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Förord 

Att skriva en avhandling kan liknas vid en lång och bitvis ganska ensam 
vandring. Resan underlättas i allt väsentligt om man, som i mitt fall, har tu-
ren att råka människor som med engagerat intresse förser en med vandrarens 
nödvändiga utrustning, pekar ut sevärdheter och fallgropar, eller för den 
delen bara sällskapar ett stycke på vägen. Till alla er som varit mina veten-
skapliga och mänskliga läromästare under denna forskarutbildning vill jag 
rikta mitt varmaste, uppriktiga tack! 

Mina handledare, Anne-Sofie Gräslund, Anders Carlsson och Svante Norr 
har med sina respektive kunskaper och styrkor haft en central roll genom 
hela arbetsprocessen. Mitt djupaste tack för allt! 

Eftersom jag emellanåt har befunnit mig på okänd vetenskapsmark, har ni 
vägvisare inom diverse utomarkeologiska ämnesdiscipliner varit av obe-
skrivligt värde. Tack Marco Bianchi för språkvetenskaplig handledning, 
Caroline Arcini och Anne Ingvarsson-Sundström för osteologisk expertis 
och diskussion, Agneta Ney och Christine Ekholst för källkritisk vägledning 
till det skriftliga källmaterialet, Olof Sundqvist för diskussion kring religi-
onsvetenskapliga angelägenheter och Elisabeth Rynning för värdefulla syn-
punkter på dagens juridiska och etiska balansgångar i fråga om det mänskli-
ga livets början. 

Mer handfast hjälp har beståtts mig i olika arbetsuppgifter som legat långt 
bortom egen förmåga. Tack Sven Isaksson för lipidanalyser av gravkärl, 
Marco Bianchi för hjälp med översättning av fornnorska lagtexter, Alexand-
ra Sanmark för den engelska språkgranskningen, Daniel Löwenborg för råd 
och hjälp med statistiska spörsmål, Andreas Gyllenhammar för teknisk sup-
port och till Oscar Törnqvist och Lisa Lenkel för bildbearbetning. Lisa: tusen 
tack för omslagsbilden!  

Ett varmt tack också till också Maria Cinthio och Caroline Arcini som de-
lat med sig av arbetsmaterial och sin personliga kännedom om mina källma-
terial. Detta gäller även Bertil Helgesson, som tålmodigt svarat i telefon och 
delgivit mig information om en snart tjugo år gammal utgrävning.  

Jag vill också rikta ett stort tack till alla bibliotekarier och arkivmästare 
vid Uppsala Universitet, ATA, Kulturen i Lund  och Historiska Museets i 
Lund föremålsmagasin som engagerat sig långt utöver den egentliga yrkes-
rollen för att bistå mig i det eviga sökandet efter information. Ett särskilt 
tack till Ylva Olsson, Conny Johansson Hervén och inte minst Lena Hall-
bäck och Britt-Marie Eklund på Karin Boye-biblioteket. 
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Ett stort antal kollegor har läst och kommenterat mina texter och tålmo-
digt delgivit sina erfarenheter och synpunkter om materialet. Tack Lars Ers-
gård, Jon Viðar Sigurðsson, Helena Hedelin, Shannon Lewis-Simpson, Ann-
Catherine Bonnier, Bo Gräslund, Frands Herschend, Kristina Jonsson, Su-
sanne Thedéen och Helena Victor för att ni delat med er av er tid och erfa-
renhet. Och tack Ola Kyhlberg för ditt kritiska öra, för allt stöd och din 
smittsamma optimism inför den arkeologiska vetenskapsuppgiften. För vär-
defulla diskussioner och stöd vill jag också tacka vännerna och kollegorna 
Anna Karlström, Åsa Strandberg, Thomas Eriksson, Daniel Löwenborg, 
Henrik Berg, Annika Larsson, Cecilia Ljung, Anna Gatti, Linn Lager, Jo-
hanna Grut, Frida Bergström med många flera. 

Min djupaste tacksamhet också till Ylva Granath, som läst och kritiserat 
allt från ansökans första utkast till färdigt slutmanus. Utan din skarpa blick 
och uppriktiga tunga hade boken i läsarens hand varit betydligt lösare i fo-
garna, och jag en avsevärt mer vilsekommen doktorand. 

Ensam går man lätt vilse, som sagt. Till alla vänner, familj och andra som 
tålmodigt vandrat med mig, ett stort tack! Detta särskilt till Albert Holéwa 
för ovärderligt stöd, till systrar och föräldrar av alla slag för uppmuntran, 
tålamod, barnvakt och praktisk handräckning. Ida, för den uppoffrade natt-
sömnen och korrekturläsningen och inte minst för att du alltid finns på andra 
sidan luren: tack, skål och förlåt! 

Och till Astrid, mitt hjärtas fröjd och glädje: tack för tålamodet, alla kra-
mar och de förstulna lappar (”javilhajulmustjenast. undertäknat astrid”) som 
har ryckt mig tillbaka till de levande barnens värld när så har behövts.  

Jag har tacksamt mottagit välvilligt ekonomiskt bistånd för arbetets ge-
nomförande från Valsgärdefonden, Mårten Stenbergers fond, Rektors Wal-
lenbergmedel (Uppsala Universitet), Berit Wallenbergs stiftelse, Ellen Keys 
stiftelse och Lennart J Hägglunds stiftelse. Tryckbidrag för avhandlingen har 
erhållits från Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. 

Avslutningsvis ett par ord till mina föräldrar, Annika och Henrik, för att 
det var ni som i tidens begynnelse gläntade på dörren till böckernas värld. 
Jag tror faktiskt inte att någon Akademi i världen hade lyckats att hos mig 
väcka den upptäckarlust som är all forsknings förutsättning, om ni inte först 
hade anmodat Kapten Nemo och hans besättning att på sin världsomsegling 
passera just min barnkammare. I brist på egna, så lånar jag de sista orden 
från den småländska ordmästarinna som också är min dotters namne: Mina 
Kära föräldrar! Ert barn sänder härmed sitt hjärtas ödmjuka och innerliga 
tack för allt. 

