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Abstract 

Bäckvall, J. 2022. Dödskult under yngre bronsåldern. Hantering av mänskliga ben i östra 
Mellansverige. 

Bäckvall, J. 2022. Death cult in the Late Bronze Age. Managing human bones in east-central 
Sweden. 

 

For a long time, the human bones that were found outside the classical graves/grave context 
during the late Bronze Age were severely overlooked in research. It was first during the 1990’s 
that research took place and archaeologist like Anders Kaliff och Joanna Brück started studying 
this severely overlooked phenomena. This paper aims at analyzing and discussing why human 
bones were used outside the classical graves/grave context. As well as what the human bones 
were used for and how the human bones were treated. In this study the grave concept will be 
discussed to understand the late Bronze Age human’s definition of grave and burial rites more 
fully. The distinction between what is sacred and what is profane in the handling and using of 
the human bones in non-classical graves/grave contexts will also be overseen. The study in this 
paper is focused on the East part of central Sweden and will be analyzed and supplemented by 
both national and international archaeological sites of similar character. The primal sites for the 
study are Broby in Börje parish, Apalle in Övergran parish, Ryssgärdet in Tensta parish and 
Ringeby in Kvillinge parish. The study is set in the late Bronze Age in Sweden (1100–500 BC). 
This paper is meant as an analytical research where former research and archaeologist 
interpretations will be compared and work as a discussion with the writer’s own interpretations 
of the late Bronze Age human’s use of human bones. With the writer’s own interpretation and 
with the help of former research, the human bones found in non-classical graves/grave contexts 
have been assessed with both sacred and profane contexts. The result shows that the distinction 
between the sacred and the profane are better left outside the context of handling and using 
human bones. 
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1. Inledning 

Den yngre bronsåldern (ca 1100–500 f.Kr.) är ett brett forskningsfält med många områden. Det 
är dessutom från den tiden som många av de berättelser och sagor om stora kungar under 
järnåldern har funnit sin inspiration från. Forskning om de stora gravhögarna är ett exempel. 
Något som inte har forskats lika mycket om är däremot människans relation till döden och de 
döda under den yngre bronsåldern. Det som är annorlunda mot idag var att den yngre 
bronsåldersmänniskan stod döden närmare och det är främst det som den här uppsatsen ämnar 
visa. 

Varför den yngre bronsåldern? Varför ett material som under större delen av arkeologins 
tid har blivit förbisett för sin fyndfattighet? Mänskligt benmaterial som har hittats utanför den 
klassiska graven och gravkontexten har länge inom den arkeologiska forskningen ignorerats 
och tolkats som undantag och slumpmässiga ströfynd. Under 1990-talet började Anders Kaliff 
att studera eskatologiska och kosmologiska handlingar/system hos bronsåldersmänniskan i 
Sverige utefter deras hantering av de dödas kroppar (Kaliff 1997, 1999). Det berör framförallt 
de lämningar/fynd som inte passar in i den klassiska gravkontexten. Från 1990-talet och fram 
till idag har forskningen om fynd av mänskliga ben utanför den klassiska graven/gravkontexten 
blivit mer spridd och förekommande även om det fortfarande är ett mindre forskningsfält inom 
arkeologin. Frågan är varför jag valt ett fyndfattigt, förbisett arkeologiskt material från den 
yngre bronsåldern. Jo, just för att det är ett område inom arkeologin som det enligt min 
uppfattning borde läggas mer uppmärksamhet på. Än så länge har vi bara skrapat på ytan och 
här finns mycket att lära om den yngre bronsåldersmänniskans relation och anknytning till 
döden och de döda. Döden och de dödas påverkan på de levandes vardag i en social-politisk-
samhällsnivå. 

Under en diskussion om dödskult under bronsåldern med Terje Oestigaard på Uppsala 
universitet hamnade fokuset snabbt på den yngre bronsåldern. Diskussionen berörde främst 
malning av människoben och framförallt på hur de nermalda människobenen hade hanterats 
och använts av den yngre bronsålderns människor. Ett intresse för att studera dödskulter 
generellt har alltid funnits men här riktades mina glasögon specifikt mot den yngre bronsåldern 
i Mellansverige och mer specifikt det medvetet förstörda/annorlunda hanterade mänskliga 
benmaterialet än i de klassiska gravkontexterna. Var det deras variant av en begravnings 
ceremoni? Är det därför det finns relativt få gravar från den yngre bronsåldern givet hur många 
som borde finnas om vi ser till den mängden människor som måste ha bott i området under den 
yngre bronsåldern? Med de klassiska gravarna/gravkontexterna menas i den här uppsatsen de 
fynd som liknar gravar. Det kan vara gravkonstruktioner som stensättningar eller rösen och/eller 
deponeringar (nedlagt i marken) av hela eller större delen av en antingen kremerad eller obränd 
kropp. 

1.1. Syfte och frågeställning 

I den här uppsatsen studeras hur mänskliga ben har använts utanför den klassiska gravkontexten 
under den yngre bronsåldern i området östra Mellansverige med komplettering från andra 
platser. Detta är ett område och tidsperiod som är rikt på bland annat skärvstenshögar med 
bendepositioner där benmaterialet visar på stor variation i fråga om mängden ben och typer av 
ben. Dessa bendepositioner har av tidigare forskare, bland annat Karin Ojala och Anna Röst 
tolkats som olika rituella faser där de mänskliga kvarlevorna har brukats aktivt av rituella 
anledningar istället för som enskilda gravar (Ojala & Röst 2021: 2). Uppsatsen kommer bland 
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annat att fokusera på kontakten mellan de mänskliga benen och de levande. Är det bara i rituella 
syften som mänskliga ben har förekommit i när det handlar om andra kontexter än de klassiska 
gravarna. En annan forskare som har diskuterat bruket av ben och framförallt mänskliga ben är 
Terje Oestigaard. Han lägger fokus på ritualer, magi och kosmologi. De mänskliga benen 
ansågs innehålla förfäders kraft och vara en källa för liv och fertilitet. Som ett exempel förklarar 
han att det har hittats spår av att man ska ha pulveriserat benen, specifikt kranier för att användas 
vid förberedelser av bland annat mat. Oestigaard nämner även sin fascination över att det i Håga 
har hittats flera käkben av både människa och djur men inga kranier (Oestigaard 2022: 56, 71–
74). Kan det vara så att de saknade kranierna har malts ner för att användas i ett annat syfte? 

I uppsatsen studeras benens betydelse under den yngre bronsåldern i östra Mellansverige 
utifrån intresset att ta reda på varför de använde vissa ben till sakrala och/eller profana 
handlingar. Vilka ben användes och varför? Var det själva människobenen som var speciella 
eller var det något annat som gjorde dem speciella? Det kanske var särskilda individer eller 
ritualer som gjorde dem speciella. Hur har dessa ben blivit behandlade av de levande, har de 
kremerats, krossats, pulveriserats, grävts ner m.m. och i så fall varför? Mitt syfte är att få en 
förståelse för varför de använde de dödas ben, till vad det användes för och hur det användes. 
Studien kan berätta om den samtida människan under den yngre bronsålderns relation till döden 
och de döda genom de rituella processerna av de dödas kroppar. De frågor som specifikt 
kommer att ligga till grund för uppsatsen är följande: 

 
• Varför har benen från människor och specifikt vissa bendelar använts i andra 

kontexter än klassiska gravar under den yngre bronsåldern? 
 

• Till vad har benen från människor använts, är det profana eller sakrala handlingar 
eller är det en kombination av båda? 
 

• Hur har människobenen blivit behandlade, skiljer det sig mellan olika användningar 
och mellan olika platser? 

1.2. Teori och metod 

Det här är en analytisk undersökning och den främsta arbetsmetoden har varit att analysera och 
jämföra tidigare forskares arbeten om hanteringen/fynden av mänskliga ben som har hittats 
utanför den vanliga/klassiska gravkontexten. Studien fokuserar främst på de fyra 
fallstudielokalerna Broby i Börje socken, Apalle i Övergran socken, Ryssgärdet i Tensta socken 
och Ringeby i Kvillinge socken men med flera arkeologiska lokaler som kompletterande 
material och i ett jämförande syfte. Fynd av enstaka och/eller få mänskliga ben som har hittats 
i andra kontexter än de klassiska gravarna kommer att analyseras utifrån de tre ovan nämnda 
frågeställningarna, varför har just människoben använts, till vad har människobenen använts 
och hur har människobenen blivit behandlade. För att tillämpa dessa frågor på det valda 
materialet från de fyra valda lokalerna kommer liknande fynd från såväl nationella som 
internationella arkeologiska lokaler att tas upp och analyseras i ett analogiskt syfte. 

