybyggd hög och i en äldre 
blockgravsliknande konstruktion med kosmologiska kopplingar bakåt i tiden. Både den kristna högen, 
den gamla blockgraven och en potentiellt större stensättning i norr får sekundärgravar. I högen och 
stenanläggningen läggs gravarna tätt intill varandra och i stensättningen grävs den senare graven genom 
den gamla och benen blandas upp i fyllningen. Utifrån gravriktningen kan vi ana att stensättningen 
konstrueras i samband med den andra gravläggningen. De gamla monumenten fortsätter attrahera 
gravar, men under 1000-talets första hälft skapas minst två nya gravgrupper, en nere mot vattnet och en 
centralt och båda fortsätter sedan genom gravfältets användningsperiod. Vi kan därför ana att den kristna 
gravpraktiken får en homogeniseringsfas under 1000-talet.  

På Peringskiölds teckning av gravfältet från början av 1700-talet avbildas den runsten som då skall 
ha påträffats intill en rektangulär stensättning. Teckningen är förstås inte helt tillförlitlig, men enligt 
Anne-Sofie Gräslund kan det röra sig om en sten i Pr3-stil, vilket placerar den kring tiden 1040/50 – 
1070/1080 (Hennius, Sjöling & Prata 2016: 18). Runstensresande i Mälardalen ser en kort men kraftig 
ökning under 1000-talets mitt, vilken delvis kan vara ett statistiskt fenomen skapat av att två stilgrupper 
överlappar varandra där (Lager 2002: 91ff). Det kan dock också vara uttryck för en genuin trend hos 
den kristna befolkningen och sammanfaller med att gravplaceringarna i Gnista blir mer homogena. Från 
ca 1075 startar den stora runstensresartrenden i Mälardalen vilket i ljuset av gravfältets sista fas kan 
illustrera att de minnespraktiker vilka tidigare tagit sig uttryck i gravmaterialet delvis flyttats till 
runstenarna. Frands Herschend har visat att språkbruket på runstenarna under samma period förändras 
till att bli mer fokuserade på kärnfamiljen (Herschend 1994). Förändringen kan vara ett uttryck för 
influenser från kyrkans syn på familjen. Det kan även vara ett uttryck för att familjen tidigare kunnat 
accentueras genom placeringen av gravar i förhållande till äldre gravmonument. När det kristna 
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gravskicket blir mer samlat och homogeniserat ökar behovet att uttrycka familjens genealogi på andra 
vis.  

I gravskicket finns flera bropraktiker, i skelettgravarnas första fas anläggs gravarna intill eller i äldre 
anläggningar. Att två gravar anläggs i en äldre blockgrav har bl.a. paralleller i Kalvshälla. Att 
blockgraven i Gnista har strösslats med krossad kvarts kan ses som en medveten bakåtlänk till det 
spridda gravskicket med kremerade ben vilket förknippas med bl.a. blockgravar. De äldre brandgravarna 
under högar tycks precis som i Lilla Ullevi ha utövat en dragningskraft på nyare gravar vilka ofta anläggs 
i anslutning till dem. Även när gravskicket homogeniseras under 1000-talet väljer man att samla 
gravarna mellan flera högar. Två gravar från 1000-talet har lite ovanligare fynd. Ett barn har gravlagts 
med bl.a. en armring och pärlor och i en grav placerades en vit rundad mal- eller knacksten utanför 
kistan. Den senare praktiken har en parallell i Kyrsta där en ljus rundad, brödformad sten placerats 
utanför kistan. Brandgravskicket förändrades också under gravfältets användningstid, främst genom att 
andelen medföljande djur minskat i gravarna. 

Undersökarna kan också se följande trender (Hennius, Sjöling & Prata 2016: 313ff). Köns- och 
åldersspridningen är jämt spridd över gravfältet med undantaget av området syd-öst om den stora 
brandgravshögen 42 där många barn, unga och avvikande gravar samlats. Bland de äldsta gravarna i 
nordväst finns två kvinnor i hockerställning. De tre gravarna norr om vägen är alla män och majoriteten 
av de som begravts på gravfältet nere mot stranden är också män, men där finns även en kvinna och ett 
barn. På den centrala undersökningsytan, och möjligen även på gravfältet mot stranden, förefaller det 
röra sig om familjebaserade begravningsstrukturer (Hennius, Sjöling & Prata 2016: 313ff). Dessa blir 
under 1000-talets gång möjligen svåra att följa då gravläggningen koncentreras i det centrala homogena 
gravområdet.  

Att många av skelettgravarna innehöll kistspikar var ingen överraskning. Men tack vare att skeletten 
undersöktes och dokumenterades noggrant enligt den fältantropologiska metoden kunde man bekräfta 
att flera av skeletten varit svepta och att personerna begravts både med och utan kista. Det fanns också 
flera exempel på skelett som begravts i kistor som inte sammanfogats med spikar. Bland de daterade 
gravarna fanns en övervikt av de som begravts i endast svepning i det tidiga materialet, från omkring 
900 till 1000-talets början. Kistor förekom dock under hela perioden (Hennius, Sjöling & Prata 2016: 
378ff). Överlag fanns det få fynd i gravarna och de förekom över hela perioden. Hälften av personerna 
på gravfältet 227 nere mot stranden hade fått kniv med sig, precis som en person på huvudgravfältet och 
en norr om vägen. I de fall det gått att avgöra har knivarna varit placerade vid benen. Det finns också en 
antydning till att de tidiga gravarna hade något mer fynd, bl.a. den äldsta graven, nr 29, i hög 37. I 
högens sekundärgrav, 28, hittades vid avbaningen en vävbricka för brickband ovanför graven vilket kan 
tolkas som ett bruksföremål som deponerats i fyllningen, men det kan också ses i anknytning till 
vävandets kosmologiska konnotationer (Hennius, Sjöling & Prata 2016: 267ff).   

Två av de manligt bestämda skeletten hade horisontellt modifierade tänder. Grav 3 i 
undersökningsområdet norr om vägen där enbart män påträffades och grav 31 på gravfältet nere mot 
vattnet. Tandmodifikationen där horisontella ränder filats in i tänderna var ett okänt fenomen fram till 
2000-talet då det uppmärksammades av Caroline Arcini (2005b). Idag känner vi till ett stort antal skelett, 
alla män, med den här typen av tandmodifikation. Den största andelen kommer från Gotland och av dem 
ett hundratal från Kopparsvik. Ränderna i tänderna har diskuterats tillhöra både slavar och krigarföljen, 
men Matthias S Toplak som skrev sin avhandling om Kopparsvik-gravfältet sätter dem i samband med 
handelsnätverket kring östersjön (2015: 83f). Skelett med tandmodifikationer förekommer vanligast från 
Trelleborg i söder till Sigtuna i norr. Toplak framför dessutom hypotesen att tandfilningen är ett tecken 
på att man initierats i en sluten typ av köp- eller resemannagrupp (2015: 84). Parallellerna till svärdet 
med inläggningar i bladet som hittades på gravfältet Danmark 127:1 pekar också mot nätverk med 
kopplingar österut. Möjligen finns vidare i den mycket stora högens exponering mot vattenvägarna i 
väst och i de två individerna med modifierade tänder en antydan om att Gnista och det stora nu 
bortodlade gravfältet spelat en roll i samma nätverk.  

Det lilla gravfältet mot strandkanten kan vara ett helt kristet gravfält. Här ligger gravarna mer eller 
mindre sida vid sida och Sten Tesch skulle klassificerat det som en gravgård. Att de är exponerade mot 
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vattnet snarare än mot en potentiell boplats följer mönstret Tesch har presenterat (2014, 2017). Att de 
anläggs exponerade ut mot kommunikationsleder förklarar han med att vikten av att begravas nära 
förfäderna ersatts av vikten att offentliggöra sin tro för världen. Att det behovet skulle börja när kristna 
gravar anlagts på det större gravfältet i mellan femtio och hundra år känns märkligt. Troligen rör det sig 
snarare i fallet med Gnista om två olika familjebildningar där den ena utvecklats från huvudgruppen 
vilken begravs på det stora gravfältet (jfr Hed Jakobsson 2017). I linje med Tesch förslag där 
gravgårdarna växer fram i kristna nätverk (2017: 16) och synen på stranden som en liminal zon, vilket 
Toplak för fram (2015, 2018), kan gravfältet också tolkas tillhört en grupp människor som ingick i en 
speciell kristen gemenskap eller som ville avskärma sig från det gamla gravfältets anknytning till äldre 
gravskick. 
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7.4. Kalvshälla, Järfälla 19 

Ett gravfält som kan belysa hur gravskicket förändrades under yngre järnålder samtidigt som det även 
belyser ett förhållande till sten och kreativt användande av materiell kultur för minnesmanipulering är 
RAÄ 19 Kalvshälla i Järfälla socken. Gravfältet ingår i fornlämningskomplexet kring kullen 
Dragonbacken där en omfattande boplats, med hus från brons- och järnålder, två järnåldersgravfält, RAÄ 
19, 20 + 67, och Kalvshälla bytomt, RAÄ 251, ingår (Bratt 2003: 1). Gravfältet RAÄ 19 var beläget på 
östsidan av en lång moränrygg i N-S: riktning. De översta delarna av gravfältet utgjordes av en naturlig 
platå med synliga flata berghällar och på den var de största gravarna väl exponerade (2003: 3). Gravfältet 
undersöktes huvudsakligen 1997 och överlagrade boplatsen. Det intilliggande gravfältet Dragonbacken 
undersöktes 1995 och innehöll generellt gravar vilka var något äldre än de i Kalvshälla. All information i 
följande stycke kommer från Peter Bratts undersökningsrapport Gravfältet vid Kalvshälla bytomt (2003). 
För mer bakgrundsinformation kring den äldre järnåldersfasen se bl.a. Bratt (1999b). 

Totalt undersöktes på platsen 34 gravanläggningar, varav fyra var osäkra, och ett antal innehöll flera 
begravningar. Gravarna utgjordes av: två högar, 25 säkra stensättningar och fyra osäkra, 4 
flatmarksgravar och tre ”övriga”. Gravarna var uppdelade i tre grupper vilka tokas ha haft en social eller 
kronologisk betydelse. En brandgrop från bronsåldern var dessutom placerad ensam längst ute i östra 
hörnet av fornlämningen (2003: 10). Gravarna innehöll främst skelettbegravningar, men brandgravar 
förekom också, speciellt i gravfältets norra del. 

Få gravar innehöll daterbara fynd varför undersökaren anser att kronologin på gravfältet var 
komplicerad, men man lutar sig mot föremåls- och kamkronologin från Birka (Arwidsson 1984-1989, 
Ambrosiani 1981). Man tillämpar även en grövre periodindelning efter gravskickstyp där bl.a. 
brandlager och riktning på skelettgravarna är diagnostiserande. Exempelvis skelettgravar från äldre 
järnålder anses vara orienterade i N-S och de vikingatida främst i Ö-V riktningar (Bratt 2003: 11, med 
hänvisning till Hyenstrand 1974: 20; Lindström 1997: 116). Bratt påpekar vidare det slentrianmässiga i 
att generellt datera skelettgravar till 1000-talet, med hänvisning till Gunnar Anderssons Valsta-
undersökning vilken visat att de förekommer in i 1100-tal, samt att de även förekommer från 800-tal 
och framåt. Bratt anser dock att de tidiga skelettgravarna har en tyngdpunkt i Birka (Bratt 2003: 11; jfr 
Biuw 1992: 253; Andersson 1997: 58-65; Gräslund 1980: 43).  

Författaren berättar att det typologiska intrycket av gravfältet, i fråga om fynd och 
gravskicksdateringar, är att gravarna härstammar från främst den sena vikingatiden. De 14C-dateringar 
man gjort komplicerar dock bilden (Bratt 2003: 13). Resonemangen kring gravarnas datering är mycket 
väl genomförda och logiska. Dock bygger de i hög grad på en linjär förståelse av gravskick och 
gravtyper, t.ex. i fråga om brandlager och deponeringar av rena ben, då majoriteten av gravarna inte 
daterats med fynd eller 14C. Bratt tolkar gravfältets framväxt som en i huvudsak horisontal stratigrafi 
vilken skett från norr till söder med en allt mer utvecklad kristen begravningspraktik. 
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Fig. 70. Karta över gravfältet vid Kalvshälla, Järfälla 19. Gravar och hus från den underliggande boplatsen finns 
utsatta. Den monumentala palimpsestgraven A5, gravarna på hus och användandet av amulettringar var mycket 
tydliga bropraktiker i gravskicket. Kartan bearbetad från Bratt (2003: fig. 8). 
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Tack vare de många undersökningarna där gravar 14C-daterats vet vi idag att den gravtypologi som 
renodlas av Bennet (1987a) bara är en generell trend och att till synes äldrejärnåldersgravskick är 
förhållande-vis vanliga även under vikingatid, och även tvärt om. Här redovisas Bratts dateringar och 
förslag till gravfältskronologi, men det är bra att ha i åtanke att flera av dateringarna kan vara helt andra, 
speciellt då gravgrupperna placeras kronologiskt 

Diskussionen kring gravarna i rapporten är centrerad kring de tre gravgrupperna, vilka också tolkas 
som ett huvudsakligen kronologiskt fenomen. 

Fig. 71. Den stora gravpalimpsesten 
A5 var placerat på gaveln till ett äldre 
hus. Anläggningens primärgrav var 
från bronsålder, sedan byggdes den 
på med gravar under förromersk 
järnålder, romersk järnålder, folk-
vandringstid och tre gravar under 
vikingatid, den yngsta under 800-
900-tal. Från Bratt (2003: fig. 29).

Norra gravgruppen, ca 950–1000 e.Kr.  
Den norra gruppen dominerar gravfältet och är belägen på gravfältets högsta platåliknande punkt. 
Gruppens synfång utgörs av stora och välvda anläggningar, gravfältets två högar och den monumentala 
högliknande stensättningen A5, vilken var hela 18 meter i diameter och 1,4 meter hög (Bratt 2003: 16). 
Resten utgjordes av två runda och en rektangulär stensättning. 

Här fanns de äldsta gravarna och den stora stensättningen A5 innehöll en primärgrav från yngre 
bronsålder vilken byggts på och fått sekundärgravar i flera faser, bl.a. en kvinnlig skelettgrav i 
förromersk järnålder, en dubbel skelettgrav i romersk järnålder och en brandgrav i folkvandringstid 
innan tre gravar anläggs i vikingatid varav de yngsta dateras till 800-900-tal (Bratt 2003: 17).  

I norr fanns både de äldsta brandgravarna och de äldsta skelettgravarna. Brandgravskicket var 
genomgående brandlager, med undantag av primärgraven och en av de vikingatida sekundärgravarna i 
den stora stensättningen A5 vilka utgjordes av ett benlager samt ett lerkärl med brända ben (Bratt 2003: 
17). Bratt ser i brandlagergravskicket en parallell till de yngsta gravarna på gravfältet vid Dragonbacken, 
vilka var från 900-tal, med lerkärl som benbehållare och mycket föremål och djurarter representerade i 
dem (Bratt 2001). I ena av gravurnorna i den norra gruppen hittades en torshammaring vilket också 
överensstämmer med praktiken på Dragonbacken. Minst en av högarna var delvis anlagd på 
brandpåverkat berg i dagen, vilket tolkas som att bålet skett på platsen (Bratt 2003: 70). 
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Två skelettgravar påträffades i norra gruppen, i den 
ovala högen A8 och i en 7,8 x 6,2 meter stor rektangulär 
stensättning, A4. Båda gravarna dateras till 900-talet, A4 
möjligen även till 1000-talet, och har flera gemensamma 
drag med brandgravskicket bl.a. att skeletten placerats på 
markytan. Det är problematiskt att försöka avgöra hur lång 
tid de båda gravskicken existerade parallellt då få 14C-
prover tagits. Minst två skelettgravar finns dock i 
gravfältets äldsta gravgrupp. I fyllningen till den mindre 
vikingatida skelettgraven A8 påträffades rester av en 
eventuellt förstörd brandgrav från 700-talet, samt möjligen 
även en förstörd grav från 800-tal (Bratt 2003: 13f). 
Huvuddelen av brandgravarna i gruppen dateras till 900-
tal. I skelettgraven A4 ingår även en brandgrav som 
dateras till yngre järnålder.  

Bland gravarna i gruppen påträffades intressanta fynd 
(Bratt 2003: 27). I tre gravar hade miniatyrer eller amulettringar placerats. I en brandgrav hittades en 
torshammarring placerad i urnan och i fyllningen till skelettgrav A8 hittades en miniatyrlie av brons. 
Gravgruppens andra skelettgrav hade i fyllning en miniatyrskära av järn. I övrigt var skelettgravarna 
förhållandevis fyndfattiga. Brandgravarna kunde uppvisa ett fåtal smycken och pärlor, några kammar 
och i ett fall, sekundärgraven A5:2 i den stora stensättningen A5, hittades rester av en pilnock i botten 
av gravurnan. En brandgrav hade rester av sko- och hästbroddar samt ett nålhus och två gravar innehöll 
fragment av vävtyngder. En av skelettgravarna hade även en pincett under stenpackningen.  

Högen A8 hade utöver miniatyrlien i brons under fyllningen rester av ett skelett lagt på sidan med 
broddar vid fötterna och intill skelettet fragment av två knivar, en kam och en läderpung. Intill kraniet 
påträffades även keramikbitar och brända ben vilka troligen kommer från en hund, vilket antyder en 
anpassning av kroppshanteringen till ett kristet gravskick samtidigt som den äldre gravpraktiken behålls 
i fråga om djur och föremål . Utöver det obrända skelettet fanns under stenpackningen en grop i 
anläggningens NV-del vilken innehöll kol och brända ben. I anläggningens västra del under 
stenpackningen fanns ytterligare en koncentration sot, keramik, brända ben och obrända hästtänder. 
Även i högens yttre delar fanns två koncentrationer av ben, en med obrända och en med brända intill en 
brodd (Bratt 2003: 82). Då föremålen i de sekundära bendepåerna är brända väljer Bratt att inte koppla 
dem till primärgrav och även tolka dem som äldre än skelettgraven. De de sekundära gravarna är mycket 
möjligt äldre, men de kan ocksp vara yngre eller samtida. Bredden i skelettets 14C-kurva, 770-1030 AD 
(kal. 95,4 %) öppnar för flera tolkningar. 

Det är utmärkande ä att de båda tidiga vikingatida skelettgravarna i gruppen inkorporerar rester av 
brandgravar. Både högen som gravform och inkorporerandet av brandgravsmaterial är troligen uttryck 
för en bropraktik. Tydliga bropraktiker uttrycks också genom de många referenserna till 
brandgravskicket, bl.a. genom broddar, amulettringar, tänder och de brända djurbenen. Möjligen ska vi 
snarare betrakta inhumeringen av kroppen som bropraktiken, vilken fäster graven i framtiden, då resten 
av gravskicket förefaller förankrat i det äldre gravskicket 

Mellersta gravgruppen, ca 1000–1050 e.Kr 
Den mellersta gravgruppen består av tolv enskilda skelettgravar i nio stensättningar och tre 
flatmarksgravar. En innehåller ett mynt präglat mellan 1025-1050 och en av gravarna har 14C-daterats 
till 1010-1180 (1 sigma) (Bratt 2003: 15). Författaren kan se en tydlig skillnad mellan gruppens östra 
och västra del. I öster utgjordes monumenten av större och väl välvda runda eller rektangulära, 
stensättningar ofta med kantkedja, och i väster var de mindre och flacka, samt runda eller oregelbundna 

Kalvshällas användningsperiod är: 
YBÅ, FRJÅ, RJÅ, FVT, 800-tal – 
sent 1000-tal/tidigt 1100-tal. 

Skelettgravar introduceras: FRJÅ, 
sent 900-tal. 

Brandgravskicket försvinner: 
Omkring år 1000. 

Gravskicken förefaller parallella 
under sent 900-tal, så troligen minst 
50 år beroende på när skelett-
gravskicket introduceras och brand-
gravskicket försvinner. 
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och saknade kantkedja. I den västra fanns också de tre flatmarksgravarna. Det är mycket möjligt att den 
västra delen inte är helt undersökt då undersökningsområdets kant ligger tätt intill gravarna. 

Alla skeletten i den mellersta gruppen påträffades i centralt placerade nedgrävningar vilka varierade 
i storlek mellan ca 2-2,8 meter långa, 0,5-0,7 meter breda och 0,4-0,6 meter djupa, vilket förefaller 
ovanligt brett. I hälften av gravarna hittades kistspikar. Två av nedgrävningarna var betydligt kortare 
och antyder att de gravlagda varit unga (Bratt 2003: 19). Åtta av skeletten kunde bedömas legat i 
ryggläge, med ett undantag där skelettet legat i svag hockerställning. Orienteringen varierade från Ö-V 
till SV-NO. Av de tio gravarna där huvudets placering kunde avgöras fanns fem i väster, fyra i öster och 
en hade huvudet placerat nedanför fötterna i öster (Bratt 2003: 20). Den döde med huvudet i fotändan 
har även fått med sig en kniv och Bratt tolkar kniven samt att graven ligger på familjegravfältet som att 
personen troligen dekapiterats för att inte gå igen. I graven har även en knacksten placerats vilket styrker 
tesen att man försökt hindra personen från att gå igen genom dess associationer till hantering av brända 
ben (jfr Kaliff 2007: 135ff). 

I gruppens gravar påträffades flera fynd vilka kan nyansera bilden av att gruppen representerar ett 
mer genomdrivet gravskick (Bratt 2003: 30). Gruppen innehöll bara skelettgravar vilka var generellt 
fyndfattiga, men med illustrativa undantag. Den mindre skelettgraven A36 var belägen mitt i 
gravgruppen och saknade överbyggnad, i gravnedgrävningen påträffades dock ett ringspänne i axelhöjd 
och i midjetrakten flera föremål bl.a. bleck eller beslag med silverfiligran, en bronssölja, en kniv, 
möjligen fragment av ett eldstål och två pärlor (Bratt 2003: 30; Sander 1996). Bland gruppens östra, mer 
synliga stensättningar, hittades amulettringar deponerade i två gravars kantkedjor. Tillsammans med en 
eldstålsformad ring i A13 hade även ett viktlod, spetsen av en kniv eller skära, järntenar och möjligen 
en syl och ett par järnöglor deponerats. I A16:s kantkedja hade två eldstålsformade ringar och en med 
miniatyrskära deponerats, i var sin kant av stensättningen, tillsammans med delar av en ringbrynja (Bratt 
2003: 30, 89). 

I sju av skelettgravarna hittades knivar i anslutning till skelettet, oftast placerade vid huvudet, men 
även i midjan. I ett fall var kniven lindad med silvertråd och i graven fanns även en hank till ett träkärl. 
Ett av skeletten hade ett silvermynt placerat i sin högerhand eller vid vänstra armbågen (Bratt 2003: 30). 
Utöver en dubbelkam förefaller gravarna annars tomma.  

Graven A16, den rektangulära stensättningen, vilken hade amulettringar och ringbrynjebitar 
deponerade i sin kantkedja hade även en kniv, ett bryne och andra fynd i sin packning. Graven hade 
även flera koncentrationer av skärvsten som delar av sin fyllning. Detta hänger troligen ihop med att 
graven anlagts intill ett markfast block omgivet av en skärvstenspackning. Blockanläggningen kopplas 
till boplatsfasen och hade kring sig flera keramikkoncentrationer, vilka även hittades under 
skärvstenspackningen. Schaktet till skelettgraven A16 hade grävts rakt genom stenpackningen och 
keramiken. Efteråt deponerade man troligen åter stenen i form av en mindre, ca 1,4 x 1,2 meter stor och 
ca 0,2 meter hög, skärvstenshög ovanpå kistgraven. Undersökarna kunde även iaktta att man grävt en 
grop ned i den äldre skärvstenspackningen för att deponera ny skärvsten (Bratt 2003: 90). Att anlägga 
skelettgravar i en blockgravsliknande anläggning har paralleller i Gnista där krossad kvarts förekommer 
istället för skärvsten. Blockgravens kosmologiska anknytning diskuteras i kapitel 4 och här förstärks 
bropraktiken av att anläggningen även är förknippad med den äldre boplatsen och skärvsten med 
brandlager och ben. 

Den södra gravgruppen, ca 1050-1100 e.Kr.  
Den södra gravgruppen innehåller tre brandgravar och åtta skelettgravar under tio, runda, ovala eller 
rektangulära, mellan 2,3 – 7 meter stora, stensättningar, samt en flatmarksgrav (Bratt 2003: 15f). Med 
ett undantag var alla flacka eller flata med endast kantkedjan synlig ovan mark. Flatmarksgraven hade 
ett gravklot i nedgrävningens yta. Två av skelettgravarna dateras via mynt till 1000-tal, en troligen sent 
1000-tal. Två brandgravar har 14C-daterats och faller inom perioden från slutet av 800-tal till början av 
1000-talet. Bratt ser det för troligt att de tre brandgravarna i denna grupp är samtida med huvuddelen av 
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brandgravarna i den norra gruppen och antar därför att de är äldre än skelettgravarna i södra delen av 
gravfältet. Det är inget som motsäger att de är samtida med skelettgravarna och att de båda gravskicken 
existerat sida vid sida som vi kan se i t.ex. Valsta och Skälby (Andersson 2005), men för att bevisa det 
krävs 14C-dateringar.  

Brandgravarna utgjordes av ett brandlager med urna, en urnebrandgrop och eventuellt en urnegrav. 
(Bratt 2003: 20). Alla skelettgravar var centralt placerade i anläggningarna och nedgrävningarna ca 1,8-
2,65 meter långa, hela 0,75-0,9 meter breda och 0,35-0,8 meter djupa. Tre av dem var betydligt mindre 
och i en av dem fanns resterna efter ett 1-2 årigt barn. Fem av skelettgravarna hade kistspikar och i tre 
av dem påträffades läderrester vilka tolkas som rester av svepningar (Bratt 2003: 20). Orienteringen 
påminde om den i mellersta gruppen medan huvudplaceringen genomgående kunde bedömas vara i 
väster. 

I den södra gravgruppen, där det kristna gravskicket förefaller mest genomdrivet fanns flera 
intressanta fynd (Bratt 2003: 32). Brandgravarna var fyndfattiga och innehöll generellt ett fåtal fynd 
eller ett lerkärl, i ett fall en pärla och i ett fall ett par broddar. I likhet med den mellersta gravgruppen 
fanns få fynd som kunde knytas till kroppen i skelettgravarna. Hälften saknade helt föremål. I tre gravar 
påträffades knivar, två i kombination med brynen. Två av skelettgravarna hade också lerkärl placerade 
i ena ändan. Inklusive ett miniatyrkärl som placerats i fotändan av en barngrav. I barngraven och en 
vuxen persons grav hittades tyska mynt präglade mellan 1038-1057, respektive 991-1040 (Bratt 2003: 
32).  

Fyndkategorin som utmärkte sig här var amulettringar. Ett 60-tal amulettringar av samma karaktär 
som hittades i två gravar i den mittersta gruppen fanns spridda över sju av gruppens tolv gravar. De var 
placerade på både brand- och skelettgravar och oftast placerade i gravarnas fyllning eller i anslutning 
till kantkedjorna (Bratt 2003: 32). Ett 40-tal av dem hittades i anläggningen A58 vilken registrerats som 
en brandgrav. Deponerade i fyllningen eller i kantkedjorna, speciellt i tre av skelettgravarna, hittades 
även andra föremål. I dem hittades bl.a. en miniatyrskära, ett skära-format hänge, hästbroddar, spikar, 

Fig. 72.  
Den rektangulära 
stensättningen A58 
innehöll en brandgrav 
och dateras 690-1040 
e.Kr. (2 Kal.sigma). Den
innehöll även ca 40 st.
amulettringar (F3, 4, 8-
23, 25-39) vilka
deponerats i rader, samt i
en koncentration i
anläggningens SV-sida.
Från Bratt (2003: 136).
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nitar, länkar och tenar av järn. I kanten av en grav påträffades en vendeltida sköldnit, vilken ses som en 
parallell till ringbrynjedelarna i mittgruppens ena grav (Bratt 2003: 32). 

Endast en grav hade amulettringar i nära kontakt med den gravlagde, den runda stensättningen A38 
vilken anlagts på en mindre höjdrygg tillsammans med stensättningen A58 vilken diskuteras nedan. Den 
ca 6 meter stora stencirkeln hade en mörkfärgning som löpte längs kantkedjan i den NÖ:a halvan där en 
bit slagg och ett mindre järnföremål deponerats (Bratt 2003: 91). Graven hade ett centralt gravschakt 
med stenskodda kanter under en oval stenpackning. Endast ca 0,1 meter ovanför skelettet hittades, i 
anslutning till fragment av skinn eller läder, en eldstålsformad amulettring som bör ha placerats direkt 
ovanpå kistan. Skinn fanns också under och över skelettet vilket tolkas som antingen en fäll eller en 
skinsvepning. I anslutning till kistspikarna hittades ett fragmenterat blybläck och i stenpackningen 
ovanpå kistan, men utanför nedgrävningskanten, hittades ytterligare en amulettring och en hästbrodd. 
Vid kantkedjan hittades fler amulettringar och under tre av kantkedjestenarna, i norr och väster, hittades 
mer rester av skinn (Bratt 2003: 92, 126f). Flera av gravarna uppvisar liknande deponeringsfenomen, 
men A38 får representera dem i denna beskrivning. 

Centralt i gravgruppen fanns ett stenblock omgivet av fyra gravar och intill blocket hittades en 
amulettring, det är dock oklart om den hade hängen i form av en skära och en ten eller bara var en enkel 
ring (Bratt 2003: 35). 

A39 stenpackning, två gravar och en föl-depå 
Även den runda stensättningen A39 antydde rituella praktiker och återanvändning. Graven uppfattades 
först som en större oregelbunden stenpackning i vars partiella kantkedja amulettringar påträffades. Det 
visade sig under undersökningen att stenpackningen överlagrade minst tre anläggningar och att 
stenpackningen från dem byggts ihop med en äldre stenpackning från den underliggande boplatsen . I 
anläggningen fanns en urnebrandgrop, 14C-daterad till 770 - 1040 (kal, 95,4% sannolikhet), och en 
skelettgrav med kista för ett 1-2 år gammalt barn inom en stenram med ett litet lerkärl stående i fotändan, 
samt fragment av ett mynt centralt. Mynten tpq-daterar graven till 1038-1057. Den tredje anläggningen 
var placerad endast 0,6 meter norr om skelettgraven och bestod av en mindre grop i vilken ett kranium, 
med flera halskotor, från ett 1-2 år gammalt föl och dess extremiteter placerats (Bratt 2003: 94f). Den 
osteologiska analysen visar att kraniet och extremiteterna troligen deponerats medan de fortfarande hölls 
samman av hud och senor (Bratt 2003: bilaga 329: 5). Hästbenen 14C-daterades till 540-660 AD. 
(Kal.95%) vilket också är den sista fasen boplatsen används (Andersson et al 2009). 

A58, den rektangulära stensättningen med amulettringar 
Anläggningen som innehöll påfallande många amulettringar, A58, var en närmast rektangulär 4,4 x 5,2 
meter stor NÖ-SV30 orienterad stenram med rundade hörn byggd av 0,2-0,8 meter stora stenar. 
Konstruktionen var anlagd, tillsammans med graven A38, ovanpå en naturlig kulle i något framskjutet 
läge gentemot den nord-sydliga rad av gravar som utgör den södra gravgruppen (Bratt 2003: 100f). 

Undersökaren kategoriserar anläggningen som en brandgrav, vilket förvisso stämmer. Men i 
jämförelse med de rektangulära strukturerna i Valsta (Andersson 2005: 138ff ; Hed Jakobsson 2017: 
82ff), Säby (Hed Jakobsson 2017: 82; jfr Östmark 1981: A8) och på Helgö (Zachrisson 2014: 105) kan 
vi ställa frågan om det är dess ursprungliga syfte eller om graven bara är en inventarie i ett komplexare 
ritualsammanhang.  

Anläggningsbeskrivningen ger vid handen att det direkt under grästorven framkom ett centralt 
placerat ca 1,2 x 0,8 meter stort och upp till 0,1 meter tjockt brandlager (Bratt 2003: 101). I brandlagret 

29 Depån med hästben berörs inte närmare i rapportens (Bratt 2003) bilaga 3 –osteologisk analys, utan behandlas i 
den fristående versionen av bilaga 3 –osteologisk analys. Depån med hästben har troligen lyfts ur 
gravfältsrapporten då den tillhör boplatsfasen. 
30 Anläggningsbeskrivningen säger NV-SÖ, men planritningen och gravfältskartan visar en orientering i NÖ-SV 
varför jag valt den istället. 
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låg även en flat locksten vilken täckte resterna av ett keramikkärl som innehöll brända ben från en 
kvinna. I brandlagret fanns mer brända ben, ett par broddar, 30 nitar, 16 spikar och järnfragment. Av 
sektionsritningen att döma var brandlagret och urnan placerade i anläggningens jordfyllning och 
beskrivningen berättar att man efter att brandlagret grävts bort även avlägsnade den övriga 
jordfyllningen. Fyllningen bestod av mylla och mo och var endast 0,1-0,2 meter tjock och ”Mer eller 
mindre spritt i denna jordfyllning, men även mellan kantkedjestenarna, framkom ytligt en stor mängd 
amulettringar” (Bratt 2003: 101).  

De flesta av ringarna hittades i anläggningens SV:a halva. Sex av ringarna var deponerade 
tillsammans med en mindre flat sten mellan två kantkedjestenar i den östra delen och en under en 
kantkedjesten i den södra. I den norra delen fanns en ca 2 x 2 meter stor och 0,4 meter djup härdgrop. 
Fördelningen av fynd och anläggningar inom stenramen antyder föreställningen om en rumsuppdelning. 
Enligt beskrivningen av fyndinsamlingsmetodiken skall avsiktligt placerade föremål som amulettringar 
mätts in individuellt (Bratt 2003: 8). Om det stämmer ger placeringen av amulettringarna intrycket av 
att ha skett i två rader utmed anläggningens långsidor, samt i ett stråk från det centrala brandlaget ned 
till den sydvästra kortsidan där ytterligare en koncentration ringar fanns. Den ringkoncentrationen 
speglas i härdgropen på motsatt sida.  

Gravkronologi 
Som konstaterades inledningsvis är kronologin något osäker på gravfältet. Men det generella intrycket 
är att järnåldersbrandgravar förekommer från 700- och 800-tal i ett fall, samt att huvuddelen av 
brandgravar är från 900-tal, möjligen även tidigt 1000-tal. 

Skelettgravar förekommer stötvis i förromersk järnålder, romersk järnålder och kontinuerligt från, 
troligen sent, 900-tal fram till slutat av 1000-talet eller början av 1100-talet. Lars Andersson är av åsikten att 
brand- och skelettgravskicken inte förekommer parallellt (L Andersson 2016: 23ff, fig.1). Samtidigt stöder 
hans resonemang delvis tesen som drivs i denna avhandling, att kristnandeförloppet tycks manifestera sig 
bl.a. genom en tidig fas av skelettgravar som har mer gemensamt med de äldre typerna av gravar än de senare 
mer renodlat kristna. Andersson tar upp skelettgraven i grav A8 som en avvikande, möjligen inte kristen, 
grav och nämner inte den andra skelettgraven, A4, som har en något osäkrare datering till 900 – 1000-tal, 
men vilken också är placerad i gravfältets äldre del (L Andersson 2016: 23ff, fig.1). Andersson bedömer 
skelettgravarna från 900-tal och potentiellt 900- eller tidigt 1000-tal som avvikande och avfärdar dem, 
emedan jag inkluderar dem som ett led i gravskickets förändringsprocess. I övrigt förefaller vi ha flera 
liknande infallsvinklar på Kalvshällagravfältets gravskick. 

Bratt beskriver inledningsvis att de mellersta och den södra gravgruppen kan representera två 
samtida familjegrupper, men att dateringarna är för få för att kunna reda ut det (2003: 15). I den 
avslutande sammanfattningen beskrivs dock gravfältsframväxten som huvudsakligen linjär och 
horisontalstratigrafisk.  