 
  

Uppsala, alla hjärtans dag 2009 
 

Lotta Mejsholm 
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Prolog 

 

 – Vad har barnet egentligen i arkeologin att göra? Denna ovanligt raka 
fråga ställdes till mig på mitt första forskarseminarium som nybliven dokto-
rand. Frågan kan upplevas som provocerande, för visst har barnen samma 
existensberättigande som andra grupper inom alla områden i vårt samhälle? 
Frågeställningen är dock högst motiverad med tanke på i hur liten utsträck-
ning barn, barndom och barnperspektiv omfattas av den skandinaviska arke-
ologin idag.  

Det existerar förvisso en skandinavisk arkeologisk litteratur som handlar 
om barn, även om de flesta har en begränsad omfattning och ett stort antal 
arbeten är studentuppsatser. Några återkommande teman kan dock urskiljas. 
Det första rör barndomens stegvis orientering mot vuxenvärlden och baseras 
huvudsakligen på föremål i gravar. Den kanske allmängiltiga slutsatsen att 
förhistoriska barndomar rör sig gradvis mot vuxenhet rymmer dock i själva 
verket också en utvecklingsteoretisk hållning som kommit att ifrågasätts 
inom andra forskningsfält, eftersom ett sådant synsätt gör barnen till ”human 
becomings” eller vuxna i vardande, snarare än ”human beings”, det vill säga 
individer i nuet (Qvortrup 1987). Vidare har barns lek och leksaker rönt ett 
påtagligt intresse, trots att det ofta framhålls att det arkeologiska underlaget 
för sådana diskussioner egentligen är ytterst bristfälligt. Att diskussionen om 
barns leksaker ändå har varit så central ska förmodligen förstås mot bak-
grund av den högt specialiserade materiella barnkultur som finns i vårt eget 
samhälle, vilken i sig troligen, historiskt sett, är helt unik. Den leksaksfoku-
serade forskningens relevans har dock sällan problematiserats; egentligen 
har den arkeologiska forskningen kring barn endast i undantagsfall varit 
föremål för ingående teoretiska diskussioner, varför utvecklingen på detta 
område också över lag har gått mycket långsamt (jfr Lillehammer 2000, 17-
19; Sofaer Deverenski 2000b, 5-11).  

Den moderna barndomsuppfattningen bottnar i ideala föreställningar om 
barndomen som en skyddad period av lek, oskuld, biologisk omogenhet, 
passivitet och beroende (se t.ex. Prout & James 1997, 10-14; Poluha et al. 
2000, 15; Sofaer Deverenski 2000b, 5-11). Sociologen Jens Qvortrup menar 
att barn inte ses som fullständigt integrerade i det moderna samhället förrän 
de upphör att vara barn och blir vuxna och att de därför utgör en starkt mar-
ginaliserad kategori (Qvortrup 1987). Min bestämda uppfattning är att dessa 
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idéer i hög utsträckning har påverkat den arkeologiska forskningens utform-
ning och att det kanske är av detta skäl som barn som studieobjekt inte har 
förärats samma vetenskapliga diskussion och stringenta tolkningsunder-
byggnad som andra sociala kategorier.  

Som en följd av den feministiska kritiken och genusarkeologins etablering 
har ambitioner att också inkludera andra tidigare förbigångna osynliga kate-
gorier såsom barn och äldre i kunskapsproduktionen om förhistoriska sam-
hällen formulerats (se t.ex. Moore & Scott 1997). I praktiken är det dock 
bara den genusproblematiserande forskningen som har etablerats som forsk-
ningsriktning (Lillehammer 2000, 17). Barnen uppges ofta i den arkeologis-
ka litteraturen som osynliga, frånvarande på gravfälten och deras aktiviteter 
anses i allmänhet svåra att urskilja i den materiella kulturen.  

Det är som om den teoretiskt grundade debatt vars avsikt var att råda bot 
på osynliggörandet istället har bidragit till att konservera detta tillstånd. Om 
uppdraget är att leta efter något som är osynligt är ju risken påfallande stor 
att det osynliga förblir i de osynligas skara, med hänvisning till att det är 
svårt att urskilja. 

Man kan därmed säga att det råder en uppenbar skillnad mellan ideal (vad 
vi skulle vilja) och praxis (vad som blir gjort), ett slags ”vi vill men kan inte-
tillstånd”. Detta förhållande är kanske inte så förvånande med tanke på vil-
ken funktion den närvarande forskaren har i forskningsprocessen i kombina-
tion med det faktum att vi som kunskapsproducenter också är samhällsvarel-
ser, fostrade och verksamma inom en specifik kulturell kontext. 

De senaste årtiondena har barns rättigheter och barndom som forsknings-
ämne och politiskt begrepp kommit att få en allt större plats i den offentliga 
debatten. FN:s konvention om barns rättigheter som antogs 1989 har bland 
annat lett till att begrepp som ”barnets bästa” och ”barnperspektiv” har im-
plementerats i lagverk och myndighetsförordningar för att förtydliga och 
tillgodogöra barns behov och rättigheter. Trots denna ideologiska ansats har 
samma period också rymt en praktik som avviker från det ideal som fram-
ställs i styrdokumenten. Inga jobb är så dåligt betalda som de barnrelaterade, 
barngrupperna i skola och förskola är oroande stora, BB-vistelserna efter 
förlossning rekordkorta och så vidare. Dessutom har ”barnets bästa” kommit 
att bli ett kraftfullt retoriskt begrepp som i ett flertal fall har använts som 
argument för att skapa acceptans för lagändringar som i praktiken istället 
inneburit en påtaglig försämring för barn som individer i specifika situatio-
ner. Detta förhållande gäller exempelvis förändringen i utlänningslagen där 
barnkonventionen använts som argument för att beskära barns rätt till uppe-
hållstillstånd (Schiratzki 2003, 35-37). ”Barnets bästa” har således framför 
allt blivit ett gångbart politiskt grepp som vid behov kan underordnas och 
verka partiskt för konkurrerande intressen.   