Vad är det som definierar en grav/gravkontext? Begreppet grav är vida omdiskuterat och 
definitionen skiljer sig markant från forskare till forskare. Den stora frågan vi borde ställa är, 
om grav verkligen är det mest lämpliga begreppet att använda när det handlar om äldre 
samhällens dödsföreställningar och traditioner? Deras relation till och syn på döden kan ha varit 
helt olik vår egen tids och det skulle definitivt påverka deras behandling och hantering av de 
dödas kvarlevor. Idag kan vi välja att kremeras och få vår aska att spridas ut över exempelvis 
en sjö, har vi då fått en begravning? Många om inte alla skulle säga ja, det var en ceremoni, det 
var en begravning men finns det någon grav? Nej, det finns ingen grav. Däremot har vi 
minneslunder, en samlingsplats dit flera människor går för att lämna blommor, stenar, ljus och 
liknande. Från den yngre bronsåldern ser vi på flera arkeologiska lokaler spår efter kontinuerlig 
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praktik och ritual med mänskliga kvarlevor. Det var aktiva platser dit människorna återkom för 
ytterligare hantering av människobenen (Röst 2016: 247). Dessa platser och sätt att hantera 
mänskliga kvarlevor på kan mycket väl ha ansetts som gravar och en gravkontext för den yngre 
bronsåldersmänniskan även om det fortfarande förekommer vad vi kallar klassiska gravar från 
den tiden också. Vi har mer än ett gravskick inom samhällen idag och det kunde de haft under 
den yngre bronsåldern också. 

Joanna Brück, vars forskning fokuserar mycket på förekomsten av mänskliga ben, både 
bränt och obränt som har påträffats i praktiker som skiljer sig från ”normala” gravritualer 
resonerar som följer. Ett krav för att få definieras som normal gravritual är att antingen en 
kremation eller inhumations begravning av en individs hela eller större delen av dennes kropp 
har ägt rum (Brück 2017: 249). I östra Mellansverige urskiljer sig rösen och stensättningar bland 
det arkeologiska materialet från den yngre bronsåldern. Här saknas fynd av hela och i många 
fall även delvis hela kroppar i de anläggningar/platser som arkeologer kallar för gravar/gravfält 
(Röst 2016: 18). Här skiljer sig ett av nyckelkraven för vad som är en grav/gravkontext och vad 
som inte är det gentemot Joanna Brücks (2017) definition av vad som gör en anläggning/plats 
till en grav/gravfält. Deponeringar av enstaka eller få mänskliga kvarlevor definierar 
konstruktioner av social identitet. De mänskliga kvarlevorna är inte individuella 
gravar/gravlagda individer utan symboliska markeringar för att skilja olika sociala grupper från 
varandra (Brück 2017: 145). I motsats till Brücks tolkning att deponeringar av enstaka eller få 
människoben inte är individuella gravar menar ett annat perspektiv att de är just gravar. 
Perspektivet har använts på fynd av samma karaktär som de Brück diskuterar och menar att 
dessa deponeringar är symboliska gravar för individer. Dem/de ben som har deponerats i 
marken representerar hela kroppen och därför har resten av de mänskliga kvarlevorna inte 
behövts deponeras (Röst 2016: 30). 

När vi tänker oss begreppet grav föreställer vi oss oftast graven som kroppens vilorum. Ett 
av de vanligaste talesätten vi använder om de döda är just, vila i frid. Graven som ett vilorum 
för den döda behöver dock inte ha varit ett nyckelelement för begreppet grav genom alla tider. 
Kaliff (1997) anser till exempel att de dödas öde efter döden var fortsatt starkt knutet till de 
levande och de levandes värld där graven fungerade som platsen för fortsatt aktivitet. Graven 
har mer fungerat som en plats där de dödas kvarlevor har genomgått flera processer över lång 
tid. Processer som då kan ha lämnat kvarlevorna från en individ i flera varierande skick 
beroende på hur långt i processen de hade kommit. Gravarna ses snarare som en typ av kultplats 
än som viloplats där de levande har kunnat kommunicera med de döda och/eller med gudarna 
genom de dödas kvarlevor (Kaliff 1997: 68, 69). 

Det vanligaste under den yngre bronsåldern i Sverige är att det nästan aldrig förekommer 
några hela kroppar gravlagda utan det är oftast en liten mängd av de mänskliga kvarlevorna om 
ens det som har gravlagts. Likt de stora gravhögarna som dominerar i södra Sverige är de många 
av skeppssättningarna som har en koncentration på Gotland vad vi skulle kunna kalla tydliga 
gravar eftersom de syns tydligt i landskapet. Som med de flesta gravar under den yngre 
bronsåldern saknar majoriteten av skeppssättningarna hela kroppar och det har inget att göra 
med för många ben för gravens utrymme. Skeppssättningar är gravar men inte av de anledningar 
som utgör en grav i vår tid där den döda får vila i frid utan för att det är en samlingsplats för de 
döda och de levande där de båda förenas (Wehlin 2013: 24, 26, 49, 50). Även Anna Röst har 
lyft att gravfältslokalerna inte sågs som några avslutade/färdiga monument som skulle lämnas 
i fred efter att en individs kvarlevor hade deponerats. De var platser som bronsåldersmänniskan 
återkom till när aktiviteter som krävde hantering av människoben ägde rum (Röst 2016: 247). 
Gravskicket för människan under den yngre bronsåldern skiljer sig i hantering och behandling 
från hur vi hanterar våra döda idag och det kan därför vara både passande och mer effektivt att 
se gravbegreppet som annorlunda från vår moderna interpretation. 

I den här uppsatsen menas med den vanliga gravkontexten de kontexter som vi idag tolkar 
som den yngre bronsålderns gravar och gravkontext. Exempel på sådana klassiska gravar vilket 
är det begrepp som kommer att användas i uppsatsen är resta stenar/stensättningar och rösen 
för att nämna de mest förekommande i östra Mellansverige från den yngre bronsåldern. 
Uppsatsen fokuserar med andra ord på fynd av mänskliga ben som har hittats i övriga kontexter 
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som inte liknar vanliga, klassiska gravar utan de som mer liknar boplatslämningar, rituella 
lämningar och symboliska lämningar för att nämna det kortfattat. 

1.3. Avgränsningar 

Den här studien fokuserar främst på användningen av mänskliga kvarlevor utanför den klassiska 
gravkontexten under den yngre bronsåldern i östra Mellansverige med jämförelser och 
tolkningar från mer internationell forskning. Anledningen till dessa avgränsningar är för det 
första att bronsåldern i Skandinavien sträcker sig från ca 1700 f.Kr. till ca 500 f.Kr. (ca 1200 
år) vilket är ett relativt stort tidsspann med stora variationer mellan den äldre bronsåldern (ca 
1700–1100 f.Kr.) och den yngre bronsåldern (ca 1100–500 f.Kr.). I Sverige skiljer sig dessutom 
gravskicken mellan de södra och norra delarna. Det har inte gjorts lika mycket forskning om 
hantering av människoben i södra Sverige som i Mellansverige. En annan anledning till 
avgränsningen är att bronsåldersutvecklingen i Skandinavien skiljer sig en del från andra 
områden i Europa (Burenhult 1999: 405, 409). Till exempel utspelar sig den yngre bronsåldern 
inte samtidigt överallt i Europa och att inkludera dessa områden skulle bli alldeles för brett. 

Även inom Sverige skiljer sig samhället åt under den yngre bronsåldern vilket vi tydligt 
kan se i bland annat gravskicket. I Sydskandinavien är det mer vanligt med storhögar medan 
det i de nordligare delarna av Sverige är det mer vanligt med stenrösen (Nerman 1936: 65). De 
största avgränsningarna i den här studien är därför kronologiskt till den yngre bronsåldern (ca 
1100–500 f.Kr.) och geografiskt till de mellersta och nordligare delarna av framförallt östra 
Mellansverige med Broby, Apalle, Ryssgärdet och Ringeby som huvudfokus. Jag har dock valt 
att ta med flera arkeologiska lokaler både nationellt och internationellt som stöd för att analysera 
uppsatsens tre huvudfrågor, varför, till vad och hur benen har använts? 

Materialet som används i undersökningen är relativt nytt och främst från 2000-talet med 
några få äldre studier från 1900-talet och framåt. Anledningen till detta är att det är ett relativt 
nytt forskningsfält att studera mänskliga kvarlevor i andra kontexter än de klassiska gravarna 
som stensättningar och rösen. Att studera enstaka eller få mänskliga ben som har hittats utanför 
den klassiska gravkontexten är generellt ett understuderat material och forskningsfält inom 
arkeologin. Undersökningen fokuserar endast på mänskliga kvarlevor och utelämnar allt 
animalosteologiskt material (djurben) eftersom materialen skiljer sig från varandra stort både 
vad gäller mängden material och de kontexter som materialen berör. För ytterligare avgränsning 
fokuserar uppsatsen främst på fynd av enstaka ben eller väldigt få ben i olika kontexter som 
utspritt på boplatser, skärvstenshögar, gropar, brunnar, i vatten, stolphål och på åkrar för att 
undvika de klassiska gravarna och gravfältskontexten. Ibland kan de ovan nämnda 
fyndkontexterna påträffas i nära anslutning till och även ovanpå gravar vilket även gör analysen 
av fynden mer komplicerade och svårtolkade. 

1.4. Källkritik 

De flesta källor som har använts är från 2000-talet men ett fåtal är från 1900-talet och kan på 
flera ställen vara i behov av revidering men i uppsatsen har det försökts att kompletteras med 
nyare forskning. Majoriteten av källorna är sekundärkällor men i kapitlet Material används en 
del primärkällor i form av fältrapporter för de arkeologiska undersökningslokalerna som främst 
behandlas i uppsatsen. Ett stort källproblem som följer är att det i fältrapporterna nämns väldigt 
lite om de fynd av människoben som har hittats utanför den vanliga gravkontexten. I tidigare 
forskning avfärdade man oftast mänskliga ben som framkom i nära anslutning till och på 
boplatser till äldre eller yngre gravar som ska ha funnits under boplatserna men som har rörts 
upp och blandats med boplatsmaterialet. 