Den norra gravgruppen där brandgravskicket dominerar och där den gamla bronsåldersgraven 
byggs på och utnyttjas återkommande ses som den äldsta gruppen med bevarade brandgravar från i 
huvudsak 900-tal, men deponeringar i skelettgravarna antyder även brandgravar från 700- och 800-tal. 
Även i den södra gruppen finns enstaka brandgravar, men i övrigt dominerar skelettgravskicket på 
gravfältet och de äldsta exemplen är de två sekundärgravarna från äldre järnålder i den stora 
stensättningen A5 (Bratt 2003: 20). Bratt placerar de yngsta brandgravarna i 900-talet, även om 
dateringskurvan antyder att de kan vara yngre. I den norra gravgruppen förefaller det som att 
brandgravskick och skelettgravskick praktiseras parallellt under åtminstone delar av 900-tal och det 
tolkas som ett inledande skede där kristnandet påbörjats men inte helt slagit igenom. Det ca 30 meter 
breda tomrummet mellan den norra och den mellersta gruppen förklaras med ett potentiellt 
avståndstagande till de äldre gravarnas hedniska gravskick.  
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Den mellersta gravgruppen där bara skelettgravar förekommer ses i ljuset av ett mer genomfört 
kristet gravskick, men med den äldre formen av välvda gravöverbyggnader fortfarande i bruk och en 
stor variation i kroppens orientering (Bratt 2003: 21). I den södra gravgruppen är gravarna flacka eller 
flata och markeras endast av sina kantkedjor. Bratt ser det för troligt att skelettgravarna anlagts från norr 
till söder och att den södra gravgruppen är den som använt senast. Där tycks alla gravlagts med huvudet 
i väster, vilket talar för en längre genomförd kristen gravpraktik. Hur brandgravarna i den södra gruppen, 
vilka faller inom spannet sent 800-tal till tidigt 1000-tal, figurerar i sammanhanget lämnas outrett, men 
tas upp igen i diskussionen om amulettringar. Sett i ljuset av Anderssons (2005) och Hed Jakobssons 
(2017) analyser av gravfälten i Valsta kan den södra gruppen använts samtidigt som någon av de andra. 
Eller så har användningen av gravfältet haft en mer komplex karaktär kännetecknad av en centralgrupp 
vilken kontinuerligt används samtidigt som andra gravfält kan ses som ”filialer” vilka används under 
kortare faser, på samma sätt som relationerna mellan gravfälten i Valsta (Hed Jakobsson 2017). 

Benmaterialet 
I de flesta gravarnas fyllning påträffades både brända och obrända djurben från olika arter. Då gravfältet 
är anlagt på en äldre boplats med bevarade kulturlager som innehöll ben anser författaren att han inte 
kan avgöra om benen hamnat där i samband med gravritualer, utan konstaterar att de flesta benen 
troligen kommer från boplatsen och betraktar dem inte i gravanalysen (Bratt 2003: 24). Mängden ben i 
brandgravarna varierar kraftigt, från 7,4 gram till 7594,9 gram. De flesta innehöll dock ca 170–300 
gram. De monumentala 900-talsgravarna i den norra gravgruppen, A1 ochA3, innehöll däremot stora 
mängder ben, hela 4984,4 respektive 7594,9 gram. Båda gravarna innehöll mellan sex och åtta djurarter 
och grav A3 också två personer, troligen en kvinna och ett barn, vilket kan förklara benmängderna (Bratt 
2003: 24).  

I skelettgravsmaterialet kunde iakttas att alla gravar varit enkelgravar och inga djurben har kunnat 
knytas till begravningarna, med undantag av djurbenen i fyllnignarna. Generellt är spridningen mellan 
män och kvinnor jämn. I fem av skelettgravarnas packning hittades obrända ben, och i fyra fall utgjordes 
de av tänder från nöt, häst och svin (Bratt 2003: 56). Den mindre högen A8, vilken hade en skelettgrav 
som primärgrav, hade även två deponeringar av brända ben i högen.  

Amulettringarna 
I rapporten finns en diskussion kring amulettringarna där Bratt konstaterar att det i flera fall finns stora 
samlingar av dem i grannsocknarna Spånga och Solna (2003: 32ff), t.ex. på gravfältet vid Vällingby 
Storgård (Biörnstad 1955: 41ff; Ström 1970: 46), dels på gravfältet och boplatsen vid Kymlinge (Biuw 
1992: 134ff; Isaksson 1992: 10ff), och vid Frescati i Solna (Thålin-Bergman 1984; Ström 1970: 43ff). 
Amuletterna från Kalvshälla består av en lie och två miniatyrskäror, 12 eldstålsformade ringar och 54 
enkla ringar, där två är torderade. Två av de eldstålsformade ringarna och tre av de enkla har hängen. 
En av den har två i form av en skära och en ten, annars förekommer bara ett hänge och skäror är de 
vanligaste (Bratt 2003: 34). 

Som nämnts tidigare hade de flesta deponerats i gravarnas fyllning eller kantkedjor, undantaget 
ringen som placerats på kistan i grav A38. Med två undantag fanns alla ringar i gravsammanhang. I ett 
av de två undantagen var ringen deponerad intill den centrala stenen i den södra gravgruppen (Bratt 
2003: 35). Bratt framhåller även att flera andra järnföremål placerats i liknande lägen som 
amulettringarna och antar att de deponerats i samma rituella sammanhang. I den mellersta gruppen bl.a. 
järntenar, ett viktlod, udden av en kniv eller skära, delar av en brynja och i den södra hästbroddar, spikar, 
nitar, länkar och tenar, samt en vendeltida sköldnit (Bratt 2003: 35). 
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Amulettfördelningen mellan gravgrupperna sammanfattas med att det i den äldsta norra 
gravgruppen förekommer två amuletter, miniatyrlien och skäran, vilka placerats i två skelettgravar för 
kvinnor (Bratt 2003: 35f). I den mellersta gruppen finns också amuletter i endast två gravar, dessa var 
skelettgravar för män. Två eldstålsformade och en enkel ring i ena graven och en eldstålsformad i andra. 
Södra gravgruppen innehöll majoriteten av amulettringarna på gravfältet. Gruppens 57 ringar var 
fördelade på åtta av de totalt tolv gravarna, där de flesta har tre-fyra ringar, några en och A58 hela 39 
stycken. Här har män, kvinnor och barn ringarna, men A58 är en kvinnograv. Bratt påpekar att delar av 
mittengruppen undersöktes 1982 och att metalldetektorer inte användes vi det tillfället varför gruppen 
ursprungligen kan ha innehållit mer ringar (Bratt 2003: 36).  

Fig. 73. Ett urval av amulettringarna deponerade i A58. Från Bratt (2003: 152, fig. d-k). 
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Fördelningslistan (Bratt 2003: 36, tabell 10) avslöjar också att de ringformade amuletterna är vanligare 
i brandgravar, men förekommer även i skelettgravar, medan eldstålsformade ringar endast förekommer 
i skelettgravar. Det fenomenet berörs inte i diskussionen, men steget är inte långt till att spekulera i om 
de kan utgöra en symbolisk koppling till eld och kremationsbålets frigörande verkan som saknas i 
skelettgravskicket. I diskussionen kring amulettringar i kapitel fyra kopplas amulettringar till den 
spridda typen av gravskick och speciellt ringarnas kommunikativa eller transformativa koppling 
framhävs. 

I Bratts diskussion berörs även frågan om amuletterna deponerats i samband med begravningen 
eller senare. Bratt argumenterar för att deponeringen skett sekundärt, bl.a. utifrån att Dragonbacken hade 
två amulettringar deponerade i ytan av en mycket äldre grav från romersk järnålder (Bratt 2001: 53) och 
att ringarna återfinns i gravarnas fyllning och kantkedjor snarare än i begravningarna (Bratt 2003: 36). 
Han ser även koncentrationen av ringar till den södra gruppen som ett uttryck för att deponeringarna 
skett under en kortare koncentrerad period. Den stora koncentrationen av ringar i anläggningen A58 
anses betydelsefull i sammanhanget och mönstret på spridningen av ringarna i den antyder att flera av 
dem deponerats i ett strukturerande syfte vid ett tillfälle. Dock kan den stora mängden ringar i 
anläggningens ena sida snarare ses som ett argument för att de ackumulerats där under lång tid genom 
upprepade ritualer vilka följt ett bestämt mönster. Om den rektangulära stensättningen A58 där 
huvuddelen av amuletterna förekommer har haft en funktion utöver att var en grav, vilket amuletterna, 
de inre strukturerna och kopplingen till de rektangulära stensättningarna i Valsta talar för, ökar 
sannolikheten att ringarna deponerats vid flera tillfällen. 

Bratt presenterat en hypotes för hur gravfältskronologin och koncentrationen av amulettringar 
hänger ihop. Den bygger på det sena 1000-talets politiska stridigheter vilka skall ha skapat en situation 
där Kalvshällaborna behövt söka stöd hos sina förfäder och gudar oavsett sort. Som svar på oroligheterna 
började man åter att begrava i närheten av de äldre brandgravarna i den södra gravgruppen och utföra 
ritualer med amulettringar vilka deponerades i både nya och gamla gravar (2003: 37). Att amuletterna 
deponeras både i äldre och nya gravar ser Bratt som ett tecken på att praktiken är religionsneutral. En 
alternativ hypotes som också presenteras handlar om gengångare och faran med de döda. Den tar sitt 
avstamp i tolkningen att personen i grav A12 dekapiterats för att förhindra hemsökelse (Bratt 2003: 37). 
Enligt den hypotesen skall de händelser som föranlett manipuleringen av kroppen i A12 skapat ett behov 
av att försäkra sig om att de döda inte skulle gå igen. Detta skall ha skett genom deponering av 
amulettringar och andra järnföremål.  

Jag ser båda hypoteserna som potentiella förklaringar. Om däremot brandgravarna i gravgruppen 
varit samtida med skelettgravarna förändras bilden något och användandet av amulettringarna kan ses 
som ytterligare en praktik vilken skapar länkar mellan de båda gravskicken och framhåller en 
kultkommunitet när den framväxande kristna gemenskapen hotar att splittra den gamla. Peter Bratt kan 
ha rätt i att den plötsliga uppblomningen av amulettringspraktiken är ett utslag av stress i samhället. Det 
är ingen tvekan om att revitaliseringen av amulettringarna i kulten är en bropraktik. I ett vidare 
perspektiv är det samtidigt ett uttryck för en av de vanligare minnesprinciperna under yngre järnålder. 
Kombinationen av att amulettringarna är religionsneutrala och familjariteten med bropraktiker gör att 
deponeringspraktiken naturligt kan ges ny betydelse som en del av den existerande kulten. Det är vidare 
intressant att kontrastera att gravgruppen med det längst genomförda kristna gravskicket också är den 
där behovet av amulettringar är som störst. 

Utifrån ett minnesperspektiv kan bropraktiken förklaras mer detaljerat med att den kollektiva 
identiteten upplevts vara i fara eller ha förändrats i takt med att gravarnas materialitet förändrades så att 
ett oönskat avstånd skapats till dem. Som svar vänder man sig till praktiker förankrade i det kulturella 
minnet. Det kristna gravskicket har föreskrifter som homogeniserar och tonar ned gravarnas materialitet 
men är förankrade i vardagliga kommunikativa relationer precis som det gamla. Svaret på det blir att 
äldre gravpraktiker vilka bär delar av det externt situerade kollektiva minnet i sin materialitet, och som 
inte bryter mot föreskrifterna för det nedtonade inre och yttre gravskicket, får en mer framträdande roll. 
Deponerandet av amulettringar är samtidigt ett sätt att investera mer monumentgravitation i en plats där 
gravarna inte längre är framträdande visuellt. 
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A5 en monumental stenpackningsgrav 
I gravskicket under järnåldern förefaller det som att vissa gravar förknippas med grundandet av 
gravfältet eller familjen som är förknippad med det och behåller en särställning över lång tid. Här följer 
en kortare beskrivning av den centrala graven på Kalvshällagravfältet.  

Centralt i den norra gravgruppen, exponerad mot omgivningen på en mindre bergsplatå, fanns den 
ca 18 meter breda och 1,4 meter höga högliknande stensättningen A5. Anläggningen har en mycket 
komplex biografi vilken sträcker sig över ca 1500 år, från yngre bronsålder fram till vikingatid. Bratt 
gör i rapporten en lång redogörelse över undersökningen av den och dess byggnadshistoria (2003: 37ff). 
Här kan vi bara sammanfatta en bråkdel av informationen. Anläggningen börjar som en mindre kultplats 
eller en grav under yngre bronsålder och byggs ovanpå en äldre boplats. Förankrad i ett markfast block 
byggs inledningsvis två sammansatta stenkretsar, en ca 6 x 6,7 meter stor och den andra ca 3 x 3,5 meter, 
med en närmast exakt parallell i en kultplats Anders Kaliff beskrivit i Ringeby i Östergötland (bl.a. 
1997). Stenkretsen har oklart syfte inledningsvis men snart deponeras brända ben från en vuxen man 
med datering 810–380 f.Kr. centralt i stenkretsen som byggs in i en sten- och skärvstenspackning 
blandad med obrända ben från minst två människor och häst, ko och får/get, inklusive två djurkranier. 
Paralleller där ben blandats i packningen finns bl.a. i Hågahögen, Bondkyrko socken, och 
bronsåldershögen vid Kungsbro i Vreta socken, Östergötland (Kaliff & Oestigaard 2018; Silvén 1958; 
Bratt 2003: 44ff). Centrum för primärgraven förefaller ha placerats på stolphålen i gaveln till ett av 
boplatsens första långhus. 

Under järnåldern begravs sedan minst sex individer med jämna mellanrum i stenpackningen. En 
skelettgrav för vuxen kvinna i förromersk järnålder, en vuxen person och ett barn under romersk 
järnålder och under folkvandringstid de brända benen från en man. Någon gång i processen får den 
centrala skärvstenstäckta packningen en kantkedja konstruerad av ca 1-2,5 meter stora block. Under 
vikingatid byggs graven ut till monumentala proportioner och en tresidig stensättning anläggs ovanpå 
primärgraven. Den centrala packningen är rund till formen och i tillbyggnadsskedet förefaller det som 
att en mer rektangulär packning byggs till på ena sidan innan allt smälter samman i stenpackning och 
jord (Bratt 2003: 44ff). Mitt under den tresidiga stensättningen finns ett brandlager med benen från en 
kvinna, med kniv, bryne och ben av hund och fågel. Kvinnan 14C-dateras till 680-1020 AD. Under den 
norra spetsen av stensättningen fanns en urnegrav med brända ben från en vuxen man i vilken en pilnock, 
av en typ som förekommer på 800-talet, och de obrända benen av fågel påträffades. Mannen förefaller 
också fått ett svärdshugg i huvudet som kan ha varit dödligt.  

Bratts hypotes är att ombyggnationen och anläggandet av den tresidiga stensättningen, vilken tolkas 
som en treudd utifrån dateringen på gravarna under den, sker i under andra hälften av 900-talet då 
gravfältet börjar byggas ut. Han föreslår också att övergivandet av Dragonbacken och ombyggnationen 
av A5 kan tolkas som att en ny släkt etablerar sig i Kalvhälla vilken utnyttjar den mytiska 
bronsåldersgraven som utgångspunkt för sin nya gravplats (2003: 44). Skedet där en stenpackningslokal 
eller grav genomgår en ombyggnad och/eller får en treudd anlagd ovanpå sig under vikingatid är bekant 
från Valsta, Inhåleskullen, Helgö och flera andra lokaler och bör representera någon form av regional 
eller överregional föreställning. En skillnad hos Bratts tolkning, i jämförelse med de flesta andras, är att 
han ser treudden och ombyggnationen som ett led i en nyetablering och en nystart av gravfältet, när den 
vanligare tolkningen är att stensättningen representerar ett avslut. 

Sammanfattning 
Kalvshällagravfältet används aktivt under en förhållandevis kort period men kan uppvisa många 
spektakulära och intressanta fenomen. Främst bland dem den monumentala stenpackningsanläggningen 
A5 som troligen fungerat som ett lokalt fokus och gång på gång återetablerats i de lokala 
begravningspraktikerna. Möjligen har platsens gravitation varit så påtaglig att man varit tvungen att 
begrava personer där återkommande. Efter att platsen förvandlas till ett gravfält med den gamla 
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stenpackningsgraven som axis mundi upprepas förfarandet från A5 i mindre skala i den mindre högen 
A8 som också får upprepade deponeringar av ben. Även i gravfältets motsatta södra och yngsta del 
upprepas idéerna från A5. Här finns en deponering av hästskelett från vendeltid, en brandgrop och en 
senare skelettgrav som alla byggts in i samma övergripande stenpackning. I stenpackningen har 
dessutom amulettringar deponerats. 

Det kristna gravskicket gör sig gällande närmast omgående genom skelettgravskickets återkomst. 
Möjligen valdes just platsen med den gamla graven för att där hade skelettgravskicket praktiserats förut 
och var tydligt kopplat till stenen, berget och de lokala berättelserna. Bratt beskriver hur de tre 
gravgrupperna kan ses som tre steg mot ett genomfört kristnande. I den norra gruppens hög A8 kan vi 
se hur skelettgravskicket anammats igen för hanteringen av kroppen, men att de gamla praktikerna kring 
medföljande djur och föremål fortfarande praktiserats då keramik placerats intill skelettet och de 
kremerade resterna av troligen en hund har deponerats intill. I det fallet kan skelettgravskicket ses som 
en bropraktik framåt i tiden. 

Skelettgravskicket kombineras från början med den äldre praktiken, som praktiserades på 
Dragonbacken, att placera amulettringar i gravarna och ju mer avskalat gravskicket blir ju större 
betydelse får den. I den södra gravgruppen, den Bratt tolkar som den yngsta och mest kristna, exploderar 
plötsligt användningen av amulettringar. Det bör ses i samband med hur det kulturella minnet genom 
bropraktikerna återaktiverar en identitetsbärande materiell praktik vilken kan kombineras med det 
kristna gravskicket. Deponeringarna av amulettringar är vid första anblick helt centrerade kring gravar 
med undantag av en som deponerats vid ett centralt placerat markfast block på ett sätt som påminner om 
äldre stenbundna praktiker och har paralleller i bl.a. Björkgärdet (Björck 2014), Kättsta (Olsson 2007) 
och Helgö (Zachrisson 2014). Den rektangulära stensättningen A58 har en gravgömma, men den har 
också stora likheter med stensättningarna på Valsta vilka hade en kultfunktion snarare än en 
gravfunktion. Om anläggningen ses i det ljuset förklaras varför amulettringarna är koncentrerade till den 
och potentiellt övernaturligt kommunikativa associationer. 

Man anknyter på gravfältet även till äldre praktiker genom dels, imiterandet av de multipla 
begravningarna i A5 vi nämnt ovan, dels genom att anlägga nya gravar i äldre blockanläggningar. T.ex. 
A16 anläggs intill en blockanläggning från platsens äldre boplatsskede och grävs ned genom dess 
skärvstenpackning, vilken sedan deponeras ovanpå graven. Bropraktiker har generellt en lång tradition 
på platsen då den monumentala stenpackningen A5 ursprungligen placerats på gaveln av ett äldre 
långhus vilket måste haft en imponerande exponering uppe på bergsplatån. Långhusets gavel har sedan 
visuellt förankrats i över 1500 år genom monumentets fortsatta existens och återaktivering. Troligen har 
inte kunskapen om huset traderats över hela perioden, men praktikerna kring monumentet har ändå förts 
vidare i människornas vardag. 

Att det stora stenpackningsmonumentet anlagts på kanten av det äldre huset uppmärksammas kort 
i rapporten. Gravfältskartan där högarna och den underliggande boplatsens hus exponeras samtidigt 
visar vidare att fenomenet inte är en engångsföreteelse, hela sju av boplatsens tolv hus har fått ett 
gravmonument placerat på ena gaveln (Bratt 2003: 12). I ett fall har gravar placerats på båda gavlarna. 
Ett av de få större hus vilket inte har gravar på gaveln har istället fått en grav placerad centralt i huset. 
Sambandet bör undersökas närmare för att utesluta geografiska orsaker, men oavsett anledning finns en 
tydlig koppling mellan gravar och hus. 

Stenpackningar och palimpsestlika gravar ger intrycket av att ha varit en legitimerande princip i 
flera av gravgrupperna, både den äldsta och den yngsta som imiterar den. Det hela kan sättas i samband 
med materialiseringen och revitaliseringen av en extern kollektiv identitet där amulettringarna används 
som ett påtagligt sätt att normalisera förändringen av gravskicket efter en bekant bropraktikmodell. 
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7.5. Lilla Ullevi gravfält, Bro 40 

2008 undersökte Arkeologikonsult boplatsen och gravfältet, RAÄ 40, Bro socken. Där har, i sluttningen 
på en mindre höjd, en gård brukats från sen romersk järnålder fram till tidig vendeltid. Norr om boplatsen 
fanns höjdens terrassliknade krön som kringgärdades av flata berghällar och hade en tydlig 
rampliknande öppning ned mot boplatsen i söder. På krönet anlades några av de första gravarna. Från 
slutet av 700-talet blir platsen ett gravfält där brandgravar anläggs fram till slutet av 900-tal och under 
900-talets andra del börjar även skelettgravar anläggas. Hur länge gravfältet använts har undersökarna
svårt att bestämma, men minst fram till mitten av 1000-talet eller några decennier längre (Hed Jakobsson
& Lindblom 2011: 15). Gravfältet innehåller flera intressanta detaljer som belyser förändringen av
gravskicket under perioden. Utöver rapporten Gård och gravfält vid Lilla Ullevi (Hed Jakobsson &
Lindblom 2011) har gravpraktikerna behandlats av Anna Hed Jakobsson och Johan Runer i artikeln Arv
och minne i en brytningstid (2017). Här sammanfattas några av de mer intressanta detaljerna. Tiden
mellan boplatsens användning och gravfältets anläggande är samma tid som den näraliggande
kultplatsen med viet eller hargen har sin aktiva period (Bäck, Hållans Stenholm & Ljung 2009; Bäck &
Hållans Stenholm 2012). Hargen i Lilla Ullevi berörs kort i kapitel fyra.

Äldre aktiviteter 
På platsen finns vaga men talande spår av tidigare aktivitet. Vid öppning i hällarna ned mot boplatsen 
från den terrassliknande kullen fanns i ena hällkanten flera skålgropar, berghällen var också 
eldpåverkad. Ett ca 13 meter långt och fyra meter brett stråk av skärvsten var deponerat nedanför hällens 
trappstegsliknande kant och sträckte sig från skålgropsplaceringen över öppningen fram till den mötande 
berghällen på andra sida. Åldern på skärvstenslagret är okänd men det bör ackumulerats under lång tid. 
Skärvstenen överlagrades vidare av gravfältet och under det, intill berghällen med skålgropar, hittades 
ett stolphål intill en härd vilken 14C-daterades till senneolitikum (Hed Jakobsson & Lindblom 2011: 
15ff). Undersökarna spekulerar i om skärvstensanläggningen kan spåras till sen bronsålder då ett 
liknande lager med den dateringen, där en kokgrop med stolphål också ingick, undersöktes i samband 
med utgrävningen av det intilliggande viet (Bäck, Hållans Stenholm & Ljung 2009). Spridda härdar och 
stolphål antyder att den folkvandringstida gården på platsen föregåtts av andra aktiviteter eller haft en 
fas i romersk järnålder. 

Längre ned i sluttningen, rakt söder om öppningen i berghällarna och skärvstenpackningen, hittades 
lämningar från romersk järnålder (Hed Jakobsson & Lindblom 2011: 18ff). Där fanns nio stolphål 
placerade i en ca sju till åtta meter bred cirkelform. Innanför cirkeln fanns även en härdbotten som det 
är oklart om den tillhör stolphålsanläggningen eller en senare boplats. Stolpanläggningens funktion är 
oklar. Det är dock talande att det folkvandringstida terrasshuset anläggs med sin södra gavel rakt ovanpå 
den och att gravfältets största stensättning, som saknade gravgömma, i sin tur anlades ovanpå husgaveln. 
Undersökarna ser det som högst osannolikt att de vilka anlade stensättningen kände till den 
underliggande stolpkonstruktionen, men kan inte förklara den runda kantkedjans symmetriska relation 
till den (Hed Jakobsson & Lindblom 2011: 18ff, 265). En enkel förklaring torde vara att terrasshusets 
gavel anpassats efter formerna på stolpanläggningen och den överlagrande stensättningen sedan 
anpassats efter husets form. 
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Gravarna 
Gravarna kom med tiden att bilda nära nog en matta över gravfältet i Lilla Ullevi. Anna Hed Jakobsson 
och Cecilia Lindblom har kronologiskt skiktat och analyserat gravskicket. Dateringarna är en blandning 
av 14C och föremålsdatering, då främst baserad på kam- och pärlkronologi. Gravfältet var strukturerat i 
tre, eller möjligen fyra, gravgrupper åtskilda av krönets berghällar och en central gravtom yta centralt i 
sluttningen. Inom dessa förtätas gravarna under brukningen av gravfältet och vissa monument attraherar 
täta kluster av mindre gravar. Författarna har delat upp dessa i sex mindre gravgrupper och det förefaller 
som att de flesta utnyttjas för gravläggningar kontinuerligt under gravfältets användningstid (Hed 
Jakobsson & Lindblom 2011: 30f, 78). I rapporten bearbetas gravgrupperna och deras framväxt. 
Författarna noterar att det finns en stor variationen i gravskicket inom grupperna och kan konstatera att 
den fysiska kontakten är vad som definierar dem (Hed Jakobsson & Lindbom 2011: 40). 

Brandgravar 
På gravfältet fanns spår av minst 34 brandgravar med synlig gravgömma i form av brandlager eller 
brandgropar (Hed Jakobsson & Lindblom 2011: 30f). Författarna berättar att många fler brandgravar 
troligen funnits, men skadats i samband med anläggningen av yngre gravar, och kan anas genom 
omdeponerade brandlagerrester. Om dessa räknas med har det troligen funnits minst 39 brandgravar. 
Brandgravarna med bevarade överbyggnader utgjordes av fyra högar och resten var med få undantag 
runda stensättningar. Vad gäller överbyggnader kan man urskilja några trender. Bl.a. så anläggs alla 
daterbara högar under det tidiga 800-talet. Alla tre övergripande gravgrupper får tidigt en hög. Runda 
stensättningar med stenpacksfyllning och med eller utan kantkedja förekommer från inledningsfasen 
sent 700-tal/tidigt 800-tal men upphör troligen mot slutet av 900-talet då istället ofyllda runda 
stensättningar blir på modet (Hed Jakobsson & Lindblom 2011: 32). 

Inledningsskedet på gravfältet manifesterades med flera större högar. De två tidiga högarna A10 
och A67 anläggs förhållandevis samtidigt och signalerar troligen en etablering. Högen A10 anlades på 
krönet av kullen, mitt i rummet skapat av berghällarna, och innehöll de brända benen av en vuxen man 
tillsammans med stora mängder djurben och fynd. Nära i tid anläggs ytterligare en stor hög, A67, denna 
direkt ovanpå mittskeppet i ett av de äldre folkvandringstida husen. Denna grav innehöll de brända benen 
av en kvinna och var mycket rikt utrustad, bl.a. med spännbucklor och över 400 pärlor. Gravar utgjorde 
sedan gravfältets centrum (Hed Jakobsson & Lindblom 2011: 32, 101). Högarna förefaller inte ha 
manipulerats eller skadats efter att de byggts, utan har varit centralpunkter i sina respektive gravgrupper. 
De respekteras under hela användningstiden och attraherar mer gravar. 

Alla stensättningar på gravfältet presenteras som runda och huvuddelen är mellan fyra till fem meter 
stora. De utan kantkedja var i regel något mindre och bland de ofyllda med kantkedja var några betydligt 
större. Den största ca 9,5 meter i diameter. Ett fåtal stensättningar har en oregelbunden eller rektangulär 
form, men det förklaras med att de snarare utgjort tillbyggnader på tidigare anläggningar. Två 
stensättningar har en mer rektangulär utformning och ger intryck av att ha börjat nyttja samma sorts 
överbyggnader som skelettgravskicket (Hed Jakobsson & Lindblom 2011: 33). 

Författarna anger att stensättningarnas inre gravskick utgjordes av förhållandevis små brandlager 
eller rester av brandlager, men nämner samtidigt att fyra gravar hade brandgropar och att bara två av 
brandgravarna saknade gravurna (Hed Jakobsson & Lindblom 2011: 35). Eftersom keramikkärlen anges 
som urnor bör de ha innehållit brända ben vilket antyder att det inre gravskicket var urnebrandlager i de 
flesta fall. Urnorna har i många fall krossats under begravningen och några kärl har placerats så ytligt 
att mynningen kan ha stuckit upp ur fyllningen (Hed Jakobsson & Lindblom 2011: 35).  

Närvaron av djurben i brandgravarna följer det generella mönstret (jfr Sigvallius 1994: 84). En 
intressant iakttagelse är att urnan i grav 10, den stora högen centralt placerad på krönet av gravfältet 
innehöll hela tio arter. Dock innehöll gravens urna inga människoben utan endast ben från häst och fågel. 
I djurbensmaterialet finns en tydlig trend då de äldsta gravarna innehåller mest djurarter och att  
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Fig.74. Karta över gravfältet, Bro 40, vid Lilla Ullevi. Bearbetad från Hed Jakobsson & Lindblom (2011: fig. 
24). Husen från den tidigare boplatsen svagt skuggade. 
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brandgravarna som skapats under senare delen av 900-talet inte innehåller djur alls (Hed Jakobsson & 
Lindbom 2011: 51).  

Skelettgravar  
Mellan 30 och 33 skelettgravar påträffades på gravfältet och deras yttre gravskick var överlag homogent, 
men med stora variationer i detaljerna (Hed Jakobsson & Lindbom 2011: 36). Gravarna var oftast 
markerade med rektangulära eller ovala stensättningar med sten- eller jordlager innanför en kantkedja 
av större stenar. De hade en generell öst-västlig orientering, några förskjutna not nord-syd. Ett 
gemensamt drag många delade var att de var sammanbyggda eller låg intill varandra i kluster kring de 
äldre högarna eller någon större stensättning. I några fall ingick även brandgravar i gravklustren. 
Stensättningarnas storlek varierade från ca 6,45 x 4,8 meter till ca en meter i diameter och storleken har 
samband med bl.a. den gravlagdes ålder. (Hed Jakobsson & Lindbom 2011: 36). 

Skelettgravarnas inre konstruktionsdetaljer var mycket varierande. Det förekom inre kantkedjor, 
stenramar, stenpackningar ovanpå nedgrävningen, markering av nedgrävningen med ett fåtal stenar, 
bl.a. en rest malsten, och många andra (Hed Jakobsson & Lindbom 2011: 39). Gravschakten varierade 
i storlek från ca 1,4 x 0,46 meter till ca 1,25 x 2,4 meter, där den senare var en dubbelgrav. Kistspikar 
påträffades i sju fall och inslag av föremål från söndergrävda brandgravar var inte ovanligt i fyllningarna. 
I två gravsättningar hittades deponerade keramikkärl och i flertalet fanns knivar i axel-, midje- och 
lårhöjd. I fyra gravar hade föremål fått följa med, bl.a. ett fall med remändebeslag, sölja, örring och 
fingerring, ett med möjliga spelbrickor och del av ett mynt, örringar och ett nålhus i ett fall, och ett 
myntfragment i det sista fallet (Hed Jakobsson & Lindbom 2011: 40). 

Obrända djurtänder 
Obrända djurtänder i gravarna är en mycket gammal offerpraktik och diskuterades kort i avhandlingens 
kapitel fyra. Hed Jakobsson och Lindbom uppmärksammar glädjande nog de obrända djurtänderna mer 
än vad som vanligen förekommer i andra rapporter (Hed Jakobsson & Lindbom 2011: 51f). De 
rapporterar att obrända djurtänder förekommer relativt mycket på gravfältet och anser att de troligen 
haft en symbolisk betydelse (jfr Sigvallius 1994: 128f). Nitton av gravarna innehöll obrända djurtänder, 
vilket inkluderar sju skelettgravar. I det senare fallet anser man att det troligen rör sig om tänder från 
äldre brandgravar eller kulturlagerrester som hamnat i skelettgravarna (Hed Jakobsson & Lindbom 
2011: 51f). Det är en möjlig förklaring men avslöjar även en förutfattad mening rörande uppdelningen 
i förkristna och kristna fenomen, något rapporten kritiserats för tidigare (Wuopio 2015). I två av 
skelettgravarna kan man dock inte se några möjligheter för sekundär inblandning. Gravarna i fråga 
innehöll en fårtand respektive en tand från en kalv, samt var troligen i båda fallen anlagda för en vuxen 
kvinna som gravlagts med ett litet barn (Hed Jakobsson & Lindbom 2011: 51f). 

Författarna kan vidare skönja en kronologisk skillnad i valet av djurtänder. Vanligen förekom tänder 
av nöt och får, med inslag av häst och svin i brandlagren, men fårtänder dominerar i 800-talsgravarna, 
medan nöt och häst blir ett nytt inslag under 900-talet (Hed Jakobsson & Lindbom 2011: 52). Vanligen 
förekommer bara en tand, men ett fåtal gravar har fler. I en brandgrav fanns dessutom en obränd 
människotand. 

Andra anläggningar 
På gravfältet fanns flera anläggningar som saknade gravgömma. Några tolkas som skadade gravar och 
andra är av annan karaktär. På krönet av hällplatån, med flera gravar runtomkring fanns en låg oval 
stensättning med jordblandad fyllning kring en inre stenkrets. Anläggningen saknade fynd eller 
gravgömma och behandlas inte vidare av författarna (Hed Jakobsson & Lindbom 2011: 40). En gravlik 
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anläggning med en stenkrets synlig i sin mitt, centralt placerad på en markant bergsknalle för 
associationerna till den centrala högen i Hällby vilken behandlas i fallstudierna längre fram (Gezelius 
1964).  

Fig. 75. Flygfoto, Lilla Ullevi Bro 40, under undersökning. Torven och högarna är borta, den täta mattan av 
stensättningar, den öppna terrasserade ytan t.v. och den av berghällar omgivna platån t.h. syns tydligt. Foto: 
Arkeologikonsult, Attila Gál Areofoto. Beskuren. 

Bland gravarna finns också ett mindre antal gravgömmetomma rundade stenpackningar eller 
anläggningar vilka bl.a. tolkas som sydvästportaler. Att antal stenpackningar vilka påminde om 
skelettgravarna fanns också men som saknade nedgrävningar(Hed Jakobsson & Lindbom 2011: 40). 
Undersökningsområdet var delvis stört vilket gör det svårt att tolka dem, det är mycket möjligt att någon 
rektangulär konstruktion haft samma funktion som de potentiella kultanläggningarna i Valsta och 
Skälby som behandlas i kapitlet om Gunnar Andersson. 

Bland de övriga anläggningarna fanns flera stolphål och härdar, men då gravfältet överlagrar en 
boplats är det svårt att utläsa något ur dem. En grop i utkanten av gravfältet visade sig innehålla ett 
obränt hundkranium och har en rituell prägel (Hed Jakobsson & Lindbom 2011: 40). 

Den gravtomma ytan 
I gravfältets sydöstra del fanns en ca 10 x 11 meter stor nästan rektangulär gravtom yta accentuerad av 
en stensatt terrasskant exponerat ut från gravfältet och nedåt sluttningen. Området var också det som 
skiljde den nordöstra från den sydvästra större gravgruppen. Platsen hade inte utnyttjats för 
gravläggningar och hade ett kulturlager som avvek från det undre boplatslagret. Kulturlagret överlagrade 
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delvis en brandgrav i den tomma ytans nordvästra hörn. Kulturlagret var mörkt, delvis svart, torrt och 
luckert, och uppbyggt av grusig sand blandad med skärvig och skörbränd sten. Hed Jakobsson och 
Lindblom föreslår att lagret påförts i ett sent skede då det inte förekommer innanför kantkedjorna på 
intilliggande skelettgravar (Hed Jakobsson & Lindbom 2011: 46). Området saknar fynd eller 
konstruktioner som kan antyda vad den använts till, ett förslag som presenteras är att platsen i viss mån 
påminner om den gravtomma yta som bildas av en kyrkobyggnad. Författarna ser dock inga spår som 
kan indikera en byggnad. 

I mina ögon finns förklaringen i den stensatta terrasskanten. När boplatsen under gravfältet 
undersöktes framkom det att terrasskanten utgjorde terrassen till den övre gaveln av ett 
folkvandringstida terrasshus. Att terrasshusen haft en speciell funktion och kan ha huserat aktiviteter av 
religiös art diskuteras bl.a. av John Hamilton (2007, 2009) och Torun Zachrisson (2014). Man har 
uppfattat det som viktigt att anknyta till den äldre bosättningen genom att symboliskt placera flera av de 
tidiga högarna ovanpå husen och i förlängningen även den runda stolpanläggningen från romersk 
järnålder (jfr Hållans Stenholm 2012). Därför är det mycket möjligt att man även haft en kontinuitet, 
eller sökt skapa en kontinuitet, till de aktiviteter som skedde i byggnaden. Men att aktiviteterna nu 
praktiserades utomhus. Att terrasser anläggs på gravfält är inte ovanligt och vi har diskuterat terrasserna 
på gravfälten från Gårdskäl och Äggelunda i kapitel fyra. Utmärkande för de terrasserna är att de 
innefattade ben i sin konstruktion. Att ett äldre symboliskt laddat hus inkorporeras i terrassen i Lilla 
Ullevi är troligen ett uttryck för samma idé. 