Den artikulerade samhällsideologin som kringgärdar våra yngsta medbor-
gare tycks därmed ha stark politisk och retorisk kraft som inte alltid motsva-
ras i våra vardagliga gärningar. Samma typ av avstånd mellan ideologi och 
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praktik eller mentalitet kan ses till exempel i jämställdhetsfrågan. Hade jäm-
ställdhet mellan kvinnor och män varit en så framskjuten fråga i praktiken 
som den är i politiska agendor, skulle den växande löneklyftan mellan män 
och kvinnor istället ha varit minskande. Styrkan i den uttalade viljan motsva-
rar inte den prioritet som märks i praktiken. 

Det har talats om att den könsmaktsordning som strukturellt ger män före-
träde före kvinnor har en motsvarighet i vad som kallats ”generationsord-
ningen”, det vill säga vuxna individers strukturella överläge i förhållande till 
barn (se t.ex. Qvortrup 1987; Johansson 2005, 23-26). Filosofen Michel 
Foucault (1972) har också menat att det mest effektiva maktutövandet inte 
verkställs genom förtryck, utan genom makten över definitionerna. I det 
avseendet kan man säga att vi som forskare har ett dubbelt maktövertag, 
eftersom vi överlag är vuxna individer och i egenskap av specialister har 
makt över utformningen av definitionerna av vem som är eller inte är ett 
barn och vad det innebär. En sådan maktposition kräver noggranna över-
väganden. Om vi väljer att applicera nutida föreställningar om barn på förhi-
storiska kontexter riskerar vi inte bara att cementera rådande föreställningar, 
vi går också miste om tillfället att bidra till den aktuella samhällsdebatten 
med ett historiserande perspektiv och därigenom tillfället att markera såväl 
arkeologins nutidsrelevans som barnets värde som samhällsaktör.  

Det finns all anledning att förvalta makten över definitionerna väl och 
med vetenskaplig underbyggnad. Eftersom definitionen av när barndomen 
börjar är ett omdebatterat ämne i dagens samhälle, med betydelse för bland 
annat abort- och begravningslagstiftning, torde framställningar av dessa frå-
gor gällande främmande (i detta fall förhistoriska) kulturer vara av stort re-
flexivt värde. Det innebär naturligtvis inte att vi ska föreskriva hur dagens 
definitioner ska formuleras, men vi kan mycket väl bidra med en historisk 
kommentar, vilket jag har för avsikt att göra i det här arbetets epilog. 

Så, vad har barnet egentligen i arkeologin att göra? Ska vi begagna den 
arkeologiska vetenskapen för att bekräfta moderna värderingar? Eller använ-
da barndomsperspektivet till att inte bara befolka förhistorien utan också 
utnyttja möjligheten att skapa en historisk relief till etiska och moraliska 
problem, aktuella för vår egen nutid? När det gäller barnens osynlighet är 
denna i första hand en akademisk konstruktion. Vi kan med säkerhet säga att 
barn i förhistorien existerade, att de syntes och dessutom utgjorde en bety-
dande del av befolkningen. Vi kan, om vi vill, välja att ha det som utgångs-
punkt vid arbetet med det arkeologiska materialet. Valet är fritt, men det är 
ofrånkomligen ett val.  
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1. Inledning 

Arbetets syfte och frågor 
En uppgift för all historieskrivande verksamhet är att bidra med ett reflekte-
rande perspektiv till vår nutid. Uppgiften kan tyckas särdeles viktig när det 
gäller grupper vars historia ännu bara är bristfälligt skriven, eller i frågor där 
vi i dagsläget står inför en pågående samhällsdiskussion med moralisk pro-
blematik. En samhällskategori som uppfyller båda angelägenhetskraven är 
den vi kallar för ”barn”. 

Det här avhandlingsarbetet syftar till att belysa det komplexa skede som 
följde på kristendomens etablering i Skandinavien utifrån ett specifikt ana-
lysperspektiv, nämligen hur den kulturbundna konstruktionen av barndo-
mens tidigaste faser och definitionen av själva människoblivandet förändra-
des under loppet av den vikingatida och medeltida tidsepoken. 

”Barn” och ”barndom” är kulturellt konstruerade kategorier vars innehåll 
och avgränsningar definieras av det omgivande samhället. I egenskap av 
kulturell konstruktion berörs barndomen rimligen också av större politiska, 
ekonomiska, sociala eller religiösa samhällsförändringar. En sådan föränd-
ring är i alla avseenden kristnandeprocessen. Några konsekvenser för barn-
domens konstitution som är tämligen väl kända och som utan större tvek-
samhet kan relateras till denna process är introduktionen av barndop och 
förbudet mot barnutsättning som kan ses i ett flertal medeltida textkällor. Till 
det yttre tycks den kristna kulturen genom dessa element ha genererat en 
märkbar förändring av den tidiga barndomens sociala kod inom det skandi-
naviska kulturområdet. När det gäller de bakomliggande motiven och de 
egentliga effekterna av denna förändring är dock kunskapsläget relativt 
svagt.  