Det verkar som att mänskliga ben utanför de kontexter som vi tolkar som gravar är ett 
material som oftast blir förbisett eller mindre prioriterat, kanske till och med bortglömt och 
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särskilt i fältrapporterna. Detta är helt klart ett material som behöver läggas mer arbete på både 
under fältundersökningar och i det efterkommande forskningsarbetet. I majoriteten av 
fältrapporterna nämns det bara i en eller ett par korta meningar och oftast i förbifarten att det 
även har hittats människoben utanför gravkontexter. Ovanligt är inte heller att det nämns att det 
i undersökningen har valts att bortse från materialet helt. Vad som också är viktigt att ha i åtanke 
är att det är ett väldigt osynligt och fragmenterat material som uppsatsen fokuserar på. Mycket 
av de benmaterial som tas upp i uppsatsen är av antingen fragmenterat, medvetet sönderkrossat 
eller nermalt/pulveriserat material och det kan mycket väl vara så att det saknas mer ingående 
forskning om materialet i rapporterna för att det inte har gått att analysera materialet 
osteologiskt. 

I studien har bara skriftliga källor använts då det inte har gått att få tag på det osteologiska 
materialet och det har heller inte funnits möjlighet för skribenten att besöka platserna 
personligen för en mer fenomenologisk undersökning.  
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2. Forskningshistorik 

Studier om dödskult under den yngre bronsåldern är ett utspritt forskningsfält men när det berör 
en koncentration på användandet/behandlingen av de mänskliga kvarlevorna utanför det vi 
normalt ser som gravkontext finner vi att forskningen är bristfällig. Det har fortfarande utförts 
forskning inom fältet men inte under lika lång tid som om den dödskult vilken är bunden till 
mer reguljära gravkontexter. Anna Röst har arbetat mycket kring forskningen om människoben 
som berör de icke klassiska gravkontexterna. I sin forskning har hon bland annat fokuserat på 
hanteringen och deponeringen av de dödas ben. I en avhandling (2016) studerar Röst 
människors relation till platser, minnen och tid till liv och död. Forskningen är koncentrerad till 
den yngre bronsåldern och i avhandlingen studerar hon de levandes förhållande till de döda 
genom deras hantering av de dödas ben i bendepositioner och stenkonstruktioner på två olika 
fallstudielokaler i Södermanland (ca 1000–300 f.Kr.) Forskningen går ut på att studera de 
levandes hanteringar och processer av de dödas kvarlevor för att förstå deras förhållande till 
dödsföreställningar och syn på livsvärlden. Att lägga ner i marken (deponera) är en 
minnesskapande handling, det var medvetna val och intentioner från den tidens människor att 
bara deponera enstaka eller få människoben. Baserat på de relativt korta tidsperioderna mellan 
grupperna av konstruktionerna föreslår Röst att det handlar om generationsgränser och 
handlingar som är menat att skapa minnen som varar. Frågan om fragmentering och eventuellt 
tomma ”gravar” har med processer och hantering av de döda i flera processteg att göra (Röst 
2016: 18–22, 115, 126, 128, 209, 292–294). 

I Sverige har den mesta forskningen som berör mänskliga kvarlevor utanför den reguljära 
gravkontexten gjorts i östra Mellansverige, främst Mälarområdet. Trots detta är det inget litet 
forskningsfält. Utöver Sverige har till exempel forskning inom området utförts i England och 
en arkeolog som har forskat mycket inom det fältet är Joanna Brück. Mänskliga ben som en 
sorts metafor i olika kontexter med ett starkt fokus på hela eller fragmenterade delar av skallar 
förekommer i många av Brücks arbeten. Hon specificerar att det som vi idag tolkar som profant, 
(hon använder ordet rubbish) mycket väl kan ha spelat en mer sakral funktion för den yngre 
bronsåldersmänniskan. Gränsen mellan profant och sakralt var förmodligen mycket mer 
grumligt under den yngre bronsåldern än det är idag. De mänskliga benen fungerade som 
symboler för social och politisk makt men även som förfäders reliker. Brücks arbete fokuserar 
på de mänskliga benens användning och betydelse för de levande och inte de döda individerna 
själva (Brück 1995: 253, 255, 2017: 141). 

Liknande forskning som den Joanna Brück har utfört i södra England har även gjorts på 
Irland av bland annat Kerri Cleary (2018) som har studerat praktiken av fragmentering under 
den mellersta och den yngre bronsåldern (ca 1600–700 f.Kr.). Fokus för hennes forskning liknar 
både den forskning som gjorts i södra England och den forskning som har gjorts i Sverige av 
framförallt Thomas Eriksson (2005), Anders Kaliff (1997, 1999), Terje Oestigaard (2022) och 
Anna Röst (2014). Clearys forskning koncentrerar sig huvudsakligen på två material på 
boplatserna. mänskliga kvarlevor och malstenar och framförallt på likheterna mellan hur dessa 
material har blivit behandlade (Cleary 2018: 336–337). Både inom forskningen i södra England 
och i Sverige finns det en överrepresentation av skallar och långa ben i materialet som berör 
mänskliga ben utanför den typiska gravkontexten under den yngre bronsåldern. Andra bendelar 
av mänskliga kvarlevor har påträffats men har inte fått lika mycket uppmärksamhet som 
skallben (Cleary 2018: 343, 345). 

Det har tydligt varit en brist på uppmärksamhet när det gäller en stor mängd av det 
mänskliga benmaterialet, det vill säga de ben som inte är kranier eller långa ben. Något som 
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kräver mer och koncentrerad forskning i framtiden. Med de mänskliga benen som har 
deponerats utanför den typiska gravkontexten försöker Cleary besvara varför fynden har hittats 
på boplatser och i det skick som de har hittats i. Deponeringarna av mänskliga kvarlevor 
fungerar som markeringar eller symboler för identitet och äganderätt. Fynden förekommer från 
boplatsernas tidigaste period och den perioden då boplatserna övergavs. Precis som fynden av 
mänskliga kvarlevor har även malstenar påträffats i liknande deponeringar på boplatserna. Både 
hela och fragmenterade malstenar har deponerats framförallt vid övergivandet av boplatser men 
även under själva boplatsperioden. Tolkningen som Clearys forskning fokuserar på är 
malstenarnas behandling som en representation av de mänskliga benens behandling. Likt 
deponeringarna av mänskliga ben fungerade även malstens deponeringarna som en ritualistisk 
reflektion av hushållens historia och tidslinje (Cleary 2018: 249–352). 

Forskning inom det här fältet har utförts på flera ställen i Europa och det finns ett tydligt 
intresse för att studera ovanliga gravar och deponeringar av mänskliga kvarlevor i andra 
kontexter än typiska gravar. Forskningen skiljer sig lite mellan olika områden i Europa. 
Gemensamt verkar dock vara huvudfrågan, varför har människobenen använts i dessa mindre 
klassiska gravkontexter? I Italien har Elisa Perego, Massimo Saracino, Lorenzo zamboni och 
Vera Zanoni forskat om ovanliga begravningsritualer som utgör en minoritet bland gravar. 
Denna forskning skiljer sig från den i England och Sverige då fokuset inte ligger på enskilda 
eller få gravlagda/deponerade mänskliga kvarlevor. Fokus här ligger främst på benens 
behandling och placering i gravarna/deponeringarna. De har till exempel placerats på platser 
utanför de typiska begravningsområdena som gränser, boplatser eller ceremoniella platser. De 
placerade vid gränser, vilka sågs som farliga platser ansågs vara farliga individer och på 
ceremoniella platser fungerade de som offerritualer där de mänskliga kvarlevorna utsattes för 
stympning och disartikulering (Perego et al 2015: 132–134, 141). 

Forskning som mer liknar den som utförts i Sverige och England hittar vi i Nepal. Där har 
bland annat Anders Kaliff och Terje Oestigaard forskat om mänskliga kvarlevor och kremation. 
Deras forskning har främst fokuserat på de kosmologiska och rituella aspekterna vad gäller 
behandlingen av de mänskliga kvarlevorna. En individ symboliserar kosmos och individens 
kropp består av de fem elementen (luft, vatten, eld, jord och eter) så genom kremation (söndring 
av koppen) befrias elementen från kroppen och kan skapa en ny individ. Det bildar en livscykel. 
I den Vediska kulturen kremeras och dumpas alla mänskliga kvarlevor (det finns undantag) i 
floden men det finns samtidigt en del av kroppen som begravs okremerat. En del av kroppen, 
främst kött men det kan även förekomma en bit ben, avskärmas från kroppen och begravs i 
jorden. Detta kallas astu. Den forskning som Kaliff och Oestigaard har gjort i Nepal använder 
de i ett analogiskt syfte för att studera behandlingen av mänskliga kvarlevor från den yngre 
bronsåldern i Sverige (Kaliff & Oestigaard 2004: 86–87, 91). Både Oestigaard och Kaliff har 
forskat mycket om de eskatologiska och kosmologiska aspekterna av människoben, både 
tillsammans och enskilt. Terje Oestigaard (2022) har de senaste åren haft ett större fokus på 
människobenens egna egenskaper som föremål med övernaturliga krafter (han använder sig av 
termen corpsepower) och hur/vad människobenen har använt till. Nibble i Uppland är ett av 
flera områden som Oestigaard har forskat om människobenens hantering och användning. Där 
maldes människoben tillsammans med sädeskorn på stenaltare för att sedan bland annat spridas 
ut över skörden (Oestigaard 2022: 66–68). Kaliff har även studerat hantering och användningen 
av människoben i ett syfte att spåra upp rötterna till den fornnordiska religionen (2018). Detta 
gör han genom att följa indoeuropéernas fotspår bakåt från deras ankomst till Sverige. I 
forskningen ser Kaliff att det finns tydliga paralleller i ritualer kring de döda och offer mellan 
den fornnordiska, vediska och även den forniranska traditionen. Forskningens resultat är att 
dessa traditioner ursprungligen kommer från en gemensam tradition, indoeuropéerna som har 
spritt sig genom migration. Spår av detta finner vi både i likheterna bland ritualer av de döda 
och bland språket där länder långt ifrån varandra fortfarande har liknande ord för samma 
betydelse. Allt detta syftar på att de delar en ursprungsbefolkning/tradition (Kaliff 2018: 328–
333). 