Gravfältskronologi och generella trender 
Hed Jakobsson och Lindblom delar utifrån 14C-dateringar, stratigrafi och föremålskronologier in 
gravfältets gravar i tre perioder (Hed Jakobsson & Lindbom 2011: 78). 

Neolitikum-vendeltid 
Gravperioderna föregås av en äldre fas. Spår i form av en 
härd från neolitikum och en skärvstenspackning antyder 
att platsen använts och förmodligen nyttjats för rituella 
praktiker i bronsålder eller möjligen äldre järnålder. 
Författarna anar att det fanns en gård någonstans på kullen 
under romersk järnålder och centralt i sluttningen anläggs 
då en rund stolpstruktur. Under sen romersk järnålder 
etableras en gård vars huvudsakliga brukningsfas ligger i 
folkvandringstid och ett stort terrasshus anläggs med sin 
ena gavel direkt ovanpå den runda stolpstrukturen. 
Gården försvinner troligen i början av vendeltid samtidigt 
som det intilliggande viet växer i betydelse (Hed 
Jakobsson & Lindbom 2011: 97). 

Ca 750-850 e.Kr. 
Minst tio brandgravar kan föras till gravfältets första period. Alla fyra större gravgrupper etableras och 
minst tre högar anläggs i inledningsskedet. Två av högarna innehåller rika begravningar för en man och 
en kvinna. Oftast får de stora tidiga högarna etiketten grundargravar, Hed Jakobsson argumenterar dock 
för att de snarast tillhör ett skede precis efter de första gravarna (2017). Hon kan även visa att liknande 
”par”, där speciellt kvinnan fått med sig rika pärluppsättningar och spännbucklor, gravlagts på flera 
lokaler (2017: 24ff). Även om de andra paren i många fall begravts i kammargravar och i dubbelgravar 
är mönstret likartat. Man vinnlägger sig också om att placera gravarna på kullens hällomgärdade krön 

Lilla Ullevis användningsperiod är: 
ca 750-850 – minst sent 1000-tal. 

Skelettgravar introduceras: ca 950-
1000 

Brandgravskicket försvinner: ca 950-
1000 

Gravskicken förekommer troligen 
parallellt i ca 50-100 år 
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och på de två äldre husen. Möjligen även i anslutning till den äldre skärvstenspackningen nedanför 
berghällarna. Överlag ligger gravarna fritt utan stratigrafiska relationer. Stenpackningen A9 anläggs på 
krönet (Hed Jakobsson & Lindbom 2011: 78). 

Ca 850-950 e.Kr. 
Perioden mellan 850-950 är inte framträdande i materialet, dock kan man föra minst åtta brandgravar 
till den. De flesta troligen under början på 900-talet. Troligen kan flera av de förstörda och inte daterade 
gravarna föras till denna period. Den mycket stora stencirkeln utan gravgömma anläggs troligen ovanpå 
terrasshusets gavel och ovanpå den runda stolpkonstruktionen från romersk järnålder. Det är dock oklart 
vad man bygger den dateringen på. Stenpackningen A9 på krönet får sin andra grav och troligen även 
sin större och blockrikare form (Hed Jakobsson & Lindbom 2011: 78). Gravgrupperna byggs ut, men 
viss förtätning av gravarna sker. 

Ca 950-1050 e.Kr. 
Praktikerna på gravfältet förändras i och med att rektangulära skelettgravar börjar anläggas. Under 
perioden anläggs fortfarande brandgravar men de är oftast ofyllda stencirklar utan djurben och 
fyndfattiga. Fem brandgravar och sjutton skelettgravar kan föras till perioden. En tredjedel av 
skelettgravarna är skapade för barn vilka tidigare sällan fått synliga gravar. Författarna anser att resten 
av skelettgravarna bör tillkommit under samma tid eller under decennierna efter (Hed Jakobsson & 
Lindbom 2011: 78). I samband med det kan vi nämna att skaftet till en av knivarna i grav 57 14C-
daterades och hamnade inom intervallet 1020-1160 (2 kal. Sigma), trots det ges graven dateringen sent 
900-tal till tidigt 1000-tal (Hed Jakobsson & Lindbom 2011: 78). Gravgrupperna byggs ut, men förtätas
främst rund de äldre högarna och äldre brandgravar skadas. Högarna respekteras dock.
Gravutvecklingen är inte linjär från brandgrav- till skelettgravskick utan det förekommer även
brandgravar som överlagrar skelettgravar. Skelettgravarna anläggs i täta kluster och några brandgravar
inlemmas i mönstret. Det är svårt att bedöma precis när brandgravskicket helt försvunnit, men utifrån
de stratigrafiska relationerna och de få dateringarna är det tydligt att brandgravarna är integrerade med
skelettgravarna under en period. Intrycket är vidare att skelettgravarna snabbt blir i majoritet och att allt
mer sällan används.

Hed Jakobsson och Lindblom ser utvecklingen av gravfältet som ett uttryck för att samma grupp 
människor brukat det under hela användningstiden och att högarna varit den centrala länken till en social 
gemenskap med förfäderna (Hed Jakobsson & Lindbom 2011: 101). De observerar även att det inte 
finns någon horisontal stratigrafi utan att utvecklingen skett genom förtätning inom existerande 
gravgrupper. De ser vidare en förändring i bemötandet av äldre gravar efter ca 950 när skelettgravskicket 
slagit igenom och äldre gravar förstörs oftare än tidigare. De understryker också att det kristna 
skelettgravaskicket har flera synkretistiska drag (Hed Jakobsson & Lindbom 2011: 99f). Det är 
intressant att det kristna skelettgravskicket är mycket homogen när det introduceras och de äldre 
överbyggnadsformerna aldrig utnyttjas, vilket antyder att det funnits ett behov att visuellt särskiljas från 
det äldre gravskicket. Samtidigt är närheten till de äldre högarna viktig. 

Grav 9, 13 och 83, stenpackning med rest sten 
De flesta gravmonument på gravfältet var tydligt individuellt utformade och fortsatte vara det även under 
den sista perioden då det blev vanligare att äldre gravar skadades eller byggdes över. Ett undantag är 
dock grav 9. Den är en av gravarna som i inledningsskedet anläggs i den norra gravgruppen ovanpå 
gravfältets berghällsplatå. Anläggningen består av flera glesa stenpackningar vilka byggts ovanpå 
varandra, varierande med större stenar och mindre. Stenpackningen anlades även precis i kanten av en 
av platåns sluttande berghällar. I ytan av stenpackningn hittades en nära meterlång smal vitaktig sten 
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som möjligen kan ha varit placerad centralt i stenpackningen där ett fundament av fyra större stenar, 
med ett hål i mitten, placerats omgivna av en mindre stenpackning. I grav 9 fanns minst två deponeringar 
av brandlager med fynd och brända ben. Anläggningen förefaller användas under alla tre kronologiska 
perioder (Hed Jakobsson & Lindbom 2011: 79ff, 150ff). 

Intill stenpackningen fanns en halvcirkelformand mindre kantkedja, anl. 13, vilken adderats som en 
konstruktionsdetalj till packningen. I lagret innanför kedjan hittades ett fåtal brända benfragment från 
får och däggdjur, samt två obrända fårtänder, någon pärla och kermikbitar (Hed Jakobsson & Lindbom 
2011: 262). Stenpackningen och den mindre tillbyggnaden överlagrade dessutom en ca 2,5 meter stor 
rund och mycket vällagd stensättning, grav 83, med en packning av mindre stenar och kantställda 
kantkedjestenar. Graven innehöll ett urnebrandlager med ca 75 gram brända människo och fårben 
tillsammans med bl.a. pärlor, dräktnålar och en kam (Hed Jakobsson & Lindbom 2011: 253). Graven 
placeras genom kammen och pärlorna i perioden ca 790-845 e.Kr. och det är möjligt att det är en av de 
första på gravfältet (Hed Jakobsson & Lindbom 2011: 78). Det skulle förklara varför den är en av få 
gravar som överlagrats fler gånger redan tidigt under gravfältets användning och genom den grövre 
stenpackningen, berghällen och den resta stenen getts en kosmologisk koppling. 

Övergångspraktiker i förändringen av gravskicket. 
Det nämndes tidigare att skelettgravskicket vilket introduceras under 900-talet är förvånande homogent 
med sin avvikande yttre gravform och hanteringen av kroppen, speciellt om man jämför med t.ex. 
Valsta, Skälby eller Kalvshälla-gravfälten. Ett fåtal fynd förekommer, bl.a. de vanliga knivarna, och 
bl.a. keramikkärl i några barngravar, men gravskicket är relativt ordnat efter kristna principer. Det 
förekommer dock några intressanta bropraktiker vilka uppmärksammas av Hed Jakobsson och 
Lindblom (2011: 85ff).  

Man observerar flera fall vilka tolkas som försök att binda den döde i graven, bl.a. grav 22 där man 
grävt sig ned till den dödes bröstparti och deponerat en samling sten blandad med sot och skärvsten 
(Hed Jakobsson & Lindbom 2011: 85). I grav 17 hade tre stenar, varav en var en malsten, placerats 
ovanpå gravnedgrävningen. Malstenen är en transformationssymbol, vilket författarna och många andra 
argumenterar för (Hed Jakobsson & Lindbom 2011: 87; Kaliff 1997; Back Danielsson 2007). Bl.a. 
Kaliff argumenterar vidare för att kopplingen mellan malstenar och transformation i den fornnordiska 
världsbilden vilar i behandlingen av ben och kopplingen mellan ben och sten. Även de många knivarna 
kopplas av författarna till jordfästande praktiker (Hed Jakobsson & Lindbom 2011: 85; jfr Mejsholm 
2009). Man kan i sammanhanget hävda att skelettgravskickets ökande popularitet är vad som driver på 
föreställningen om gengångare och praktikerna för att hantera dem. 

Författarna kan vidare visa att det i ytan av skelettgravarna förekommit en mängd olika synliga 
markeringar, främst i form av stenar, men även fall där stenar täckt mindre nedgrävningar, stolphål och 
liknande. I ett spektakulärt fall kombinerades ett ornerat gravklot i stenpackningen, vilket ofta 
förknippas med kvinnliga gravar, tillsammans med en upprest röd sten vilken byggt in i gravens 
kantkedja (Hed Jakobsson & Lindbom 2011: 87; jfr Westerholm 1999). Trots att formen för 
skelettgravarnas yttre gravskick förefaller tydligt reglerad fanns alltså rum att uttrycka individualitet och 
bropraktiker i ytan av graven. 

Att kombinera brandlager med skelettbegravning -grav 60 
Hed Jakobsson och Lindblom uppmärksammar särskilt skelettgraven 60. Hed Jakobsson behandlar även 
graven i artikelform några år senare tillsammans med Johan Runer (2017). Graven uppvisar flera 
bropraktiker i yttre och inre gravskick. 

Grav 60 är en av de första skelettgravar som anläggs på gravfältet. Den var en rektangulär 
stensättning med en inre stenpackning vilken överlagrade en något snedvriden nedgrävning i mitten. 
Stensättningen är anlagd tätt intill den äldre högen 67 och nedgrävningen förefaller riktad mot centrum 
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av den (2017: 132). Utöver att personen i graven fått med sig en kniv och ett fragment av ett silvermynt 
så ger gravens yttre ett förhållandevis kristet intryck.  

Fig. 76. I grav 60 kan flera bropraktiker observeras. Bredvid skelettet har deponerats allt som ingår i de äldre 
brandgravarnas brandlager, inklusive en bronshjort från ett likarmat spänne och en amulett med anknytning till 
både den äldre och den nya föreställningsvärlden. Foto: Arkeologikonsult. 

När den inre stenpackningen och ett 0,2 meter djupt jordlager hade avlägsnats påträffades ett runt 0,5 
meter brett härd- eller brandlagerliknande lager strax intill gravschaktets nordvästra hörn. I 
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härden/brandlagret hittades utöver kol och sot brända ben från en hund, fyra glaspärlor, ett järnfragment, 
en pilspets och en liten bronshjort från ett likarmat spänne med potentiellt kristet livsträdsmotiv. Även 
växtdelar från brudbröd och knylhavre hittades i brandlagret, något som förekommer i andra brandgravar 
och kan ses som fruktbarhetssymboler (Hed Jakobsson & Runer 2017: 132; Hed Jakobsson & Lindbom 
2011: 85). En C-14: datering från makrobotaniskt material i brandlagret gav resultatet 770-970 AD (2 
kal.sigma) (Hed Jakobsson & Lindbom 2011: 82). I rapporten är författarna något försiktig, men i 
artikeln tolkar man härdlagret som ett ställföreträdande brandlager, vilket bör stämma. Praktiken 
förekommer i ytterligare en grav på gravfältet, men där har härdrester deponerats i en grop i ytan av 
graven. Det är även möjligt att skärvstensdeponeringen i grav 22 fyllt samma syfte. 

För att ytterligare underlätta passagen till det hinsides eller frigörelsen av själen för den döde har 
man dessutom placerat en amulett intill härden. Amuletten var konstruerad av en järnnyckel på vilken 
man fästat en brodd och en nitbricka (Hed Jakobsson & Lindblom 2011: 90ff). Broddar och nitar är 
bland de vanligaste fynden i brandgravar vilket stöder tanken på att man försökt återskapa ett brandlager. 
Samtidigt förknippas de med Helskor och resan till andra sidan i både kristendom och den äldre 
föreställningsvärlden (jfr Gräslund 1991b: 145; Andersson 2005: 103). Nyckeln förekommer även den 
i båda föreställningsvärldarna som en artefakt vilken öppnar dörrar. (Hed Jakobsson & Runer 2017: 
132f; Hed Jakobsson & Lindbom 2011: 90f). En nitbricka som fästats på ett föremål med kultiska 
konnotationer förekommer även I Borg i Östergötland. I det fallet rör det sig om en eldstålsformad 
amulettring vars ändar inte smitts ihop, och på ena änden har man trätt en nitbricka (Björkhager et al 
1997: 71 fig.68). 

Författarna resonerar kring brandlagret och föreslår att elden och röken kan ses som ett medium i 
passagen till dödsriket (jfr Norberg 2004: 255ff). Lagret visar också hur den tidiga kristendomen inte 
ännu påverkat de kulturella minnespraktikerna nämnvärt. Att kroppen skall begravas obränd i en 
rektangulär stensättning förefaller varit hur relationerna till den kristna föreställningsvärlden och dess 
företrädare materialiserades i Lilla Ullevi. De äldre praktikerna vilka troligen involverade eldens 
förmedling av föremål och djur till andra sidan tillsammans med frigörelsen av själen var ännu inte 
problematiska eller i konflikt med den kristna begravningspraktiken (jfr Vésteinsson 2016). 

Att man intill graven placerat vad som i all mening är ett brandlager från ett gravbål har troligen 
uppfattats som ett sätt att försäkra sig om en säker passage till det hinsides och en god fortsättning. 
Författarna tolkar det som ett uttryck för tidens ambivalens i fråga om religion, men man kan även se 
det som en period av kosmologiska förhandlingsmöjligheter. Ambivalensen finns dock där, i 
förhållandet till de obrända döda. Hed Jakobsson och Lindbok väljer att diskutera idén bakom 
brandlagret och de medföljande föremålen som hedniska drag vilket inte nödvändigtvis är hur man såg 
det i samtiden (Hed Jakobsson & Lindbom 2011: 89f; Hed Jakobsson & Runer 2017: 132f). Kopplingen 
till det äldre gravskicket är uppenbar men att betrakta den som hednisk är i sammanhanget polariserande. 
Brandlagret och fynden har trots allt använts i en troligtvis kristen begravningsrit. Snarare kan de ses 
som uttryck för en inkluderande kristen begravningspraktik i kombination med en lokal 
begravningspraktik vilken kunde inkorporera nya element oavsett vilka etiketter vi placerar på dem i 
efterhand. Både härdlagret, med den lilla bronshjorten, och den deponerade amuletten visar också hur 
äldre inventarier kunde översättas till en kristen föreställningsvärld om man utnyttjade tingens 
ambivalenta karaktär. 

Grav 57 och gravgrupp I 
På Lilla Ullevi fanns även bland skelettgravarna uttryck för tanken att flera personer kunde begravas i 
samma gravmonument, vilket kunde växa med tiden. Under undersökningen uppfattades först grav 57 
som en stor rektangulär stensättning med resta röda stenar i hörnen och var potentiellt en enkelgrav. 
Men fort insåg man att den var ett komplex vilket infattade minst tre skelettgravar och tre brandgravar 
innanför kantkedjorna (Hed Jakobsson & Lindbom 2011: 91f; (Hed Jakobsson & Runer 2017: 146ff). 
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Den var också sammanlänkad med andra gravar via sin kantkedja, tillsammans utgör de gravgrupp I. 
Gravens komplicerade biografi innefattar troligen att en mindre stensättning anlagts i vilken två kistor 
placerats sida vid sida. Ovanpå dessa kistor har sedan vid ett senare tillfälle ytterligare en kista placerats. 
Troligen i samband med den nya gravläggningen får graven en större kantkedja vilken inkorporerar 
äldre brandgravar och möjligen även en brandgrav som bara återfinns som ett sekundärdeponerat lager 
innanför en av kantkedjorna.  

Ovanpå de äldre två kistorna, eller i botten av det nya gravschaktet, fanns ett spräckt och 
uppochnervänt keramikkärl, samt kol och förkolnade plankor. I rapporten kopplas plankorna till 
liknande rester hos en av brandgravarna som införlivats i graven (Hed Jakobsson & Lindbom 2011: 94). 
Senare jämförs fenomenet med skelettgravar från gravfältet i Rissne där man funnit spår av att eld 
anlagts ovanpå kistan innan man brutit sig in i den (Hed Jakobsson & Runer 2017: 146f; Runer & Sillén 
2014:). Ett ytterligare skede i gravens historia är nämligen när någon gräver sig ned i den nya graven 
och bryter sig in i den ännu intakta kistan. Hed Jakobsson och Runer tolkar det som att man plockat ut 
benen för att återbegrava dem någon annanstans. Detta bl.a. då gravingreppet skett förhållandevis snart 
efter anläggningen och att gropen prydligt fyllts igen efteråt (Hed Jakobsson & Runer 2017: 146f). 

Behandlingen av de äldre gravarna och liknande förfaranden på gravfältet förklaras instinktivt med 
att man inte längre respekterat de äldre brandgravarna. Jag vill dock föreslå att man snarare betraktar 
gravarna utifrån ett äldre perspektiv där ett fåtal ättehögar eller stenpackningmonument kan 
återanvändas upprepade gånger. I takt med att skelettgravskicket ändrar den materiella förankringen av 
minne och identitet i gravskicket så behöver man manipulera gravskicket för att behålla kopplingen. 
Behovet av bropraktiker ökar därför. I Valsta och Kalvshälla anammas t.ex. den äldre praktiken att 
deponera amulettringar i gravarna. I Lilla Ullevi var gravskicket från början individuellt artikulerat, med 

Fig. 77. I gravgrupp I ingick grav 57 vilken bestod av minst tre brandgravar och tre skelettgravar. Gravgruppen 
knyter an till en äldre hög, gravfältets terrass och är konstruerad efter samma princip som äldre 
palimpsestgravar. Foto: Arkeologikonsult. 
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undantag av stenpackningsgraven 19+13+82 uppe på berghällen, och alla gravar hade en historisk 
koppling, antingen till de underliggande husen eller de äldre gravhögarna. När det nya materiellt 
avskalade skelettgravskicket införs väljer man att artikulera identiteten i ytan av graven samtidigt som 
man behåller den historiska kopplingen till de äldre gravarna och husen. Varje tät gravgrupp, som 
förtätas snarare än att växa utåt kan ses som en form av palimpsestmonument där varje ny grav blir en 
del av en historisk enhet. För att kompensera skelettgravskickets avskalade materialitet väljer man att 
anamma den äldre praktiken att återanvända gravmonument och börjar anlägga sina nya gravar i de 
gamla så att palimpsestmonument med en ännu tydligare kollektiv och historisk anknytning skapas.  

De gravlagda i högarna uppfattas troligen fortfarande som individer med potentiell agens, men 
personerna vars brandgravar placerats i stensättningarna anses troligen ha gått vidare. Om Hed 
Jakobsson och Runers hypotes är korrekt, att man anlagt eld ovanpå kistorna för att skydda sig mot 
potentiellt farliga döda (Hed Jakobsson & Runer 2017: 146f), stärker det argumentet att man betraktar 
de två kategorierna av döda, de kremerade och de jordade, på väldigt olika vis. De kremerades gravar 
kan manipuleras utan problem och de jordade är potentiellt farliga. Att man behövde utveckla praktiker 
för att hantera skelettgravarna illustreras tydligt bland gravarna på Rissnegravfältet där flera kistor 
visade spår av eld, vilket kan tolkas som en symbolisk kremering. Där kunde man även bekräfta att 
knivar, broddar eller amulettringar i några fall placerats ovanpå eller vid kistorna (Runer & Sillén 2014: 
34ff). 

Sammanfattning 
Gravfältet i Lilla Ullevi har en användningstid från sent 700-tal fram till slutet av 1000-talet, eller 
möjligen något senare. Det har föregåtts av en gård och oklara skärvstenspraktiker vid berghällsplatån 
på kullens krön. När gravfältet anläggs kopplar man medvetet gravarna till de äldre husen och platån. 
En man och en kvinna gravläggs tidigt i stora högar och betraktas troligen som ättens grundare och 
gravfältets fokus. I motsatts till bl.a. Valsta och Kalvshälla är gravskicket artikulerat individuellt eller 
snarare individuerat och gravarna växer runt de äldre monumenten. När skelettgravskicket anammas 
under 900-talets senare del förändras sättet gravarna anläggs på. Brandgravarna fortsätter anläggas men 
blir ovanligare och förändras med tiden för att blir mer lika skelettgravana. Att vi kan se hur båda 
gravskicken förändras i mötet med varandra är en intressant iakttagelse. Även om brandgravarna blir 
färre under den sista fasen så praktiseras båda gravskicken parallellt och blandat från ca 950 in i 1000-
talet.  

Skelettgravarna är från början konstruerade med en avvikande yttre form men anläggs tätt 
sammankopplade med de äldre gravarna. Det förefaller så viktigt att behålla kontakten med 
gravgruppernas äldsta högmonument att man till och med placerar de nya gravarna ovanpå, eller 
inkorporerar de äldre gravmonumenten i, de nya. Genom att göra detta behåller man skelettgravarnas 
individualitet samtidigt som man skapar palimpsest där de enskilda gravarna blir en del av en historisk 
enhet med rötter i grundargravarna eller boplatsen under. Vidare visar de individuella gravpraktikerna 
att de kristna idéerna om ett distinkt yttre gravspråk och jordandet av kroppen kunde inkorporeras i de 
äldre gravpraktikerna. Grav 60 kan genom gravens kreativa bropraktik illustrera hur även 
kremeringspraktiker och symboliska artefakter kunde vara oproblematiska och kombineras med en 
kristen kroppsuppfattning. Gravkomplexet 57 visar däremot att det fanns en skillnad i hur kremerade 
och jordade döda uppfattades. De jordade sågs som potentiellt mer farliga, med mer post-mortem 
agency, och man behövde utveckla sätt att hantera dem. Möjligen ansågs även de höglagda döda i 
besittning av post-mortem agency samtidigt som gravhögarna, mer än stensättningarna, utgjorde noder 
i det kulturella minneslandskapet. 
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7.6. Hällby, Uppsala 322:1 

1964 undersökte Lars Gezelius två 
högar intill Geodetiska institutionens 
observatorium på bergsklacken i 
Hällby, då Bondkyrko socken31, samt 
gjorde ett sökschakt i en tredje hög. 
Högarna är till sitt yttre av en vanlig 
yngre järnåldersform, men innehöll 
flera ovanliga drag vilket gör att de 
uppmärksammas här. Gravarna på 
Hällby är vidare intressanta då de kan 
sägas representera ett gravfält med 
enbart gravar från mitten av vikingatid 
och uppvisar varken de tidiga spridda 
typerna av gravskick vilka diskuteras 
i kapitel fyra eller de vilka börjat 
tydligt förändras i mötet med det 
kristna skelettgravskicket. Inform-
ationen i följande passage kommer 
från Gezelius rapport, insänd till 
Riksantikvarieämbetet 1964, Inv.nr. 
27752. 

Bergsplatån på vilken högarna var belägna reser sig distinkt ur den höjdrygg på vilken Hällbys 
bebyggelse är belägen och synligt ovanpå platån var de tre högarna anlagda. Två av dem, A1 den största 
högen och A2, var placerade intill kanten av bergets mycket branta södra sida, och delvis på berg i 
dagen. A3 var belägen mitt på bergsplatån och delvis kringgärdad av en U-formad uppstickande 
bergskant  

A1, hög med sökschakt 
A1, den största högen på berget var ca 14-15 meter i diameter och 1,5 meter hög. Den berördes mycket 
lite av undersökningen, men ett ca 2,4 meter långt och 0,75 meter brett sökschakt drogs i den för att 
fastställa det stratigrafiska förhållandet till den intilliggande högen A2. Den undersökta delen av 
högfyllningen bestod av mjäla, med en horisont av mindre upp till ca 0,13 meter stora stenar i 
mörkfärgad jord i ovandelen av fyllningen, vilket kan antyda att högen byggts i två faser. I högens utkant 
vilade fyllningen direkt på berget och en bit in på ett plant bottenlager av grusig sand. I högfyllningen, 
ovanför sandbotten, påträffades ett bränt ben, en kermikbit, lite kol och två hästtänder. I schaktet mellan 
högen A1 och A2 hittades en skreva i berget i vilken två 0,5 meter stora stenar, och flera mindre, hade 
placerats. Stenarna tolkades som en möjlig del av en ofullständig kantkedja, eller som begränsningar i 
klippskrevorna. 

31 Idag Uppsala socken. 

Fig. 78. Bergsknallen vid Hällby, 
Uppsala 322:1, från SSO 1964. Notera 
högen synlig på krönet, det är troligen 
den oundersökta A1. Foto: ATA 
sockenarkiv. Lars Gezelius rapport 
1964. 
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Någon tydlig gräns mellan de två högarna kunde inte hittas, men då A1 genom sin storlek tolkades 
som äldre och de påträffade stenarna kunde utgöra en kantkedja kom undersökaren till slutsatsen att A2 
förmodligen överlagrar A1. 

A2, hög som knyter ihop sten, ben, luft, eld och vatten 
Högen A2 var till sitt yttre en flack, ca 12,5 meter i diameter och 0,6 meter hög, hög. Undersökningen 
av den avslöjade flera företeelser som förefaller ovanlig. Frågan är hur ovanliga? Hela anläggningen var 
anlagd på det mycket ojämna berget vilket hade bearbetats. Efter att torven avlägsnats högen såg 
undersökarna att kantiga stenar började sticka upp ur fyllningen, vissa var delar av berget och vissa 
utgjorde en stenpackning som låg något väst om högens centrum. Nedan beskriver vi högens 
konstruktion kronologiskt. 

I det underliggande kantiga berget fanns två skrevor, en mindre i dess nordvästra hörn och en strax 
väster om centrum. Innan graven anlades hände här flera saker. 

Nordvästra skrevan 
I den nordvästra delen av berggrunden fanns en ca en meter lång och ca 0,5 meter djup skreva. I dess 
botten, troligen på en ursprunglig markyta, hade en mindre mal/knacksten med tre avfasade ytor och en 
eller flera djurtänder placerats innan ett tunt sotfläckigt skikt hade deponerats där. I det sotiga skiktet 
hittades ett 20-tal spikar, nitar, tenar samt en tunnformad brandgul pärla med röd marmoreringsartad 
linje. Vad som fanns upp till ytan i skrevan berättar inte rapporten varför vi får anta att det var 
högfyllningen. 

Centrala skrevan 
Innan högen anlades på platsen hade en centralt belägen NV-SO:ligt orienterad skreva i berget 
bearbetats. I dess nordvästra del var den främst naturlig, ca 1,3-2,3 meter bred och 2,6 meter lång, men 
delvis huggen och lutade mot sydost med nära 1,2 meters fall till botten i söder. Den sydöstra halvan av 
skrevan hade bearbetats och formade där ett ojämnt fyrsidigt, ca 3,5 meter stort utrymme med delvis 

Fig. 79. Översiktsfoto hög A2. Högens 
kappa och lerlager bortgrävda, den inre 
stenpackningen var placerad i en delvis 
huggen skreva i berget. Foto: ATA 
sockenarkiv. Lars Gezelius rapport 1964. 
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skarpa huggkanter. Botten var ca 2 x 0,5 meter stor och svagt ryggad i mitten. Undersökarna 
uppmärksammade att även utsidan av bergskammen som utgjorde skrevans nordöstra kant var 
bearbetad, men inte fyllde någon funktion för graven, vilket gör att de bedömer att den bearbetats 
tidigare i ett annat syfte. De spekulerar i om syftet kan vara att samla regnvatten då den längre naturliga 
nedåtsluttande delen av skrevan är utmärkt om man vill komma åt vatten i den kraftigt uthuggna 
fyrkantigare nedre delen. Skrevan har i sin form och användning en parallell i den betydligt större 
bergsskreva, vilken också använts som brunn och som plats för stenpackningar och troligen 
deponeringar av keramikkärl, vilken hittades på boplatsen Hamnbrinken vid Darsgärdet 1957 
(Ambrosiani 1959: 112f, fig. 4.). 

Golvlagret 
I botten av det utvidgade utrymmet i skrevan hade man skapat ett utjämnande golvlager. Lagret utgjordes 
av en stenpackning av mindre stenar blandade med vit lera och ca två liter, ca 682 gram, obrända ben 
och tänder från nöt och häst. En intressant parallell till golvlagret som skapats av en kombination av ben 
och lera finns i Broby där Bengt Schönbäck observerade att en av de gjutarhärdgropar, vilka sekundärt 
använts för gravläggning i grav 51A, bearbetats med djurben innan gravläggningen. Bottenlagret i 
gropen utgjordes av ett kompakt lager av obrända djurtänder, främst från häst och nöt, men även får. 
Tänderna hade placerats där ibland som käkar och hela kranier efter att bronsgjutaraktiviteterna upphört, 
men innan man placerade brandgraven i gropen (Schönbäck 1959: 84). 

Brandlagret 
I det förberedda utrymmet i botten av skrevan deponerades sedan ett ca 2,5 x 4 meter stort och ca 0,2 
meter djupt fyndförande skikt vilket främst utgjordes av ett brandlager med resterna från minst en 
kremation. Leran i bottenlagret var inte brandpåverkad så någon kremation på platsen har inte skett. 
Lagret var som djupast i skrevans södra del, men var även draperat över skrevans väggar, delvis upp i 
den långa nedgången och något utflutet söder om den. 

Brandlagret innehöll bl.a. ett centralt placerat fragmentariskt rakväggigt lerkärl med brända ben och 
en ca 0,05 meter stor rundad flat sten. Rörande benen från brandlagret berättar rapporten endast att kärlet 
innehöll brända ben, men det låter en smula otroligt att det innehöll alla 20-liter brända ben, hela 10910 
gram, som hittades varför vi kan anta att de även fanns spridda i brandlagret. Intill krukan hittades 
fragment av runt spänne och delar av ett kantbeslag av brons. I södra delen av lagret fanns en kniv och 
i lagret generellt hittades kamfragment, fyrtiotalet hela och fragment av halvsfäriska spelbrickor av ben, 
med ett bottenhål, tjugotalet skärvor av ornerat keramikkärl i gul-gråbrunt drejat gods, Jfr Birka Bj 682 
eller 225,7. Lagret innehöll dessutom ca 10 små järnbleck, ett 100-tal nitar och spikar och stift, bränd 
lera.  

I den sydöstra delen av skrevan ger dokumentationen intrycket av att brandlagret blandats något 
med stenpackningen ovanpå och brandlagret ovanpå den. 

Inga naturvetenskapliga dateringar har gjorts på material från graven, men karaktären 
överensstämmer med gravar från yngre järnålder. Halvsfäriska spelpjäser förekommer från ca 550, men 
majoriteten av de med ett bottenhål dateras av Andreas Hennius till vikingatid och sätts i samband med 
en utvecklad import av spelpjäser i valben (Hennius et al 2018: 620ff).  

Stenpackningen 
Ovanpå brandlagret placerade man sedan en ojämnt oval, grov, ca 3,35 x 4,65 meter stor och delvis 1,1 
meter djup stenpackning där vissa stenar var upp till 0,65 meter stora och stack upp ur högfyllningen. 
Stenpackningen fyllde även hela sänka i berggrunden och begränsas åt flera håll av de uppstickande och 
delvis bearbetade bergskammarna, vilka i anläggningens yta blandas med uppstickande stenar från 
packningen. Ett stentomt parti i packningen antyder att stenpackningen och graven manipulerats. 

Vit lera och brandlager 
Ytan av stenpackningen planades sedan ut med ett lager vit lera vilket placerades på stenarna och delvis 
mellan dem. Lerlagret var ca 4,6 x 5,9 meter stort och ojämnt tack vare de underliggande stenarna. I 
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södra halvan av stenpackningen är leran delvis blandad med stenarna. I norra halvan var lerlagret 
uppblandat med ett fyndtomt mindre brandlager som förefaller placerat på mjäla eller vit lera och 
omskrivs som insjunket mot anläggningens mitt där det tomma brandlagret blandas ihop med det 
fyndförande brandlagret under stenpackningen. Detta kan tolkas som att man grävt sig ned genom 
stenpackningen i något skede så de båda lagren blandats. I den vita leran hittades en bärnstenspärla, en 
keramikskärva, två obrända ben, träflis och någon kolbit.  

Högens kappa 
Till sist har ett ca 0,6 meter tjockt lager mjäla använts för att ge högens dess kappa och form. I 
högfyllningen observerades spridda sotsträngar vilka indikerade att synliga torvor byggt upp fyllningen. 
I fyllningen nämns även spridda upp till 0,45 meter stora stenar. I fyllningen hittades också en blå 
ringformad glaspärla, två kermikskärvor, få kolflisor samt sex obrända hästtänder. 

Till det yttre var graven mycket lik sin samtids vanliga gravar. Men dess inre avslöjade en ovanligt 
elaborerad praktik som närmast kan beskrivas som en mytologisk bropraktik. Dess implikationer 

diskuteras nedan. I tre av sidorna avgränsades konstruktionen av berg i dagen, i den fjärde smälte dess 
fyllning samman med fyllningen hos hög A1. I detta fall kan vi troligen vara säkra på att inget fenomen 
i gravkonstruktionerna saknar betydelse. Frågan blir då vad är förhållandet mellan den här graven och 
graven A1? För att veta det behöver vi undersöka hög 1. Som vi nämn tidigare är högen av yngre 
järnålderskaraktär och tack vare likheterna mellan det ornerade kärlet i A2 och kärlet i Birka Bj 682 
anser undersökarna att gravarna torde tillhöra 800-900-talen. Den dateringen motsägs inte av dateringen 
på spelpjäserna. 

A3. Hög, med vapen och Axis Mundi 
Högen A3 såg vid undersökningen ut att vara en vanlig flack hög från yngre järnålder. Den var ca 11 
meter bred och som mest ca 0,9 meter hög, kringgärdad på ena sidan, från nordväst via öst till sydöst, 
av en halvcirkelformad, ojämn, bit hällberg. Centralt i toppen av högen stack en rund sten upp, vagt 
omgiven av en stenpackning. Efter avtorvning var ett antal andra större stenar synliga spridda och 
uppstickande i ytan. Högen var placerad central eller i mitten av den uppstickande bergsplatån med god 
utsikt åt alla håll. Foton från utgrävningen visar t.ex. att sikten var fri till Uppsala domkyrka. Den 

Fig. 80. Översiktsfoto hög A3. Högen 
är avtorvad och den centrala stensatta 
gropen med en rest sten i mitten kan 
anas. Foto: ATA sockenarkiv. Lars 
Gezelius rapport 1964. 
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stratigrafiska sekvensen är inte lika klar som i fallet med A2, men vi kan skissa högens konstruktion i 
ett generellt händelseförlopp. 

Fig. 81. Eggverktygen deponerade i hög 3:s grop. Alla har blivit avbrutna i ena eller båda ändarna. SHM 27752:3, 
uppifrån fynd 5, 4, 3, 6. Skalan mellan dem kan variera något. 
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Berghäll och markyta 
Innan högen anlades fanns den halvmåneformade bergshällen, vilken delvis hade raka branta kanter in 
mot dess mitt. Undersökarna finner det troligt att speciellt den östra delen från högen sett vilken hade 
branta raka och nästan en meter lodräta kanter utnyttjats som stenbrott. Den ursprungliga markytan 
bestod av en jord- och stenblandad grusig morän.  