Det finns också en uppenbar risk att fenomen som exempelvis barnutsätt-
ning implicit värderas utifrån vår nutida etik och moral, vilket kan leda till 
att förhistoriska samhällen som praktiserat en sådan form av barnbegräns-
ning utan närmare reflektion uppfattas som barbariska eller mindre civilise-
rade. Mina tidigare yrkeserfarenheter som sjuksköterska inom barn- och 
kvinnomedicin har härvidlag bidragit med en viktig plattform för en av arbe-
tets grundläggande utgångspunkter: den kulturella acceptansen för en barn-
begränsande praktik är inte i första hand en fråga om samhällets mänsklighet 
eller omänsklighet, utan en fråga om hur det mänskliga livets början definie-
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ras och avgränsas. Jag ska återkomma till denna nutida parallell avslutnings-
vis. 

Barndomens socialiseringsprocess kringgärdas i princip i alla samhällen 
av passageritualer som markerar övergången från ett socialt stadium till ett 
annat. Omgivningens sätt att förhålla sig till barnets sociala utveckling som 
familje- och samhällsmedlem påverkar också utformningen av normer och 
regler för begravning och barnbegränsning. Lag- och normverk gällande 
utsättning som barnbegränsningsmetod och introducerande passageritualer 
samt begravningsritualers utformning med referenser till såväl förkristna 
som kristna idéformer utgör därför centrala teman för den här studien. Min 
målsättning är att genom detta specifika analysperspektiv belysa kristnandet 
som samhällsprocess.  

Föreliggande avhandlingsarbete är därmed inte en ansats att skissera den 
vikingatida eller medeltida ”barndomen” i sin helhet, utan en samhällsstudie 
med den tidiga barndomen som analysperspektiv. 

De övergripande frågeställningarna kan sammanfattas på följande sätt: 
 

• De allmänt kända förändringarna som ägde rum under sen vikingatid och 
medeltid (införande av barndop och förbud mot barnutsättning) antyder 
att traditionella förhållningssätt och praktiker gällande den tidigaste barn-
domen kom att omformuleras med anledning av kristendomens etable-
ring. Hur gestaltas denna process i medeltida skriftliga källor och gravma-
terial med synkretistisk eller tidigkristen prägel?  

• Det finns anledning att ställa sig frågan om den förändrade praktiken gäl-
lande den tidigaste barndomen hade någon som helst betydelse för männi-
skor och de övergripande sociala strukturer som organiserade deras var-
dag. Vilka komponenter i den sociala människoblivandeprocessen kom 
egentligen att beröras av religionsskiftet och med vilka konsekvenser?    

• Kristnandet var inte en passiv händelse utan en process vars aktörer och 
motiv är centrala för förståelsen av samhällsdynamiken. Vad ger förhål-
landet mellan ideal (uttryckt i exempelvis ideologiska utgångspunkter och 
normativa lagtexter) och praxis (såsom den bland annat framträder i 
gravmaterial) för bild av kristnandet som ideologisk och mentalitetsmäs-
sig process?  
 

Frågeställningarna kommer i det följande att belysas genom analys av ideal 
och praxis gällande introducerande passageritualer, begravningsritualer och 
barnutsättning så som de framträder i skriftliga och arkeologiska källmateri-
al. Särskilt utrymme kommer också att ägnas åt övergångstidens begrav-
ningstradition som i sig kräver särskild metodologisk problematisering. 
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Arbetets disposition 
Inledningsvis diskuteras centrala metodologiska och teoretiska ställningsta-
ganden gällande arbetets tre huvudsakliga forskningsfält, nämligen barndo-
men som forskningsperspektiv, kristnandet som samhällsprocess och de 
ideologiska skillnader som föreligger mellan förkristen och kristen begrav-
ningstradition (kap 2). Här återfinns också centrala definitioner och begrepp 
som används i arbetet samt en något mer problematiserande diskussion gäl-
lande förkristen och kristen begravningsideologi och övergångstidens gravar. 
Avslutningsvis definieras och summeras i detta bakgrundskapitel det huvud-
sakligen kvalitativa förhållningssättet till såväl skriftliga källor som gravma-
terial. Därpå följer en övergripande presentation av källmaterialen (kap 3). 

Valet att dela undersökningen i två delar (A och B) grundas på de båda 
källkategoriernas olika karaktärer. Den textbaserade analysen återfinns i 
undersökningsdel A, vilken utformats som tre temakapitel. Här behandlas 
barnutsättningens mentala struktur och de tidigmedeltida lagförbudens ut-
formning (kap 4), förkristna och kristna introducerande passageritualer (kap 
5) och normverk kring en specifik social sfär med komparativt värde för 
förståelsen för senvikingatida och medeltida konstruktion av det tidigaste 
barndomsstadiet (kap 6). 

Undersökningsdel B baseras huvudsakligen på arkeologiskt källmaterial. 
Sociala ålderskategorier tolkas här utifrån en annan typ av passageritual, 
nämligen individens sociala övergång från levande till död genom begrav-
ningen. Också här formuleras undersökningen som tre temakapitel. Det för-
sta är en kvantitativ undersökning av frekvensen dokumenterade gravar med 
unga individer, särskilt spädbarn, som kan ses under olika perioder (kap 7) 
syftande till att illustrera ett kulturellt bundet begravningsmönster. De två 
följande kapitlen är fallstudier med delvis olika utformning. Den första fall-
studien behandlar det senvikingatida gravfältet i Fjälkinge, Skåne (kap 8). 
Fjälkingestudien är av nödvändighet också inriktad på förståelsen av över-
gångstidens problematik, varför en betydande del av undersökningen ägnas 
åt att identifiera normerande strukturer inom den synkretistiska begravnings-
platsen. Analysen av den tidigmedeltida kyrkogården Kattesund i Lund (kap 
9) kräver ett delvis annorlunda angreppssätt, varför rumsliga strukturer är i 
fokus för denna undersökning som också avslutas med en summarisk jämfö-
relse med några andra tidigmedeltida gravmaterial.  