Forskning om människoben som har använts utanför de klassiska gravkontexterna 
förekommer på många ställen i Europa och ett intressant exempel på användning/behandling 
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av mänskliga kvarlevor under den yngre bronsåldern är de rituella aktiviteterna som har utförts 
vid sjöar i Centraleuropa. I bland annat Wasser-Buchau (Tyskland) och Ürschhausen-Horn 
(Schweiz) har det hittats mänskliga kvarlevor av barn, framför allt skallar. Här ser vi ett bra 
exempel på överrepresentationen om användning av skallar utanför den klassiska graven under 
den yngre bronsåldern. Kvarlevorna har tidigare varit begravda och blivit omplacerade som 
gåvor till gudarna i syfte att förhindra översvämningar. Gemensamt för de mänskliga 
kvarlevorna är att de alla var upptäckta in situ (upptäckta så som de var lämnade). Vid andra 
sjöar än dem som den här studien koncentrerar sig på har även mänskliga kvarlevor av vuxna 
individer hittats. Den här forskningen studerar övergivandet av de olika sjöbosättningarna där 
mänskliga kvarlevor har hittats deponerade (Menotti et al 2014: 3, 8–10).  
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3. Material 

3.1. Den yngre bronsålderns gravskick 

Den yngre bronsåldern har ett brett gravskick med många traditioner och olika gravformer som 
varierar från område till område. Vi ser till exempel framstigningen av kremeringstraditionen 
redan under den yngsta stenåldern och fram genom den äldre-mellersta bronsåldern. Det är dock 
först under den yngre bronsåldern som kremering av de döda blir dominant inom det 
skandinaviska bronsåldersgravskicket (Burenhult 2012: 65; Röst 2014: 117). Mest kända är de 
sydskandinaviska storhögarna som förekommer under hela bronsåldern. Detta gravskick, att 
bygga stora högar av jord och sten över de döda är främst från Sydskandinavien (Danmark, 
Skåne, Blekinge, Södra Halland) men ett fåtal förekommer även i mer nordliga områden som 
exempelvis Småland och Östergötland. Den välkända Håga högen (kung Björns hög) i närheten 
av Uppsala är den nordligaste storhögen i Sverige och även den mest kända av Sveriges 
bronsåldershögar (Nerman 1936: 65). 

I samma områden som storhögarna förekommer även urnebrandgravar. Urnebrandgravarna 
i Sverige är en innovation som troligen har anammats genom kontakter med grupper öster om 
Östersjön och framförallt med grupper ur Urnefältskulturen (Kaliff 1997: 32). Med undantag 
för den kända Håga högen från Hågadalen i Bondkyrko socken en liten bit väster om Uppsala 
utvecklades det dessutom ett nytt gravskick. Parallellt med storhögarna som utgör det 
dominanta gravskicket i södra Sverige under den yngre bronsåldern utvecklades gravformen, 
stensättning eller flacka rösen. Stensättningarna har en bred variation och visar ofta på lokala 
former/utseenden mellan de olika regionerna. De varierar även vad gäller det material som de 
är uppbyggda med. Vissa stensättningar består uteslutande av stenfyllning medan andra har en 
blandning av både sten och jordfyllning. Vissa stensättningar omges även av en kantkedja eller 
liknande stenkrets medan andra består av bara en kantkedja/stenkrets och kanske någon 
markering i mitten men annars helt utan en fyllning (Burenhult 2012: 65–66). 

Lika synbara i landskapet som de stora bronsåldershögarna är även skeppssättningarna från 
den yngre bronsåldern. De har störst koncentration på Gotland men de förekommer utspritt 
längs med Östersjöregionen samt även i det som idag utgör sydvästra Sverige. Till utseendet 
liknar dessa monument spetsovala (skeppsformiga) stensättningar med kremationsgravar 
antingen med eller utan urna. Det förekommer även lokala varianter av skeppssättningar där 
utseendet varierar. Till exempel finns fyra olika typer av skeppssättningar på Gotland (Wehlin 
2013: 29, 56, 58–62). 

Att man kremerade sina döda var inte den enda begravningstraditionen under den yngre 
bronsåldern. Precis som att kremering förekom redan i slutet av Senneolitikum fortsatte 
inhumations gravskicket också parallellt med brandgravskicket om än bara inte lika dominant. 
I till exempel Mälardalen finner vi inhumationsgravar som är daterade till både den yngsta 
bronsåldern och den äldsta järnåldern (Ojala 2016: 181). En typ av skelettgravar som 
förekommer från den yngre bronsåldern och även i förromersk-romersk järnålder är 
Tarandgravarna. Tarandgravarna är en speciell typ av gravform eftersom den med undantag för 
ett fåtal kända gravar från Mälardalen främst förekommer öster om Östersjön. Tarandgravarna 
placerades oftast på gravfält och består av hopbyggda celler placerade i rad. I dessa 
Tarandgravar har både brända människoben och nedgrävningar som indikerar på en 
skelettbegravning påträffats (Ojala 2016: 185). 

Under den yngre bronsåldern och även den äldre järnåldern förekommer gravar och gravfält 
oftast i anslutning till och på boplatser (Kaliff 1997: 70) och det har även förekommit såväl 
brända som obrända mänskliga kvarlevor i andra kontexter utöver gravar och gravfält. Exempel 
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på sådana kontexter är skärvstenshögar och gropar samt i brunnar och i vatten. Dessa fynd är 
kopplade till begreppet inre gravskick och grundar sig mer i de religiösa och eskatologiska 
hanteringarna av kvarlevorna. De mer klassiska gravarna och gravfälten är kopplade till det 
yttre gravskicket som mer berör förhållandet mellan gravarnas morfologi och struktur med 
social status och samhällsordning (Röst 2014: 121–122). 

3.2. Arkeologiska lokaler 

I det här kapitlet kommer det att ges en kort sammanfattad beskrivning av de valda arkeologiska 
lokalerna från östra Mellansverige (se Figur 1) eftersom det är där som undersökningens 
främsta fokus ligger. Syftet är att ge en övergripande bild av vad det är för platser som 
människoben i andra kontexter än det som vi tolkar som klassiska gravar har hittats och vart 
dessa platser ligger samt när de har undersökts arkeologiskt. De arkeologiska lokalerna som 
ligger till fokus för den här studien är Broby, Apalle, Ryssgärdet och Ringeby. Andra platser 
både nationellt och internationellt förekommer i uppsatsen som kompletterande material i syfte 
att analysera det valda fyndmaterialet utifrån undersökningens frågeställning. 

Det här kapitlet kommer belysa vilken karaktär de huvudsakliga fältstudielokalerna hade under 
den yngre bronsåldern. Längre fram i studien kommer dessa platser sedan att analyseras och 
jämföras med varandra samt med andra platser utanför dessa lokaler. Syftet med en jämförande 
analys av andra platser är främst att ta reda på om hanteringen av de mänskliga benen i de valda 
områdena är koncentrerat till östra Mellansverige eller om det är mer internationellt under den 
yngre bronsåldern. Forskningen berörande fynd av mänskliga ben utanför den klassiska 
graven/gravkontexten är vida utspritt över större delen av östra Mellansverige och det har 
bedrivits forskning på flera lokaler än de som tas upp i uppsatsen. Exempelvis har forskning 
bedrivits om rituell hantering av människoben i Nibble, Uppland och det kommer att tas upp 
och analyseras mer i analysen och diskussionen. En del forskning som används både i analysen 
och diskussionen i ett analogiskt syfte till att utförligare förstå materialet från de huvudsakliga 
lokalerna är till exempel forskning som har gjorts i södra England. Forskning från Irland 
förekommer också men inte lika mycket utan mer i syfte att visa på att det är ett vanligare 
fenomen än vad tidigare forskning länge har ansett. 

Figur 1 Karta över de fyra huvudsakliga lokalerna Broby (1), Apalle (2), Ryssgärdet (3) och 

Ringeby (4). Lantmäteriets kartor. 
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3.2.1. Broby 

Broby ligger nordväst om Uppsala i Börje socken (se Figur 2) i Uppland och är ett område som 
innefattar många olika fornlämningar (RAÄ-nummer). Mellan åren 1949–1957 utfördes 
arkeologiska undersökningar i två omgångar vilket har redovisats i två artiklar skrivna av Bengt 
Schönbeck från 1952 respektive 1959. Brobylokalen har undersökts flera gånger och under 
1968 fram till 1970 utförde Uppsalas universitet ytterligare undersökningar av området då bland 
annat fyra skärvstenshögar och fem stensättningar grävdes ut. Resultaten från Uppsala 
universitets undersökningar har publicerats av Karin Ojala i avhandlingen I bronsålderns 
gränsland Uppland och frågan om Östliga kontakter (2016). De mest centrala delarna av 
området utgörs av RAÄ 1 och RAÄ 19 som är registrerade som två större grav- och 
boplatsområden i fornminnesregistrets databas. 