I markytan konstaterades sex flacka gropar, mellan 0,25-0,7 meter långa och ca 0,07-0,18 meter 
djupa, med inslag av mylla. Groparna kan tolkas som möjliga stenlyft från vilka flera av stenarna i 
bottenpackningen härstammar. I markytan i anläggningens nordvästra del, invid två större stenar från 
packningen, hittades ett stolphål med stenskodd kant. En bit bränd lera hittades på markytan. I markytan 
i anläggningens södra del påträffades en större, 1 x 1,1 meter stor och ca 0,3 meter djup, lätt rektangulär 
grop med skarpa kanter. I gropens ena kant hittades ett fragment av en obränd djurtand och en rostig 
klump. Gropen var fylld av högfyllningens vita lera blandad med sten och har en koncentration av ben 
ovanför sig i högfyllningen vilket skulle kunna tyda på att det är spår av en senare nedgrävning vilken 
grävts ända ned i den ursprungliga markytan. Undersökarna skriver dock att detta inte verkar vara fallet 
utifrån stratigrafin utan att gropen i markytan troligare kommit till innan högen byggdes. 

Större stenar, centralt samlade 
Rapporten dokumenterar ett tjugotal upp till ca 1,05 meter stora större stenar spridda på och delvis 
vilande i markytan, inklusive två större i anläggningens centrum. Delar av stenarna stack också upp ur 
högfyllningen i kanterna på anläggningen. Bilddokumentationen ger dock vid handen att de stora 
stenarna var spridda i ett stråk utmed den kringgärdande berghällens mittparti, hade en stensamling i sin 
centrala del, från vilken en ytterligare stentangent sköt ut i närmst rät vinkel, med större stenar i dess 
ände. Stenpackningen ger intrycket av att ha formen av en gles treudd med mycket snäva sidor. Kring 
denna stenstrukturs centrum, där de större mittstenarna låg, observerades en mindre yta med ett tunt 
sotfärgat skikt vilket tolkades som en ursprunglig torvyta. På denna yta, i anläggningens mitt, hittades 
en spiralfingerring i brons. 

Högens kappa 
Högens fyllning hade i torvytan spridda mindre skärvstenar och ur dess kanter stack de större stenarna 
från den undre treuddslika stenpackningen fram. Centralt syntes också en ca 1,65 meter stor 
stenpackning konstruerad av upp till ca 0,6 meter stora stenar, med en rundare sten uppstickande i 
mitten. Fyllningen bestod av ett ca 0,6 meter tjockt lager vit lera, vilket på några platser varvades med 
mörkare, delvis sotig, mjäla med sotfärgade jordsträngar vilka tolkades som spår av torvor. Fyllningen 
bestod vidare av partier där den var uppblandad med stenar, vilket i rapporten delvis framstår som stenar 
i själva fyllningen och delvis som stenar från den undre stenpackningen vilka bakats in i lera och torvor.  

I den mörka delen av fyllningen hittades en krukskärva, en obränd djurtand, och lite kolflisor. I ytan 
av lerfyllningen, direkt intill den centrala stenpackningen, hittades ett obränt ben. I den södra delen av 
högfyllningen hittades ca 0,1-0, 25 meter ned under fyllningens yta en koncentration av 343 gram 
obrända djurben och tänder. Direkt under benkoncentrationen fanns i markytan den rektangulära gropen 
och där emellan ett antal stenar utan konstruktivt sammanhang. 

Den centrala stengropen och axis mundi 
Mitt i högens fyllning hade från början en uppstickande rund stentopp och en central stenpackning varit 
synlig så fort torven avlägsnats. Den centrala stenen var synlig även innan torven togs bort. Den centrala 
stenkonstruktionen, var ca 1,65 meter stor och bestod av intill ca 0,6 meter stora stenar, både runda och 
skarpkantade, placerade som en stenkrets och stenskoning runt en ca 1,1 meter stor och ca 0,4 meter 
djup grop. Flera av stenarna var lätt flata och ställda med sina flata sidor in mot gropen. Mitt i gropen 
stod placerad en ca 0,6 meter stor ”rullsten”, bilddokumentationen visar en rundat toppig sten som 
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sträcker sig ut ovanför den stenskodda gropen. Ingen dokumentation visar stenens botten, men gropens 
mer eller mindre flata botten antyder att den bör ha varit någorlunda flat för att kunna stå upp. Gropen 
och utrymmet runt centralstenen var fylld av mylla och har troligen kommit dit sent.  

Gropen omskrivs som ”nedgrävd” i högfyllningen vilket bekräftas av sektionsritningen. Det är 
tydligt att det inte rör sig om en plundringsgrop utan en medveten konstruktionsdetalj i högen. Den 
centrala stengropen förefaller även att vara nedbyggd ungefär i centrum av den treuddsliknande 
stenstrukturen under högens fyllning. 

Vidare berättar undersökningsdokumentationen att det intill gropens norra kant och delvis under 
den stensatta kanten påträffades två spjutspetsar. En av dem var ca 24,1 centimeter lång med 3,2 
centimeter smalt blad, rakt avskuren nertill och med avbruten spets och dess ryggade blad är lätt böjt. 
Den andra spjutspetsen är ca 13,2 centimeter lång och 4,4 centimeter bred och benämns i SHM:s katalog 
som udden av en ”klinga, järn, av svärd?”. Under stenkanten hittades även vad rapporten beskriver som 
en kniv och i SHM:s katalog som ett 17,1 centimeter långt eggverktyg med avsatt tånge, breddad rygg 
och kraftigt blad med rak avslutning. Intill gropens nordöstra kant hittades dessutom ett ringspänne, 
vilket tyvärr är förkommet. Under den stensatta kanten i samma område påträffades en 18,7 centimeter 
lång kniv, med avbruten spets, placerad vertikal med parallell i Birka. Den beskrivs som typ Birka 181:1. 
Intill kniven fanns flera hundra bitar av ett lerkärl samt ca 81 gram brända ben. I övrigt innehöll gropen 
ett mindre antal järnfragment, en bränd djurklo och fragment av en obränd d jurtand. 

Högarnas praktik och kosmologi 
Den stora högen A1 lämnar vi därhän då den bara undersöktes i ena kanten med ett sökschakt. De andra 
två högarna däremot visade sig innehålla flera olika och intressanta fenomen. Kopplingen till berget de 
vilar på och till större stenar har de båda gemensamt. Att obrända djurben och tänder fyllt en viktig roll 
finns också artikulerat i båda gravanas praktiker. Det framträder också tydligt att de obrända benen 
spelat en roll skild från benen som följt med på gravbålet. Båda högarna har även den vita leran som en 
gemensam länk, i A3:s fall var dock högens fyllning delvis uppbyggd av leran medan i A2 var leran en 
del av det inre gravskicket. 

Fig. 82. Närbild på den stensatta 
gropen, med en sten placerad i mitten, i 
hög A3. Foto: ATA sockenarkiv. Lars 
Gezelius rapport 1964. 
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-A2. Högens och det inre gravskicket utförande berättar om komplexa praktiker och ett gravskick med
olika distinkta element. Vi har tidigare talat om praktiken att deponera djurtänder, främst från gräsätare
som hästar och kor, i gravarna som en potentiell fruktbarhets-, eller regenerativ, praktik med anknytning
till de indoeuropeiska religionernas kosmogoniska myter där en urvarelse, kon Audhumbla i den
fornnordiska mytologin, spelar en viktig roll i världens skapelse. Det är samtidigt vanligt att djurtänder
vilka påträffas ytligt i gravars överbyggnad avfärdas som recenta tack vare att de bevars så väl. I det här
fallet är inkluderandet av djurtänder närmast överpedagogiskt. Obrända djurben från ko och häst har
spelat en viktig roll i grundandet av graven och medvetet blandats med stenar och vit lera i gravrummets
botten. En intressant koppling finns till Völuspá gällande vit lera. Vit lera förefaller ha en kosmologisk
betydelse i den fornnordiska mytologin och har samband med Yggdrasil och brunnen under trädet i
vilken Oden lade sitt öga som pant, eller möjligen ögat självt. Här är de kända stroferna 18 och 19 från
Völuspá i Codex Regius, i översättning av Henrik Williams (2010):

Jag vet ett träd stå som heter Yggdrasil,  

ett högt träd bestänkt med vit lera.   

Därifrån kommer daggdroppar som faller i dalar. 

Det står evigt grönt över Urds källa. 

Tänker vi vidare i kosmologiska banor är det uppenbart att platsen för graven inkorporerar de flesta av 
de kosmologiska elementen. Vi kan inte veta säkert om skrevan ursprungligen utvidgats för att fungera 
som en vattenreservoar, men att skapa ett trattliknande rum på ett berg har utan tvivel den bieffekten. 
Graven kombinerar därför det kantiga berget och stenarna, som skapas av ben i mytologin, med vatten 
som både förknippas med Ymers blod och Mimers brunn, med vit lera som täcker Yggdrasils stam och 
skvätts ur ”Odens pant”. Att högen är byggd synligt ovanpå ett markant berg som reser sig över den 
omgivande miljön gör att vi dessutom kan förknippa den med himlen och Ymers huvudskål. I den här 
blandningen av fornnordisk mytologi och äldre kosmologiska rötter kan vi även nämna elden, som 
skapar det spektakulära gravbålet vars rester är inbakade i gravpaketets sten- och lera. Den vita leran, 
eller ören, diskuteras även kort i kapitel fyra. 

Anders Kaliff, har som vi nämnt tidigare, vid flera tillfällen skrivit om gravfenomen och elementen 
eld, vatten, himmel och jord och deras när anknytning till kosmologiska och kosmogoniska ritualer (se 
t.ex. 2007:121ff). På bergsknallen i Hällby verkar man ha medvetet skapat en kombination av alla
element på ett sett som också har ekon från fornnordiska mytologiska dikter. Att med elaborerade
ritualer, där bl.a. obrända kor och hästar infogas i grunden, skapa en grav i ett berg som tidigare fungerat
som en vattenreservoar där resterna efter ett stort kremationsbål med mycket stora mängde brända ben
kombineras med stenar och kläs in i vit lera, och små offer av pärlor och djurtänder läggs till i varje steg,
varav endast få spår syns i gravens överbyggnad antyder en mycket utvecklad kosmologi. Det antyder
också att kvarlevorna från personen, eller personerna, i fråga haft en viktig roll. Kaliff och Østigård har
i sina skrifter visat att i många kremationssammanhang så är resterna oftast av mindre betydelse (t.ex.
Kaliff & Østigård 2013), här är det dock tydligt att man lagt ned stor möda på att förpacka dem.

Hanteringen av kvarlevorna är ett av många sätt som den bakomliggande kosmologin kan ge sig 
tillkänna på. T.ex. i Fire, Water, Heaven and Earth. Ritual practice and cosmology in ancient 
Scandinavia. An Indo-European perspective visar Kaliff hur finfördelningen av kroppen spelat en 
mycket stor roll i synen på hur döda personers kraft kan återföras till världen och samhället genom 
begravningen (2007: 135ff). Han kan även visa hur alla former av gravmonument är en form av 
kommunikation, såväl rent socialt eller profant och som riktad mot det övernaturliga, samtidigt som de 
kan ses som en markering av ett skede i en passageritual (Kaliff 2007: 75ff). Den här gravens yttre är 
av samma karaktär som sin samtids vanliga gravar, men valet av plats och hanteringen av kvarlevorna 
ger vid handen att något speciellt föranlett gravläggningen. Berget på vilken graven är anlagd är vidare 
en distinkt naturformation, synlig från vida omkring. Dylika formationer tenderar att anses ha 
hierafaniska kvalitéer och i detta fall kan den bokstavligen knytas till tanken om förfäderna som bor i 
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berget eller det heliga berget, en aspekt som är mycket viktig för det personliga förhållandet till det 
övernaturliga i den förkristna religionen. 

-A3. Högen A3 har samma förvisso ganska stora, men i övrigt standardutförande i sin yttre
konstruktion som A2. Det inre gravskicket skiljer sig mycket från det djupa och vattenbundna 
gravskicket i A2. I denna anläggning fanns ingen begravning i botten, där fanns istället en grövre 
stenkonstruktion som påminner om en treudd, med den stensättningstypens alla konnotationer (Andrén 
2004, 2014). I mitten av treudden, placerad på den ursprungliga möjligen avbrända markytan fanns en 
ring placerad vilket för tankarna till Odens Draupnir vilken läggs på Balders gravbål (jfr Simek 1993: 
65f). Den stensatta gropen i högens yta är ovanlig. Fenomenet med gravdeponeringar i ytan är dock inte 
unikt utan finns på flera platser, närmast är troligen gravfältet Slinkbacken i Söderby (Wexell 2005). 
Min tolkning är att den stensatta gropen varit en planerad del av processen från början och hela 
anläggningen skapats som en axis mundi, då den placerats centralt på bergsplatån, möjligen även på dess 
högsta plats, fått en treuddsstruktur i botten med en ring deponerad i mitten. I gravhögens mitt 
konstrueras sedan en stensatt grop ur vilken en framträdande toppig sten sticker upp över högytan vilken 
låter berggrunden, skapelsemytens ben, sticka upp ur högen i platsens centrum och omkring den 
deponeras ben och en stor mängd vapen eller eggverktyg. 

Vapendeponeringarna är något som skiljer A3 från A2. Om A2 kan förknippas med vatten och 
vishet, eller fertilitet, förknippas A3 genom de många vapnen till mer krigiska aktiviteter. Vi ska dock 
inte automatiskt föra vapen till negativa aspekter och död, även om de också innefattar sådant, spjut och 
knivar kan också förknippas med offer och matproduktion. Troligen omfattar tankarna bakom deras 
inkluderande i gravkonstruktionen båda aspekterna. Talande är dock att vapnen mycket tydligt skadats 
eller dödats alternativt uppdelats precis som djuroffren. Inga av knivarna, eller de andra eggverktygen 
är hela. 

Berget i Hällby och de två undersökta gravarna där är bra exempel på komplexiteten i vikingatidens 
gravspråk. Här kopplas framträdande naturfenomen ihop med gravläggningar vars formelement ingår i 
de flesta gravar från yngre järnålder, men sällan så koncentrerat och tydligt. Kombinationen av de olika 
elementen och de obrända djurbenen, speciellt tänderna från häst och ko, är extra tydliga här. I de här 
gravkonstruktionena kan inte kopplingen till framtiden bedömas lika tydligt. Kopplingen till äldre 
begravningspraktiker och kosmologiska föreställningar är dock mer artikulerad än på många andra 
platser. De bropraktiker som förekommer här tycks snarare anknyta till myter av både skapelse- och 
fruktbarhetskaraktär än till ett generellt förflutet. 

Fig. 83. Gravfälten kring Valsta 
och Säby. Anna Hed Jakobsson 
dynamiken i gravläggningarna 
mellan gravfälten under perioden 
mellan ca 800-1100. Gravfältet 
Norrsunda 59 har en central roll 
genom hela perioden. Från Hed 
Jakobsson (2017: Fig 1). 
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7.7. Valsta, en fallstudie med bredare perspektiv 

I avhandlingens Del I granskades Gunnar Anderssons lic-avhandling vilken behandlar gravspråket på 
ett gravfält i Valsta och ett i Skälby. Anderssons text användes också för att ge en utförligare beskrivning 
av det vikingatida gravskicket. I det följande stycket kommer vi betrakta gravfältet Valsta 59 ur ett 
vidare perspektiv. Anna Hed Jakobssons studie av gravfälten i Valsta ur ett bygdeperspektiv visar 
samspelet mellan olika gravfält och deras användande över tid och illustrerar hur syntetiserande 
bygdestudier kan tillföra ny information. 

Valstabygden och den gravfältstäta miljön där har undersökts flera gånger (bl.a. Hed Jakobsson & 
Lindblom 2012) och speciellt gravfältet RAÄ 59/Norrsunda 59 har tack vare den spektakulära högen 
A1 med de tre korsplacerade gravarna tilldragit sig mycket uppmärksamhet (t.ex. Wuopio 2015; 
Gräslund 2001; Ersgård 2006; Bratt 2008; Mejsholm 2009). I samband med Arkeologikonsults 
undersökning av gravfälten Norrsunda 34, 57 och 283 gjordes även en fördjupningsstudie, 
Gravfältsbyggarna vid Valsta. En studie av fyra vikingatida gravfält från Attundaland (Hed Jakobsson 
2017) av de undersökta gravfälten och bygden där flera av resultaten sammanfattades. Här presenteras 
några av resultaten från studien, vilka sätter Anderssons arbete med Valsta 59/Norrsunda 59 i ett 
bygdesammanhang, och även presenterar några alternativa tolkningar. 

Av de fyra gravfälten i området är det ett, RAÄ59/Norrsunda 59 som är störst och har använts under 
längst tid. Gravfältet fungerade under hela vikingatiden som en grav- och kultplats. De andra tre var 
mindre och av en annan karaktär och användes bara under en kortare period (Hed Jakobsson 2017: 9).  

800-talet och de första gravarna
Anna Hed Jakobssons gravfältsstudie är kronologiskt upplagd och börjar runt 800 när två gravfält, 
Norrsunda 283 och 59, anläggs på två näraliggande höjdryggar (2017: 14ff). Norrsunda 59 är det högst 
belägna och där anläggs gravarna intill gravar från romersk järnålder. Sex eller sju personer begravs här 
under perioden, medan under samma period gravläggs mellan tretton och sexton personer på Norrsunda 
283. 800-talsgravarna är anspråkslösa, med få eller inga fynd och djuroffer, och Hed Jakobsson
observerar att det förefaller finnas fasta normer kring gravskicket (2017: 15f). De vanligaste
gravinventarierna är spikar, nitar, kammar och broddar, samt enstaka röda glasflusspärlor.

En tydlig skillnad mellan gravfälten är att på Norrsunda 283 är flera gravar konstruerade för flera 
personer och att här finns män, kvinnor och barn begravda, troligen en gårdsbefolkning. Bland de färre 
gravarna på krönet av Norrsunda 59 förefaller endast vuxna män begravts, i enskilda gravar och med en 
röd glasflusspärla (Hed jakobsson 2017: 17f). Sambandet mellan män och den enda röda pärlan finns 
även på Lovö (Petré 1999, 2011) och Hed Jakobsson framhåller att pärlorna ofta placeras obrända i 
graven. I gravarna från Norrsunda 59 fanns en pilspets som fynd, en torshammarring och en märklig 
variant av torshammaramulett, formad som ett hänge hittades också. Gravarna tycks även ha haft ett 
varierat inre brandgravskick och mycket få djur, oftast bara en hund även om häst också förekommer i 
en grav. Gravarna från Norrsunda 283 däremot hade mer variation i sina fynd och djur och avspeglar 
det vanliga vikingatida inventariet. Hed Jakobsson ser i mönstret tecken på att de döda begravts utifrån 
människornas livsvillkor, roll eller funktioner, där vuxna män ibland placerades på den högre höjden 
med ett tydligt gravinventarium, och andra begravdes på den mindre höjden (2017:20). 

Bland begravningarna på gravfältet Norrsunda 283 fanns märkligt nog två skelettbegravningar. Den 
ena av dem var gjord för ett spädbarn och den andra var en kammargrav (Hed Jakobsson 2017: 21f). 
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Kammargraven va ca 3,3 x 2,6 m stor och ca 1 m djup och hade en diskret överbyggnad av en rektangulär 
stenpackning med kantkedja och låg i nedhasat läge i gravfältsslänten. Möjligen låg två personer i 
graven, vilket benrester och fynd indikerar, en av den har dock kunnat fastställas osteologiskt som en 
äldre kvinna. Kvinnan tillhör ett skikt av utstickande exklusiva kammargravar vilka Hed Jakobsson låter 
oss veta finns i området (2017: 24ff). I dem har kvinnor jordats, i flera fall i dubbelgravar med en man, 
med en rik utrustning i form av spännbucklor, likarmade spännen osv. 

Kvinnan från Norrsunda 283 hade en med sig en uppsättning föremål, bl.a. spännbucklor och ett 
likarmat spänne av den ovanliga Valstatypen32 (jfr Therus 2016: 223). Mannen förefaller ha haft ett bälte 
med remändesbeslag. Med i kammaren fanns även bl.a. ett skrin vilket innehöll en sisare, två 
keramikkärl varav ett innehöll en obränd svintand, och flera broddar (Hed Jakobsson 2017: 23). 
Kammargraven är bland de äldsta gravarna på gravfältet och Hed Jakobsson förlägger den i ett tidigt 
skede, men inte som etableringsgrav. Den äran faller troligen på den nordligaste och högst belägna 
graven med fyra begravningar (Hed Jakobsson 2017: 28) 

Hed Jakobsson finner paralleller till graven bl.a. i Brista där tre liknande gravar fanns varav en 
dubbelgrav som här om än något mer exklusiv i sitt innehåll, och från det stora näraliggande Åshusby-
gravfältet vid Nordians hög finns flera äldre jordfynd av t.ex. spännbucklor och fynd från samma typ av 
kontexter vilka antyder att även de ursprungligen kommer från skelettgravar. Även i Ärvinge, i Spånga, 
vars gravfältssammansättning starkt påminner om den i Norrsunda 283 finns två kvinnor begravda på 
liknande sätt. Även där är en av gravarna en dubbelgrav där en man och en kvinna gravlagts. Från Hjulsta 
i Spånga finns en något mer utrustad dubbelgrav, dock från början av 900-talet så den är något senare 
än skiktet Hed Jakobsson fokuserar på (Hed Jakobsson 2017: 24ff, med anförda referenser). 

I skelettgravskicket, speciellt i kombination med kammargravskicket, ser Hed Jakobsson en tydlig 
koppling till den politiska eliten, men begängelseformen ser hon också som betydelsefull ur ett 
eskatologiskt perspektiv. Att brandgravskicket omfattar en föreställning om att själen behöver frigöras 
från kroppen får vi antydningar om genom Idn Fadlans beskrivning (t.ex. Montgomery 2000) och i flera 
studier av Anders Kaliff (bl.a. 1997, 2007) och Terje Østigård (t.ex. Kaliff & Østigård 2013). Hed 
Jakobsson resonerar kring frågan varför just dessa människor begravdes obrända och resonemangen 
påminner mycket om de vi finner hos Kaliff och Østigård. Var det för att hålla dem i gränslandet mellan 
döden och kremering eller var det snarare för att underlätta kommunikation mellan de döda och de 
levande, eller kanske för att låta de döda upprätthålla någon form av auktoritet (Hed Jakobsson 2017: 
27; jfr Fransson 2011: 104). I texten resonerar Hed Jakobsson att personerna troligen sågs som speciella 
redan i sin levnadstid och att de på grund av denna speciella ställning inte behövde eldens hjälp för att 
frigöra sina själar alternativt att de redan ansågs ha en gränsöverskridande förmåga. Skelett- och 
kammargravskicket speglar därför troligen både personernas samhällsposition och en eskatologi som 
förklarar varför de behandlas annorlunda. Att de efter döden kommer inta en speciell plats i 
förfäderskollektivet eller sin samtids mytologiska narrativ är också troligt. Då jordägande och ätten 
förefaller varit av avgörande betydelse är en trolig tolkning att det rör sig om personer av betydelse ur 
det perspektivet. Kanske till och med att de, eller gravmonumentet, kom att förknippas med ättens 
etablering och betraktades som anfäder eller anmödrar.  

Nya gravfält och förändring ca 850-950 
Runt mitten av 800-talet sker en övergripande förändring. Gravfältet på berget, Norrsunda 59, där de 
utvalda männen tidigare begravts får en ny gravstruktur och nya monumentala högar anläggs samtidigt 
som familjegravfältet, Norrsunda 283, helt överges (Hed Jakobsson 2017: 31ff). Anna Hed Jakobsson 
tolkar det som att en ny grupp människor gjort sig gällande och demonstrerar det genom att expropriera 
det mest framträdande gravfältet. På höjden i Norrsunda 59 byggdes nu två större högar, troligen under 

32 Valsta refererar inte i detta fall till Valsta i Norrsunda socken utan spännetypen är döpt efter ett spänne upphittat 
på 1930-talet i Valsta i Västmanland (Hallgren 2006: 13). 
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utdragna ceremonier, och de äldre gravarna på toppen förstördes eller inlemmades i de nya 
konstruktionerna. De båda högarna innehåller en stor mängd offrade djur, inklusive ovanligt nog rådjur 
och braxen, och många exklusiva fynd, bl.a. en servis glasbägare där en var guldfoliedekorerad och 
silvermynt präglade i Bagdad (Hed Jakobsson 2017: 34ff). Kring högarna anläggs stensättningar vilka 
bl.a. innehåller rester av kremationer där kvinnor med stora pärluppsättningar bränts. I anslutning till en 
av högarna finns en mindre grav, närmast i form av en sydostportal, där en man begravts och bland 
fynden fanns gravgruppens enda vapenfynd, delar av ett exklusivt svärd tillverkat i Frankrike och en 
sköld (Hed Jakobsson 2017: 37). Med undantag av ett anonymt andra brandlager i en av högarna, där 
en kvinna kan ha begravts utan fynd, så är den här fasens gravläggningar betydligt pråligare än den 
tidigare. Det enda praktik som känns igen från den äldre är att inga barn gravläggs här. Troligen kommer 
personerna från samhällets övre skikt och i texten kopplas de till regionala eller överregionala nätverk 
och en exklusiv livsstil.  

Under 900-talet växer gravfältet söderut nedför slänten och gravarna är något mindre pråliga än 
generationen föres. Anna Hed Jakobsson ser det för troligt att berättelserna om männen i högarna och 
de påkostade begravningsritualerna varit tillräckliga och inte behöver upprepas (2017: 43). Två av det 
tidiga 900-talets större gravar är stensättningar lagda över två män, vars gravinnehåll påminner om det 
i de två stora högarna. Rörande gravpraktiker så påträffades i en av gravarna en obränd höna som 
placerats ovanpå urnan, samt resterna av en hund som styckats och sedan placerats obränd ovanpå 
bålresterna (Hed Jakobsson 2017: 44). Möjligen kan en av de större högarna från tidigare generation ha 
plundrats i detta skede, i stenpackningen påträffades bl.a. en torshammarring och Hed Jakobsson håller 
det inte för otroligt att den kan ha placerats där i samband med ingreppet i graven. Under 900-talet 
fortsätter gravar att anläggas i gravgruppen och intrycket är att de är relativt homogent utförda vilket 
indikerar att det är en familjegrupp med fasta idéer kring gravläggningens praktik som utför 
begravningarna (Hed Jakobsson 2017: 45f). Under andra hälften av 900-talet anläggs åter en imposant 
hög, eller högliknande stensättning, vilken innehåller fynd och djur av samma exklusiva kvalité som i 
de äldre högarna. Denna gång är dock den gravlagde en kvinna och Hed Jakobsson tolkar detta som att 
hon utgjort familjens överhuvud, och att det är detta som avspeglas i gravskicket (2017:46). 

900-talet ser Hed Jakobsson som en tid med kraftig befolkningsökning i Valsta, eller en tid när
begravningspraktikerna ändras så att fler personer begravs i gravar vi kan återfinna idag. Under 900-
talet, ungefär när de två männen gravläggs i stora stensättningar på traktens gamla gravfält Norrsunda 
59, så skapas ett nytt gravfält, Norrsunda 39, ca 100 meter österut, på en höjdrygg med gravar från sen 
bronsålder-förromersk järnålder (Hed Jakobsson 2017: 49f). Gravarna på Norrsunda 39 förefaller följa 
samma gravtradition som följs på Norrsunda 59 och gravfältet utvecklas efter samma mönster. En stor 
och synlig hög anläggs på den högsta punkten och gravfältet får ett liknande inventarium av gravformer 
och gravinnehåll. Gemensamt för de båda Valstagravfälten är vidare att antalet djur som följer med i 
graven förefaller minska under 900-talet. En möjlig förklaring till det nya gravfältets uppkomst finns i 
att den tidigare familjen genomgått ett arvsskifte eller en gårdsklyvning, men det kan också vara ett 
utslag av att en ny familj anlänt till området (Hed Jakobsson 2017: 52).  

En avvikande detalj finns i att det nya gravfältet, Norrsunda 39, verkar ha omfattat två gravgrupper 
från början, en på krönet av höjden och en söderut i sluttningen. I den övre är kopplingarna till Norrsunda 
59 och männen som begravts i stora stensättningar tydlig, bland de första gravarna på det nya gravfältet 
finns en mycket likartad grav där en äldre man begravts under en treudd (Hed Jakobsson 2017: 52f). På 
den södra delen av det nya gravfältet anlades en rad mycket homogena runda stensättningar tillsammans 
med en välbyggd treudd, med större stenar i hörnen och en rest stolpe i mitten. Treudden saknade 
begravning och sätts istället i förbindelse med föreställningar om Yggdrasil (Hed Jakobsson 2017: 53; 
Andrén 2004). Det nya gravfältets framträdande hög innehöll de tydligaste statusmarkörerna och var för 
900-talet den grav som innehöll mest djur. Graven innehöll de kremerade resterna av en kvinna i minst
femtioårsåldern och var som de andra monumentalare gravarna rest på bålplatsen. Hed Jakobsson anar
att det finns ett samband mellan kvinnorna som uppnått hög ålder på det äldre gravfältet, Norrsunda 59,
och kvinnan i denna grav, alla har fått framträdande gravar och begravts med ibland stora
pärluppsättningar. Den stora högen på Norrsunda 34, och den stora högen intill som också var rest över
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en kvinna, är de enda gravarna i Valsta där halvädelstenar, karneol och bergskristall, ingått i 
pärluppsättningen (Hed Jakobsson 2017: 56). Avvikande för det nya gravfältet var också att 
begravningstraditionen här tillät att barn begravdes. Först i slutet av 900-talet får en flicka i 8-
12:årsåldern en grav på Norrsunda 59. Hon begravs dock med pärlor och fynd som indikerar att hon kan 
ha betraktats som en vuxen. 

Precis som Andersson iakttagit på Norrsunda 59 finns även på Norrsunda 34 spår av en 
begravningstradition som av både Andersson och Hed Jakobsson tolkas som utslag av en odalsmentalitet 
vilken gör att man återanvänder äldre gravmonument för nya gravar eller att man inkorporerar äldre 
gravöverbyggnader i nya gravkonstruktioner (Hed Jakobsson 2017: 59ff). Bl.a. har man i den 
monumentala högen på Norrsunda 34 en tid efter att kvinnan begravts i den brett ut ytterligare ett fynd- 
och djurrikt brandlager från en äldre mans bål över den. I brandlagret ingick mer ”boplatsrelaterade” 
fynd som gjutformsrester, keramik och bränd lera. Genom brandlagret hade sedan sju stolpar drivits ned 
i en fyrkant vilka kan ha utgjort en mindre byggnad med okänt syfte (Hed Jakobsson 2017: 60f). Alla 
de olika fenomenen kan anses vara uttryck för broaktiviteter. 

Även den gamla treudden på toppen av höjdryggen fick en hög placerad på sig, vilken delvis 
förstörde stensättningen men samtidigt anpassats till den så att en del av gravmonumentet synligt stack 
ut. Högen ovanpå treudden saknade dock en tydlig gravdeponering, vilket föranleder Hed Jakobsson att 
diskutera huruvida högen, precis som treudden, inte enbart behöver ses som ett gravmonument. Att 
bygga högar utan bendeponeringar är ett bra exempel på hur de fysiska kvarlevorna har en underordnad 
betydelse i det förkristna gravskicket. Förhållandet illustreras klart av Hed Jakobssons jämförelse med 
två runstenar från Broby bro i Täby (2017: 62). Stenarna U 135 och U 136 omtalar Estrid vilken lät resa 
en hög över sin man Östen som dött i Grekland (jfr även Carlsson 2015: 220). Att ett liknande 
förhållningssätt även fungerade inom den kristna begravningstraditionen illustreras av runpinnen Gr 15 
vilken återfanns i en kistgrav på kyrkogården i Herjolfsnes, Grönland. Runorna berättar att kvinnan vars 
grav den påträffades i hette Gudveig och att hon ligger i Grönlandshavet (Olsen 1949: 55; Imer 2017: 
62, 234). 

Under senare delen av 900-talet upphör gravläggningarna på Norrsunda 34. Varför kan vi bara 
spekulera i. Hed Jakobsson funderar om de en, eller två, gårdarna som begravt sina döda på gravfältet 
upphört eller om familjen dött ut. Eller har man förlorat sin status som självägande familj, eller har man 
av någon annan anledning blivit tvungen att inordna sig i den gamla gravkommuniteten på Norrsunda 
59 (2017: 64)? Uppenbart är att det aldrig genomfördes några kristna skelettbegravningar på Norrsunda 
34 och att upphörandet av gravläggningen på gravfältet sammanfaller med omorganiseringen av 
strukturen på det äldre gravfältet Norrsunda 59, där nu två gravgrupper utvecklats. 

Utöver det som händer på de två gravfälten Norrsunda 34 och 59 under 900-talet så anlägger man 
av någon anledning också en ensam grav på det tidigare övergivna 800-talsfamiljegravfältet Norrsunda 
283. Avskilt från de äldre gravarna och långt från de två gravfälten som var i bruk anlades en rund 
stensättning i vilken två brandlager deponerades (Hed Jakobsson 2017: 64). Möjligen har brandlagren 
deponerats samtidigt, men rapporten antyder att de skulle kunna härröra från två olika skeden (Hed 
Jakobsson & Lindblom 2012: 84). Senare har en stenkista grävts ned i stensättningen vilken troligen 
innehållit en skelettgrav. Antagandet stärks av att en nästan exakt parallell till stenkistan finns i 
Norrsunda 59 där en brandgrav i gravfältets östra del återanvänts för hela tre skelettgravar under samma 
tid. Bland några ensamma gravar som undersöktes på ett impediment söder on Norrsunda 34 fanns en 
hög där en skelettgrav också placerats i en äldre brandgrav (Hed Jakobsson 2017: 66). Som Hed 
Jakobsson föreslår tycks man i slutet av 900-talet velat göra någon form av markering på flera platser 
inom gårdsterritoriet. Möjligen i samma anda som den återaktivering av hög- och odalsbegreppet 
Andersson kan iaktta i slutet av 1000-talet?  
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Nytt gravskick, ca 950 – 1100 
Medan gravläggandet upphörde på det relativt nya gravfältet Norrsunda 34 fortsatte man använda 
Norrsunda 59, gravfältet som använts från början och som verkar ha haft en speciell status. Nu har dock 
strukturen på gravfältet ändrats och minst två gravgrupper används parallellt hädanefter (Hed Jakobsson 
2017: 66ff). Den nya strukturen har bearbetats av Andersson men det är av intresse för oss att Hed 
Jakobsson tillägger att en av de nya gravgrupperna saknar en tydlig grundargrav av den typ som annars 
förekommer i form av en större hög eller stensättning (Hed Jakobsson 2017: 67ff). Den nya gruppen har 
troligen inletts med gravläggandet av ett kristet par i en medelstor rund stensättning vilken innehöll två 
skelettbegravningar. Underst i graven hade en kvinna begravts och med henne fynd och pärlor med 
koppling till brandgravarnas begravningssed och med i graven fanns även en mindre torshammaring. 
Ovanpå hennes grav hade senare en man begravts i en kista. Graven innehöll dessutom hela tre knivar 
som placerats i och på, eller utanför, kistan (Hed Jakobsson 2017: 68f). Runt det potentiella 
anläggarparet samlades sedan både skelett- och brandgravar och inkluderandet av torshammaringar 
utgör en gemensam faktor. 

Under 1000-talet har majoriteten av de kristna skelettgravarna samlats söderut på gravfältet och de 
har en karaktär som påminner Hed Jakobsson om förhållandet med gravgårdar i Sigtuna (2017: 70). 
Samtidigt som de anläggs pekar hon ut att en ny gravgrupp med tydligt förkristna brandgravar anläggs 
i gravfältets norra del. Den norra gruppen innehåller sedan företrädelsevis brandgravar, bl.a. en treudd, 
och den södra skelettgravar, intressant nog har båda dock grupperna en grav där båda gravskicken 
kombinerats. Bland gravarna i den södra delen finns också en rektangulär stensättning med brandgrav 
från mitten av 1000-talet som utmärker sig genom att vara rik på fynd och innehöll bl.a. ett permiskt 
ryttareldstål och ett ovanligt silvermynt präglat i Milano omgjort till hänge (Hed Jakobsson 2017: 72f). 
Ursprungligen skall graven ha tolkats osteologiskt som tillhöra en ung kvinna eller en tonåring, Hed 
Jakobsson ser det dock för troligare att det är en ung man eller en dubbelgrav. I ljuset av resultaten av 
aDNA-analysen av Birkas krigaregrav Bj 581 (Hedenstierna-Jonson et al. 2017) så kan möjligen 
personens eller personernas kön åter problematiseras. 