Avslutningsvis (kap 10) diskuteras undersökningsresultaten i förhållande 
till kristnandet som samhällsprocess och, inte minst, nyttan och nödvändig-
heten av barndomen som förståelseperspektiv i samhällsstudier. 
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2. Att studera barndom i relation till 
kristnandeprocessen – bakgrunder och 
metodologiska utgångspunkter 

2.1 Barndom som forskningsperspektiv 

Jakten på leksakerna – om barn och materiell kultur 
Anne-Sofie Gräslunds uppmärksammade artikel om Birkas barngravar (A-S 
Gräslund 1973) och Grete Lillehammers teoretiserande arbeten kring arkeo-
logiska barndomsbegrepp (t.ex. Lillehammer 1986; 1989; 2000; 2005) be-
traktas allmänt som epokbildande. Gräslunds studie var det första arkeolo-
giska arbete som riktade ett vetenskapligt sökljus på barnen som grupp och 
Lillehammer har framhållits som en representant för den tidiga feministiska 
teoribildning som hävdade nödvändigheten av en medveten arkeologisk 
forskning kring barn i förhistorien (jfr t.ex. Gilchrist 2004, 150-151). 

I den skandinaviska litteraturen i övrigt märks främst ett diskussionsfokus 
kring svårigheterna med att hitta barnen och att identifiera en materiell kultur 
som kan tillskrivas denna grupp (t.ex. Linderoth 1990; Linder 1995; Callow 
2006; Mygland Samset 2007; se också Lillehammer 1986, 7-10 med referen-
ser till äldre arbeten). Förväntningar på en sådan specifik kulturs existens 
och innebörd har till stor del formats av det moderna samhällets förutsätt-
ningar, där den materiella barnkulturen utgör en högt specialiserad och från 
vuxenvärlden separerad subkultur (Sofaer Deverenski 1994, 10).  

I arkeologiska studier om barns materiella kultur har olika föremålstyper, 
som av olika skäl har tolkats som leksaker,  från grav- och boplatskontexter 
varit i fokus. Inte sällan har denna kategori utgjorts av småskaliga föremål 
eller miniatyrer, vars storlek har gjort att de har tolkats som lämpliga för 
barns lek och träning. Miniatyrföremål är annars en föremålskategori vars 
starka symbolvärde och relation till gudavärlden diskuterats frekvent (se t.ex. 
Arrhenius 1961; Näsman 1973; A-S Gräslund 2005; B. Jensen 2008). An-
märkningsvärt nog har tolkningen av miniatyrer i barngravar skilt sig från 
dem som återfunnits i vuxengravar, då den symboliska dimension hos minia-
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tyrerna har varit central vid tolkning av vuxengravarna men lämnats därhän 
vid tolkningen av barngravkontexten, där den för barnet passande storleken 
på föremålet istället har betonats (jfr Gilchrist 1999, 91).  

Ett exempel på detta kan ses i diskussionerna kring en vendeltida grav i 
Leirhol, Norge. Graven innehöll ett antal föremål i liten skala, bland annat 
ett svärd, och då skelettresterna från utgrävningen hade förkommit tolkades 
den undersökta konstruktionen utifrån föremålens storlek och karaktär som 
en manligt kodad barngrav (Gjessing 1934, 60; Hagen 1953, 294). Senare 
genomfördes en röntgenundersökning av svärdet, vilket visade sig sakna 
inlagt eggstål och som därför inte kunde sägas vara anpassat för praktisk 
stridsaktivitet. Undersökningsresultatet, som borde ha påkallat en ickefunk-
tionell, symbolinriktad diskussion, ansågs istället stärka leksakstolkningen 
och därigenom också det närvarande (gosse-)barnet (Fredriksen 1979). 

Joanna Sofaer Deverenski (1994; 1997; 2000b) har fört ett ingående reso-
nemang kring barn och materiell kultur ur ett arkeologiskt perspektiv. Hon 
påpekar att trivialiseringar av värdet hos föremål, som exempelvis då en 
miniatyr beskrivs som ”leksak”, leder till att tolkning och diskussion reduce-
ras till kuriosum och därmed förlorar i vetenskaplig relevans (Sofaer Deve-
renski 2000b, 7). I förlängningen innebär det att om barns materiella kultur 
förväntas vara konstituerad endast av leksaker och föremål i passande storlek 
reduceras inte bara föremålens signifikans, det leder också till att barndomen 
som forskningsobjekt förblir ett kuriöst fenomen, hierarkiskt underordnad 
andra samhällsstrukturella frågor som i allmänhet tilldrar sig forskares in-
tresse. 

Att med säkerhet identifiera en artefakt som en ändamålsenligt tillverkad 
och funktionellt definierad ”leksak” i ett arkeologiskt material är dessutom 
en ytterst komplicerad uppgift. Det gäller kanske särskilt då föremålen åter-
finns i boplatskontexter, utan någon direkt koppling till barn som grupp (Lil-
lehammer 1986, 6-9; Egan 1996; Sofaer Deverenski 2000b). I de flesta fall 
återfinns dock de tänkta leksakerna och miniatyrerna i gravkontexter, vilket 
gör leksakstolkningen om möjligt än mer ansträngd. Det begravda barnet är 
inte i första hand en representant för det levande, lekande barnet, utan ett 
objekt för en symbol- och ritualmättad begravningshandling.  