RAÄ 1 och RAÄ 19 omfattar totalt ca 130 fornlämningar som har registrerats. De fyra 
skärvstenshögarna som grävdes ut under åren 1986 fram till 1970 betecknas A2, A3, A20 och 
A60 och alla har blivit helt undersökta förutom skärvstenshög A2. Det förekom brända och/eller 
obrända ben i alla skärvstenshögarna. I A2, A3 och A20 förekom människoben och i 
skärvstenshög A60 är benens ursprung inte identifierade. Skärvstenshög A20 bedöms även 
innehålla åtminstone fem gravar (inre gravar) av både vuxna individer och barn utöver de 
utspridda brända benen. Även i en stenkrets A44 har brända ben påträffats, bland annat ett 
människoben vilket bedöms vara ett skallfragment från en vuxen individ. Brobylokalen har 
både tolkats som en grav och boplatskomplex och som en kultplats. I tidigare forskning ansågs 
de många skärvstenshögarna tillsammans med flera husgrunder som finns i området vara en 
indikation på ett boplatskomplex. I senare forskning har flera av husgrunderna tolkats utgöra 
kulthus och det ihop med den stora mängden människoben som har påträffats i 
skärvstenshögarna i området gör att tankarna har riktats mer åt att Brobylokalen ska ha varit en 
kultplats (Noge 2008: 40–41; Ojala 2016: 90–91, 243, 249–260, 265, 283). 

3.2.2. Apalle 

Apalle ligger i Övergran socken (se Figur 3) i Uppland. Byn omtalades för första gången år 
1381 den 22 juni och vi vet med säkerhet att det har funnits en radby i området med fyra gårdar 
tack vare kartmaterial från 1690 fram till 1919. Av de fyra gårdarna finns bara en kvar och av 

Figur 2 Karta över Broby-lokalen i Börje socken. Fornsök. Riksantikvarieämbetet 
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resten finns bara husgrunder. Under omläggningen av vägen E18 som går mellan Blåsta och 
Enköping gjordes det arkeologiska utgrävningar under 1986–1987 och 1989–1990 där 
bronsåldersboplatsen RAÄ 260 upptäcktes och undersöktes. Bronsåldersboplatsen ligger i en 
åkermark strax söder om Apalle, idag bytomt och undersökningsytan är ca 350 m lång och ca 
70 m bred (Ullén 2003: 9). 

På boplatsytan förekom under utgrävningen utöver gravar även obrända människoben i 
kulturlagret och även i en brunn. I den västra delen av boplatsen återfanns obrända tandfragment 
(F80285, F88859), en del från ett lårben (F77480) av antingen ett äldre barn/tonåring eller en 
späd kvinna och i kanten av en skärvstenshög (A1577) återfanns även kraniefragment (F80828) 
samt en del av ett vadben (F85614). På boplatsens västra utkant i en av brunnarna (K91, A1640) 
har det också påträffats människoben som är från brunnens igenfyllnadsfas. Ihop med en stor 
koncentration av djurben, främst nöt och en mindre mängd gris så påträffades ett överarmsben 
och lårben från människa (F87436, F88859). Det saknas säkra bevis men benen kan ha tillhört 
samma människa. Benen från brunnen som med stor sannolikhet är från en man skiljer sig 
däremot tydligt från benen som påträffades i kulturlagret. Högre upp i brunnen fann man även 
ett pannben från en vuxen man (F80045) och det finns inga säkra bevis på att det inte ska tillhöra 
samma man som benen från brunnens lager (Ullén 2003: 239). På platsen hittades totalt 182 
fragment av både brända och obrända människoben i allt från boplatskontexter till rituella 
kontexter. Fragment hittades i skärvstenshögar, nedgrävningar, i en brunn och i kulturlagret 
(Kaliff & Østigård 2013: 115). 

3.2.3. Ryssgärdet 

Ryssgärdet ligger i Onslunda (se Figur 4) i Tensta socken, Uppsala kommun och undergick en 
arkeologisk undersökning 2003 mellan april och november på uppdrag av Vägverket, region 
Mälardalen. Undersökningslokalen hittades i samband med arbetet av den nya motorvägen 
mellan Uppsala och Mehedeby (E4:an). Ryssgärdeslokalen visar spår av befolkning från yngre 
neolitikum (yngsta stenåldern) och framåt med en tyngdpunkt i den äldre och mellersta 
bronsåldern (ca 1400–900 f.Kr.). Lämningarna från bronsåldern och den äldre järnåldern består 

Figur 3 Karta över Apalle-lokalen i Övergran socken. Fornsök. Riksantikvarieämbetet 
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bland annat av skärvstenshögar samt enskilda stensättningar. Det är framförallt det materialet 
och spridda fynd från människoben i kulturlagret som används från Ryssgärdeslokalen i den 
här studien (Eriksson & Östling 2005: 5–6, 44). 

Undersökningsområdet är ca 17 000 kvadratmeter stort och för att underlätta har 
undersökningsytan delats in i nio olika områden enligt bokstavsbeteckningarna A–I. I områdena 
C och D påträffades skärvstenshögar. I område C påträffades en skärvstenshög, 18 stolphål, 
fyra nedgrävningar, fyra mörkfärgningar, två kokgropar, två härdar, ett störhål, ett odlingsröse 
och en övrig lämning. Område C utgjorde totalt 1855 kvadratmeter. Utöver skärvstenhögen 
A802 från område C som hittades vid ett fältbesök 2003 upptäcktes det två andra 
skärvstenshögar, A359 och A357 från område D under själva undersökningen. På område D 
fanns en tredje skärvstenshög A379 som dock inte gick att se under förundersökningen. I 
skärvstenshög A379 påträffades ett obränt människoben. I område D påträffades utöver 
skärvstenshögar även 45 stolphål, 20 nedgrävningar, åtta odlingsrösen, sju mörkfärgningar, fem 
kokgropar, fyra skärvstensflak, fyra härdar, tre stenpackningar, två agrarhistoriska objekt och 
två rännor. På Ryssgärdet hittades även flera ströfynd av obrända människoben samt spridda 
fynd av brända människoben som inte faller inom gravkontexten (Eriksson & Östling 2005: 18, 
23–25, 44). 

På Ryssgärdet har till exempel tre obrända, relativt stora mänskliga benfragment påträffats. 
Två av benen påträffades separat i kulturlagret och det tredje benet påträffades i en sluten grop 
ihop med annat arkeologiskt material. Benet var ett fragment av frontalben från ett manligt 
kranium. Fragmentet och övrigt animalosteologiskt material från gropen var avsevärt 
välbevarat så det är troligast att andra mänskliga ben aldrig har deponerats i gropen (Eriksson 
2005: 243, 244). 

3.2.4. Ringeby 

Ringeby lokalen ligger i Kvillinge socken (se Figur 5) i Norrköping på en fullåkersbyggd 
(Kvillingeslätten) med Kolmårdens sluttningar i norr, Norrköpingsåsen till väster och söder 
samt Bråviken österut. Under bronsåldern låg stora delar mellan kolmårdsbranten och 
Norrköpingsåsen under vatten och Ringeby området utgjorde då på den tiden en mindre ö i den 
inre delen av den dåvarande viken. Området specialinventerades under 1988 och genomgick 
förundersökningar under hösten 1990 och under sommaren 1991. Under perioderna den 13 april 
till den 15 september 1993 och den 27 april till den 8 juni 1994 utfördes arkeologiska 

Figur 4 Karta över Ryssgärdet i 

Onslunda, Tensta socken. Fornsök. 

Riksantikvarieämbetet 
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undersökningar av platsen RAÄ 6 (Ringebyprojektet) inför arbetet med E4:ans förbifart vid 
Norrköping. 

Ringebylokalen visar spår av såväl gravar och rituell aktivitet som boplatsaktiviteter och 
tre större bebyggelseytor påträffades vid undersökningen, boplatsyta A–C. Utöver 
boplatsytorna A–C har Ringebylokalen delats upp i åtta gravgrupper (gravanläggningar) som 
ligger placerade runt omkring boplatsytorna. De olika gravanläggningarna har trots att de är 
placerade separat från varandra använts parallellt under perioden ca 999–400 f.Kr. På 
Ringebylokalen fanns även flera konstruktioner som inte kan tolkas som traditionella gravar. 
Konstruktioner som visar spår av kultaktiviteter och andra som är helt tomma på både mänskligt 
benmaterial och animalosteologiskt material (Kaliff 1995: 5, 7, 9, 12, 19, 45). 

Undersökningslokalen omfattar en yta på ca 24 000 kvadratmeter. Ringebygravfältet 
innehåller det största benmaterialet som hittills har hittats från bronsålderskaraktär i 
Östergötland och majoriteten av benmaterialet är humanosteologiskt. Det är mestadels 
gravgömmor (bendeponeringar) som innehåller en väldigt liten mängd rensade brända ben som 
har påträffats och vart resten av benmaterialet har tagit vägen har vi än så länge inga säkra svar 
på. Ringebyplatsen kan ha fungerat som en samlingsplats för olika boplatser som ska ha tagit 
sig till Ringebyön med båt för att utöva kult och begravningsceremonier. De åtta olika 
gravanläggningarna/gravgrupperna skulle i sådana fall kunna indikera på åtta olika boplatser 
som har använt Ringebygravfältet parallellt med varandra (Kaliff 1999: 61–63).  