Sent 1000-tal, och ett nytt kristet gravfält 
Under sent 1000-tal, när kristna skelettgravar förekommit på det gamla gravfältet Norrsunda 59 i mer 
än hundra år anläggs åter ett nytt gravfält i Valsta, Norrsunda 57, ca 60 meter norrut på samma höjdrygg 
som det gamla gravfältet (Hed Jakobsson 2017: 75). Gravfältet var helt igenom kristet och Hed 
Jakobsson väljer att kalla det gravgård snarare än gravfält. Hed Jakobsson använder begreppet gravgård 
för kristna gravplatser som helt saknar inslag av förkristna brandgravar, oavsett gravarnas utformning i 
övrigt (Hed Jakobsson 2017: 75). 

Som iakttagits på andra håll (jfr Tesch 2017) anläggs detta helkristna gravfält längre bort från 
gårdsläget, under förutsättningen att den samtida gården faktiskt låg där kartmaterialet antyder, och man 
verkar ha en vilja att exponera gravarna mot kommunikationsleder snarare än bebyggelsen (Hed 
Jakobsson 2017: 75). Gravfältets sexton gravar är centrerade runt en större stensättning och en större 
flack hög, men är i övrigt mycket homogent utformat med runda stensättningar med lätt välvd 
jordfyllning och en likartad inre struktur. Den inre strukturen utgjordes av en stenpackning som var 
påfallande lik de låga rektangulära stensättningar som täckte många av skelettgravarna på Norrsunda 59 
och under dem framkom stenkistor, stenramar eller träkistor (Hed Jakobsson 2017: 77ff). Gravskicket 
gav vidare ett välordnat kristet intryck utan de inslag av drag från de äldre begravningstraditionerna som 
kunde skymtas på Norrsunda 59. Gravarna innehöll mycket få fynd eller spår av dräktdetaljer, men bland 
dem fanns t.ex. en brodd som påträffades ytligt i den flacka högen, några få knivar vilka rapporten 
antyder placerats i kanten av eller utanför kistorna (Hed Jakobsson & Lindblom 2012: 61f), och två 
fragment av silvermynt. I en av gravarna hade en man silvermyntet placerat mellan framtänderna, och i 
samma grav påträffades en obränd svintand och en bit keramik eller bränd lera under huvudet (Hed 
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Jakobsson 2017: 79). Att det även fanns sex barn begravda gör att Hed Jakobsson antar att det kristna 
påbudet att alla skall begravas nått befolkningen som gravlade sina döda på detta gravfält.  

Gravgården bedömer Hed Jakobsson som samtida med de yngre gravarna på Norrsunda 59 och de är 
även samtida med och mycket lika i sitt utförande gravarna i grannbyn Säby. Gravfältet eller gravgården 
där, Norrsunda 53, har så många paralleller till Norrsunda 57 att Hed Jakobsson drar slutsatsen att man 
ingått i samma kultgemenskap och att det troligen varit samma personer som utformat och lett 
begravningarna på båda platserna (Hed Jakobsson 2017: 80). Talande påträffades även här mycket få 
fynd, men bland dem fanns en brodd deponerad i en kantkedja och bakom huvudet på skelettet i en av 
gravarna påträffades en obränd svintand och en bit keramik. På gravfälten här kan vi alltså se att en 
homogenisering av gravskicket skett och att man ingått i en form av bygde- eller församlingsgemenskap 
och/eller haft en eller flera personer gemensamt med auktoritet nog att genomdriva homogeniseringen. 
Talade är också att det inre gravskicket är ett välutvecklat kristet gravskick med kistor i olika former 
vilket kombineras med stensättningsmonument med koppling till det äldre gravskicket. 

Blockgravar och kultbyggnader på 1000-talets gravfält       
I studien av gravfälten i Valsta nämner Hed Jakobsson att det i Säbys gravgård, Norrsunda 53, finns en 
fyndtom blockgrav, precis som på Valstagravfältet Norrsunda 57 där två undersöktes (2017: 82). Hon 
nämner kort att de kanske kan ha med de kristna gravgårdarna att göra och lämnar saken sedan därhän. 
Saken behandlas inte heller av Gunnar Andersson, men i rapporten för undersökningen av Norrsunda 
57 framkommer att där fanns tre förhållandevis vällagda blockgravar vilka inte kunde dateras, men 
reflexmässigt fördes till bronsålder/äldre järnålder (Hed Jakobsson & Lindblom 2012: 53ff). I 
blockgravarna påträffades inga fynd, men i två av den framkom nedgrävningar under stenpackningen 
där troligen någonting organiskt deponerats. En av blockgravarna, eller blockanläggningarna, 
överlagrades dessutom av en skelettgrav vilket antyder ett kronologiskt förhållande. Möjligen är 
anläggningarna från den äldre perioden, men samstämmigheten i deras närvaro på de båda gravfälten 
antyder att Anna Hed Jakobssons aning kan vara riktig. Om så är fallet ser vi ett av de yngsta uttrycken 
för den långa kedja av anläggningar som via blockgravar och stenpackningar, ibland kombinerade med 

Fig. 84. På gravfältet Norrsunda  
59 finns fem rektangulära sten-
konstruktioner vilka troligen tjänat 
som sakraliserade rum för ritualer 
kring de döda eller kommunikation 
med det övernaturliga. Bearbetad 
från Hed Jakobsson (2017: fig. 32). 
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amulettringar, leder bakåt i tid via Lunda och moränimpedimenten med spår av sten- och benpraktiker 
till den äldre järnålderns och bronsålderns kollektiva kosmogoniska offer- och begravningspraktiker. 

Vi har tidigare diskuterat de fyrkantiga anläggningar Andersson tolkade som likbodar eller hus med 
kultanknytning på gravfältet RAÄ 59/Norrsunda 59. Hed Jakobsson vidgar perspektivet på dessa till det 
näraliggande Säby där en kvadratisk fyra meter stor anläggning med stenram på tre sidor påträffades i 
vilken fynd av brända spridda och deponerade ben gjordes tillsammans med keramik och bränd lera 
(Hed Jakobsson 2017: 82; jfr Östmark 1981: A8). Hed Jakobssons kopplar anläggningen till samma 
sorts kultaktiviteter som i de fyra strukturerna på Norrsunda 59. Hed Jakobsson har troligen rätt och det 
är både spännande och delvis överraskande att finna en sådan struktur i en helt kristen gravgård med så 
pass sena dateringar.  

I genomgången av gravfälten har Hed Jakobsson även valt att omtolka en av de rektangulära 
skelettgravarna, den ca 8 x 4 meter stora A17, som påträffades i Norrsunda 59:s östra del (2017: 82ff). 
Andersson berör den mycket lite i sin analys, troligen pga. att den registrerats som möjlig skelettgrav 
men utan bevarade kvarlevor. Hed Jakobsson däremot uppmärksammar att anläggningen har samma 
karaktär som de andra fyra parplacerade ”kultbyggnaderna” vilka enligt Andersson utgjort ett kristet- 
och ett förkristet rum, men då den varit placerad i en gravgrupp som endast innehöll brandgravar så 
behövde den endast ett rum (2017: 82ff). Anläggningen innehöll samma ”boplatsrelaterade” fynd som 
förekommer i liknande anläggningar, nitar, spikar, bränd och förslaggad lera, obrända djurtänder, 
enstaka keramikbitar, kvartsbitar och tre knivfragment, varav en kniv var placerad i kantkedjan.  

Anläggningen beskrivs ganska vagt av Hed Jakobsson och nämns inte ur denna synvinkel hos 
Andersson. I rapporten från Valsta-undersökningen finns flera intressanta detaljer som knyter 
anläggningen tydligare till de konstruktioner av troligen kultisk karaktär vi kommer diskuterar närmare 
längre fram. På gravfältet Norrsunda 59 finns tre tydliga ryggar med berg i dagen. Denna anläggning är 
förlagd i utrymmet mellan två av dem och inpassad i det rum som bildas av ena berghällens 
halvmåneform (Andersson 1997c: 5). Platsen sluttar västerut så konstruktionen får något av en 
terrasskaraktär. I dess inre delar ligger den dikt an mot berget och de två yttre hörnen är markerade av 
större stenblock. Centralt i den rektangulära anläggningen finns även en 3 x 1 meter stor oregelbundet 
rektangulär stenpackning, där delar av stenarna i den övre delen var kantställda. Andersson väljer att 
kalla stenpackningen för en stenkista (1997c: 30). Området mellan den delvis skadade kantkedjan och 
centralpackningen var av kulturlagerkaraktär och innehöll utöver de nämnda fynden inslag av skärvsten 
och bränd lera, ställvis med sotfläckar. 

Stenkistan i sin tur var uppbyggd av två lager sten och vilade i ett tunt lager kulturpåverkad jord 
direkt på berghällen. Själva kistan var något förskjuten i sin placering gentemot den rektangulära 
anläggningen och hade en närmast nord-sydlig orientering när anläggningen var orientera mer åt NNV-
SSO. I mittkistan hittades centralt placerad i ytan en sköldbuckla och i övrig fanns endast en obränd 
djurtand och ett bränt ben i packningen (Andersson 1997c: 30). När Hed Jakobsson diskuterar 
anläggningen lyfter hon även fram de två minatyrskäror som hittades under schaktningen av 
anläggningen, något Andersson inte nämner utöver i fyndlistan (Hed Jakobsson 2017: 83f). 

Under stenkistan hittades en grop med oklar funktion. Utöver cirkulära fläckar med sand, 
lerklumpar och större kolbitar var gropen tom. Ifråga om gropen verkar inte Hed Jakobsson göra 
kopplingen till nedgrävningarna i blockgravarna på de rena gravgårdarna hon diskuterar, men i ljuset av 
anläggningstypernas gemensamma rötter så blir den intressant (Hed Jakobsson 2017: 83f).  

Sköldbucklan och miniatyrskärorna gör att vi i den här relativt sena kontexten, där den långa 
samexistensen med kristen gravpraktik renodlat vissa förkristna gravtraditioner, kan se en parallell till 
gravfältet i Broby som undersöktes i samband med Norrortsleden, där framkom utöver gravarna bl.a. en 
märklig rektangulära stenkonstruktion och en blockgrav med stenspackning (Grön & Sundberg 2005).  

Den märkliga anläggningen i Broby inramades av en ca 9 x 3 meter lång stenram som var öppen i 
den norra gaveln och även indelad i tre rum av inre stenrader. Intill den södra gaveln hittades en 
torshammaring. I det inre rummet påträffades en rund stensättning konstruerad av tre stencirklar ovanpå 
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Fig. 85. Rektangulära stensättningar med mer än gravfunktion finns på många platser, bl.a. Valsta, Arkels 
tingstad och Lilla Ullevi. En av de större finns i Broby, Täby 313:2. Notera hur den leder fram till hällen. Från 
Grön & Sundberg (2005: 105, fig. 15a). Foto: Camilla Grön, Riksantikvarieämbetet, UV. 



Del II. Materialitet i förändring 
 

385 
 

ett brandlager. Ovanpå brandlagret hade obrända delar av ett bäcken, lårben och korsben från en vuxen 
man lämnats. Det något större mittre rummet hade centralt några markfasta stenar och en mindre 
stensamling. Centralt fanns även ett sotigt lager med spridda brända ben och en liten keramikbägare. I 
det norra rummet påträffades en spjutspets nedstucken i ”öppningen” samt två lager av spridda brända 
ben. Samtliga brända ben från det norra och det mittersta rummet var skallfragment (Grön & Sundberg 
2005: 12; Grön 2008: 321).           

Anläggningen från Broby är förvisso betydligt mer komplex än de rektangulära stenramarna med 
gles packning som fanns i Valsta 59 och har i sitt materiella uttryck en mer renodlad dödsrelaterad natur. 
Det finns dock stora likheter mellan anläggningarna om man tittar på gravfältskontexten där gravar från 
båda trosriktningarna förekommer. De förkristna symboliska praktikerna tycks också där ha 
accentuerats eller renodlats. Även där förekommer innanför stenramen kol och spridda fynd inklusive 
keramik och brända ben tillsammans med en stenpackning eller rund gravmarkering. Centralt i 
kompositionen figurerar en vapendetalj. Närvaron i Valsta 59 av den centrala stenpackningen med 
sköldbucklan ytligt antyder även att anläggningstypen inte utgjort fundament till byggnader.  

Hed Jakobsson förefaller däremot att tolka anläggningarna efter samma linje som Andersson. Hon 
finner inga liknande strukturer på de andra Valstagravfälten, Norrsunda 283 och 34, men spekulerar om 
stolpkonstruktionen ovanpå högen i Norrsunda 34 kan ha haft en liknande funktion då fynden där också 
kategoriseras som ”boplatsrelaterade”. Speciellt intressant blir hennes slutsats att  då den här typen av 
kultrelaterade anläggningar inte uppträder på de andra gravfälten så verkar det som att de uppträder först 
under den sena vikingatiden eller 1000-talet (Hed Jakobson 2017: 85f). I jämförelse med många av de 
liknande sten- och ben-anläggningar vi berör i det här arbetet så är dateringarna till sen vikingatid 
uppseendeväckande och avvikande. Möjligen kan deras datering nyanseras med att deras närvaro på det 
äldsta och kontinuerligt använda gravfältet Norrsunda 59 antyder en äldre historia, samt att 
anläggningarna mycket väl kan ha använts under en längre tid än deras placering i de olika 
gravgrupperna ger vid handen. Ur det perspektivet kan frånvaron av liknade konstruktioner på de andra 
gravfälten snarare ses som att de är ett äldre drag. Dock finns anläggningar med gemensamma rötter, i 
form av blockgravarna, på det kristna Norrsunda 34.  

På gravfältet i Broby vi berörde ovan hittades också en blockgrav, A8056, där ett markfast block 
omgivits av en oregelbunden ca 6 x 7 meter stor rektangulär stenpackning, främst av skärvig eller 
skörbränd sten, i vilken närmare femtio koncentrationer av bränt ben påträffades tillsammans med stora 
mängder keramik(Grön & Sundberg 2005: 12f, 47ff, 73). Minst 30-talet kontexter innehöll ben från små 
barn, 0-7 år, och ytterligare ett tiotal kontexter från vuxna. De flesta av benen föreföll ha spritts ut eller 
placerats på packningen eller mellan stenarna, tretton i urnor, fem i lager och minst 28 områden med 
spridda brända ben. Kopplingen till Valsta är utöver den generella praktiken med ben och sten en 
amulettring med två skäror vilken hittades deponerad i anläggningens sydvästra del. 
Uppseendeväckande är att amulettringar av den här sorten vanligen har miniatyrskäror, skärorna på 
denna är dock i naturlig storlek. Kol från två brandlager i stenpackningen har 14C-daterats till 260-90 
BC respektive 120 BC-70 AD, Kal. 2 sigma. (Grön & Sundberg 2005: 21ff), vilket gör att undersökarna 
placerar anläggningen i den perioden. Tyvärr hade många fler dateringar behövts för att kunna fånga in 
anläggningens användningsperiod. Amulettringar som fenomen är betydligt senare vilket antyder att 
åtminstone en senare deponering gjorts. 

Ytterligare en koppling mellan gravfältet i Broby och huvudgravfältet i Valsta, Norrsunda 59, finns 
i höggraven A1:s spektakulära konsekrationskors. Det kan mycket möjligen ha en mindre motsvarighet 
i Brobys grav A1376, en rektangulär 3x4,5 meter stor fylld stensättning. När den övre stenpackningen 
avlägsnats framkom en stenpackning som i rapporten beskrivs som först med antydan till korsform, men 
varefter lagren av sten avlägsnades ned i gravschaktet så beskrivs den som korsformig (Grön & 
Sundberg 2005: 36). Anläggningsbeskrivningen är dock en smula vag och inga foton finns så kopplingen 
får än så länge ses som spekulativ. 
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Vem låg bakom den nya begravningsplatsen? 
I slutet av sin redogörelse ställer Anna Hed Jakobsson frågan vem som skapade den nya gravgården 
Norrsunda 57 med sitt homogena kristna gravspråk (2017: 86), norr om det gamla gravfältet Norrsundna 
59 medan det senare fortfarande var i bruk. Det är även något man har spekulerat kring rörande just det 
här gravfältet och kring liknande gravfält tidigare. Om det är samma människor som begraver sina döda 
på de två gravfälten har man samma uppdelning av döda som under 800-talet. Men frågan varför de 
begravs på två platser är fortfarande obesvarad, eller är gravgården Norrsunda 57 yngre (Hed Jakobsson 
2017: 86)?  

Det mesta pekar på att det gamla gravfältet Norrsunda 59 och det nya, helt kristna, Norrsunda 57 
utnyttjas samtidigt. Det är svårt att avgöra om det varit samma familj som begravt på de båda 
gravplatserna utan DNA-analyser och även med DNA-analys skulle man potentiellt bara kunna fånga 
upp den kroppsliga aspekten av familjen, vilken vi vet endast utgör en del av familjefenomenet. 
Skillnaden i uttryck på de två gravfälten är påfallande stor och kan indikera att det inte är samma grupp 
människor som gravlagts på dem (Hed Jakobsson 2017: 86). De fem personer som begravs under 1000-
talets sista del eller i början av 1100-talet på Norrsunda 59:s norra del, tre av dem spektakulärt i den 
renoverade högen A1, är alla vuxna personer som förefaller begravits i grannlåt som inte stod de äldre 
gravarna efter. Flera av dem med dekorerade bälten som Andersson kopplar till den nya trons män (Hed 
Jakobsson 2017: 86f; Andersson 2005: 125ff). Trots att Hed Jakobsson nyanserar Anderssons tolkning 
av bältena med Charlotte Hedenstierna- Jonsons (2006: 64), att de främst skall ses som rang- eller 
ämbetstecken i cirklarna kring kungamakten, så finns ändå den kristna kopplingen. Båda förklaringarna 
placerar personerna med bältena som socialt framstående och kristna personer, vilka förefaller ha haft 
goda kontakter med en miljö där de östeuropeiska och östkyrkliga influenserna var starka (Hed 
Jakobsson 2017: 88). Precis som Andersson placerar hon också den miljön i Sigtuna. 

Gunnar Andersson och Anna Hed Jakobsson är vidare överens om att de tre korsformigt placerade 
gravarna i högen A1 på Valstas centrala gravfält skall ses som en form av konsekrering av hela gravfältet 
och dess historiska sammanhang. Sedan förespråkar Andersson en tolkning av syftet bakom 
konsekrationen som vilar på odalbegreppet och hävdandet av kollektivets position och nedärvda 
rättigheter i konflikt med den expanderande kungamaktens centraliserings- och individualiserings-
tendenser (Andersson 2005: 52f; Hed Jakobsson 2017: 88f). Hed Jakobsson beskriver det som en form 
av religiös olydnad riktad mot den expansiva kungamakten och kyrkan som kom till uttryck i hela 
Mälardalen (jfr Tesch 2014; Ersgård 2006). I linje med det anses de nya kristna gravfälten vara anlagda 
av människor med en mer positiv inställning till kungamakt och kyrka, dock föreslår Hed Jakobsson en 
annan förklaring som är nästan den motsatta. Som hon ser det var det inte samma personer som 
begravdes på det nya kristna gravfältet och det gamla kontinuerligt använda Norrsunda 59 (2017: 89f). 
Bärarna av bronsdekorerade bälten och de som begravdes i A1 med exklusiva kristna fynd tillhörde i 
hennes förklaring kretsen kring Sigtuna och var lojala mot såväl kung som kyrka. De var ledande i 
samhället och stängde det gamla gravfältet som ett led i implementerandet av en ny social och religiös 
ordning. Men detta ställningstagande resulterade främst inte i inrättandet av gravgårdar utan man sökte 
flytta begravningarna från gården till kyrkogården (Hed Jakobsson 2017: 89f).  

Den förklaringen innebär vidare att det inte var Valstaborna generellt som började begravas på en 
kyrkogård i närheten, utan de framstående ättlingarna till de som begravdes med bronsbälten. Vilka de 
då var som begravdes på gravgården Norrsunda 57, vet Hed Jakobsson inte, men hon för fram att de 
troligen inte var samma grupp människor eller att möjligheten är att denna typ av gravgårdar har varit 
knutan till nyetablerade byar eller gårdar (2017: 89f). Konsekvensen blir att gravfälten, eller 
gravgårdarna, som nyanläggs representerar befolkningsskiktet som är mindre bemedlade och inte har 
tillgång till mark eller gravfält som representerar deras förfäders rötter i odaljorden på samma sätt som 
samhällets ledande. De har heller inget incitament att behålla gamla gravtraditioner eller maktpositionen 
att hävda dem i mötet med den nya ordningens företrädare. 

Hed Jakobssons övergripande analys belyser en del av problemet med dateringar av gravfält, men 
även fenomenet vi berört tidigare med att det är mindre metodologiskt fokus på att datera traditioners 
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eller praktikers upphörande än deras införande. Uppgifterna i Anderssons publikationer (1997, 2005) 
gör gällande att Valstas gamla gravfält, Norrsunda 59, används fram till ca 1150. I löptexten refereras 
dock oftast till det tidiga 1100-talet. Möjligen avspeglar 1150-dateringen bredden i 14C-dateringarnas 
kurvor snarare än en trolig situation. Det är också oklart när brandgravarna upphör på gravfältet då 
varken Andersson eller Hed Jakobsson berör det. Möjligen försvann de strax innan renoveringen av hög 
A1 eller så var de parallella gravskick hela tiden. Att identifiera båda gravskickens början och slut borde 
vara en prioritet vid varje undersökning. 

Plundrade högar och granater 
Bearbetningen av materialet från de många gravfältsundersökningarna i Valsta nyanserar Anderssons 
resultat och sätter dem i ett större sammanhang. Speciellt samspelet mellan de olika gravfälten tillför 
ytterligare en dimension som inte framkom i Anderssons studie. Anna Hed Jakobsson avslutar sin 
publikation med två korta kapitel, det ena föreslår att bebyggelsen på Norrsunda 59 som Andersson 
beskriver som ett medvetet förhållningssätt till det förflutna troligen anläggs tidigare än han räknar med, 
i intervallet 1030-1260 och så gott som samstämmig med dateringarna av de sista gravläggningarna i 
högen A1 (Hed Jakobsson 2017:93). Hon håller dock med om att förhållandet till de äldre gravarna 
förefaller pietetsfullt. Dock blir den stora högens gravar plundrade vid ungefär samma tid, något som 
motsäger bilden något (Hed Jakobsson 2017: 94; jfr Hållans Stenholm 2012: 210 och Andersson 1997: 
58 som presenterar tidpunkten som oklar). Förklaringen till ingreppet har vanligen sökts i regelrätt 
plundring eller omdeponering av benen i själva högen, Hed Jakobsson vill dock föreslå att resultatet 
också kan ha uppkommit av att man flyttat benen till Norrsunda kyrka, en idag klassisk 
förklaringsmodell som kan härledas till Osebergsgraven och Haralds flytt av Gorms kvarlevor till kyrkan 
i Jellinge (Hed Jakobsson 2017: 95, med anförda referenser). Flytt-scenariot vidareutvecklas senare av 
Hed Jakobsson och Runer i boken Skiftet (2017). Kyrkan kvarlevorna från högen A1 flyttades till bör 
ha varit Norrsundakyrkans föregångare i trä. Närvaron av träkyrkor är svårbelagd i Uppland, men Hed 
Jakobsson argumenterar utifrån närvaron av runristade hällar som påträffats på kyrkoplatsen (Hed 
Jakobsson 2017: 96; Tollin 2010: 152). Hällarnas ornamentik daterar dem till perioden 1070-1130 e.Kr., 
vilket gör Norrsunda kyrkogård till samtida eller möjligen något yngre än de sista gravarna på gravfältet 
Valsta 59 eller gravgårdarna i Valsta och Säby. Flytten av benen sätts också i ett historisistiskt 
sammanhang av samma slag som när man anlade 800-talsgravarna i Norrsunda 59 intill gravarna från 
romersk järnålder och de efterföljande versionerna av hög A1 ovanpå de äldre gravarna. Att flytta benen 
till kyrkogården skapade en grundargrav på kyrkogården som kunde länkas bakåt via högen de vilat i 
till förfäder och narrativ i familjens förflutna (Hed Jakobsson 2017: 96). Hypotesen är intressant och 
förfarandet kan ses som att man skapar ett narrativt minnespalimpsest vilket knyter samman de olika 
fenomenen. 

Till sist nämner vi kort den maktnod som Andersson refererar till i sin utblick till området kring 
Valsta. Där, speciellt i området kring Nordians hög, skriver han att representanter för överheten har satt 
sina spår i kyrkobyggen och arkeologiskt material. Hed Jakobsson diskuterar samma bebyggelse- och 
gravkomplex, men lyfter fram fyndet av en vendeltida verkstad i Valsta som aldrig bearbetats ordentligt 
(2017: 101ff). Tillsammans med rester av bronsgjutning och förgyllningar påträffades i hantverkslagret 
hela 575 granatavslag (Andersson & Hållans Stenholm 2006). Granaterna är troligen spår av cloisonné-
arbeten och fyndet är ett av de största som gjorts, med paralleller i platser som Gamla Uppsala och Helgö 
(Hed Jakobsson 2017: 102; Ljungkvist 2011: 56; Sarén Lundahl 2011). Fyndet har inte fått särskilt 
mycket uppmärksamhet men torde utifrån kontexten indikera ett nära förhållande till samhällets högsta 
skikt och antyder vilken typ av miljö platsen utgjort. 
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Begreppet gravgård 
Termen gravgårdar som nu påtagligt figurerar i texterna myntades i samband med undersökningarna av 
kvarteret Nunnan i Sigtuna, för att skilja de tidigkristna gravplatserna där från de tidigkristna gravfälten 
och de senare kyrkogårdarna i staden (Tesch 2014: 107). Ursprungligen innehöll begreppet alltså utöver 
de genomgripande kristna konnotationerna även inslag av spänningen mellan stad och landsbygd och 
en underförstådd bild av relativt homogent ordnade gravar. Sten Tesch skriver i artikeln ”Skiftet och 
Sigtuna. Hybriditet och motstånd som en del av Mälarområdets kristnande” att det för honom med tiden 
blivit uppenbart att de nyanlagda gravfälten på landsbygden, dvs. de gravfält som anläggs för enbart 
kristna begravningar istället för de med kontinuitet där båda religionerna delar på utrymmet, har mer 
gemensamt med de reglerade gravplatserna i Sigtuna än de gamla ättebackarna (2017: 12, not 8). Därför 
har han senare börjat applicera begreppet gravgårdar även på dessa.  

Begreppet har därefter genomgått en betydelseglidning och definieras nu av Tesch själv som ”… 
en tidigkristen gravplats utan kyrkobyggnad” (2014: 107). Det är även i den betydelsen Anna Hed 
Jakobsson använder begreppet. Med den tidigare genomgången av gravfälten och gravgårdarna i Valsta-
trakten i minnet kan vi dra slutsatsen att begreppet förlorat all anknytning till dikotomierna stad – 
landsbygd, förkristna välvda gravmonument – låga eller frånvarande kristna gravmonument och 
naturligt framväxta gravrum – ordnade gravrum som det tidigare hade. Begreppet förefaller användbart 
för att illustrera att förändringen från det förkristna till det medeltida kristna gravskicket inte skall kan 
förklaras som en dikotomi och två kronologiska faser, utan snarare en längre process med flera steg. I 
jämförelse med Ambrosianis bedömningsmodell av gravfälten, vilken byggde på visuell bedömning 
utan undersökning, lider detta begrepp av motsatsen, dvs. att utan undersökning kan inte ett gravfält 
bedömas vara en ättebacke med inslag av båda gravskicken eller en kristen gravgård. Som etikett på ett 
arkeologiskt fenomen, i den Ambrosianska-Hyenstradska bedömningsskolan, vilket skall passa in i 
raden av gamla gravfältstermer är det därför en smula problematiskt. Källmaterialets materialitet har 
inget att göra med huruvida det får bedömningen gravfält eller gravgård utan det är endast 
trosbedömningen som avgör. En visuell bedömningsskillnad kan, enligt Tesch, dock finnas i det att 
gravgårdarnas gravmonument, som resultat av att de ofta är mindre, ligger närmare varandra än på de 
traditionella ättebackarna och att gravgårdarna ofta är förlagda längre bort från boplatsläget än de äldre. 
Gravgårdarnas exponering skall då även var mer riktad mot kommunikationsvägar än de äldre (Tesch 
2017: 15, med anförd litteratur). Hur väl prövad den hypotesen är är dock oklart. 

Dynamiken grav – gravfält – bygdens gravfält 
Anna Hed Jakobssons analys av gravfälten i Valsta och deras sammanhang är ett bra komplement till 
Gunnar Anderssons djupstudie av Valstagravfältet RAÄ/Norrsunda 59 och gravfältet i Skälby. Trots att 
de inte alltid förordar samma tolkning och har något olika dateringar av anläggningar ger de båda en 
gemensam bild av ett gravskicks förändring under processen som brukar kallas kristnandet. Utöver att 
förändringen av det individuella gravskicket, och praktikerna som skapar det, tydligt kan ses som en 
långsam process där snabbare individuella och platsbundna ställningstaganden samspelar med 
långsamma och mer övergripande strukturer kan Hed Jakobsson visa att samma dynamik ligger bakom 
skapandet av gravfälten och deras landskapsanknytning. Att det finns ett samband mellan geografi och 
utvecklingen av kristna gravfält har observerats tidigare och Anderssons och Hed Jakobssons studier 
bekräftar att sociala nätverk troligen varit avgörande för spridningen av begravningspraktikerna (Tesch 
2017: 16, jfr Zachrisson 1998: 154) 

Gravfältsbyggarna i Valsta visar också att synen på gravar och gravfält delvis har förändrats sedan 
Gunnar Anderson skrev sin lic-avhandling. Synen på skiftet som en långsam process med starka 
synkretistiska och ackulturella inslag som Andersson förespråkade har delvis accepterats inom den 
akademiska sidan av arkeologin, men om den hunnit avspeglas i den byråkratiska är dock oklart. 
Möjligen kan Anna Hed Jakobssons publikation ses som att den börjat accepteras även där. 
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Att det finns kristna skelettgravar på gravfälten från andra halvan av 900-talet i Valstatrakten får 
ses som normalt och ett utslag av en nu fullt skönjbar process. Det är även något som borde spegla 
förhållandena i andra delar av Mälardalens centralbygder. Problemet med att bedöma när den första och 
sista graven anlades hos parallella gravskick är dock fortfarande påtagligt. Kombinationen av Gunnar 
Anderssons och Anna Hed Jakobssons djupstudier av gravfälten och dynamiken mellan dem i Valsta-
bygden lyfter fram potentialen hos både fokuserade platsstudier och jämförande bygdestudier. Båda har 
dessutom nyanserat den klassiska bilden av förändringen från brandgravskick till skelettgravskick 
avsevärt. Att förändringen skedde är självklart, men nu framstår frågan snarare vara hur samexisterade 
de? Vi bör kanske fråga oss hur lång tid det tog innan de nya kristna föreställningarna kring 
skelettgravskicket inte längre kunde ses som en del av det äldre mer inklusiva gravskicket. Vi vet inte 
vilka föreställningar som styrde utformandet av de olika gravskicken, men mycket pekar på att genus 
och social ställning samt hur gravmonumenten kunde inkorporeras i ett lokalt narrativ knytet till ätt, 
familj och markägande var av stor betydelse. Möjligen spelade ett personligt förhållande till ett visst 
övernaturligt väsen en roll eller så utformades gravritualen utifrån den döde personens livshistoria eller 
karaktären av dess död där bl.a. olika typer av djur fyllde olika funktion, som Andersson diskuterar (jfr 
Price 2013). Det framträdande draget hos det förkristna gravskicket är att det tycks anpassas individuellt 
efter sammanhanget i vilken den döde avlidit och kollektivets behov. Gravpraktikerna används aktivt 
för att skapa minnen och monument anpassade efter samhällets eller utförarnas behov. 
Kristnandeprocessen och skapandet av ett kristet begravningskollektiv bör ha gått mycket långt innan 
praktikerna kring en kristen persons begravning började komma i konflikt med de äldre praktikerna till 
den grad att de inte längre kunde inlemmas i gravskicket. 
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Kapitel 8 
Sammanfattande diskussion 

I Inledningen av detta arbete ställdes frågan vad är den yngre järnålderns gravskick? Följdfrågorna blev 
naturligt hur beskrivs gravskicket och hur har man kommit fram till bilden man beskriver? Frågorna 
besvarades i avhandlingens gravskickshistoriografiska Del I, där åtta verk vilka format beskrivningen 
av gravskicket studerades närmare. Ursprunget till gravskicksbeskrivningen fanns i Oscar Almgrens 
speciella bebyggelsehistoria från början av 1900-talet. Under 60- och 70-talen kodifierades sedan bilden 
av gravskicket genom Björn Ambrosiani och Åke Hyenstrands publikationer. Terminologin byggde 
främst på den som användes inom Riksantikvarieämbetet och Ambrosianis modell, vilken blev mycket 
inflytelserik, slog fast den tvådelade grova kronologin. Modellen och den svenska exploaterings, eller 
förvaltningsarkeologins, struktur kom under den bebyggelsearkeologiska perioden fram till 90-talet att 
snävt forma arkeologins syn på gravar. Anne-Sofie Gräslunds publikationer visar att det samtidigt fanns 
ett kvalitativt sätt att studera gravar som egna fenomen. Gräslund tog under tidigt 90-tal åter upp frågan 
om kristna begravningar på ättebackarna. Från och med 90-talet, och bl.a. Agneta Bennet och Anders 
Kaliffs publikationer, öppnade religionsarkeologin för flera olika sätt att studera gravmaterialet. Gunnar 
Anderssons lic-avhandling presenterade det tidiga 2000-talets arkeologiska syn på vikingatidens 
gravskick och slog hål på myten om en snabb kristnandeprocess polariserad efter linjerna hednisk – 
kristen. Andersson förespråkade att den sena vikingatiden endast kunde förstås som ett utslag av 
synkretism och att periodens gravskick varken kunde betraktas som hedniskt eller kristet.  

Del I i föreliggande avhandling avslutades med att de olika perspektiven och problemkomplexen 
vilka utkristalliserats under genomläsningen av de gravskicksformativa texterna summerades. 
Summeringen behandlade flera aspekter vilka påverkat framväxten och utvecklingen av det 
arkeologiska gravskicket både inifrån arkeologin som akademiskt ämne och inom den undersökande 
verksamheten, samt även från samhället i sig. Speciellt förförståelsen kring gravbegreppet, den snäva 
definitionen av en grav och hypoteserna rörande förändring av gravskicket visade sig ha stor påverkan 
på hur gravskicket studerats och beskrivits. 

Ur detta lyftes därför frågan om hur gravskicket förändrades under yngre järnåldern och hur de 
gravpraktiker vilka inte ryms inom den äldre definitionen av gravskicket kommer till uttryck? Frågorna 
bearbetades i avhandlingens Del II och resulterade i att två aspekter behandlades närmare. Den första 
behandlades i kapitel 4, Nya gravskick, gamla ben- och stenpraktiker, och rörde frågan om gravskick 
vilka tidigare inte inkluderats i definitionen av en grav. Avgörande för förståelsen visade sig vara ben- 
och stenpraktiker knutna till synen på individen och behandlingen av kroppen efter döden. Frågan visade 
sig också identifiera en förändring av gravskicket vilken sker under början av den yngre järnåldern. Den 
andra aspekten behandlades i kapitel 7, Det uppländska gravskickets förändring under yngre järnålder, 
och rörde förändringen i gravskicket under den sena vikingatiden och övergången från brandgravskick 
till skelettgravskick. För att förstå förändringen i gravskick under järnåldern användes ett 
minnesperspektiv och de olika gravpraktikerna analyserades utifrån idén om bropraktiker, 
minnespraktiker vilka medvetet skapar en länk mellan det förflutna och framtiden. Den teoretiska och 
forskningshistoriska bakgrunden till de båda kapitlens studier presenterades i två kapitel; ett rörande 
gravskick och religionsförändring, där främst kristnandeprocessen och religionens strukturella roll i 
samhället kort diskuterades och ett rörande den kulturella minnesforskningens perspektiv. I det senare 
diskuterades främst minnets roll i landskapet, monumentens gravitation, samt praktiker och 
materialitetens förmåga att förmedla minne. Rörande båda aspekterna studerades frågan genom 
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fallstudier. I fallstudierna behandlades de två typer av genomgripande förändringar gravskicket 
genomgår under yngre järnålder. Den äldre förändringen innebar att den direkta kopplingen mellan sten, 
berg i dagen och ben blev vagare. Det tidigare förhållandet yttrade sig som en starkare kollektiv koppling 
mellan ben och landskapet än mellan individen och ett individuellt gravmonument. Den yngre 
förändringen är mer bekant, genom den byts brandgravskicket mot ett mer individuellt, men 
avindividualiserat, skelettgravskick genom kontakten med kristna gravpraktiker. Nedan kommer 
slutsatserna från kapitel 4 och 7 diskuteras och sammanfattas. 