Antropologiska studier har visat att leksaker som urskiljbar föremåls-
grupp inte nödvändigtvis existerar inom alla kulturer (Norman 1996, 133-
136). Av de studier som gjorts framgår dock att en sådan specifik definition 
kan ha funnits under yngre järnålder, även om resonemangen över lag präg-
las av källkritiska och teoretiska svagheter. Det gäller kanske främst föremål 
som tolkas som leksaker om de återfinns i förväntad eller bekräftad närvaro 
av ett barn, men  tillskrivs andra epitet eller funktioner i andra kontexter. 
Föremål som på någon som helst grund kan tolkas som leksaker återfinns så 
sällan i undersökta barngravar att man måste dra slutsatsen att sådana i all-
mänhet inte tillskrevs någon aktiv funktion i begravningsritual och gravar-
rangemang. Barnets materiella verklighet tycks istället ha varit integrerad i 
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det vuxna samhällets materiella kultur, vilket framgår av de generella likhe-
ter som föreligger mellan barngravar med föremål och de vuxnas motsvarig-
heter. Därför måste barngravens artefakter och dess meningsbärande element 
med nödvändighet relateras till gravspråkets samhällsgemensamma materiel-
la signaler, med lika stor betydelse för förståelsen av det omgivande samhäl-
let som de vuxnas gravar.  

Föremål i gravarna har också använts för att identifiera olika barndoms-
stadier utifrån till exempel AF- och AOT-analyser (se t.ex. Sallander 1995; 
Welinder 1998; K. Andersson, 1999). Problemet med sådana analyser är 
dock att resultaten blir utslätat generella om de inte föregås av teoribildning 
och grundlig problematisering av begrepp. Generaliteten blir alltmer påtaglig 
i de fall då breda osteologiska åldersgrupperingar används som utgångspunkt 
och resultatet blir det allmängiltiga konstaterandet att barndomens orienter-
ing mot vuxenvärlden skedde stegvis.  

Om man i enlighet med många andra (t.ex. Lillehammer 1986; 1989; 
2000; 2005; Kanvall 1995; Sofaer Deverenski 1997; 2000a; Gilchrist 1999, 
79-108) ansluter till teorin om den socialt konstruerade barndomen, borde de 
samhälleliga förutsättningarna för en sådan konstruktion betraktas som en 
grundläggande tolkningspremiss. På det sättet är studiet av barndomen bero-
ende av en bredare samhällsforskning, till vilken barndomens konstitution 
och plats i samhället också kan lämna värdefulla bidrag. Först med en pro-
blematisering av begrepp och teori och med utgångspunkt i samhällets över-
gripande ideologi och mentalitet kan barndomskonceptet, i en given kultur 
vid en given tidpunkt, studeras.  

Barndom som socialt utrymme och biologisk livsfas 
En problematisering av begrepp rörande ålderskategorier och därtill hörande 
sociala konstruktioner är nödvändig om dessa ska kunna användas som ana-
lytiska verktyg. Sociala vetenskaper som sociologi, genusvetenskap och 
utvecklingspsykologi har bidragit till dekonstruktion och nyansering av ett 
flertal viktiga operativa begrepp som genus, ålder, familj, hushåll, föräldra-
skap med mera (se t.ex. Bolen 1992; Arwill-Nordbladh 1998; Gilchrist 1999; 
Beausang 2005; Regulska 2005) vilket tydligt illustrerar det vetenskapliga 
värdet av ett medvetet förhållningssätt till de begrepp som används inom den 
samhällstolkande arkeologin. Grete Lillehammer (t.ex. 1986; 1989; 2000; 
2005) har varit tämligen ensam i Skandinavien om att föra en sådan teoretisk 
diskussion kring barn och barndom utifrån en arkeologisk horisont (se dock 
även Kanvall 1995 och Ingvarsson-Sundström 2003). Då en mer intensiv 
diskussion har förts i den utomskandinaviska forskarvärlden har teoretiska 
resonemang och utgångspunkter i det här arbetet till stor del, förutom Lille-
hammer, inspirerats av den anglosaxiska forskningen (t.ex. Sofaer Deve-
renski 1994, 1997, 2000a, 2000b; Moore & Scott 1997; James et al. 1998; 
Crawford 1999; Gilchrist 1999; 2004; James & James 2004).  
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I arkeologiska sammanhang har man utifrån materialets beskaffenhet talat 
om det tvådelade barnbegreppet; det biologiska barnet (det osteologiskt tolk-
ningsbara, lämningar efter den mänskliga kroppen) och det kulturella barnet 
(arkeologiskt tolkningsbart utifrån t.ex. en gravkontext) (Sofaer Deverenski 
2000b, 7-11). Det biologiska och det kulturella barnet utgör två begreppska-
tegorier som kräver olika källkritiska och teoretiska överväganden. Men 
analysbegreppen representerar framförallt två perspektiv av samma studieob-
jekt varför diskussionen om ett förhistoriskt barndomskoncept måste börja 
med förhållandet mellan dessa båda aspekter. 

Philippe Ariès (1962) var med sin numera klassiska studie om barn och 
barndom från medeltid och framåt den förste som tydligt illustrerade barn-
domens konstruktionsmässiga karaktär.  Även om Ariès material, metod och 
resultat sedan dess har kritiserats (se t.ex. Pollock 1983) så lade han med sitt 
arbete grunden för den kommande vetenskapliga diskussionen och placerade 
fokus på barndomens relationsbundna förhållande till samhällskontexten. 
Det främsta resultatet av den diskussionen är att barndomen numer inte en-
dast kan betraktas som en biologiskt definierad livsfas, utan som en politiskt 
och socialt betingad och kulturellt definierad fas, stadd i ständig förändring.   

Barndomen kan beskrivas som det strukturella eller institutionella ut-
rymme där barn som kollektiv befinner sig, men också som ett generations-
utrymme som människor växer igenom och så småningom lämnar bakom 
sig, vilket är en generell aspekt som alla samhällen har att förhålla sig till. 
Det är inom detta institutionella utrymme som barnets interaktion med det 
omgivande samhället sker (James & James 2004, 14, 20-21).  