Figur 5 Karta över Ringeby-lokalen i 

Kvillinge socken. Fornsök. 

Riksantikvarieämbetet. 
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4. Analys 

4.1. Varför har just människoben använts? 

Ben har av flera forskare tolkats som en fysisk koppling/symbol till kraft och det mer 
andliga/övernaturliga. Joanna Brück Skriver bland annat att kranier och långben som har hittats 
välbevarade på platser där de övriga benen saknas helt syftar på att dessa människoben har valts 
ut specifikt för specifika anledningar. Den dödas kvarlevor är en symbolisk resurs som 
människorna under den yngre bronsåldern använde vid olika tillfällen. I ett exempel förklarar 
Brück att det vanligaste är att utvalda ben, oftast kranier eller skallfragment har deponerats 
medvetet vid ingångar som i exemplet från boplatsen Runnymede, Surrey i England (Brück 
1995: 257). En koppling kan då dras till att den döda eller de döda generellt vaktar ingången. 

När det berör bruk av människoben utanför den klassiska graven/gravkontexten är det oftast 
kranier och fragment av kranier som har dominerat inom forskningen. Ett exempel om 
användningen av kranier är det som Terje Oestigaard i boken The Magic of Death – 
Corpsepower and Indo-Europeanisation in Late Bronze Age Sweden beskriver som en norsk 
myt om Vetle-Gudmund. Vetle-Gudmund är en korn-ande (corn-spirit) som enligt flera olika 
berättelser får sin skalle krossad varje gång man malde spannmål. Spannmål görs av den delen 
på säden som kan tolkas som huvudet. I samma bok diskuterar Oestigaard att 
bronsåldersmänniskan medvetet krossade/pulveriserade människoben och då främst kranier. 
Oestigaard argumenterar att de blandade benpulvret från människoben med spannmål vid 
bakning och matlagning och det kan jämföras med myten om Vetle-Gudmund. Relationen 
mellan att mala människobenen och främst kranierna och bruket att skörda och mala spannmål 
kan ses som en analogi till varandra (Oestigaard 2022: 72, 116, 129). 

Alf Ericsson (2002) argumenterar i en artikel om bronsålders undersökningar från bland 
annat Rödbobacken. Där har brända människoben påträffats i ett hus i både en skärvstenshög 
och en grop. Att människobenen har deponerats på det här sättet och utanför en gravkontext 
anser Ericsson är för att de brända benen inte symboliserar en specifik individ. Ericsson 
diskuterar att de brända benen representerar alla förfäderna och att de hyser en fertilitet som 
kan föras över från benen till de levande. Den här hypotesen stöds dessutom av det faktum att 
liknande lämningar har hittats i Hugelska men att det där har hittats i anslutning till åkermark 
(Ericsson 2002: 64). Att människoben ska ha haft kopplingar till fertilitet kan förklara varför 
det på många ställen har påträffats människoben och då även tydliga gravar i närheten av och 
ibland även intill åkrar. Att benen från förfäderna skulle ge fertilitet till marken ger mer 
betydelse till tanken om ett kosmologiskt kretslopp, att döden ger nytt liv. 

4.2. Vad har människobenen använts till? 

Vad de mänskliga benen har använts till utanför den klassiska graven/gravkontexten varierar 
men det mest förekommande inom forskningen berör fortfarande kranier och sakrala 
anledningar som ritualer. Har benen använts i sakrala eller profana kontexter? Thomas Eriksson 
påstår i en artikel att när vi hittar människoben på boplatsområden och utanför den klassiska 
gravkontexten så blir det nästan alltid automatiskt att hela området tolkats som heligt eller 
åtminstone en plats där ritualer har utförts. I sin artikel diskuterar Eriksson ett exempel från 
Ryssgärdet i Tensta socken där ett kranium har hittats i en grop från gropens tidigaste fas. 
Eriksson argumenterar att kraniet kan ha använts för att göra gropen helig inför framtida 
användning av den (Eriksson 2005: 239–240, 244). I en annan artikel om skärvstenshögar med 
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gravgömmor (härdar med krossade stenar där människoben har påträffats) argumenterar Martin 
Rundkvist att skärvstenshögar borde betraktas som en kombination av boplatslämningar, 
sophögar och gravanläggningar. I artikeln klargör Rundkvist att de skärvstenshögar som 
innehåller bengömmor av människoben har slutats att fyllas på med skärvsten och övrigt avfall 
eftersom bengömmorna ligger ytligt i ”gravarna.” Rundkvists tolkning är att ”gravgömmorna” 
i skärvstenshögarna är resultatet av ett religiöst system där skärvstenshögarna har fungerat som 
avfallsplatser (Rundkvist 1994: 85, 87). Ett exempel på skärvstenshögar där mänskliga ben har 
hittats ihop med annat material som vanligen klassas som avfall är skärvstenshögarna A3, A42 
och A60 från Broby. I skärvstenshögarna förekom keramikskärvor, lerklining. brända och 
obrända ben av både människa och djur. Det förekom även flintavslag från skärvstenshög A60 
(Ojala 2016: 245, 255, 275). I andra häftet av Tolkande arkeologi och svensk fornhistoria 
förklaras det att skärvstenshögarna kan ha associerats med gravritualer (Carlsson 2001: 50) och 
inte enbart som avfallslämningar eller husets härdar. Människoben har hittats i många olika 
kontexter i det arkeologiska fyndlagret men skärvstenshögar förblir än så länge det vanligaste i 
rapporter och forskning. Ett annat exempel från skärvstenshögar är ett kraniefragment som har 
påträffats i kanten på en skärvstenshög i Apalle och som visar tydliga spår av snitt som möjligen 
är från rituella handlingar (Ojala 2020: 149). 

I en artikel om människoben och stenar under den mellersta och den yngre bronsåldern i en 
boplatskontext på Irland diskuterar Kerri Cleary att ben har deponerats i runda hus, ingångar 
(till exempel stolphål) samt diken och gropar som markörer för identitet, tillhörighet och 
ägandeskap. Deponeringarna argumenteras ha ägt rum både vid byggandet och övergivandet av 
platser (Cleary 2018: 345, 347–349, 354). I Ringeby i Östergötland har brända bendepositioner 
utöver skärvstenshögar och gropar även påträffats i anlagda stenpackningar, de ser ut som 
stenmattor och kan liknas med stensättningar. Platsen var på den tiden en ö och har av Kaliff 
tolkats vara en samlingsplats för grav och kultutövande (Carlsson 2001: 46–47). Ytterligare en 
intressant plats är Nibble. I Nibble har spår/fynd efter att människoben ska ha malts ner till ett 
pulver i vad som tolkas vara kulthus hittats. Ett exempel på sådana kulthus är hus F i Nibble 
där rester efter malning samt även vad som tolkas vara ett stenaltare har hittats. Intressanta 
tolkningar är att benpulvret ska ha använts till både matlagning och bakning för att det sedan 
ska ha spridits ut över åkrar i ritualer/traditioner där man sprider ut en del av föregående års 
skörd för att ge liv och fertilitet till jorden. Även kremerade och/eller sönderdelade bendelar av 
mänskliga kvarlevor kan ha använts i samma syfte som de nermalda människobenen i mat. Från 
Ryssgärdet har till exempel en skalle som saknar käke hittats i jorden tillsammans med 
förkolnade korn, detta kan liknas med att skallen planterades i jorden som ett sädeskorn. Enligt 
nordisk folktradition har både sönderdelade och nermalda människoben även använts som 
botemedel (Kaliff & Østigård 2013: 119, 120; Oestigaard 2022: 66–72, 79, 117, 132). 

Fynd av människoben har hittats utspritt i kulturlagret på Apalle lokalen och fynden visar i 
en tolkning karaktär av den vedisk-hinduiska traditionen astu vilket är att en bit kött av kroppen 
(där även ben kan förekomma) skärs bort och begravs okremerat. I den vedisk-hinduiska 
traditionen skulle astu alltid begravas i vatten (Kaliff & Oestigaard 2004: 87; 2013: 116). Att 
en liknande tradition skulle ha funnits i östra Mellansverige under den yngre bronsåldern 
behöver inte betyda att de hade samma krav på att deponeras i vatten eller att de skulle vara en 
bit av köttet, det kunde lika väl vara en bit ben (Kaliff & Østigård 2013: 121). Intressant är dock 
fynden från en brunn i Apalle där ett fåtal människoben av en vuxen individ har hittats. Det kan 
tilläggas att det dessutom har hittats tydliga fynd av människoben som har deponerats i 
bottensediment i grunt vatten invid stranden till sjön Vättern på Strandvägen i Motala under 
mellan-yngre bronsålder (1260–800 BC). I både den Indiska och den skandinaviska traditionen 
har brunnar dessutom inte bara utgjort praktiska funktioner på boplatser. De ansågs vara en 
hemvist för och kopplad till övernaturliga väsen som till exempel andar och gudar (Kaliff & 
Østigård 2013: 115–118). Fenomenet att deponera människoben i brunnar kan därför också 
associeras med votivgåvor till gudar, andar och även förfäder (Brück 2017: 142, 143). 