Nya gravskick, gamla ben- och stenpraktiker. 
Kapitel 4 diskuterade flera vaga gravskick, i jämförelse med den äldre snävare definitionen av graven. 
Den tydligaste gemensamma nämnaren för gravskicken finns i praktikerna kring hanteringen av ben och 
sten. Fler av aspekterna i detta kapitel har tidigare identifierats av Bennet (1987a) och Kaliff (1997 mfl.) 
och vi kan nu bekräfta att fler av bronsålderns och den äldre järnålderns karaktäristiska gravskick lever 
kvar in i yngre järnålder, men att de långsamt försvinner eller anpassas till nya former. Under den yngre 
järnåldern finns också flera typer av gravskickstrender parallellt vilka, som Almgren redan identifierade, 
kan förändras i olika takt inom samma gravtyp. Flera av det äldre gravskickets element lever vidare i 
kultuttryck kopplade till hantering av ben- och sten, men tycks förlora delar av den tydliga anknytning 
till mänskliga ben. 

Det äldre gravskicket innefattade både individuella begravningar med individuella gravmonument 
och ett större antal vagare gravtyper där varken individens ben hölls sammanhållna eller individualitet 
framhävdes. Den kosmologiska kopplingen mellan sten och ben, individ och landskap, är av avgörande 
betydelse för förståelsen av gravskicket. Flera, bl.a. Bennet (1987a), Appelgren och Renck (2007) och 
Herschend (2009) har visat att behovet av synliga gravmonument främst styrs av viljan att etablera en 
plats och en ätt än att skapa individuella gravmarkeringar. Efter att några synliga gravmonument 
etablerat platsen visuellt återanvänds de och platsen återkommande för begravningar där ben deponeras 
mer eller mindre markerat i relation till stenpackningar, block eller de manifesta monumenten. De döda 
individernas ben placeras även på andra platser i landskapet, t.ex. i stensträngar, röjningsrösen, åkrar 
och på boplatser. Gravfältet är navet i det lokala minneslandskapet och den kollektiva identiteten.  

Förhållandesättet till de döda och landskapet motsvarar den muntligt traderade minnesstrukturen. 
Det kulturella minnets ickelinjära mytiska tidsuppfattning och landskap materialiseras genom de tydliga 
gravmonumenten vilka är narrativt knutna till mytologiska gestalter eller sociogoniska händelser. I ett 
längre tidsperspektiv behöver därför inte alla människor få tydliga gravmonument, utan genom det 
individuella och kommunikativa minnets praktiker skapas snarare en materiell koppling mellan 
människorna och landskapet de lever i. Om kosmologin har en cyklisk syn på liv och död sjunker också 
behovet av individuella gravmonument, med undantag av de som har betydelse för traderingen av det 
kulturella minnets myter och avgörande ögonblick. Ur det kosmologiska perspektivet får både de 
individuella utmärkande monumenten och platserna där ben och sten strösslats en central roll i 
regenerationen av samhället och tillvaron, de förra ur ett sociogonisk strukturerande perspektiv och de 
senare ur ett mer fruktbarhets och kosmologiskt.  

Förändringen av brandgravskicket under den yngre järnåldern innebär att de yttre gravmonumenten 
blir fler men homogenare, och brandlagren inkluderar mer djur och föremål, för många men inte alla. 
Mängden ben i gravarna blir också större i förhållande till under den äldre järnåldern. Men även där 
förekommer lokala avvikelser och varianter. Förändringen tolkas av mig som att den cykliska 
kosmologins återfödelsetanke blivit mindre viktig att uttrycka i gravskicket. Snare tycks individen och 
resan till det hinsides blivit viktigare. Stenens betydelse som ett uttryck för offerpraktiker och världens 
regeneration tycks ha förskjutits till att mer förknippas med tillvaron bortom det jordiska. Stenens 
koppling till ben och betydelse som medium för det övernaturliga finns dock kvar både i praktikerna 
och i föreställningsvärlden. 
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Centralt för förståelsen av de vagare gravskicken är det fragmenterade gravskicket vilket bl.a. ger 
sig till känna genom att gravarna innehåller mycket små mängder ben. Då benen är kopplade till olika 
former av minnespraktiker fyller de en viktig roll i sambandet mellan landskapet och ordnandet av 
rummet. Alloformen ben = sten, vilken finns i närmast alla indoeuropeiska religioner, är en mycket trög 
struktur och materialiseras i förbindelsen mellan föreställningsvärlden och praktiken. De små 
mängderna ben speglas i det ickeindividuella gravskicket, vilket är vanligt under bronsålder och äldre 
järnålder och diskuteras bl.a. av Appelgren och Renck (2007) och Ericsson och Runcis (1995). 
Gravskicket är ofta centrerat kring en plats, vanligen distinkta moränimpediment eller andra blockrika 
miljöer och har en tydlig parallell i de finska flatmarksgravfälten där platsen är att betrakta som en 
gravanläggning. De återkommande deponeringarna av ben och föremål skapar en palimpsestplats och 
identitet vilken omartikuleras vid varje tillfälle. Att ben verkligen används för deponeringar i andra 
kontexter än tydliga gravar, samt lever kvar in i vikingatid, illustreras av exemplet från Björkgärdet och 
de småländska röjningsrösena. 

Björkgärdet ger exempel på flera bropraktiker. De två vikingatida hallarna anläggs på ett äldre 
gravfält och små deponeringar av bl.a. pilspetsar och mänskliga brända ben görs i anslutning till 
husväggarna. Deponeringarna av ben är extra intressanta då de inte kan bortförklaras som reser av det 
söndergrävda gravfältet. Huvuddelen av benen visade sig vara samtida med husen och mycket yngre än 
gravfältet under husen, de måste därför transporterats dit i syfte att deponeras. Även Artelius har visat 
hur bendeponeringar använts i hus (Artelius 2000; Artelius & Lindqvist MS). 

Den kosmologiska betydelse berg i dagen, stenblock och stenpackningar har under bronsålder och 
äldre järnålder sträcker sig vidare in i yngre järnålder. Kapitel 4 visar hur blockgravstypen fortsätter att 
användas in i yngre järnålder, men att den i flera fall får förändrad betydelse. På Björkgärdet görs 
deponeringar under vikingatid i flera av de äldre blockgravana på området och en central blockgrav 
används där som fokus för den gårdsrelaterade kulten. Exemplet från Kättsta visar dessutom hur 
praktikerna att deponera djurben intill blocken fortsätter in i medeltid. Flera exempel ges på hur 
stenpackningslokaler, bl.a. kullen i Lunda och impedimentet i Kyrsta, är förknippade med det 
framgmenterade gravskicket och att praktikerna kring det fortsätter in i yngre järnålder. Praktikerna 
förändras dock över tid. I Lunda, där huvudfasen av praktikerna tycks ske förhållandevis sent, deponeras 
främst grisben på den stenpackningstäta kullen och Zachrisson (2014) understryker samspelet mellan 
praktikerna på kullen och de i terrasshuset. Exemplet från Ysane i Blekinge visar också att aktiviteterna 
på stenpackningslokalen speglar det som skedde i landskapet omkring. Både på Lunda och Kyrsta, och 
flera av de andra exempellokalerna, förändras deponeringspraktikerna under yngre järnålder till att 
avspegla de i det tydligare gravskicket. Det blir mycket vanligare att t.ex. pärlor, pilspetsar, knivar och 
andra fynd påträffas samtidigt som deponeringen av mänskliga ben blir ovanligare. Att de mänskliga 
benen försvinner från stenpackningslokalerna sammanfaller med att de ökar i de individuella gravarna 
och på gravfälten. I sammanhanget kan vi upprepa Munkenbergs iakttagelse (2002, 2012) att dateringen 
av stenpackningslokaler sällan får den uppmärksamhet som behövs utan oftast bara speglar 
etableringstillfället, inte den kontinuerliga användningen. Exemplet från Kyrsta understryker 
svårigheten att datera lokaler av denna typ och praktikerna vilka sker på dem om man fokuserar på 
tydliga individuella anläggningar (jfr Wickholm 2003). 

De många exemplen på lokaler med ben- och stenpraktiker visar vidare att uttrycken för praktikerna 
ofta är lokalspecifika men samtidigt följer ett övergripande mönster där fragmenteringen av ben och sten 
i regenerativa ritualer står i centrum. Ytterligare ett gemensamt drag är att de mycket sällan har utåt 
exponerade monument, utan både stenkonstruktionerna och lokalernas struktur förefaller oftast vara 
fokuserad inåt. Ett övergripande intryck är vidare att gravläggningana och spridandet av andra ben och 
fynd inte sker intensivt utan att lokalerna utnyttjas återkommande över lång tid, men med stora 
mellanrum. Det förefaller därför som att platserna endast behöver användas eller revitaliseras då och då, 
möjligen i återkommande kalenderritualer. Den återkommande revitaliseringen av platserna är extra 
tydlig på t.ex. Helgö och Inhåleskullen. Helgö och möjligen Lunda avviker något genom att de förefaller 
nyttjats mer intensivt, vilket kan reflektera platsernas dignitet. Stenens övernaturligt kommunikativa 
kvalitéer tycks vara i centrum för föreställningarna bakom praktikerna. Zachrisson kan visa att 
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motsvarande föreställningar tycks finnas i förhållande till vatten (2014). En trend exemplen visar 
förekommer kring Uppsalaslätten är att praktikerna kring ben och sten fortsätter in i medeltid, men då 
förknippade främst med deponeringen av hästben. Både i Kättsta och i Slavsta deponeras fortfarande 
hästben på 1200-talet. I slavsta dock på och i ett stenflak i anslutning till boplatsen. 

Helgö är ett bra exempel på hur ben- sten- och deponeringspraktikerna förändras under yngre 
järnålder. Helgö är dessutom en lokal vilken kan uppvisa flera av de olika praktiker som diskuteras i 
kapitlet samlade på samma plats, vanligen finns endast ett urval representerade. Förändringen i vad som 
strösslas på stenpackningarna vi nämnt ovan är tydlig. Här förekommer också blockgravsliknande 
anläggningar i kultsammanhang och stenpackningen täcks regelbundet med ett förslutande lager lera. 
Leran, eller ören, kan kopplas till Yggdrasilmyten och nornorna. Myten kan därför sägas representera 
de mer neutrala kosmologiska makterna i föreställningsvärlden, snarare än något knutet till specifika 
gudar. Yggdrasilmyten är också förknippad med de treuddar vilka i många fall anläggs ovanpå 
stenpacknigslokalerna i deras sista användningsskede (Andrén 2004, 2014). T.ex. på Helgö och 
Inhåleskullen, samt i Kalvshälla där den anläggs ovanpå den centrala gravpalimpsesten. 

Helgö exemplifierar vidare hur amulettringarna blir en inventarie i kulten under yngre järnålder. 
Tillsammans med andra exempel från bl.a. Lilla Ullevi, Hjulsta och Borg i Östergötland ger de intrycket 
av att introduceras under vendeltid i samma typ av lokaler där det fragmenterade gravskicket praktiseras 
eller praktiserats tidigare i anknytning till berg i dagen och stenpackningar. Amulettringarna uppstår 
under samma period som gravskick och synen på individ och kropp förändras och troligen överförs delar 
av de brända benens sakraliserande, kommunikativa och regenerativa egenskaper till dem. 
Amulettringarna ersätter därmed flera aspekter vilka tidigare fyllts av spridda ben. Ringarnas aspekter 
gör att de sedan återfinns i sakrala kommunikativa och gravrelaterade miljöer. Detta tycks i flera fall 
ske i början av vikingtiden, runt 700- eller 800-talet. Det representerar troligen slutet av de mycket äldre 
praktikerna och början av gravskicksförändringen vilken blir tydlig i och med kristnandet. 

Under den yngre järnåldern tycks flera stenpackningslokaler få en mer symmetrisk karaktär och 
avviker från de äldre stenpackningarna vilka ofta tycks konstruerade för att vara naturhärmande (jfr 
Munkenberg 2012: 55ff). Stenpackningarn börjar framstå mer som tydliga konstruktioner. Det är dock 
inte en genomgående regel utan lokaler med stenmattor, bl.a. på Lunda och Helgö förekommer också. 
Även stenmattorna på gravfält har samma oregelbundna landskapsanknutna karaktär. Möjligen är detta 
ett uttryck för att gamla lokaler med dignitet fortsätter att brukas efter att nya trender styr nyskapade 
konstruktioner. En typ av stenpackningsanläggning vilken förefaller konstruerad är den så kallade 
hargen. Hargen nämns i flera skriftliga källor och ordet förekommer i ortnamn. Harg är troligen 
ursprungligen ett naturbildningsnamn vilket avser stensamlingar eller framträdande bergsforamtioner. 
Bl.a Vikstrand (2001) och Rostvik (1967) diskuterar fenomenet och svårigheten med att avgöra när det 
är ett teofort eller naturbildningsortnamn är framträdande. Problemet löses delvis av insikten att alla 
distinkta naturbildningar vilka inkluderar hällar eller stenblock har en kosmologisk anknytning. För att 
skilja en harg från andra stenpackningskonstruktioner arkeologiskt bör dock fokus läggas på ordets 
anknytning till något konstruerat. En arkeologisk harg bör därför vara en tydlig och helst förhållandevis 
geometrisk stenkonstruktion. Stenkonstruktionen i Lilla Ullevi (Bäck & Hållans Stenholm 2012) är ett 
mycket bra exempel på detta. Exemplet med hargen i Lilla Ullevi belyser dessutom sambandet mellan 
tidiga amulettringar, stenkonstruktionen, berg i dagen och kultutövning.  

Den gamla kopplingen mellan gravskicket med spridda ben och en sakralisering av landskapet 
försvinner dock inte helt under yngre järnålder. En av aspekterna vilken framträdde i analysen av det 
fragmenterade gravskicket var att benen kunde med hjälp av förståelsen av individen som ett externt 
situerat fenomen blandas med föremål, landskap och varandra för att skapa nya relationer och nya 
kollektiva hybrid- eller palimpsestidentiteter. Under den yngre järnåldern tycks inte längre benen och 
individen kunna spridas i landskapet i samma grad, dock är fortfarande föreställningen associerad med 
föremål och gravfält. Exemplen från Gårdskäl och Äggelunda visar att terrasser förekommer på 
vikingatida gravfält vilka konstruerats med spridda ben, bendepåer och urnegravar som delar av 
konstruktionen. I motsatts till artikulerade gravmonument ingår benen i terrasserna som anonyma och 
ofta osynliga konstruktionselement vilka genom sin närvaro ger platsen mer historisk gravitation. 
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Terrassen eller ”scenen” på gravfältet i Lilla Ullevi var konstruerad ovanpå platsen för ett äldre 
terrasshus och framhävde husets terrassgrund grund. Bropraktiken konstruktionen framhäver fyller 
samma sakraliserande funktion som kopplingen till ben och gravar. Vi kan även nämna att de flesta av 
de behandlade lokalerna förefaller ha en äldre inledande fas, möjligen från bronsålder eller äldre 
järnålder, vilken ger sig tillkänna genom skärvstenslager och härdar. Vanligen är dock spåren störda av 
senare aktiviteter eller bortprioriteras under undersökningarna så de har studerats mycket lite. 

Exempel på samma idé ges i diskussionen om gravpalimpsest där bl.a. exemplen från Kelthögen 
och Västerby gravbacke illustrerar hur gravar återkommande kan anläggas på samma plats för att skapa 
en typ av gravmonument vilket inkluderar dem samtidigt som de individuella monumenten delvis 
försvinner. Fenomenet förekommer också i olika grad där Kelthögen är mycket tydligt och Västerby 
gravback, men även de kristna gravklustren i Lilla Ullevi, illustrerar en variant där gravarna snarare 
utgör en sammanväxt matta där individuella konstruktioner fortfarande är skönjbara. 

I anslutning till gravfälten skedde troligtvis många olika åminnelsepraktiker och praktiker vilka 
utnyttjade gravfältets liminala och kommunikativa kvalité. Många av praktikerna har satt spår i myterna, 
sagamaterialet och troligen även det medeltida lagmaterialet. Vi kan avsluta sammanfattningen av 
diskussionen kring ben- och stenpraktiker med exempel på andra praktiker på gravfälten. Andersson 
diskuterar fyra rektangulära stensättningar från huvudgravfältet i Valsta, vilka endast innehöll fynd av 
”boplatskaraktär”. Ledordet boplatskaraktär har visat sig betyda deponerade fynd av samma karaktär 
som de vilka återfinns spridda som offer eller rester av offerliknande praktiker på stenpackningslokaler, 
i gravars fyllning, skärvstenshögar och i andra stenkonstruktioner som varken kan klassificeras som 
gravar eller andra tydliga konstruktioner. Noge (2008, 2009) har via kopplingen till skärvstenshögar 
argumenterat för att det avfallsliknande materialet skall ses i positiva livgivande termer snarare än som 
avfall med ordets alla moderna konnotationer. Stenkonstruktionerna bör därför kunna ses som ett utslag 
av deponeringar knutna till religiösa och minnesproducerande praktiker. Andersson tolkar de avvikande 
stensättningarna som rester av likbodar och ser dem som en form av kultbyggnad (2005: 138). I denna 
avhandling föreslås en alternativ tolkning med djupa rötter i praktikerna kring ben och sten.  

Även Hed Jakobsson som identifierar en femte rektangulär stensättning av samma karaktär p 
ågravfältet i Valsta, med en central stensamling och bl.a. deponerade miniatyrskäror och en sköldbuckla 
(2017: 82ff), förknippar dem med någon typ av kultbyggnad. Typen av anläggning bör istället 
förknippas med den avlånga rektangulära stenkonstruktionen undersökt i Broby vilken uppenbart haft 
en kultfunktion, men som inte varit en byggnad. Hypotesen att de inte är spår av byggnader stärks av 
stenkonstruktionernas oregelbundna form och exemplet från Arkels tingstad. Analogin med tingsplatsen 
visar att samma typ av anläggning förknippats med sakrala rum och utnyttjats för olika typer av 
kommunikation vilket krävde övernaturlig, eller gudomlig, hjälp eller sanktion. Att amulettringar och 
miniatyrskäror påträffas i dem stärker tesen. Utifrån det perspektivet får den rektangulära och 
amulettringstyngda graven i Kalvshälla en framstående roll i revitaliseringen av amulettringarna i 
samband med homogeniseringen av det kristna skelettgravskicket. Om Andersson har rätt rörande 
Valsta 59:s kronologiska utveckling skapas stensättningarna med kultfunktion under perioden ca 950 – 
1150 vilket gör att de förekommer efter att de mer stenpackningsrelaterade konstruktionerna på gravfält 
i stort gått ur bruk. Men som alltid kan vi peka på undantag, bl.a i Kättsta fortsätter deponeringarn vid 
en blockgravskonstruktion och på gravfältet i Gårdskäl (Vinberg MS) ingår stenmattor. Samtidigt 
förekommer stenpackningarna i boplatssammanhang, bl.a. i Slavsta. Även den rektangulära 
stensättningen med den stora samlingen amulettringar i Kalvshälla faller inom tidsspannet 1050 – 1100. 
Den avlångt rektangulära och tredelade stensättningen i Broby ligger dock något tidigare, 14C-
dateringarna placerar den under 800- och 900-hundratalen (Grön & Sundberg 2005: 22) och hargen i 
Lilla Ullevi används betydligt tidigare vilket ger vid handen att den rektangulära formen för 
anläggningar med kultfunktion inte är något som direkt kan hänföras det ökande kristna inslaget i 
gravfältspraktikerna. En konsekvens av att anläggningarna troligen är en typ av med stenar avgränsade 
sakrala rum, mer förknippade med gravar och stenpackningslokaler än med byggnader, är att det kända 
kulthuset i Borg i Östergötland bör omvärderas. 
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Kapitlet om de många olika, men konceptuellt sammanlänkade, ben- och stenpraktikerna visar hur 
en äldre typ av gravskick och idéer om kropp och individ även förekommer under yngre järnålder. 
Gravskicket försvinner långsamt under perioden, men översätts delvis till nya former mer fokuserade på 
individen, synliga gravmonument och amulettringar. Samtidigt illustrerar kapitlet att den äldre 
definitionen av vad som är en grav är för snäv för att rymma majoriteten av de praktiker förknippade 
med hanteringen av döda personers ben vi ser i det arkeologiska källmaterialet. I föreliggande arbete 
definieras det arkeologiska gravskicket som alla kollektiva praktiker, ofta av passageritskaraktär, 
förknippade med en avliden persons kvarlevor, minnesmärke eller åminnelse, vilka lämnat materiella 
spår.  

Fallstudierna av uppländska gravfält 
Kapitel 7 innehöll sex fallstudier av gravfält i syfte att belysa förändringen av gravskicket under yngre 
järnålder. Fallstudierna presenterade ett urval av informationen kring gravarna och gravfältets 
kronologiska framväxt. Fokus låg främst på information rörande övergången från brandgravskick till 
skelettgravskick, men även andra aspekter berördes, bl.a. sådana rörande ben- och stenpraktikerna 
diskuterade i kapitel 4. I inledningen av avhandlingen introducerades begreppet bropraktiker. Begreppet 
vilar på en förklaringsmodell förankrad i sen vikingatid. Modellen ger sig tillkänna genom 
runstensresarnas förståelse av hur nya fenomen kunde presenteras med hjälp av gamla. Brostenarna är 
allmänt kända och illustrerar hur den mycket gamla praktiken att resa stående stenar i åminnelsesyfte 
länkades samman med den nya kristna läran, samtidigt som stenarna och de handlingar de omtalar 
representerar en vilja att påverka framtiden. Bropraktikerna representerar ett medvetet sammanlänkande 
av det förflutna med framtiden. Praktiken överbrygger förändring och skapar meningsbärande relationer 
genom att översätta äldre föreställningar och praktiker till nya fenomen. Genom fallstudierna framträder 
bropraktikerna som en definierande kulturell princip för vikingatidens gravskick i Mälardalen (jfr 
Benedict 1934). 

Fallstudierna i kapitel 7 illustrerar främst den andra genomgripande förändringen gravskicket 
genomgår under yngre järnålder. Förändringen sker parallellt och överlappande med den förändring 
vilken illustrerats i kapitel 4. Den andra förändringen börjar långsamt under 200-talet när den långa 
personliga fasen, eller infiltrationsfasen om man använder Birkelies terminologi, av kristnandeprocessen 
börjar. Fram till vendeltid och den mer aktiva missionen under vikingatid påverkas främst den inhemska 
begravningstraditionen, därefter börjar ett samspel mellan de äldre och de nya kristna 
begravningspraktikerna. Under vikingatid uppstår en Middle Ground-situation vilken är som mest 
framträdande under 900- och 1000-talet, en ca 200 år lång period. Upptakts- och avklingningsperioderna 
är minst lika långa. Samhället i Mälardalen karaktäriseras av samspelet mellan de två perspektiven, och 
förändringsprocesserna, där det äldre perspektivet redan innehåller dynamiken mellan det individuella 
och det fragmenterade gravskicket. Avgörande för utformningen av gravarna och gravfälten är 
individens plats i kosmologin och hur gravskicket uttrycker kollektiv identitet och jordägande. I 
situationer där jordägande är viktigt eller under hot tenderar uttrycken för relationen mellan släkt och 
mark att artikuleras. Senvikingatidens situation, där ägandets kollektiva sida i form av odalsbegreppet 
sätts under press samtidigt som gravskicket blir en samhällsangelägenhet snarare än en lokal 
angelägenhet, representerar troligen en sådan situation. Hur detta artikuleras kan förstås genom 
bropraktikerna. 

Under perioden förändras både brandgravskicket och skelettgravskicket genom det kommunikativa 
minnets kontaktytor. Den kollektiva förändringen, genom vilken skelettgravskicket och de 
minnespraktiker som sanktioneras av kyrkan anammas och blir norm, sker genom att äldre gravpraktiker 
vilka utgör länkar bakåt i tid mobiliseras. De äldre praktikerna möjliggör en översättning och 
transferering av det kollektiva och kulturella minnets identitetsskapande funktion till de nya praktikerna. 
Varje gravfält är bundet i plats och tid och utgör en del av det lokala minneslandskapet. De former 
gravskicken tar är en materialisering av den samtida föreställningsvärlden vilken både inkluderar lokala 
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och överregionala trender, praktiker med djupa historiska rötter och en vilja att forma framtiden. På 
samtliga studerade gravfält är intrycket att anknytningen till de äldre gravarna på platsen är mycket 
viktig och varierande bropraktiker används för att förmedla de betydelsebärande elementen från ett 
gravskick till ett annat. Förhandlingarna och experimenten med olika gravpraktiker är lokalt förankrade 
och uttrycker troligen vad som ansågs betydelsefullt i den lokala kontexten (jfr Vésteinsson 2016). 

Fig. 86. Tiden med parallella gravskick i fallstudierna. Tidsintervallerna är hämtade från undersöknings-
rapporterna, främst 14C-dateringar men även undersökarnas fasindelningar. 

En av de äldre frågorna kring gravskicket och kristnandeprocessen är hur snabb förändringen var. Äldre 
forskning gjorde gällande att det var en snabb process. Idag vet vi att den var betydligt långsammare 
men har ändå svårt att visualisera tidsförloppet. Genom de olika fallstudierna i detta arbete kan vi göra 
en sammanställning av tiden de båda gravskicken användes parallellt på gravfälten. Med tanke på de 
många källkritiska aspekter som kan appliceras på jämförelsen, där 14C-dateringarnas breda tidsspann 
och det faktum att vi i många fall bara undersökt delar av gravfälten är viktigast, kan inte resultaten ses 
som absoluta utan endast en generell trend. 

Gravfältens förändring   
På Kyrstagravfältet kan flera förändringar i gravskicket skönjas, inklusive ett skifte i ben- och 
stenpraktikerna från stenimpedimentet till gravfältet. Impedimentets kronologiska användningstid är 
från yngre bronsålder, med en markant användningsperiod i äldsta järnålder, till en vagare 
användningsfas med ytligare deponeringar från folkvandringstid in i yngre järnålder. Den vagare 
användningsfasen sammanfaller med att gravfältet intill börjar utnyttjas för gravläggningar i större 
omfattning. Med undantag av ett litet barn vilket gravlagts under perioden 130-390 e.Kr. är 
skelettgravskickets tidigaste möjliga introduktion i Kyrsta ca 990-1030, troligen sker det i början av 
1000-talet. Den sista vuxna personen som kremeras gör det troligen under 900-talet och de två sista 
brandgravarna i början av 1000-talet är båda barngravar. Man får därför intrycket att gravskicksbytet 
gått förhållandevis fort under början av 1000-talet då inga vuxna gravar överlappar varandra i tid, men 
att gravskicket för barn behöll de äldre dragen något längre. Bropraktiker i form av att gravskicket 
imiterar äldre typer av skelettgravar, att hundar och föremål inkluderas i gravarna, samt att den första 
skelettgraven för ett barn inkluderar brända ben eller anläggs i en äldre brandgrav, förekommer genom 
hela 1000-talet och möjligen in i 1100-tal.  

Tiden med parallella gravskick i fallstudierna 

Skelettgravskick intro.  Brandgravskick upphör Gravar upphör    Parallell tid 

Valsta ca 950-1000 sent 1000/tidigt1100 ca 1150 ca 150-200 år 

Lilla Ullevi ca 950-1000 ca 950-1050  ca 1050-1100 ca 50-100 år 

Kalvshälla sent 900-tal runt 1000 runt 1100 ca 50 år? 

Skälby 950-1000 sent 1000-tal  ca 1100  ca 100-150 år 

Gnista ca 900-950 runt 1000 1200-tal ca 100 år 

Enbacken 900-tal  900-tal/tidigt 1000-t 1100-tal 1-2 gravar. 25 år?

Kyrsta ca 1000-1050 Tidigt 1000-t  ca 1250 1-2 gravar. 25 år?



Del II. Materialitet i förändring 

397 

Gravfältet i Enbacken har inslag av skelettgravskick redan under folkvandringstid och brandgravar 
förekommer fram till perioden mellan 880–1030 e.Kr., vilket är samma datering som på de två första 
vikingatida skelettgravarna. Två av gravarna innehåller guldfoliepärlor vilket lutar dateringen mot sent 
900-tal tidigt 1000-tal. Av de undersökta gravarna att döma sker gravskicksbytet på Enbacken relativt
snabbt under 900-talet. De enda daterade brandgravarna är barngravar vilket kan vara en slump. Det är
dock ett intressant samband att även på Kyrstagravfältet var de sista brandgravarna barngravar. Bland
skelettgravarna kan vi se tydliga bropraktiker i att de är placerade i högar eller stora stensättningar. Den
parallelltid vi kan se utifrån de undersökta gravarna är kort, endast en eller två barngravar, möjligen
endast en generation eller 25 år?

Skälbygravfältets gravar ligger mycket nära varandra i tid och utifrån 14C-dateringar förefaller det 
att gravfältet använts för parallella gravskick under närmast hela brukningsperioden. Möjligen finns 
någon brandgrav vilken anläggs tidigare och en skelettgrav vilken kan vara något senare, men med 
bredden på dateringarna är det svårt att avgöra. Båda gravskicken introduceras omkring 950 och 
förefaller vara i bruk på gravfältet fram till perioden omkring 1100, dvs ca under 150 år. Även om vi 
tolkar dateringarna som att brandgravskicket börjar före skelettgravskicket och skelettgravskicket håller 
i sig längre än brandgravskicket finns ändå en ca 100 år lång period av parallella gravskick. 
Bropraktikerna vilka ger sig tillkänna i Skälby är bl.a. att man fortsätter begrava främst män i högar 
oavsett om det rör sig om skelett- eller brandgravskick, samt praktiken att använda gravklot på 
brandgravar överförs till två skelettgravar (Andersson 2005: 130f). 

På Gnistagravfältet frodas båda gravskicken parallellt och skelettgravskicket anammas tidigt, 
troligen redan i början av 900-talet. Brandgravskicket fortsätter minst fram till omkring år 1000 då 
gravfältets näst största hög anläggs över en brandgrav. Under skelettgravskickets tidigaste fas förefaller 
man placerat gravarna i nära anslutning till de äldre gravmonumenten, eller härmat dem. I ett fall reses 
en hög över en skelettgrav vilken sedan får en sekundärbegravning och i två fall placeras skelettgravar 
i en äldre blockgravsliknande anläggning med spridd kvarts. Under 1000-talet genomgår 
skelettgravarna, vilka tidigare varit spridda på gravfältet runt de äldre gravarna, en homogenisering och 
samlas i ett centralt stråk mellan två högar, och samtidigt anläggs ett nytt gravfält närmare strandkanten. 

Brandgravskicket genomgår troligen en förändring under 900-talet i det att mängden medföljande 
djur minskar. Utöver att de tidiga skelettgravarna anläggs intill eller i äldre gravtyper förekommer få 
visuella bropraktiker i gravskicket. Några gravar uppvisar däremot bropraktiker i fyndmaterialet, bl.a. 
en grav har fått en ljus rund knack- eller slipsten placerad nere i gravschaktet, med en parallell i en grav 
i Kyrsta. En barngrav har mer fynd än de andra vilket indikerar samma trend vi observerat ovan att 
barngravar tenderar att behålla drag av det äldre gravskicket längre än äldre personers gravar. Samtidigt 
är barngravar ofta en bropraktik i sig då de är förhållandevis ovanliga i det äldre gravskicket. 
Barngravarna illustrerar tydligt bropraktikernas framåt- och bakåtblickande princip. I det äldre 
gravskicket begravdes få barn, så att börja begrava barn knyter an till nya idéer. Att de nya barngravana 
dock anläggs enligt den äldre seden knyter an bakåt. Gnistagravfältet illustrerar trenden att gravfält där 
skelettgravskicket introducerats tidigt också används längre, samt att brandgravskicket också förblir i 
bruk längre på dem. En liknande iakttagelse har bl.a. gjorts av Tesch (2017) som observerar att de s.k. 
gravgårdarna i många fall är kortlivade företeelser och att de äldre ättebackarna brukas längre. Gravfältet 
i Kyrsta, där skelettgravskicket introduceras förhållandevis sent, i början av 1000-talet, motsäger trenden 
något och är samtidigt i bruk mycket länge för skelettgravar. Gnistagravfältet brukas utan avbrott in i 
1100-tal, eller längre. I Gnista finns också den spännande hybridgraven, vilken troligen anläggs under 
1200-talet och blandar brand- och skelettgravskicket. Graven bör inte ses som ett uttryck för att 
brandgravskicket nyttjats så länge utan snarare att praktikerna förknippade med gravskicket förmedlats 
i minnet som en typ av fragmenterande gravskick där den dödes kropp och essens sprids för att underlätta 
personens färd till andra sidan, alternativt förhindra att personen går igen. Graven är således ett uttryck 
för en bropraktik med mycket djupa rötter. 

Gravfältet på Lilla Ullevi används för brandgravar från 700-talet och framåt. Omkring 950 eller 
sent 900-tal introduceras skelettgravskicket. Brandgravskicket blir mindre vanligt under 1000-talet, men 
både skelett- och brandgravar förekommer stratigrafiskt överlagrande varandra under perioden. Det är 
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oklart exakt när brandgravskicket upphör, men det praktiseras i minst fem gravar under 1000-talet. De 
sena brandgravarna inlemmades till synes oproblematiskt i samma gravkluster som skelettgravarna. Det 
rör sig således inte om ett snabbt försvinnande utan undersökarna fick intrycket att brandgravskicket 
långsamt kom att användas mer sällan. Vi kan därför räkna med en minst 50 år, möjligen 100 år, lång 
samexistensperiod i Lilla Ullevi. Uppseendeväckande är att skelettgravskicket introduceras med en 
tydlig definition av det yttre gravskicket, mindre rektangulära stensättningar, vilken förblir mer eller 
mindre oförändrad under hela gravfältets brukning. Däremot utnyttjas kreativt det inre gravskicket och 
stensättningarnas yta för bropraktiker och individuell utformning av graven. Lilla Ullevi uppvisar inga 
av trenderna från andra gravfält där de tidiga inslagen av skelettgravskicket använder äldre typer av 
överbyggnader. Skelettgravarna anläggs istället i täta kluster intill de äldre högarna vilka haft en 
nodfunktion under hela gravfältets användning. Flera skelettgravar är också anlagda i eller på äldre 
brandgravar och ger intrycket av att utnyttja palimpsestgravprincipen för att knyta an till det förflutna 
och platsens kollektiv. På Lilla Ullevi kan man istället se hur brandgravskicket förändras i mötet med 
skelettgravskicket. 

På Valstagravfältet, Norrsunda 59, finns äldre gravar, inklusive minst en skelettgrav från äldre 
järnålder. Den vikingatida användningsfasen börjar under 800-talet. Under det sena 900-talet 
introduceras skelettgravskicket och gravfältets struktur förändras markant. Två, och en senare tredje, 
gravgrupp utnyttjas sedan parallellt under resten av gravfältets användningsperiod, fram till början av 
1100-talet. Skelett- och brandgravskicket tycks användas parallellt fram tills gravfältet upphör. 
Andersson kan se att under 900-talet förändras brandgravskicket genom att urnorna får större betydelse 
(2005: 58), troligen i relation till det mer individuerade kristna gravskicket. Högen som gravform 
genomgår en kristen revitalisering under 1000-talet och i Valsta används också flera andra bropraktiker, 
bl.a. placeras skelettgravar i äldre brandgravar. Tyvärr är det svårt att säga när detta sker, förutom i fallet 
då den stora gravhögen A1 byggs om och får tre skelettgravar placerade i sin mitt omkring år 1100. I 
två gravar kan personen ha lagts på en askbädd (Andersson 1997: 19) och huvuddelen av skelettgravarna 
ges den äldre välvda formen på stensättningen. Två skelettgravar, A62 och 73, innehåller keramikkärl 
och amulettringar vilket visar att man också revitaliserat och tagit upp amulettringstraditionen vilken 
bara brukats sporadiskt på gravfältet tidigare. Gravarna med amulettringar faller inom 
dateringsintervallet 950 – 1050. Räknar vi in stensättningsformerna tycks bropraktikerna förekomma 
under huvuddelen av perioden då gravfältet brukas för båda gravskicken.  

Som nämndes ovan förekommer även rektangulära stensättningar på gravfältet vilka förknippas 
med någon form av kultbyggnad av Andersson (2005). Troligen är de snarare en avgränsning av ett rum 
med sakrala kvalitéer avsett för olika kommunikativa kultpraktiker. Dateringen av delarna av gravfältet 
där de speciella stensättningarna förekommer visar att de brukats i perioden 950 – 1150 (Andersson 
1997) vilket antyder att de ingått i både det förkristna- och det kristna föreställnings- och 
praktikkomplexet centrerat kring de döda, gravar och förhållandet till det övernaturliga. Andersson för 
fram tanken (2005) och vi kan bekräfta att föreställnings- och praktikkomplexet knutit till båda 
gravskicken har varit mycket likartat under den sena vikingatiden. Så likartat att det snarare rör sig om 
ett gravskick och en gemensam föreställningsvärld konstruerad av element från båda traditionerna –det 
senvikingatida gravskicket. Det saxiska evangeliet Heliand från sent 800-tal understryker hur den 
kristna tron lanserades som en återgång till en äldre och mer genuin form av trosuppfattning, vilket 
styrker antagandet att skelettgravskicket och de nya kristna praktikerna kunde betraktas som en del av 
det äldre gravskicket. 