Social ålder har därmed ett parallellt och i hög grad interaktivt förhållande 
till konstruktioner av socialt kön, klass, etnicitet och andra kulturellt definie-
rade kategorier (jfr t.ex. Sofaer Deverenski 1997; Gilchrist 1999; 2004). 
Individens unika sammansättning av identitetsformande element är också 
synnerligen föränderlig under livets lopp. Den intersektionella eller samman-
satta identiteten är därmed en icke-statisk social konstruktion som kan liknas 
vid en uppsättning variabla sociala roller med konsekvenser för den levda 
praktiken och hur individen uppfattas av sig själv och andra (jfr begreppet 
”personhood”, t.ex. Fowler 2004; Gilchrist 2004, 147-150). De multipla 
kategorierna, varav social ålder endast är en, är således i grunden kulturellt 
bundna.  

Den universella, biologiska åldersaspekt som istället är oberoende av kul-
turellt sammanhang, är att barndomen utgör den livsfas som främst utmärks 
av kontinuerlig fysisk, motorisk och psykisk utveckling. Ur ett forsknings-
perspektiv är dock den biologiska aspekten lika problematisk som den kultu-
rella. Det gäller inte minst då den biologiska nämnaren används som ut-
gångspunkt för tolkningar av kulturella kontexter i arkeologiska material. 
Anne Ingvarsson-Sundström har i sitt arbete om barn i grekiska gravmaterial 
från bronsålder uppmärksammat problemet med det inkonsekventa be-
greppsbruket i osteologiska och arkeologisk rapporter och studier, där defini-
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tioner har gjorts utifrån olika kriterier och ibland utan kriterier. Detta förhål-
lande, vilket också gäller det skandinaviska materialet, försvårar utgångslä-
get för jämförande studier då mönster gällande kulturella yttringar kopplade 
till biologisk ålder riskerar att skymmas eller förvanskas (Ingvarsson-
Sundström 2003, 23). Detta förhållande har i hög grad påverkat valet av 
material och metod i mitt arbete (se vidare kap 3).  

Termen ”barn” är, till skillnad från ”barndom” snarare ett deskriptivt än 
ett analytiskt begrepp. Begreppet ”barn” refererar till en livsfaskategori och 
definieras i föreliggande arbete generellt som biologiskt icke-vuxna indivi-
der under 15 års ålder (jfr tabell 2.1), då inget annat anges. Begreppet an-
vänds således som ett deskriptivt verktyg utan värdering av hur individen 
uppfattades av sin samtid. 

Människans kronologiska ålder anges i kalenderår (månader, veckor) och 
beräknas i osteologiska analyser utifrån individens fysiologiska/biologiska 
ålder. Osteologiska tolkningar av kronologisk ålder utgår från individens 
fysiologiska mognad och innebär stora individuella variationer då kroppen 
utvecklas och åldras olika fort. Osteologisk åldersbestämning till kalenderår 
är därmed, precis som den arkeologiska tolkningen av ett kulturellt samman-
hang, just en tolkning och därmed förknippad med en specifik metodologisk 
och källkritisk problematik (jfr Ingvarsson-Sundström 2003, 22-24). Lyck-
ligtvis är den individuella, biologiska diskrepansen mindre under barndoms-
perioden, dessutom utmärks det unga barnets utveckling av en räcka utveck-
lingssteg i små intervall vilket gör det möjligt att ange mindre barns krono-
logiska ålder med större precision, ibland till månad, om det rör spädbarn 
eller foster och materialet är välbevarat (Acsádi & Nemeskéri 1970, 103; 
Brothwell 1972, 57). Osteologisk indelning i åldersgrupper (t.ex. Infant, 
Infans I och II, Juvenilis, Adultus o.s.v.) baseras på karaktäristiska steg i 
kroppens biologiska åldrande och kan vara enda möjligheten att ungefärligen 
åldersbestämma individer om materialet är fragmentariskt. Användning av 
sådana osteologiska åldersgrupper vid studiet av socialt konstruerade ålders-
begrepp är ytterst problematisk av flera skäl. Underlaget för större jämföran-
de studier, som kan tyckas gott då samma analysbegrepp används i olika 
arbeten, är i realiteten svagt då flera olika system för indelning av grupperna 
föreligger (se t.ex. Sjøvold 1977; Sellevold et al. 1984; Arcini 1999, 48-52).  

Termen ”social ålder” har en motsvarighet i termen ”socialt kön” (genus), 
då båda används för att beskriva den kulturella dimensionen av ålder och 
kön. Individens sociala mognad eller ålder kan vara relaterad till en kronolo-
gisk ålder (t.ex. myndighetsålder), fysiologisk utveckling (t.ex. framsprick-
ning av första tanden, första menstruationen) eller motorisk eller social mog-
nad (t.ex. lära sig tala eller äta själv). Trots de individuella skillnaderna i 
förhållandet mellan biologisk och kronologisk ålder, kan stadier som har 
uppfattats som socialt avgränsade spåras i det arkeologiska materialet om det 
sker med medvetenhet om de källkritiska aspekterna. I det avseendet är där-
emot användandet av osteologiska åldersgrupperingar synnerligen problema-
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tiskt. Det är knappast någon slump att sociala åldersgrupper som identifieras 
i olika empiriska studier påfallande ofta sammanfaller med osteologiska 
åldersgrupperingar om sådana används som grund för tolkningen. Eftersom 
de osteologiska grupperingarna i sig saknar social relevans, blir också en 
analys baserad på dem som sagt ofta begränsad till det relativt allmängiltiga 
resultatet att barndomen tycks ha rört sig trappstegsvis mot vuxenhet. Tolk-
ningen av de sociala stadiernas gränser sammanfaller då också med de osteo-
logiska gruppernas gränser. Om målsättningen med en arkeologisk tolkning 
är att definiera kulturella åldersstadier, är det därför av avgörande betydelse 
att den osteologiska analysen inte på förhand har formulerat dessa stadiers 
sammansättning och avgränsning.   