Människobenen från förfäder kan ha bevarats för att användas i senare begravningar vilket 
Brück visar i ett exempel där bendelar från en annan individ har hittats i ensamgravar. Även 
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cirkulation av människoben bland folkgrupper har påträffats. De fungerar i sådana kontexter 
som markörer för social och politisk identitet. Fyndet av människoben som har påträffats 
deponerade vid båda ingångarna till en boplats var i den kontexten menade att uppmärksamma 
övergångar. Till exempel sociala gränser som tillträden till platser för att skilja innestående från 
utomstående. Ett intressant fynd som Brück tar upp är ett kraniefragment som har arbetats av 
mänsklig hand och förmodligen burits som klädnad eller visats upp som prydnad i hemmet 
(Brück 2017: 140–142). Enligt en del germanska föreställningar ansågs ben efter mäktiga 
personer inneha särskilda krafter som kunde föras över på andra individer och ibland påverka 
hela omgivningen. I nordiska folktraditioner troddes ben efter döda människor till och med 
kunna överföra övernaturliga förmågor (Kaliff & Østigård 2013: 119, 120). Spår av liknande 
användning finns på Ryssgärdet och Apalle lokalerna där människoben hittats utspritt på 
boplatserna och likt de brittiska boplatserna kan det handla om en förfaderskult där utvalda 
mänskliga kvarlevor har cirkulerats bland de levande (Eriksson 2005: 254). 

4.3. Hur har människobenen blivit behandlade? 

Både brända och obrända människoben har påträffats medvetet deponerade på boplatser i till 
exempel gropar och brunnar. Den mängd människoben som har återfunnits från den yngre 
bronsåldern kan däremot inte representera mängden människor som med största sannolikhet 
levde i området under den yngre bronsåldern. Det brända benmaterialet är hårdare och har bättre 
bevarande möjligheter än obrända ben och ändå har bara en bråkdel av det benmaterialet som 
borde finnas kunnat hittats. Karin Ojala och Anna Röst förklarar att de mänskliga kvarlevorna 
har utsatts för en behandling som väldigt få spår av finns kvar till idag (Ojala & Röst 2021: 3, 
11–12). 

I boken Källan på botten av tidens brunn finns en jämförelse av det mänskliga 
benmaterialet där benmaterial från 1082 gravgömmor har analyserats av en norsk antropolog. 
Per Holck kom i sin utredning fram till att det bara är ca 10% av de kremerade kvarlevorna som 
faktiskt har gravlagts. Kaliff diskuterar sönderdelning och malning av de mänskliga kvarlevorna 
som en förklaring till den minimala benmängden och drar kopplingar till den vediska kulturen. 
I den vedisk-hinduiska kulturen dumpades de mänskliga kvarlevorna i floden efter 
kremeringen. Efter att det har dumpats i floden blir människobenen med tiden återanvänt som 
bränsle till såväl sakrala som profana handlingar. En tolkning som Kaliff tar upp är att de brända 
människobenen förmodligen har placerats i vatten även i fornnorden och att resultaten av att 
placera upphettade ben i kallt vatten har lett till att människobenen har spruckit (Kaliff 2018: 
273–274, 286). Anna Röst lyfter begreppet rena ben och menar att benen är rena från den sot 
och bålrester som borde ha täckt dem efter kremeringen. Att benen ska ha lagts ned i vatten 
efter kremering skulle också ha resulterat i att sot och övriga bålrester skulle ha tvättats bort 
från människobenen. Röst menar att benen avsiktligt kan ha rengjorts för att underlätta 
ytterligare hanteringar då de mänskliga benen genomgick flera hanteringar och processer av 
den yngre bronsålderns människor (Röst 2016: 228). Det intressanta kulthuset som har hittats i 
Nibble (hus F) har ett stenaltare med spår av att både sädeskorn och mänskliga ben samt även 
djurben ska ha malts (Oestigaard 2022: 66). Människobenen kan om vi ser till Rösts tolkning 
ha mött den sista processen i en rad hanteringar när det väl har malts på stenaltaret men det kan 
också som Oestigaard (2022) påpekar ha använts i pulverform till olika aktiviteter som 
matlagning och bakning. 

Mycket av de benmaterial från mänskliga kvarlevor som har hittats har dessutom inte bara 
varit av bränt och sprucket eller fragmenterade fynd utan det har även blivit medvetet förstört 
genom malning till ett fint pulver. En hel del benmaterial från människoben som har påträffats 
i benlager och bengropar eller bara utspritt i kulturlagret har varit lika grundligt nermalt som 
lämningarna från nedgrävda urnor. Kaliff och Østigård menar att de inte bör ses som en praktisk 
behandling. Att man malde människobenen till ett fint pulver för att det skulle ta upp mindre 
plats och därför få plats i en urna måste inte ha varit anledningen. Det bör istället ses mer som 
en religiös behandling av benen då det går att anpassa groparna efter människobenen och inte 
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bara tvärtom (Kaliff & Østigård 2013: 110). 
Det bör dessutom påminnas att inhumations begravningar (icke kremerade ben) kan ha varit 

vanligare under den yngre bronsåldern än vad många forskare oftast anser. Att obrända 
mänskliga kvarlevor då ska ha deponerats direkt i jorden skulle kunna vara en anledning till att 
enstaka eller få människoben har påträffats i de arkeologiska lokalerna (Eriksson 2005: 243). 
Obrända ben bevaras inte lika väl som kremerade och beroende på jordart så kan merparten och 
även hela mänskliga kvarlevor försvinna helt. På Ryssgärdet lokalen påträffas fynd av både 
kremerade och icke kremerade människoben från samma tidsperiod. Vi kan därför med säkerhet 
säga att båda sätten att hantera människoben på användes av den yngre bronsålderns människor 
samtidigt. Detta behöver inte betyda att det var två olika trosföreställningar pågående under 
samma tidsperiod på området utan det kan likaväl handla om två olika sätt att hantera benen på 
för att åstadkomma samma ändamål. Det vanligaste ändamålet är att separera själen från 
kroppen och det tros ofta åstadkommas genom förstörelse eller nedbrytning av kroppen, detta 
sker både med inhumation och Kremation (Eriksson 2005: 250).  
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5.  Diskussion 

Vilken föreställning har vi av vad som är en grav och vad som inte är en grav? Kan bengömmor 
och bendeponeringar av människoben i kontexter där vi gärna vänder oss till tankar om gravar 
egentligen vara någonting helt annat. I sin artikel om cirkulation av mänskliga kvarlevor i 
brittisk sen bronsålder poängterar till exempel Joanna Brück att mänskliga kvarlevor har 
deponerats medvetet i både gropar och diken som symboliska egenskaper för sociala identiteter 
snarare än gravritualer (Brück 2017: 138). Deponeringar av mänskliga ben användes i vissa 
kontexter för politisk och social makt. Maktsymboler har använts i alla samhällen genom alla 
tider men på varierande sätt och deponeringar av enstaka eller få människoben kan mycket 
möjligt ha varit sådana maktsymboler. Deponering som begrepp bör snarare ses som att lägga 
någonting i säkert förvar än som gravlagd (Röst 2016: 215). I kontexter som politisk, social 
och/eller maktsymboler är det i själva människobenet som värdet ligger. Det har inte med hur 
benet har blivit behandlat eller hur det har använts att göra, utan det är en fråga om benets egna 
egenskaper som ger makt till innehavaren. Enligt nordisk folktro var det ben från mäktiga 
individer som troddes besitta övernaturliga egenskaper (Kaliff & Østigård 2013: 119). Benen 
som en symbolisk relik kan förmodligen, till viss del jämföras med vår tids symboler för olika 
status och maktställningar och det i ett profant syfte. Att se deponerade ben som lagda i förvar 
faller också inom den mer profana sfären men de kan också vara lagda i förvar inför senare 
sakrala användningar som ritualer. Frågan om vad som är profant och sakralt blir i min mening 
svår, nästan omöjlig att tillämpa i den här kontexten då det profana och sakrala går in i varandra 
och blir ett mellanting. Som exempel kan här tas upp att det på Ringeby lokalen utöver de 
tydliga stensättningarna även har påträffats bendepositioner i bland annat gropar (Carlsson 
2015: 96). Bendeponeringar i gropar kan om man ser till Brück (2017) och Röst (2017) tolkas 
som profana nedläggningar för att förvara benen medan Ringeby lokalen som helhet med alla 
dess lämningar har tolkats som en plats för sakrala händelser. Likt Ringeby lokalen kan även 
Apalle lokalen tolkas som en kultplats. På Apalle lokalen har flera obrända människoben hittats 
utspritt i kulturlagret (Kaliff & Østigård 2013: 115). Att det är obrända människoben gör att 
tafonomiska anledningar (organiskt materials bevarandegrad) inte helt kan uteslutas. Däremot 
har det även på platsen hittats människoben i en brunn vilket oftast betyder offerritualer och det 
är troligt att även de obrända utspridda människobenen i kulturlagret också är resultat av 
offerritualer. 