Kalvhällas gravfält etableras genom en bropraktik. De första gravarna anläggs i en 
blockgravsliknande anläggning från yngre bronsålder vilken också markerar gaveln på äldre stort och 
iögonfallande hus från bronsålder. Därefter anläggs flera gravar återkommande i samma monument fram 
till yngre järnålder då kullen med gravfältet börjar utnyttjas mer aktivt. Den äldsta gravanläggningen, 
A5, utvecklas till en palimpsestgrav och växer med tiden till en monumental stensättning. Brandgravar 
från yngre järnålder förekommer troligen på gravfältet från sent 800-tal, även om indikationer finns på 
äldre gravar. Hela sju av de senare gravarna anläggs på platsen för gavlarna till äldre hus från brons- 
eller äldre järnålder. Brandgravskick och skelettgravskick tycks förekomma parallellt under en 
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förhållandevis kort period i skiftet från 900-tal till 1000-tal. I rapporten omtalas endast två skelettgravar 
med datering till 900-tal vilka kan betraktas som en bropraktik vilken projicerar ett brandgravsbaserat 
gravskick, men med en obränd kropp, in i framtiden, snarare än att förknippa ett nytt gravskick med det 
förflutna. Båda gravarna ger intrycket av att ha tagit till sig idén om att kroppen skall vara intakt, men i 
övrigt är gravskicket mycket brandgravlikt. Brandgravskicket försvinner dock påfallande snabbt under 
årtiondena omkring år 1000. Bratt tolkar gravfältets tre gravgrupper som att de anlagts i mer eller mindre 
kronologisk sekvens, en tes som stärks av att det kristna skelettgravskicket förefaller bli mer 
genomdrivet i varje grupp.  

På gravfältet används flera bropraktiker. Dels de vilka länkar bakåt till den äldre boplatsen, men 
även de vilka länkar skelettgravskicket till platsen och det äldre gravskicket. De äldsta vikingatida 
skelettgravarna, vilka nämndes ovan, har anlagts i gravgruppen intill platsens stora monument, A5, och 
båda inkorporerar rester av äldre gravar. I de tidiga skelettgravarna hittades även amulettminiatyrer, en 
miniatyrlie i brons och en miniatyrskära i järn. Mellan 1000-1050 homogeniseras skelettgravskicket och 
stora välvda stensättningar med block i kantkedjorna ersätts av mindre och flackare. Dock fortsätter det 
inre gravskicket att innehålla fynd, bl.a. en stor mängd knivar och några karonsmynt. I samband med 
homogeniseringen av gravskicket revitaliseras användningen av amulettringar vilka deponeras i 
gravarnas kantkedjor och fyllning i stor mängd, inklusive två gravar där fragment av ringbrynja 
deponerats. En grav anläggs i en äldre block- och skärvstensanläggning från den äldre boplatsen under 
gravfältet. Under perioden 1050-1100 när den kristna begravningspraktiken tycks som mest utvecklad i 
det yttre och inre gravskicket finns fortfarande spår av äldre praktiker i form av broddar, ett fåtal 
keramikkärl vilka placerats i gravarna och det utbredda deponerandet av amulettringar. Praktikerna kan 
tolkas som att man investerar mycket av den betydelse vilken ingått i tidigare gravpraktiker, men som 
försvunnit med det nya kristna gravskicket, i en äldre praktik som är tydligt knyten till den lokala 
identiteten men samtidigt neutral i förhållande till de nya praktikerna. Det kan även ses i ljuset av ängslan 
inför skelettgravskickets kroppsbevarande karaktär. Gravfältet i Kalvshälla illustrerar tydligt hur 
skelettgravskicket i ett tidigt skede var förenligt med äldre gravpraktiker och att bropraktikerna inte 
uttrycker en förhandling mellan två konkurerande gravskick på samma gravfält utan snarare förankrar 
nya framtidsriktade praktiker i det förflutna. 

Fallstudien av gravarna på Hällby avviker något från de andra då gravfältet är skapat i brytpunkten 
mellan de två stora förändringstrender arbetet fokuserar på. Gravfältet illustrerar väl den stora bredden 
och komplexiteten i yngre järnålderns gravskick. Valet av platsen för gravarna och gravarnas 
elaborerade konstruktion låter oss ana att utformningen av dem skett utifrån avancerade kosmologiska 
idéer. Platsen för gravarna har valts ut och bearbetats innan mänskliga ben deponerats i dem. 
Konstruktionen av ett lergolv i A2, vilket inkorporerar lera, skärvsten och stora mängder obrända 
djurben lyfter fram djurbenens betydelse som en rituell inventarie. Tidigare förefaller djur- och 
människoben haft en likartad närmast synonym betydelse i deponeringspraktikerna, men i vikingatid 
förefaller de ha börjat artikuleras som olika. Kopplingen mellan Yggdrasil, vit lera, ben, sten, spelpjäser 
i gravar, Idavall och gravfält kopplar konstruktionen av graven, via dikten Vǫluspá till ragnaröksmytens 
potentiellt regenerativa inslag. Även grav A3:s axis mundi-karaktär knytar an till kosmologiska 
föreställningar och visar att de som skapade gravarna i Hällby arbetade med bropraktiker av en helt 
annan karaktär än de vilka berörts generellt i fallstudierna. Här blickade man bakåt genom mytologi till 
en myttid utanför det kommunikativa och personliga minnets linjära tidsuppfattning. 
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Fig. 87. Gravskick och bropraktiker på fallstudiernas gravfält. Tidsintervallerna är hämtade från undersöknings-
rapporterna, främst 14C-dateringar och fasindelningar. Svarta fält indikerar säker förekomst, tonade fält indikerar 
möjlig datering pga. vida 14C-intervall och liknande men odaterade gravar. Vagt färgfält under 700-tal indikerar 
att skelettgravskicket brukats under tidigare JÅ-perioder. 
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Övergången från brandgravskick till skelettgravskick 
Jämför vi hur förändringen från brandgravskick till skelettgravskick genomförs på de olika gravfälten 
kan vi observera flera likheter och olikheter. På alla lokalerna introduceras det senvikingatida 
skelettgravskicket under 900-talet, undantaget Kyrsta där det sannolikt sker under den första halvan av 
1000-talet, troligen i dess början. Det finns viss variation bland lokalerna, intressant nog tycks 
introduktionen ske först på Uppsalaslätten och inte långt från Gamla Uppsala. I Gnista och Enbacken 
introduceras skelettgravskicket under första delen av 900-talet. I de andra fallen tycks skelettgravskicket 
förekomma från 900-talets andra hälft, i Kalvshälla möjligen från mycket sent 900-tal. Hur lång tid båda 
gravskicken används samtidigt varierar också mellan lokalerna. I några fall tycks den parallella perioden 
ske under några få gravläggningar, i Enbacken, Kyrsta och Kalvshälla endast en-två gravar vilket 
indikerar en relativ snabb förändring under en eller två generationer, kanske 25-50 år. Dock finns ingen 
tydlig kronologisk förklaring till det snabba skiftet. I Enbackenfallet där skelettgravskicket introduceras 
tidigt under 900-talet indikerar dateringarna att brandgravskicket upphört under 900-talet eller tidigt 
1000-tal, men det finns mycket få daterade kronologiskt överlappande gravar. Det kan dock vara ett 
uttryck för att gravfältet endast är delundersökt och tidsspannet antyder att fler gravar bör ha tillhört 
parallella gravskick om gravfältet används aktivt. I Kalvshälla indikerar dateringarna att två 
skelettgravar sammanfaller med brandgravskicket i slutet av 900-talet, men att skelettgravskicket 
dominerar helt från början av 1000-talet. Där sker skiftet snabbt och utan en lång övergångsperiod, vilket 
möjligen kan förklara det stora behovet av att artikulera bropraktiker under 1000-talet. Skiftet till 
skelettgravskick sker något senare i den nordligaste lokalen Kyrsta, där skelettgravskicket introduceras 
och blir dominerande under första halvan av 1000-talet. Trots det snabba skiftet och en brukningsperiod 
vilken sträcker sig in i 1200-tal blir dock det kristna avindividualiserade gravskicket aldrig helt 
genomfört på gravfältet. 

På majoriteten av de studerade gravfälten används båda gravskicken parallellt under en längre tid. 
I Lilla Ullevi i ca 50, möjligen 100 år, beroende på hur snabbt gravarna anläggs, i Skälby mellan ca 100- 
möjligen 150 år, i Gnista ca 100 år om hybridgraven från 1200-tal undantas och i fallet med Valsta 59 
möjligen så länge som i 150-200 år beroende på när gravskicken introduceras och försvinner. Mycket 
pekar på att de lokaler där skelettgravskicket introducerats tidigt också kom att ha parallella gravskick 
mycket länge. På majoriteten av gravfält tycks skelettgravskicket ha ersatt brandgravskicket helt mellan 
1000-1050, i många fall kring 1000-talets början. Men i fallen med Skälby och Valsta där 
skelettgravskicket introducerades under 900-talet fortsatte brandgravskicket att praktiseras genom hela 
1000-talet. Gemensamt för båda lokalerna är att skelettgravskicket tidigt länkades till det äldre 
gravskicket genom visuella bropraktiker i form av de äldre gravöverbyggnaderna, främst högar. I Lilla 
Ullevi använder man delvis samma princip. Där har dock skelettgravskicket strikt reglerade former för 
det yttre gravskicket, vilka särskiljer gravarna från brandgravaran, istället anläggs gravarna i täta kluster 
intill de äldre högarna och behåller på så vis kopplingen bakåt.  

Bropraktikerna 
Bropraktikerna är den genomgående principen för utformningen av gravskicket, men formerna de tar är 
lokalt förankrade. En jämförelse mellan lokalerna ger intrycket att bropraktikerna inte är knutna till en 
viss tidsperiod utan förändras när skelettgravskicket introduceras. Troligen blir de tydligare för oss i dag 
under den perioden eftersom vi tror oss känna igen de kristna inslagen, men bropraktikerna har utan 
tvivel förekommit under hela yngre järnålder. I Skälby och Valsta är de som tydligast under perioden 
när båda gravskicken är i aktivt bruk under 1000-talet. Men det handlar inte endast om att 
skelettgravskicket refererar bakåt till det äldre brandgravskicket, utan brandgravskicket refererar även 
framåt mot principerna introducerade genom skelettgravskicket. I Kalvshälla och Kyrsta sker under 
1000-talet däremot majoriteten av de, för oss synliga, bropraktikerna efter att brandgravskicket 
försvunnit. I Gista och Enbacken där skelettgravskicket är tidigt infört blir bropraktikerna som tydligast 
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under 900-talet. I fallet med hybridgraven i Gnista illustreras dock föreställningarnas tröghet och 
förmåga att leva kvar mycket länge om de kan översättas till nya och relevanta fenomen.  

Fallstudien av Hällby ger vid handen att även gravar tillkomna i perioden innan skelettgravskicket 
på allvar börjat ersätta brandgravarna konstrueras med bropraktiker i åtanke. I det fallet tycks de referera 
bakåt främst till myter, det mytiska förflutna i kulturella minnespraktiker och den kosmologiska 
kopplingen till skapelseberättelsernas struktur där sambandet ben – sten och det äldre fragmenterade 
gravskicket ingick. Samma mytiska bropraktiker uttrycks troligen i de treuddar vilka anläggs ovanpå 
gravfält och lokaler för ben- och stenpraktiker. Utifrån det blygsamma material som bearbetats ovan kan 
tesen formuleras att den snabba förändringen i gravskick under perioden mellan 900-1100 skiftar 
bropraktikernas fokus från ett mer mytiskt förflutet till gravskicksfenomen vilka börjat försvinna eller 
har försvunnit relativt nära tid. 

Gravfältsdynamik och vetenskapsproduktion 
Den sista fallstudien i avhandlingens Del II behandlade Anna Hed Jakobssons (2017) studie av fyra 
gravfält i Valsta, varav ett är Norrsunda 59 vilket analyserades närmare av Andersson (2005). Syftet 
med att inkludera Hed Jakobssons studie var att lyfta fram det smala fokus som skapas av arkeologiska 
undersökningars natur, där endast en eller oftare delar av en lokal undersöks. I kapitel 2.9 nämns hur 
arkeologins villkor formar kunskapsproduktionen på olika vis. Till sin natur är arkeologin och ännu mer 
den förvaltningsdrivna arkeologin fallstudiefokuserad. Enskilda fallstudier kan besvara speciella 
frågeställningar, men för att skapa ny kunskap krävs ett abduktivt förhållningssätt, explorativa 
undersökningar och synteser. Den här avhandlingen försöker skapa en översiktlig syntes av flera 
fallstudier. Hed Jakobssons studie är något så sällsynt som en syntes av fyra gravfältsundersökningar 
inom samma bygd och visar tydligt behovet av liknande eller mer detaljerade studier 

Informationen från de enskilda gravfälten har bara kunnat antyda vad Hed Jakobssons studie kan 
visa, nämligen dynamiken i bruket av de fyra gravfälten. Studien visar bl.a. hur det länge använda och 
centrala gravfältet Norrsunda 59 utgör ett nekropolitiskt och nekrogeografiskt nav i bygden. Gravfältets 
centrala roll är troligen kopplad till jordägande och odalbegreppet där centralgravarna framhäver en 
släkts genealogiska koppling till marken. Dynamiken i hur andra omkringliggande gravfält tas i bruk 
och överges speglar troligen både hur landskapet tas i anspråk av olika familjekonstellationer med olika 
relation till huvudfamiljen. Fördelningen av personer på gravfälten visar dock att även andra sociala 
strukturer iscensätts genom hur och var man begravs. Norrsunda 59 är t.ex. under början av 800-talet 
endast förbehåller vuxna män, troligen av en speciell rang och släkt, och på det intilliggande gravfältet 
Norrsunda 283 begravs vad som förefaller vara ett större urval av platsens innevånare. Ambrosianis 
studier av gårds- och gravfältslägen påbörjade en diskussion om gravfältsdynamik vilken delvis 
försvunnit ur dagens arkeologiska fokus. Den förekommer dock sparsamt, främst rörande 
gravfältsdynamiken som uppstår när det senvikingatida skelettgravskicket introduceras och nya 
gravgrupper och gravfält anläggs för att hantera det. Hed Jakobssons studie visar att dynamiken finns 
där hela tiden, den är endast svårare för oss att observera innan skelettgravskicket skapar en tydlig 
skillnad. 

Andersson och Hed Jakobsson är båda överrens om att odalbegreppet spelat stor roll i utformadet 
av gravar och dynamiken mellan gravfälten. Vi har tidigare bl.a. diskuterat fördröjningen mellan gravfält 
och etablerad bosättning då de flesta medeltida lagar vilka behandlar begreppet låter meddela att det 
krävs att mellan fyra och sex generationer har brukat jorden innan den får status av odaljord och familjen 
kan anses etablerad nog att få begrav på ett eget gravfält. Att rika kvinnor eller par begravs tidigt och 
ibland återkommande på gravfälten, ofta i manifesta gravar men inte alltid, stöder antagandet att 
etableringen av en släkt var viktigt. En av förändringarna i gravskick vilken diskuterats i avhandlingen 
är att mängden gravar ökar under vikingatid som en konsekvens av ett allt mer individuellt gravskick. 
Tidigare har det funnits ett behov av att etablera en familj och ett gravfält genom ett fåtal tydliga 
gravmonument vilka sedan återanvänds, samtidigt som det inte funnits behov av att manifestera de 
omkringliggande gravarna i någon större skala. I kontakten med kristna idéer kring graven och kroppen 
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ökar troligen även antalet brandgravar på gravfälten. Bl.a. kan ökningen av små oansenliga gravar med 
få fynd Biuw observerar i norra Spånga-materialet vara ett uttryck för att fler personer vilka inte tidigare 
fått en egen grav nu får det.  

Hed Jakobsson har en intressant tes rörande vem som anlägger vilka gravfält (2017: 86ff). Den 
vanliga tolkningen av de mindre gravfälten med homogent kristet skelettgravskick vilka anläggs under 
sen vikingatid är att de representerar de första kristna eller en församling. Alternativt att 
gravläggarkollektivet önskar manifestera ett avståndstagande till det äldre hedniska gravfältet. I 
fallstudierna ovan och i Anderssons Valsta-studie (2005) framgår att de första kristna vanligen begravs 
i gravar vilka inte kan särskiljas från de med brandgravskick och att de gamla gravfälten problemfritt 
kan användas för kristna gravar åtminstone fram till kyrkan inleder sin organisationsfas på 1100-talet. 
Hed Jakobsson för fram flera potentiella scenarion kring utvecklingen av gravskicket förankrade i sin 
studie. Alla erbjuder rimliga förklaringar. Den markägande klassen förefaller ha två alternativ när det 
kristna gravskicket formaliseras. De kan överge det äldre gravfältet och börja begravas på en kyrkogård 
intill en kyrka de troligen varit delaktiga i att bygga. Hed Jakobsson föreslår också att man kan ha tagit 
med sig benen från ättegrundarna på gravfältet in på kyrkogården. Det andra alternativet är att fortsätta 
utnyttja det äldre gravfältet men i kristen form på ett sätt som understryker odalmentaliteten och 
familjens maktposition i trakten. Den senare tolkningen företräder delvis Andersson rörande 
Valstagravfältet där den stora kristna gravhögen anläggs i början av 1100-talet, vilket han ser som ett 
ställningstagande mot maktcentreringen hos kung och kyrka (2005: 148ff). Hed Jakobsson tror dock att 
de vilka begravs i kristen ståt i den stora högen A1 i Valsta är personer med goda kontakter i Sigtuna 
och till samhällets övre skikt. Hon för vidare fram att de som skapade de mindre helt kristna gravfälten 
inte gjorde det som en form av religiös olydnad riktad mot kung och kyrka. Hon ser förklaringen i 
jordägandet och odalens struktur. Konsekvensen av den blir att de som anlägger de kristna mindre 
gravfälten, vilka Tesch kan visa ofta används under kort tid, är de mindre bemedlade vilka inte har 
tillgång till mark eller odalsindikerande gravfält. De har heller inga incitament att behålla gamla 
gravtraditioner eller hävda en maktpostition gentemot kyrka och kungamakt. Möjligen har vi i de mindre 
kristna gravfälten fröet till förhållandet mellan kungamakten och de bredare befolkningslagren vilket 
under medeltid och senare används för att balansera den framväxande adelns inflytande. 

Hed Jakobssons studie visar att det behövs syntetiserande djupstudier för att förstå dynamiken 
mellan gravfälten i en bygd. Den illustrerar också den arkeologiska fallstudiens begränsade förmåga att 
besvara övergripande frågor. Samtidigt ska vi inte glömma att de typologier och kronologier vilka är 
basen för all arkeologisk forskning baseras på en kombination av goda fallstudier och synteser. I dag 
sker huvuddelen av den fältarkeologiska forskningen och framtagandet av nytt arkeologisk källmaterial 
inom förvaltningsarkeologins ramar. Hed Jakobssons studie är ett steg i rätt riktning. För att skapa mesta 
möjliga kunskap från arkeologiska utgrävningar behöver därför de göras exporativa och kombineras 
med syntetiserade studier. Där möts universitetsarkeologin och förvaltningsarkeologin. Vi får inte heller 
glömma att i det längre perspektivet är huvudsyftet med arkeologiska undersökningar att skapa ett 
källmaterial som kan besvara ännu inte ställda forskningsfrågor. Kombinationen av undersökningarnas 
oväntade fynd och de akademiska perspektiven är vad som via synteserna kan ta oss förbi begränsande 
förförståelse och leda till produktionen av ny kunskap.  
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Kapitel 9 
Gravskickets mångfald 

En till synes oskyldig fråga som vad är den yngre järnålderns gravskick kan ha konsekvenser. I det här 
fallet utmynnade den i en avhandling vilken behandlar frågan först ur ett arkeologihistoriskt perspektiv 
och sedan ur ett fallstudieperspektiv. Fallstudierna fokuserades på två saker, de praktiker kring 
hanteringen av ben och sten vilka tidigare utelämnats från diskussionen kring gravskicket och 
förändringen av gravskicket under perioden. Förändringsdiskussionen rörde främst den i samband med 
kristnandeprocessen, men även en äldre förändring uppmärksammades. För att analysera fallstudierna 
användes minnesteoretisk forskning och en förklaringsmodell hämtad från vikingatida runmonument. 
Det outtalade syftet med avhandlingen var, utöver de formella forskningsfrågorna, att lyfta fram den 
stora mångfalden och komplexiteten i gravmaterialet.  

Att det inte fanns någon skriven syntes kring vad yngre järnålderns gravskick i Mälardalen 
egentligen är var en utmaning som behövde lösas. Den första insatsen var en histiografisk 
gravarkeologisk studie av åtta publikationer vilka beskrivit gravskicket och format arkeologin som 
undersöker det. Studien visade hur det finns en tydlig länk mellan dagens uppfattning om gravskicket 
och de bygdebeskrivningar vilka utformades inom ramen för Oscar Almgrens seminarium i Uppsala i 
början av 1900-talet. Trots en evolutionistisk syn på kulturens och gravformernas utveckling var 
Almgrens gravskick överraskande komplext (jfr Almgren 1904a, 1934). Det innehöll tydliga lokala 
variationer, var ett uttryck för olika former av minnespraktiker och förändrades kontinuerligt och med 
överlappande trender, ibland inom samma gravmonument. Gravskickets beskrivning hämtade också 
mycket från det skriftliga källmaterialet.  

Med utvecklingen av Riksantikvarieämbetets undersökande verksamhet, utbyggnaden av 
Stockholm norrut och de arkeologiska undersökningarna som följde, fornminnesinventeringens 
genomförande och publikationen av den ekonomiska kartan fick arkeologin plötsligt nya möjligheter. 
Björn Ambrosianis avhandling (1964) och hans tvådelade kronologiska indelning av järnålderns 
gravskick var ett viktigt steg i utvecklingen av bebyggelsearkeologin och inflytandet på terminologi och 
förvaltningsarkeologiska bedömningar var stort. Ambrosianis modell kartlade, med hjälp av en stor 
mängd fallstudier i form av arkeologiska undersökningar, gravskickets utveckling i syfte att skikta de 
synliga gravarna i landskapet kronologiskt. Åke Hyenstrands avhandling (1974) visade att Ambrosianis 
modell kunde appliceras på närmast hela Sverige. En intressant iakttagelse är att den 
bebyggelsearkeologiska eran inom svenska arkeologi föddes när plötsligt en stor mängd arkeologisk 
data blev tillgänglig. För att utnyttja möjligheterna detta erbjöd och som ett svar på den nya byråkratiska 
verkligheten utvecklades nya metoder att bearbeta informationen, vilket samtidigt formade 
frågeställningarna. De nya frågeställningarna kom i sin tur att forma källmaterialet och de frågor 
kommande arkeologer kan ställa till det. Informationen vilken kunde utvinnas ur det nya tillgängliga 
materialet var enorm och resultaten, t.ex. i form av Hyenstrands formativa bok Sveriges Fasta 
fornlämningar och arkeologiska regioner (1984) spektakulära. Bebyggelsearkeologins framgång var 
också dess problem.  

Detta arbete kan visa att modellens stora genomslag och popularitet format den arkeologiska synen 
på gravar och gravskick fram till idag. Modellen är baserad på gravmaterial för att besvara frågor om 
samhälle och befolkningsutveckling. En bieffekt av att fokus flyttades från gravarna till andra frågor 
blev att utvecklingen av gravarkeologin och dess teoribildning avstannade. Trots både Ambrosiani och 
Hyenstrands stränga uppmaningar till källkritik och modellens tydliga utformning för statistisk analys 
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kom den förenklade bild av gravskicket den vilade på att appliceras närmast universellt inom arkeologin 
och dess samhällsapplikation. Idén att den yngre järnålderns gravskick är homogent och enkelt föddes 
genom det oreflekterade användandet av modellen. Analysen av texterna kunde dock visa att även i 
Ambrosiani och Hyenstrands framställningar nämns en värld av betydligt mer svårfångade gravformer 
och gravskick. Den ryms dock inte i deras frågeställningar. 

Samtidigt som Ambrosianis modell fick genomslag utvecklades den svenska fältarkeologins 
metoder och terminologi och inom Riksantikvarieämbetet arbetade man för en standardisering av 
terminologi och rapportförfarande. Den standardiserade gravterminologin som utvecklats inom UV fick 
stor spridning med Agneta Bennets avhandling (1987a). Textanalysen kunde även visa hur det 
arkeologiska gravskicket bara delvis formats av behov och analyser inom det arkeologiska ämnet. 
Genom textanalysen kunde flera problemkomplex identifieras. Alla påverkar på sitt sätt processen när 
gravskicket undersöks och beskrivs. Tydligast är samspelet mellan kulturell förförståelse, byråkratins 
styrande verklighet och hypoteserna roll. Under den moderna arkeologins formativa period på 60- och 
70-talet kom bebyggelsearkeologins fokus att skiftas bort från gravfrågor och förförståelsen kring vad
som skall uppfattas som en grav förblev länge oförändrad. En mycket snäv definition av gravskick höll
i sig under närmast hela 1900-talet, trots en ökande insikt om andra förhållanden i antropologins värld.
Den snäva gravdefinitonen började dock ifrågasättas på allvar under 2000-talet. Att dörren öppnades för
en arkeologi mer fokuserad på gravar och religion kan spåras till Agneta Bennets (1987a) och Anders
Kaliffs (1992, 1997) avhandlingar och framväxten av religionsarkeologin.

Trots att texterna kring bebyggelsearkeologi och den förenklade bilden av gravskicket som följde 
på Ambrosianis modell ger intrycket att gravarkeologin länge gick på sparlåga är det inte hela sanningen. 
Inom fältarkeologin och universitetsarkeologin traderas en mängd erfarenhetsbaserad kunskap praktiskt 
och muntligt. Den gravarkeologiska forskningen hölls också vid liv genom bl.a. artefaktstudier, 
undersökningar av eller bearbetningen av material från speciella lokaler som Birka, Lovö och Valsgärde. 
Att den grav-kvalitativa forskningen fortsatte vid universiteten är en av anledningarna till att Anne-Sofie 
Gräslunds avhandling om Birkagravarna (1980) idag känns mer modern än flera senare publikationer.  

Både den fältarkeologiska bilden och Gräslunds vidare publikationer kunde visa att gravskicket 
ingalunda var homogent och att den stereotypa dikotomiska bilden av kristnandet och dess inverkan på 
gravskicket var tvivelaktiga. Forskningen kring kristnande var länge starkt färgad av förförståelse kring 
gravskick och missionens karaktär, samt närmade sig gravmaterialet från ett teologiskt perspektiv. 
Arkeologisk material kan svårligen svara på teologiska frågor men däremot belysa förändringar i 
materialitet och praktiker. Samtidigt som religionsarkeologin började utvecklas på 90-talet och den 
postprocessualistiska andan tillät nya teoretiska perspektiv började mångfalden i gravmaterialet åter 
diskuteras. Flera resonemang som fördes av Almgren, men varit försvunna i 40-50 år, återkom. Bland 
dem fanns frågan om var de första kristna begravdes. Almgren ansåg att det främst var i runda 
stensättningar på ättebackarna, men när saken togs upp för diskussion igen på 90-talet hade fler 
arkeologiska undersökningar visat att de runda stensättningarna främst innehöll brandgravar.  

I avhandlingens Del I visades vidare hur forskningen kring bronsålder och äldre järnålder i 
kombination med religionsarkeologiska perspektiv öppnade för en djupare förståelse kring bredden i 
gravskick och de många olika sätten att hantera ben och sten (t.ex. Kaliff 1997). På 90-talet utvecklades 
också de arkeologiska perspektiven på gravskickets förändring under kristnandet. Gravforskningen 
kring kristnandet hämmandes dock av att dikotomin hednisk-kristen mer eller mindre omedvetet var 
utgångspunkten för resonemang och hypoteser. När Gunnar Anderssons lic-avhandling publicerades 
2005 kunde han visa hur den arkeologiska förståelsen av gravskicket förändrats. Gräslund förde i sin 
avhandling 1980 fram tanken att det vikingatida gravskicket på Birka borde betraktas som varken 
hedniskt eller kristet. 2005 kunde Andersson bekräfta att så var fallet även på de vanligare ättebackarna. 
Trots att flera, bl.a. Gräslund (1991b, 1996, 2002) och Broberg (1990, 1991) fört fram gravskickets 
gradvisa förändring under 1000-talet mötte tanken motstånd. Först med Anderssons publikation där han 
lyfter fram gravarna från Valsta och Skälby fick idén fäste på allvar. Andersson kunde bl.a. visa en 
synkretistisk sammansmältning av kristna och hedniska drag i gravskicket och hur föreställningsvärlden 
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var lika hybridartad. Andersson visade att gravskicket hade stor variation och att det formades minst 
lika mycket av lokala profana förhållanden som religiösa. 

Avhandlingens Del I visade att den arkeologiska bilden av gravskicket i början av 2000-talet 
omfattade en stor variation, men att bilden fortfarande var starkt färgad av den äldre förenklade bilen av 
gravskicket som homogent och förförståelsen av gravbegreppet. Gravskicksdefinitionen uteslöt 
fortfarande en stor mängd fenomen. Del II fokuserade därför på två frågor, den första gällde praktiker 
vilka tidigare exkluderats från diskussionen om gravar och den andra rörde hur lång tid brandgrav- och 
skelettgravskicket förekom parallellt på ättebackarna. 

Fallstudierna i Del II belyste den breda mångfalden i gravskicket under yngre järnålder och dess 
rötter i tidigare perioder. Genom begreppet bropraktiker kan gravskickets många former förstås i ett 
sammanhang och det erbjuder också ett sätt att identifiera förändringen i gravbyggarnas 
historiemedvetande. Bl.a. kunde fallstudierna visa att gravarna i Hällby från 800–900-tal anknöt till en 
helt annan mytologisk bakgrund än många av de från 900- eller 1000-talet på gravfält där 
skelettgravskicket introducerats. Andersson kan dock visa att flera mytologiska företeelser översatts till 
en kristen kontext och tagit andra uttryck (2005). Fallstudierna i Del II bygger till stor del vidare på de 
arbeten som presenterats i Del I. Kapitel 4, vilket diskuterar ben- och stenpraktiker bygger i stor del 
vidare på iakttagelser Bennet (1987a) och Kaliff gjort (1997 m.fl.). Kapitel 7 vilket innehåller fallstudier 
främst avsedda att illustrera gravskicket under yngre järnålder och processen genom vilket 
skelettgravskicket ersätter brandgravskicket bygger delvis vidare på Gräslunds (1980 m.fl.) och 
Anderssons studier (2005). 

När man nämner förändring i gravskicket under yngre järnålder är det oftast förändringen i sen 
vikingatid som avses. När de tidigare inte diskuterade praktikerna kring hanteringen av ben- och sten 
togs upp till diskussion visade det sig att det sker ytterligare en avgörande förändring under perioden. I 
detta fall under periodens början. Inom bronsålders- och den äldre järnåldersforskningen har man sedan 
Kaliffs och Bennets avhandlingar (Kaliff 1997; Bennet 1987a) varit medveten om hur periodens 
gravskick innefattade mycket få ben, kollektiva monument och endast framhävde ett fåtal individer. 
Gravskicket var samtidigt tätt bundet till landskapet. Den stora förändringen av gravskicket i början av 
yngre järnålder är ett resultat av att de äldre periodernas gravskick långsamt har förändrats, försvunnit 
eller investerats i andra fenomen.  

De många fallstudierna i Del II illustrerade hur det äldre gravskicket, centrerat kring fragmentering 
av kroppen och praktiker kring hanteringen av ben och sten uttrycktes. Slutsatsen är att praktikerna kring 
sten och ben ingår i ett minneskomplex med mycket djupa rötter knutet till föreställningsvärlden. Flera 
fenomen kan knytas till minneskomplexet och de har stenpackning, block, berg i dagen, vaga 
anläggningar, ben och fynd av ”boplatskaraktär” som gemensamma nämnare. Flera av dem bl.a. 
moränimpedimenten med vaga anläggningar och strösslade fynd, blockgravar och kullar med 
stenpackning ingår i gravpraktikerna från äldre järnålder och tidigare. De minskar i antal under yngre 
järnålder och de som finns kvar genomgår i många fall en förändring vilket indikerar att hanteringen av 
mänskliga kvarlevor begreppsmässigt skiljts från deponeringen av andra ben, sten och fynd. 

Tidigare har gravpraktikerna varit tätt sammanlänkade med idén om kroppens fragmentering i 
kombination med regenerativa fruktbarhetsföreställningar (se vidare Kaliff 2007, 2018). Det 
kosmologiska sambandet mellan ben och sten var utsträckt till landskapets sten och förstärktes troligen 
genom återkommande deponeringar av brända ben. Mycket pekar på att individen som koncept var 
externt situerat och kunde blandas med platser och landskap. Under bronsålder och äldre järnålder tycks 
det vidare funnits ett samband mellan synen på gravskick, offer och en sakralisering av landskapet 
genom spridda ben (jfr Kaliff 1997; Lincoln 1986). Under yngre järnålder förändras gravskicket genom 
att individen och den individuella kroppen tycks få mer betydelse. Den processen skyndas uppenbart på 
under vikingatiden i och med kristnandet.  

Under yngre järnålder när det gamla gravskicket förändras uppstår flera nya fenomen, bl.a. uppstår 
amulettringarna som fenomen under vendeltid, eller möjligen något tidigare, i de miljöer där ben och 
sten tidigare hanterats. Möjligen övertar amulettringarna de mänskliga benens kommunikativa och 
sakraliserande roll. Bl.a. deponeras stora mängder ringformade eller eldstålsformade amulettringar på 
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Helgö, i Lilla Ullevi, i Hjulsta och vid Borg i Östergötland möjligen något senare. Vid Lilla Ullevi 
illustreras också den förändrade synen på stenpackningar genom den tydligt konstruerade hargen. 
Amulettringarna kan sedan följas i gravskicket där de troligen fyller en förmedlande eller kommunikativ 
roll. I Uppland tycks de få en lokalt mycket viktig roll i både gravskick och andra kommunikativa rituella 
aktiviteter knutna till sten, men även andra kontexter. Fallstudierna bekräftade att amulettringarna, 
speciellt i Kalvshälla, genomgår en revitalisering och kan användas i det kristna skelettgravskicket. 
Ringarnas distinkta karaktär gör att de illustrerar bropraktiker mycket tydligt. 

Andra spännande fenomen vilka illustrerar bredden i gravskicket under yngre järnålder är 
palimpsestgravarna. Den äldre praktiken där personers ben kunde fysiskt och symboliskt blandas i 
landskapet genom fragmentering och strössling eller små deponeringar tycks få en mer bokstavlig 
tolkning under perioden. Begreppet palimpsestgravar avser de fall där gravmonument byggs mer eller 
mindre på varandra och i många fall helt suddat ut eller inkorporerat äldre gravmonument. Processen 
skapar en form av hybrididentitet där gravskickets utformning tvingar olika tider och personer att 
associeras med varandra så att bådas identitet förändras. Även de fall där gravar anläggs i mycket täta 
gravgrupper skapas ett liknande fenomen. Det äldre gravskickets tanke där strösslade ben troligen 
uppfattades som en form av sakralisering av landskapsrum och en direkt koppling mellan de levande, 
de döda, landskapet och det övernaturliga förefaller leva kvar i några former på gravfälten. Bl.a. används 
ben och gravdepåer som konstruktionsdetaljer på gravfältsterrasserna i Gårdskäl och Äggelunda. Vi 
återfinner också idén om sakrala geometriska rum vilken troligen ligger bakom utformningen av hargen 
i Lilla Ullevi och den rektangulära tingsplatsen Arkels tingstad på gravfälten. På flera gravfält, bl.a. i 
Valsta, Kalvshälla och Broby, förekommer rektangulära stensättningar vilka utöver att kunna tjäna som 
gravar även tycks fylla andra rituella eller kultanknutna syften. De i Valsta förefaller inte ha utnyttjats 
som gravar alls. I diskussionen kring de rektangulära stensättningarna föreslås också att de inte utgjort 
byggnader utan att stenkonstruktionen tjänat ett avgränsade syfte, precis som i fallet med tingsstaden 
eller gravars kantkedjor. En av de rektangulära stensättningarna i Kalvshälla av liknande karaktär har 
dessutom en stor mängd deponerade amulettringar vilket stöder tolkningen att de använts i 
kommunikativa ritualer. 