I sitt försök att närma sig bronsåldersmänniskans relation till de döda genom att studera 
deras hanteringar av de dödas kvarlevor tolkar Röst (2016) metoden att deponera mänskliga 
ben som en minnesskapande handling. Att det ska ha varit ett misstag att inte alla benen efter 
kremering har deponerats menar Röst är osannolikt. Benen är i de fall de har kremerats i 
avsevärt välbevarat skick och troligast är att de ben som faktiskt har deponerats har valts ut 
avsiktligt medan de resterande människobenen har fått en annorlunda hantering. Ett alternativ 
skulle även kunna vara att de har hanterats i ett sekundärt syfte och därför inte har deponerats 
med de deponerade benen (Röst 2016: 234). Det har på flera ställen i Sverige påträffats spår av 
att mänskliga ben ska ha malts ner till ett fint pulver efter kremering, Nibble, Sommaränge Skog 
och Broby är några exempel. Även i Ringeby har malstenar påträffats bland kremerade 
människoben (Oestigaard 2022: 66, 79, 115, 132). Gemensamt för många dödsföreställningar 
är fenomenet att befria själen från kroppen (Eriksson 2005: 250) och det görs enklast och även 
vanligast genom förintelse av kroppen på diverse olika vis. Att stycka, kremera och mala benen 
är ett par exempel på förintelse av kroppen i syfte att befria själen. Att människoben ska ha 
malts ner till ett pulver på vissa ställen har vi hittat spår av men varför maldes det ner så 
grundligt till ett pulver? När det kommer till behandling av de dödas kvarlevor kan vi se många 
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likheter mellan hinduiska och svenska yngre bronsåldersriter. Anders Kaliff och Terje 
Oestigaard förklarar de mänskliga benen som en representation av faderns säd och symbol för 
fertilitet (Kaliff & Oestigaard 2004: 88). Om vi ser till människobenen som en symbolik för 
fertilitet och som ett bruk för övernaturliga krafter kan vi dra kopplingar till det sakrala. Att 
benen i sig själva tolkas som sakrala reliker behöver dock inte utesluta att de har använts i för 
den yngre bronsåldersmänniskan profana handlingar som ett hjälpmedel vid odling. 

Benen som symboliska reliker kan med andra ord även tolkas som en gemensam 
presentation av de levandes förfäder och att förfäderna (faderns säd) överför fertilitet till dem 
levande. Människobenen får i den här uppfattningen en mer profan social-ekonomisk koppling 
mellan de döda och de levande. Människobenen har här till exempel inte hanterats eller 
deponerats i ett syfte att blidka de döda eller gudarna och inte heller i ett religiöst bruk. De 
mänskliga kvarlevorna har utnyttjats i ett samhällstraditionellt bruk för att hjälpa till med 
skörden (Ericsson 2002: 64; Eriksson 2005: 257). Joanna Brück menar att specifikt utvalda 
människoben kan utgöra individuella ägodelar i form av till exempel prydnad eller del av 
klädnad (Brück 2017: 142). Om vi ser efter Brücks perspektiv kan fyndet av frontalloben som 
hade deponerats tidigare än de andra lämningarna från en grop på Ryssgärdet lokalen lika väl 
om inte troligare kunnat vara en individs personliga ägodel och inte bara tänkt som en teknik 
för att göra gropen helig till framtida användning. Bevarandet och betydelsen av denna typ av 
mänskliga kvarlevor som bland annat minnesreliker och prydnader kan med största sannolikhet 
också kopplas till makt eller sociala och politiska intressen då det visas upp i och påverkar 
folket i samhället (Eriksson 2005: 244). Enstaka mänskliga ben vet vi har använts sekundärt till 
exempel i senare gravar som grav A38 från Rogsta i Södermanland (Röst 2016: 203 figur 6.21) 
och då har de mänskliga benen först bevarats hos de levande under en period. Det kanske är en 
bevarad relik av en älskad närstående som sedan har valts att deponeras tillsammans med någon 
annan. Röst talar om benens nyttoanvändning, de har använts i syfte där de gör mest och bäst 
nytta (Röst 2016: 203, 313). 

Detta visar likheter med Brücks och även Kerri Clearys (Brück 2017: 138; Cleary 2018: 
348) tolkning att människobenen är en representation av social identitet snarare än individuell 
identitet. Det spelar ingen roll om det är en kvinna eller man, om det är en vuxen eller ett barn 
för att benen ska representera faderns säd efter kremering. Kaliff och Oestigaard förklarar att 
genom kremering har faderns säd blivit renad från synd som då representeras av köttet och även 
brukar benämnas som det kvinnliga köttet. Deponering av de kremerade människobenen i 
jordbruket fertiliserar marken och benen fungerar som en analog för faderns säd. 
Människobenen hjälper därför jorden och ger liv och näring över flera generationer jordbruk 
(Kaliff & Oestigaard 2004: 88, 99). Som ovan diskuterat går det sakrala och profana 
kontexterna vad det gäller bruk av människoben lätt ihop och det är nödvändigt att överväga att 
för den yngre bronsåldersmänniskan fanns det förmodligen ingen skillnad eller gräns mellan 
det sakrala och profana. Lika troligt är att människoben kan ha genomgått samma hantering 
men använt i olika kontexter beroende på vilket värde som benen själva har haft, antingen som 
personliga reliker eller föremål med övernaturliga egenskaper. Ett symboliskt värde som offer 
till andliga/övernaturliga väsen eller som en representation av de döda/förfäderna.  
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6.  Sammanfattning 

I uppsatsen har mänskliga ben som har påträffats utanför den klassiska gravkontexten under 
den yngre bronsåldern (ca 1100–500 f.Kr.) analyserats och diskuterats utefter följande 
frågeställningar: Varför har just benen från människor och specifikt vissa bendelar använts i 
andra kontexter än klassiska gravar under den yngre bronsåldern? Till vad har benen från 
människor använts, är det profana eller sakrala handlingar eller är det en kombination av båda? 
Hur har människobenen blivit behandlade, skiljer det sig mellan olika användningar av benen 
eller mellan olika platser? 

Uppsatsen har koncentrerats till östra Mellansverige med Broby i Börje socken, Apalle i 
Övergran socken, Ryssgärdet i Tensta socken och Ringeby i Kvillinge socken som de fyra 
huvudsakliga fältstudielokalerna. Fältstudielokalerna analyseras och kompletteras med såväl 
nationella som internationella arkeologiska lokaler av liknande karaktär. Utöver de 
huvudsakliga platserna förekommer främst forskning från Nibble i Uppland och forskning som 
har bedrivits i södra England av Joanna Brück (1995, 2017). I kapitlen teori och material 
presenteras det kort om de olika gravskicken från den yngre bronsåldern i Sverige samt vad 
som är en grav. I teori kapitlet teoretiserades begreppen grav och gravkontext i syfte att förstå 
varför och vad den yngre bronsålderns människor använde människoben till utöver den 
klassiska graven/gravkontextern. Gemensamt för många forskare är att försöka undvika 
begreppen grav och gravkontext. I uppsatsen diskuteras det att de mänskliga benen som har 
påträffats i andra kontexter än de klassiska gravarna fortfarande kan ha utgjort en typ av gravar, 
symboliska gravar för bronsåldersmänniskan. 

Det diskuteras även om andra användningar av de mänskliga benen som sociala, makt och 
politiska symboler. Benen som minnesreliker och representation av förfäder förekommer också 
som användningsområden. I kontexten som representation av förfäderna är praktiken att mala 
människobenen till ett fint pulver för att det sedan enkelt ska kunna spridas ut över åkrar vanligt 
förekommande. Anledningen till att bronsåldersmänniskan spred ut just pulveriserade 
människoben som representerade förfäderna är för att benen efter förfäderna ansågs besitta 
övernaturliga krafter och kunna påverka skörden genom att tillföra jorden med fertilitet. 

Uppsatsen har problematiserat vad som har varit profana respektive sakrala användningar 
och hanteringar av människobenen. Skribentens egen slutsats är att det inte går att skilja det 
profana och det sakrala från varandra eftersom beroende på våra tolkningar kan ett och samma 
fenomen vara både sakralt och profant. I analysen beskrivs olika användningar av de mänskliga 
benen bland annat deponering av benen i jorden som både ett profant och ett sakralt fenomen. 
Som ett profant fenomen till exempel undanlagda i förvar inför framtida användning och som 
ett sakralt fenomen i form av offerritualer. De mänskliga benen kan i dessa kontexter ha 
genomgått likadan hantering, exempelvis kremering och sedan blivit väl utvalda för deponering 
i jorden. I diskussionen dras slutsatsen att samma hantering av mänskliga ben kan ha använts i 
olika kontexter utefter benens eget föremåls värde.  
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8.  Illustrationsförteckning 

Omslagsbild. Bilden föreställer ett kulthus med ett stenaltare där människoben blir malt till ett pulver. 

Bilden är målad av författaren. 

Figur 6 Karta över de fyra huvudsakliga lokalerna Broby (1), Apalle (2), Ryssgärdet (3) och Ringeby 

(4). Lantmäteriets kartor. Sida 14. 

Figur 2 Karta över Broby-lokalen i Börje socken. Fornsök. Riksantikvarieämbetet. Sida 15. 

Figur 3 Karta över Apalle-lokalen i Övergran socken. Fornsök. Riksantikvarieämbetet. Sida 16. 

Figur 4 Karta över Ryssgärdet i Onslunda, Tensta socken. Fornsök. Riksantikvarieämbetet. Sida 17. 

Figur 5 Karta över Ringeby-lokalen i Kvillinge socken. Fornsök. Riksantikvarieämbetet. Sida 18. 