Genom att lyfta fram fenomen vilka inte tidigare observerats eller inte diskuterats kunde de många 
praktikerna kring hanteringen av ben och sten belysas i olika kortare fallstudier. Genom det har vi kunnat 
bredda repertoaren av praktiker vilka nu får anses vara knutna till gravskicket och den första stora 
förändring det genomgår under yngre järnålder. Avhandlingens kapitel 7 innehåller mer ingående 
fallstudier av gravfält för att illustrera både hur gravskicket ser ut och hur det förändras under den sena 
vikingatiden. Genom att studera hur bropraktiker används kunde många fenomen i gravarna och 
gravfältens uppbyggnad ges en förklaring. 

Fallstudierna kan t.ex. bekräfta Gräslunds och Anderssons iakttagelser att gravskicket under 
perioden obehindrat inkorporerar detaljer från äldre och kristna gravpraktiker och bör betraktas som ett 
gravskick i sin egen rätt –senvikingatidens gravskick. Fallstudierna kunde vidare belysa de båda 
förändringarna i gravskick vilka parallellt inverkar på utformningen av gravpraktikerna. Speciellt i 
Kyrska illustrerades hur det tidigare fragmenterade gravskicket med små bendepåer centrerat kring ett 
moränblocksimpediment flyttade till mer synliga gravkonstruktioner i åkermark under övergången till 
yngre järnålder. Precis som på flera andra platser fortsatte deponeringarna på impedimentet i Kyrsta 
under yngre järnålder, men troligen utan människoben och med delvis annat fokus. Gravarna på 
gravfältet i Kyrsta kunde samtidigt visa hur praktiken att deponera små mängder ben inte automatiskt 
övergick i fullt utvecklade gravar, utan bendeponeringarna fortsätter, men samlade kring tydligare 
gravmonument. Kyrstagravfältet är också det bland de studerade där det vikingatida skelettgravskicket 
introduceras senast, i början av 1000-talet.  

Fallstudierna visar att från slutet av 900-talet är ett kristet skelettgravskick introducerat på samtliga 
gravfält, Kyrsta undantaget, och i början av 1000-talet är det ett vanligt använt och i några fall helt 
dominerande gravskick. Hur skelettgravskicket introduceras tar sig lokala och dynamiska uttryck där 
det i flera fall först tycks vara en variant av det äldre brandgravskicket för att sedan ta sig mer kristet 
unika former. En överraskande iakttagelse var att flera lokaler på Uppsalaslätten introducerade 
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skelettgravskicket någon generation eller fler före de i södra Uppland, samt att platser där 
skelettgravskicket tidigt introducerades och inlemmades i äldre gravpraktiker också kom att behålla 
brandgravskicket längst. 

Genom att studera gravfälten utifrån begreppet bropraktiker kunde i många fall en inre dynamik 
lyftas fram vilken belyser hur förändringen normaliserats på lokal nivå. Precis som tidigare nämnts är 
kopplingen till det förflutna och framtiden den avgörande principen bakom förändringens uttryck. I 
förändringen av gravskicket förefaller vissa fenomen lätt kunna förändras och andra gör det betydligt 
långsammare. Själva behandlingen av kroppen tycks bytas ut förhållandevis lätt med hänvisningar till 
de äldre inhemska versionerna av skelettgravskicket. Att allt fler individer får en grav kan vara en av 
kristendomens mest lockade fördelar. Men att fler begravs på gravfälten och att de begravs obrända 
skapar dock troligen ett problem. Både de äldre föreställningarna, med rötter i det fragmenterade 
gravskicket, och de kristna idéerna kring kroppens väntan i graven skapar en ny situation med stora 
mängder döda vilka alla kan sägas ha post-mortem agency-potential. De många praktiker beskrivna från 
medeltid och framåt för att hantera spöken, gengångare och andra former av odöda kan ha sina rötter i 
introduktionen av skelettgravskicket under kristnandet, snarare än i förkristen tid vilket ofta framförs 
(jfr Andersson 2005). 

Gravskicket under 900- och 1000-talet uppvisar en omfattande flexibilitet där lokala förhållanden 
är helt avgörande för vilka aspekter som anammas och förändras. Precis som Andersson (2005) föreslog 
framstår profana förhållanden och sociala normer viktigare än religiös dogma. Att den tidiga 
kristendomen också uppvisar en stor flexibilitet är troligen både ett utslag av missionsstrategier och 
maktförhållanden i samhället. Några uttryck för religiösa konflikter kan inte observeras i gravmaterialet. 
Potentiella konflikter kan snarare anas i förändringen av synen på markägande och kollektivets koppling 
till marken. Det mycket gamla fragmenterade gravskicket skapade en fysisk koppling mellan de levande, 
de döda och landskapet. Den idén behölls genom periodens första stora gravskicksförändring in i yngre 
järnålder då den dödes kropp och identitet blev mer fokuserad kring graven. Kristnandeprocessen kom 
sedan att öka antalet begravda och minska individens kosmologiska förhållande till marken. Troligen 
överfördes kopplingen till förhållandet mellan individen och gud, med en fysisk koppling till kyrkan 
snarare än ätt eller landskap. De frågorna ligger dock utanför avhandlingens ramar och kan endast anas. 

Förhoppningsvis har föreliggande arbetet illustrerat den stora mångfalden i gravskicket under yngre 
järnålder. Mångfalden utsträcker sig också till den arkeologiska bilden av gravskicket vilken har varierat 
under 1900-talet och illustrerar hur faktorer utanför arkeologin har stort inflytande på slutprodukten. Att 
komma förbi den begränsande förförståelsen och skapa ny kunskap kräver att fältarkeologins många 
detaljer kan föras vidare och kombineras med universitetsarkeologisk analys. Som avhandlingen har 
visat är det i mötet mellan arkeologins två sidor som den största potentialen finns. 

I inledningen av arbetet nämndes att resultaten av föreliggande studie ska betraktas som ett underlag 
för vidare diskussion och undersökningar. Eftersom vi bekräftat att äldre gravpraktiker kring 
hanteringen av sten och ben fortsätter att influera gravskicket järnåldern igenom bör 
stenpackningslokaler och deras förhållande till senare kultbruk utredas närmare. Vetskapen att 
individuella gravmonument och tydligt samlade gravgömmor är ett uttryck för en specifik typ av 
hantering av döda personer vilken länge var förbehållet ett litet urval av befolkningen ökar 
förhoppningsvis intresset för gravfälten som plats snarare än en samling individuella monument. Om 
det kombineras med insikten att den arkeologiska förståelsen av graven som ett sammanhållet fenomen 
är en konsekvens av ämnets utveckling, förförståelse och förvaltningsteknisk praktik snarare än det 
materiella källmaterialet förstår vi att vi bara har börjat förstå gravskicket som fenomen. Ett av de 
enklaste sätten att mer uttömmande kunna svara på frågorna vilka ställts i arbete är mer detaljerade 
dateringar och en kartläggning av hur bropraktiker kommer till uttryck i individuella gravar och 
gravfältens struktur. Att potentiella kultpraktiker pågår eller till och med utvecklas under 1000-talet på 
gravfält med kristet gravskick bör utredas mer, så även de ihållande kosmologiska kopplingarna till sten 
och berghällar. I arbetet har vi slagit fast att ett kristet skelettgravskick introduceras på stor skala under 
slutet av 900-talet och har slagit igenom redan i början av 1000-talet. I linje med Vésteinssons 
resonemang (2016) kring grav- och samhällsförändring måste det betraktas som en konsekvens av en 
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förändring vilken redan skett snarare än ett uttryck för en förändring som just börjat. Gravskick är en av 
de trögare strukturerna i samhället vilket antyder att 900-talet är den period där skiftet från 
brandgravskick till skelettgravskick får sitt momentum, men rötterna till förändringen finns mycket 
längre tillbaka. Troligen återfinns de i förändringen av praktikerna kring gravar, ben och sten under 
yngre järnålderns inledningsskede. 

Arkeologi som vetenskap är speciellt väl lämpad att illustrera långa skeden. Betraktar vi gravarna i 
ett längre tidsperspektiv där de långsamma processerna blir tydligare kan vi se hur förändringen under 
sen vikingatid endast är slutfasen av en långsam förändring av gravpraktiker och synen på den döde 
individen som etablerades under bronsålder och troligen är ursprunget till odalbegreppet. Förändringen 
vilken sker i början av yngre järnålder är resultatet av en process vilken på allvar började under sen 
romersk järnålder och skyndades på under folkvandringstid. Blickar vi framåt i tiden kan vi vidare ana 
hur maktförhållanden, inkluderande kosmologi och missionsstrategier på 800- och 900-tal lägger 
grunden för den normandiska expansionen såväl som reformationsrörelsen.  

Perspektiven är hisnande och de kan studeras genom att undersöka en vanlig, enkel, grav från yngre 
järnålder. 
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English Summary 

This thesis comprises a study of Late Iron Age (c. 600 – 1100 CE) mortuary practices in Uppland, central 
Eastern Sweden, and the archaeological source material from burials throughout the Mälar Valley (Swe. 
Mälardalen). The general purpose of the thesis is to highlight the complexity and diversity of burial 
customs during the period. The thesis tries to answer the question: “what is the burial customs, or the 
mortuary practices of the people living in Uppland during the Late Iron Age”? The question is examined 
by two sub-questions: “How was the archaeological image of the Late Iron Age burial customs created, 
and what kind of practices were included or excluded by the definition of burial”? These questions are 
considered in Part I of the thesis. 

Part II of the thesis builds on the results from the previous section and examines a number of case 
studies that illuminate changes in burial practices from the perspective of cultural memory studies and 
the adaptive nature of Late Viking Age (c. 900-1100 CE) mortuary practices. The discussion primarily 
centres on three issues. First, the study seeks to understand how mortuary practices change during the 
Late Iron Age. Second, the case studies examine the issue of mortuary practices that were previously 
excluded from discussions surrounding burial customs, as they did not conform to the modern definition 
of a burial. The issues are addressed by studying the treatment of cremated bones and stones, which are 
at the centre of the mortuary practices in question. How the bones and stones are treated is in turn linked 
to the question of what is a grave and what is its purpose. Thirdly, Part II entails an examination, through 
case studies, of mortuary practices at individual burial grounds during the Late Viking Age. The case 
studies allow us to map how long older cremation burial practices were used in parallel on the same 
burial grounds with the newly introduced inhumation burial practices, associated with the 
Christianization process. An important component studying the change in burial practices is the way in 
which change is normalized through the articulation, or addition, of certain elements in the burial. 

The burial grounds from the Late Iron Age show great complexity and are slowly but continuously 
transformed, though there are periods where change is fast and more drastically marked. Only very late 
in the process the burial practices start to resemble what today is regarded as ‘burials’. In order to study 
this dynamism, a more inclusive archaeological definition of burial customs is needed than was 
previously the case. Therefore, the thesis defines the archaeological notion of burial custom as: all 
collective practices, often of a rite of passage nature, associated with a deceased person's remains, 
memorial, or remembrance, which have left material traces. 

The thesis introduces the concept of ‘bridge practices’ as an explanatory model for how certain 
practices are used to connect the past to the future and thus bridge the process of change. The model is 
directly influenced by the rune carvers understanding of the rune stone as modern phenomena displaying 
a conscious mix of very old memory practices and new Christian ideas. This notion is especially clear 
in the bridge stones, rune stones that not only commemorates the dead but also the good deeds of the 
living who built bridges in this life to ensure the well being of the soul in the next. 

Part I 
The first part of the thesis deals with seven important publications (se below), written between 1904 and 
2005, which influenced the study and interpretation of Late Iron Age burials, and which also illustrate 
how archaeological views of burials have changed. The texts are presented chronologically and 
discussed from several perspectives; the historical context of the works, the purpose of the works, how 
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they present mortuary practices, and whether the researchers' questions shaped the presentation in any 
way. This textual examination also serves to inform on how Late Iron Age burials have been 
conceptualised to date. At the end of Part I the impressions from the texts are summarised and several 
aspects, e.g. cultural preconceptions, the notion of what constitutes a burial, the technical and 
administrative realities of excavation and cultural heritage management, and archaeology as a discipline, 
can all be shown to influence the study of burial practices in archaeological contexts. Part I concludes 
by presenting several core issues that have influenced the creation of archaeological knowledge 
surrounding Late Iron Age burial that will be elaborated on further in Part II.  

Part I of the thesis mainly consists of these text studies which are collected in chapter 2. The chapter 
deals with the following texts. 

Oscar Almgren’s Sveriges fasta fornlämningar från hednatiden ‘Sweden's permanent ancient 
monuments from the heathen period’ (1904a, 1934) and his ”Vikingatidens grafskick i verkligheten och 
i den fornnordiska litteraturen” ‘The Viking Age's burial customs in reality and in Norse literature’ 
(1904b) laid the foundation for the relationship between settlement and ancient remains in Swedish 
archaeology. Almgren studied the ancient monuments in relation to the local regions and carried out 
many investigations of burial grounds. His descriptions of grave types and their chronologies were made 
from an evolutionary point of view, but were based on detailed observations, which remain the basis for 
the description of prehistoric monuments today. Almgren created an interdisciplinary milieu in Uppsala 
and used both written sources and natural sciences, like geology, to study the past. 

Björn Ambrosiani’s Fornlämningar och bebyggelse. Studier i Attundalands och Södertörns 
förhistoria ‘Ancient monuments and settlement. Studies in the pre-history of Attundaland and 
Södertörn’ (1964) is enormously influential. Ambrosiani's publication was a response to radical changes 
in Swedish archaeology during the late 1950s and 1960s. Ambrosiani's thesis suggests a way to date 
visible burial monuments in the landscape without excavating them. Ambrosiani divides the Iron Age 
burial monuments and practices into two rough chronological phases: an older phase with a big diversity 
in burial monuments and a younger phase with homogeneous burial monuments. This model of the 
burial customs development omits several types of burials and ancient monuments that occur in both 
phases or are difficult to date, and are based on a very narrow conceptualisation of what a burial actually 
is. Non the less the two-part model had a tremendous impact that still resonates today, though it became 
a particularly important part of the settlement archaeological chronological framework from about 1960-
1990, when the theoretical and methodological development in mortuary archaeology almost came to a 
halt. 

Åke Hyenstrand’s Centralbygd-Randbygd. Strukturella, ekonomiska och administrativa 
huvudlinjer i mellansvensk yngre järnålder ‘Central district – Periphery District. Structural, economic 
and administrative lines in the central Swedish Late Iron Age’ (1974) and to some extent Fasta 
fornlämningar och arkeologiska regioner ‘Fixed ancient monuments and archaeological regions’ (1984) 
represent a further development Ambrosiani's model though Hyenstrand applied it to a wider 
geographical area, as well as spread it to the popular consciousness. Hyenstrand's publications deal with 
material from most parts of Sweden and present a large number of distribution maps of burial forms and 
other archaeological phenomena. Both Ambrosiani and Hyenstrand’s publications were part of the 
education in archaeology for a very long time. 

Anne-Sofie Gräslund’s Birka IV. The Burial Customs. A study of the graves on Björkö (1980) 
provides a detailed description and analyses of the burials from the island of Birka. The text 
demonstrates that an alternative form of qualitative mortuary archaeology continued during the time 
when the settlement archaeological perspective was more or less hegemonic. In contrast to the 
preoccupation during the settlement archaeological era to use burial monuments to inform on population 
development, Gräslund examines the actual mortuary practices occurring at Birka and thus this 
publication is in many ways more aligned with contemporary studies than contemporary works. 

Agneta Bennet’s Graven. Religiös och social symbol. Strukturer i folkvandringstidens gravskick i 
Mälarområdet ‘The Burial. Religious and social symbol. Structures in the Migration Period of the Mälar 
area’ (1987a) codifies the terminology describing burials and burial monuments used by the National 
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Heritage Board's excavation department at the time. As such this publication had a major impact on 
Swedish mortuary archaeology while also opening the door to new perspectives on the archaeology of 
religion. Bennet is one of the first to again discuss the conceptual world and religion since those 
perspectives disappeared from archaeology in the 1950s. 

Anita Biuw’s Norra Spånga. Bebyggelse och samhälle under järnåldern ‘Northern Spånga. 
Settlement and society during the Iron Age’ (1992) analyses one of the largest archaeological source 
materials from burials in modern times. Biuw deals with material from the many excavations in North 
Spånga, north of Stockholm, and, with her extensive statistical analyses, this publication can be seen as 
the high water mark for burial research during the modern settlement archaeology period. It also 
illustrates and discusses some of its shortcomings. Biuw's publication lacks a level of detail regarding 
individual burial grounds, but provides in-depth analyses of a very large number of burials and 
perceptively examines how the management-technical and administrative reality of the 1970s and -80s 
affected archaeological practices and interpretations. 

Anders Kaliff’s Brandgravskick och föreställningsvärld. En religionsarkeologisk diskussion 
‘Cremation practices and the conceptual world. A discussion from the perspective of the archaeology of 
religion’ (1992), was published the same year as Biuw's Norra Spånga. The difference between them 
clearly illustrates how the pluralism in theory in the 1990s allowed for new interpretative perspectives. 
Kaliff's Grav och kultplats. Eskatologiska föreställningar under yngre bronsålder och äldre järnålder i 
Östergötland ‘Burial and cult site. Eschatological concepts during the Late Bronze Age and Early Iron 
Age in Östergötland’ (1997) illustrates the archaeology of religions new perspectives on mentality and 
came to change perspectives of mortuary archaeology profoundly. Kaliff discusses the burial material 
from an eschatological and symbolic point of view, with the publication helping establish the research 
on archaeology of religion in Sweden. Important elements of Kaliff’s discussion include the relationship 
between cremation, burnt bone and stone. Kaliff's works are still used in mortuary archaeology in 
general, as they have shown the advantage of a broader perspective, in contrast to the earlier perspectives 
that only stressed strictly practical explanations. 

Gunnar Andersson’s Gravspråk som religiös strategi. Valsta och Skälby i Attundaland under 
vikingatid och tidig medeltid ‘Grave language as a religious strategy. Valsta and Skälby in Attundaland 
during Viking Age and Early Middle Ages’ (2005) is a detailed study of Late Viking Age and Early 
Middle Age burial practices in two burial grounds in Attundaland, Uppland, and highlights the research 
on burial practices and the Christianisation process that was being conducted during the 1990s and early 
2000s. As Andersson's publication is the latest detailed study of the Late Viking Age’s burial practices 
in Uppland, the chapter contains a description of the burial practices on the two grave fields he studies, 
as well as some of the reasoning around different phenomena in the text. Andersson refutes the myth of 
a quick Christianisation process polarized on Pagan - Christian lines. In line with Gräslund Andersson 
advocates that the Late Viking Age can only be understood as an expression of syncretism and that the 
mortuary practices of the period can neither be regarded as Pagan nor Christian. Andersson’s study show 
that the early Christian inhumation burials could easily be incorporated into the older more inclusive 
burial practices, often by using the older forms of burial superstructures in the shape of mounds or round 
stone settings. 

Part II 
Part II begins with a discussion of what constitutes a ‘burial’. In Part I it emerged that burials have been 
defined very narrowly and that, even today, the concept primarily reflects the functionalist perspective 
that a burial is simply a container for a corpse. This is too narrow and includes only a fraction of the 
human practices relating to the treatment of a dead body. In the discussion a burial is identified as an 
expression of commemorative practices established in society, and the containment of bodily remains is 
of secondary importance. In the concept of burial, the body's materiality cannot be separated from the 
deceased's social and cosmological relations. 
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A burial is a material manifestation in the landscape of a society’s memory practices, the concept 
of the individual, as well as the social relations between the deceased and the living, all articulated in 
passage and memorial rites. Therefore, the understanding of the concept must be based on the conditions 
of its time. Central to the understanding of the mortuary practices from the Late Iron Age in Mälardalen 
is the bridge practices and the odal concept. The Odal concept includes the family's collective ownership 
of land and is manifested through burial monuments. As a consequence there is no need for all people 
to be buried in individual grave monuments. Only those who manifest land ownership or others whose 
death and monuments can be given a place in an idealizing and / or mythologized social narrative are 
buried in distinct monuments. 

Part II of the thesis contains three major chapters that discuss or analyses different, but often 
connected, phenomena. Chapter 4, “New burial customs, old stone and bone practices”, highlights 
several smaller case studies in order to discuss new mortuary practices which were not included in older 
research. These newly identified mortuary practices have, as a common denominator, the treatment of 
bone and stone that are central to the cremation practices and can be traced back to the mortuary practices 
used during the Bronze Age and the Early Iron Age. Chapter 6, “Landscape and monuments, material 
memory”, is primarily a theoretical discussion and presents a model which can explain several of the 
phenomena discernible in the archaeological source material. The main focus of the section is on 
monuments, material memory and burials as a concept. In addition, chapter 7, “The change in burial 
practices during the Late Iron Age”, presents several case studies of burial grounds from Uppland and 
deals with the classic problem regarding the shift from cremation practices to inhumation practices 
during the Late Viking Age. The case studies also illustrate parts of the change in the treatment of bone 
and stone, which was discussed in section 1), as well as the diversity in the mortuary practices. 

New burial customs, old stone and bone practices 
Chapter 4, “New burial customs, old stone and bone practices”, discussed several vague mortuary 
practices, in comparison with the older narrow definition of a burial. The most common denominator 
for these mortuary practices is found in the treatment of bone and stone. 

Older mortuary practices included both individual burials with individual monuments and a larger 
number of vague burial types where neither the individual's bones nor individuality were emphasized. 
The bones of the dead individuals were also placed in other places in the landscape, e.g. in stone walls, 
clearance cairns, fields and in settlements. The burial ground is the hub of the local memorial landscape 
and the collective identity. Among the burial- or bone practices discussed are burials and bone deposits 
around larger boulders, areas covered in layers of stone or in older burial monuments. From a 
cosmological perspective, both the individual distinctive monuments and the places where bones and 
stones were sprinkled have a central role in the regeneration of society and existence. 

The change in cremation practices during the Late Iron Age means that visual burial monuments 
increase in number, but become more homogenous, and the cremation layers include more animals and 
objects, for most but not all people. The quantity of bones in the burials also becomes larger in 
comparison to the Early Iron Age. This change is interpreted as an expression of how the rebirth thought 
inherent in the old cyclical cosmology became less important to express in burial practices. It seems the 
individual and the journey to the beyond became more important. The importance of stone as an 
expression of sacrificial practices and the world's regeneration seems to have shifted to a role as an 
interface with the beyond. The stone's connection, however, to bones and importance as a medium for 
the supernatural remains in both the practices and in the conceptual world. 

Burial practices are often centred on a place, usually distinct moraine hillocks or other boulder-rich 
environments, and has a clear parallel in the Finnish burials under flat ground where the place itself is 
to be regarded as a burial feature. Recurring deposits of bones and objects create a palimpsest site and 
an identity that is re-articulated at each occasion. The fact that bones are actually used for deposits in 
contexts other than distinct burials, in a practise that continue in the Viking Age, is illustrated by the 
example from Björkgärdet. 
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Several examples are presented of how sites with stone layers, e.g. the hill at Lunda and the stone 
covered hillock in Kyrsta, are associated with the fragmented burial practise and that similar practices 
continue into the Late Iron Age. These practices, however, change over time. Among other things, the 
deposition practices during the Late Iron Age change to reflect those in the more often studied ‘ordinary’ 
burials. It becomes more common that beads, arrowheads, knives and other finds are deposited while 
the deposition of human bones becomes less common. The disappearance of the human bones from the 
stone layer sites coincides with the fact that the amount of bones increase in the individual graves and 
in the grave fields. 

The many examples of sites with bone and stone practices further show that the expressions of the 
practices are often site-specific, but at the same time follows an overall pattern in which the 
fragmentation of bones and stones in regenerative rituals is at the centre. The stone's supernatural 
communicative qualities seem to be at the heart of the ideas behind the practices. Zachrisson can show 
that corresponding beliefs appear to exist in relation to water (2014).  

Another emerging trend during the Late Iron Age is the appearance of amulet rings as an inventory 
in the cult practices. As seen at sites such as Helgö, Lilla Ullevi, Hjulsta and Borg in Östergötland, the 
rings give the impression of being introduced during the Vendel Period (550 – 800 CE) at the same type 
of places where the fragmented mortuary practices, are or were practiced earlier in connection with 
exposed bedrock and layers of stones. The introduction of amulet rings occurs during the same period 
as the mortuary practices, and the notion of the individual and the body, change. Cremated bones were 
earlier used and deposited in a wide range of places and activities seem to be more concentrated in a 
few places. The burial deposits that earlier did contain only a small amount of bones start to accumulate 
more bones. As the idea that the individual should be contained rather than dispersed developed, the use 
of cremated bones outside cemetery contexts became less common. As a step in this change some of the 
sacred, communicative, and regenerative properties of the burned bones are probably transferred to 
amulet rings. The amulet rings thus replace several aspects, which have previously been served by 
scattered bones. Those aspects of the rings explains why they are then found in sacred, communicative, 
and grave-related environments. 

During the Late Iron Age, several sites with stone layers seem to constructed with a more 
symmetrical character and deviate from the older stone constructions, which seem to be designed to 
mimic nature (cf. Munkenberg 2012: 55ff). The stone structures begin to appear more like constructions. 
One type of stone feature that appears to be constructed is the so-called “harg/hǫrg”. In order to 
distinguish a “harg” from other stone structures archaeologically, however, the focus should be placed 
on the word's connection to something constructed. An archaeological harg should therefore be a distinct 
and relatively geometric stone construction. The stone construction in Lilla Ullevi (Bäck & Hållans 
Stenholm 2012) is a good example. The the “harg” in Lilla Ullevi also highlights the connection between 
early amulet rings, stone construction, exposed bedrock and cult practices. 

The older connection between the burial practices with scattered bones and a sacralisation of the 
landscape, however, does not disappear completely during the Late Iron Age. The connection and 
deposits of bones and stones seem to be focused more on the burial grounds, among other things in the 
form of terraces with bones in the co-structure, burial palimpsest and burial clusters. In connection with 
burial grounds, many different practices utilised the burial grounds´ liminal and communicative quality. 
In the burial grounds are structures that appear to have had functions other than containing burials. The 
analogy with the thing site and the Arkel tingstad monument show that the same type of features were 
associated with sacred spaces and used for various types of communication that required supernatural 
or divine sanction. That amulet rings and miniature sickles are found in them strengthens the connection. 

In sum, this chapter focuses on many different, but conceptually interlinked, bone and stone 
practices in order to demonstrate how a type of burial practice and ideas about body and individual, with 
old roots, still are at work during Late Iron Age and shape mortuary practices. That type of burial practice 
slowly disappears during the period, but is partly translated into new forms more focused on the 
individual, visible burial monuments and amulet rings. 
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Case studies of burial grounds in Uppland 
Chapter 7 is the second major study of the thesis Part II. It contains seven case studies of burial grounds 
in order to highlight the change in the mortuary practices during the Late Iron Age. The case studies 
present a selection of information concerning the burials, the burial monuments and the chronological 
development of the burial ground. The focus is mainly on the transition from cremation practices to 
inhumation practices, but other aspects are also touched upon, such as the bone and stone practices 
discussed in chapter 4. In the beginning of the thesis, the concept of bridge practices was introduced. 
Through the case studies, the bridge practices can be identified as a defining cultural principle for the 
Viking Age burial custom in the Mälar Valley area (cf. Benedict 1934). 

The case studies in chapter 7 mainly illustrate the second fundamental change in mortuary practices 
that occures during the Late Iron Age. This change begins slowly during the 200s when the long personal 
phase of the Christianisation process begins. Until the Vendel Period and the more active mission during 
the Viking Age, it is mainly the domestic funeral tradition that is influenced. Thereafter an interaction 
begins between the older and the new, Christian, mortuary practices begins. During the Viking Age, a 
Middle Ground (Gosden 2006) situation arises which is most prominent during the 10th and 11th 
centuries, a period of about 200 years. And the prelude and levelling of periods are at least as long. The 
society in the Mälar Valley region is characterized by the interaction between the two perspectives and 
the processes of change, where the older perspective already contains the dynamics between the 
individual and the fragmented burial practices. Central to the design of the burials and burial grounds is 
the individual's place in cosmology and how mortuary practices articulate collective identity and land 
ownership. 

During the period, both the cremation practices and the inhumation practices change. The collective 
change, through which the inhumation and memory practices sanctioned by the church are adopted and 
become the norm, is facilitated by mobilizing older mortuary practices which acts as links to the past. 
The older practices enable a translation and transfer of the collective and cultural memory's identity-
producing function to the new practices. One of the frequent questions in older research about the 
mortuary practices and the Christianisation process is how fast the change was. The case studies in this 
thesis analyses the period in which the cremation and inhumation burial practices were used in parallel 
on the same burial grounds. 

The chapter's case studies includes seven burial grounds and present the burial practices and the 
burial grounds chronological development, and discuss them from the perspective of change in burial 
customs and the articulation of bridge practices. The burial grounds treated are: Kyrsta, Ärentuna 328 
and 329; Enbacken, Uppsala 89; Gnista, Danmark 62, 127: 1, 227; Kalvshälla, Järfälla 19; Lilla Ullevi 
burial ground, Bro 40; Hällby, Uppsala 322: 1; and Hed Jakobsson's study of the connection between 
all the burial grounds in the Valsta area (2017). 

The transition from cremation to inhumation practices 
If we compare how the change from cremation practices to inhumation practices is carried out on the 
different burial grounds, we can observe several similarities and differences. On all the sites the Late 
Viking Age inhumation practices are introduced during the 10th century, with the exception of Kyrsta 
where it probably takes place early in the 11th. There is some variation between sites, interestingly 
enough, the earliest introduction of inhumations seem to take place on the Uppsala plain not far from 
Old Uppsala. In Gnista and Enbacken, inhumation is introduced during the first part of the 10th century. 
In the other cases, inhumation practices are present from the second half of the 10th century, in Kalvshälla 
possibly from late 10th century. 

How long both burial practices are used in parallel also varies between the sites. In some cases, the 
parallel period seems to occur during a few burials, in Enbacken, Kyrsta and Kalvshälla, only one-two 
burials, indicating a relatively rapid change during one or two generations, perhaps 25-50 years. There 
is no clear chronological explanation, however, for the rapid shift. In the Enbacken case where 
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inhumations are introduced early in the 10th century, their dating indicates that the cremations ceased 
during the 10th century or early 11th century, but there are few dated chronologically overlapping graves. 
It may be a result, however, of the burial ground only being partially excavated, and the time span 
suggests that more graves should belong to parallel burial practices if the burial ground was used 
actively. 

In Kalvshälla, the dating indicates that two inhumation burials coincide with the cremation burials 
at the end of the 10th century, but that inhumation dominates completely from the beginning of the 11th 
century. There the shift takes place quickly and without a long transition period, which may possibly 
explain the great need to articulate bridge practices during the 11th century at that site. The shift to 
inhumation practices takes place somewhat later on the northernmost site Kyrsta, where inhumation is 
introduced and becomes dominant during the first half of the 11th century. Despite the rapid shift and a 
period of use that extends into the 13th century the Christian de-individualized burial practices are never 
completely carried out on that burial ground.  

In the majority of the burial grounds studied, both burial practices are used in parallel for a long 
time. In Lilla Ullevi, for example, the practices coexist for about 50 to 100 years depending on how fast 
the burials are made. In Skälby the period lasts between about 100 and 150 years. In Gnista the 
coexistence period is about 100 years if the hybrid grave from the 13th century is exempt. In the case of 
Valsta possibly as long as for 150-200 years depending on when the burial practices are introduced and 
disappear. Most point to the fact that the sites where the inhumation practice was introduced early also 
came to have parallel burial practices for a long period. 

In the majority of burial grounds, inhumation burial seems to have replaced cremation burial 
completely between 1000-1050 CE, in many cases around the beginning of the 11th century. In the case 
of Skälby and Valsta where the inhumations were introduced during the 10th century, the cremations 
continued to be practiced throughout the 11th century. Common for both sites is that inhumation was 
linked early to older burial practices through visual bridge practices in the shape of the older burial 
monuments, mainly mounds. At Lilla Ullevi the same principle is partly used. Here, however, the shape 
of the external monument for inhumation burials was strictly regulated, which distinguished the burials 
from the cremation burials. Inhumation burials were instead constructed in dense clusters next to the 
older mounds and thus retained the connection to the past. 

The bridge practices 
The bridge practices, and their conscious com mingling of past and present to shape the future, are the 
general principle for the design of the mortuary practices, but the forms they take are locally anchored. 
A comparison between the sites presented shows that bridge practices are not tied to a certain period of 
time, but become more articulated when inhumation practices are introduced. In Skälby and Valsta, they 
are the most distinct during the period when both burial practices are in active use during the 11th century. 
It is not only the new inhumation burials, however, that uses bridge practices that connect to the past 
and the older cremation tradition. Cremation burials also refers to new principles introduced by 
inhumation practices, as well as towards the mythical past. In Kalvshälla and Kyrsta, however, the 
majority of the bridge practices, apparently, occur during the 11th century after the cremation burials 
have disappeared. In Gnista and Enbacken, where inhumations are introduced early, the bridge practices 
are most visible during the 10th century. The case of the hybrid burial in Gnista from the 13th century, 
which combines cremation- and inhumation practices, however, illustrates how certain mentalities are 
resistant to change and can persist for long periods of time if they can be translated into new and relevant 
contexts. 

The case study of Hällby indicates that burials created during the period before the inhumation 
practices seriously began to replace the cremation burials also are constructed with bridge practices in 
mind. In that case, they seem to refer backwards mainly to myths, the mythical past of cultural memory 
practices and the cosmological connection to the structure of the creation myths where the connection 
between bones, stones, and the older fragmented mortuary practices were included. The same mythical 
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bridge practices are probably expressed in the triangular stone constructions that are built on top of 
burial grounds and sites for bone and stone practices. 

We can perceive that the bridge practices in the burials from the Vendel Period and Early Viking 
Age probably refer to older everyday practices as well as mythical and cosmological phenomena. Here 
we only touch upon the more obvious mythical links. The latter, however, have deep roots and references 
to them continue through the Viking Age and into the Middle Ages. Based on the modest material that 
has been studied above, it can be argued that the rapid change in mortuary practices during the period 
between 900-1100 CE shifts the focus of the bridge practices from a more mythical past to phenomena 
in mortuary practices that have started to disappear or have disappeared relatively recently. 

The case studies can also confirm Gräslund's and Andersson's observations that the mortuary 
practices during the period unimpededly incorporates details from older and Christian practices and 
should be regarded as a type of mortuary practise or burial custom in its own right - the mortuary 
practices of the Late Viking Age. The case studies further illuminate the two changes, discussed above, 
in mortuary practices, which simultaneously influence the design of individual burials and their 
monuments in the landscape. In the case of Kyrsta especially, it was illustrated how the older fragmented 
burial practices, with small bone deposits centred around moraine boulders on rocky hillocks, moved to 
more visible burial structures in the fields during the transition to Late Iron Age. Just as in several other 
places, the deposits on the stone covered hillock in Kyrsta continued during the Late Iron Age, but most 
likely without human bones and partly with some other focus. At the same time, the burials at the burial 
ground in Kyrsta show how the practice of depositing small amounts of bone did not automatically 
change into fully articulated burials. The bone deposits continued, but gathered around more distinct 
burial monuments.  

The case studies presented confirm that from the end of the 10th century, Christian inhumation 
practices were introduced in all the burial grounds, with the exception of Kyrsta where it shortly 
followed, and in the early 11th century it was commonly used and in some cases, completely dominant. 
The way in which inhumation practices are introduced varies locally. In several cases, it first appears to 
be a variant within the older cremation practices that later on take more exclusively Christian forms. A 
surprising observation is that the inhumation practices were introduced on several sites in the Uppsala 
plain one generation or more before those in southern Uppland. Equally surprising was that places where 
the inhumations were introduced early and incorporated into older mortuary practices the cremation 
practise came to be practised the longest. 

In line with Vésteinsson's reasoning (2016) on burials and social change, the distinct change in 
mortuary practices during the 11th century, must be regarded as a consequence of a change that has 
already taken place in society rather than an expression of a change that has just begun. Burial customs 
is one of the more persistent practices in society, which suggests that while the 10th century is the period 
where the shift from cremation to inhumation practices gains its momentum, the roots of the change lie 
in the much more distant past. 

Archaeology as a science is particularly well suited to illustrate long-term processes of change. If 
we look at the burials in a longer time perspective, where the slow processes become clearer, we can see 
how the change at the start of the Late Iron Age change is just the final phase of a slow change in 
mortuary practices and perceptions of the dead that were established during the Bronze Age. The change 
that occurs during the Late Viking Age is the result of a process that began during the late Roman Iron 
Age and was accelerated during the migration period. Looking ahead from the Viking Age, we can 
further consider how power relations, inclusive cosmology, and mission strategies during the 9th, 10th 
and 11th century, lay the foundation for the Norman expansion as well as the Reformation movement. 

The perspectives offered by archaeology are vast in their timespan and can be studied by examining 
any ordinary, unassuming, burial from the Late Iron Age. 
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