I de svenska landskapslagarna används ibland benämningar på barn i ål-
dersgrupper som närmast baserats på beteende med outtalad koppling till 
fysiologisk eller kronologisk ålder. Æplis börn1 (äppelbarn, barn i lekålder, 
eg. ”barn som leker med äpplen”) och grätting2 (vaggbarn, barn som gråter) 
kan nämnas som exempel. Den sociala åldersgrupperingens förhållande till 
kronologisk ålder framgår i vissa fall av lagtexten och visar att vår moderna 
begreppsapparat inte har någon relevans för medeltida förhållanden. Termen 
”vaggbarn” används till exempel som benämning på barn upp till tre års 
ålder i Västmannalagen,3 men ger troligen en annan association till en nutida 
läsare. En social ålderskategori har dock inte med nödvändighet en verbali-
serad definition, den tillhör den samhällsgemensamma norm som jämte 
andra distinktioner som genus, familjetillhörighet, yrke, med mera bestäm-
mer individens plats, rättigheter och skyldigheter.  

Spädbarn utgör den kanske minst problematiserade och diskuterade ål-
derskategorin i arkeologisk forskning. Medan gränserna mellan barndom och 
vuxenhet har problematiserats i ett flertal studier (t.ex. Mundal 1988; E. 
Näsström 1996; Thedéen 2009) har barndomens början behandlats med en 
mer deterministisk syn, trots att antropologiska och sociologiska studier har 
visat att också konceptualisering av spädbarn är ytterst kulturbunden och 
rymmer en vid, global variation (Norman 1996, 85-95; Poluha et al. 2000, 
16-19 med referenser).  

Eftersom den här avhandlingen behandlar sociala distinktioner finns det 
en risk med att använda ledande arbetsbegrepp som ”foster” eller ”spädbarn” 
som utgår från ett modernt idéinnehåll. För att kunna hantera och diskutera 
materialen är det dock nödvändigt med en operativ arbetsterminologi. Avsik-
ten med definitioner och avgränsning av åldersgrupper (se tabell 2.1) är 
därmed inte att förfina den arkeologiska begreppsapparaten, utan att tydlig-
göra den terminologi som kommer att användas i föreliggande arbete. Hur 
                               
1 SkL, kap 49, s. 38, övers: Holmbäck & Wessén 1979d, s. 12 samt not 98, s. 31 
2 DL, Manhelgdsbalken kap 3:1 s. 17, övers: Holmbäck & Wessén 1979b, s. 30 samt not 17, 
s. 41 
3 VmL, Manhelgdsbalken kap 11, s. 145, övers: Holmbäck & Wessén 1979b, s. 70 
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övergången mellan barn- och vuxenstadiet, här generellt angivet till femton-
årsåldern, har definierats i kulturellt hänseende hamnar utanför den här stu-
diens huvudfokus och lämnas därför tills vidare utan särskild problematise-
ring eller begreppsövervägande. Ungdomar/vuxna som berörs i studien fun-
gerar i första hand som kontrastgrupp till de yngre individer som är i fokus 
för frågeställningarna. Biologiskt äldre och/eller sjuka individer kommer i 
viss utsträckning att ha en jämförande funktion i diskussionen om den tidiga 
barndomens meningsinnehåll. I dessa fall anges dock de observationer som 
diskussionen grundas på (t.ex. patologiska avvikelser och bedömd kronolo-
giska ålder eller textmässig formulering). ”Äldre individer” omfattas därmed 
inte av en förutbestämd avgränsning i fråga om kronologisk ålder eller kultu-
rellt innehåll i föreliggande arbete. 

Termen ”spädbarn” avser individer från noll till ett års ålder medan ”ny-
född” hänvisar till de första fyra veckorna efter födelsen. Termen ”foster” 
används företrädesvis åtföljd av fostermånad såsom den tolkats osteologiskt. 
”Foster” används också i bemärkelsen ”ofödd” som beskrivning på barn som 
återfunnits i oförlöst läge i en kvinnas bäckenregion eller i vissa fall mellan 
lårbenen (se vidare kap 2.3). Jag vill vidare poängtera att det föreligger något 
av en gråzon mellan begreppen ”foster” och ”nyfödd” då vissa barn kan ha 
fötts för tidigt, men ändå överlevt en period efter förlossningen. Dessa barn 
borde då, socialt sett, snarare definieras som nyfödda, men tolkas utifrån den 
fysiologiska åldern som ”foster”. Jag vill åter poängtera att begreppen an-
vänds deskriptivt och definieras då inget annat anges enligt följande: 

Tabell 2.1 Begreppsdefinitioner 
Begrepp: Definition: Referens: 
Foster 0-9 graviditetsmånader eller ofödd 

individ 
Arcini 1999, 52 

Nyfödd 0-4 veckor efter födelsen Modifierat efter Ingvarsson-Sundström 
2003, 28 

Spädbarn 0-1 år Ingvarsson-Sundström 2003, 28 
Barn Icke-vuxen individ, <15 års ålder Hedelin 1997 
Vuxen >15 års ålder Hedelin 1997 
 

Forskningsperspektiv och modeller 
Grete Lillehammer (1989; 2000; 2005) och andra menar att barn och barn-
dom som studeras i arkeologiska sammanhang måste betraktas som kulturel-
la konstruktioner som definieras och fylls av innehåll av den samtid i vilken 
de fungerar. Hon har också poängterat vikten av att behandla det arkeologis-
ka barnet som aktör, innovatör och kulturbärare, det vill säga som en aktiv 
agent som samverkar med sin omgivning. Att se barnet som en kompetent 
aktör är en av många forskare förespråkad modell, inte minst inom den ge-
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nusteoretiskt inspirerade forskningen, men en bred uppsättning av frågor 
kring hur barndom konstitueras som socialt utrymme har av andra hävdats 
vara lika nödvändigt (James & James 2004, 58; Lillehammer 2005). De 
grundläggande utgångspunkterna för föreliggande studie kan inte beskrivas 
som aktörsorienterade i egentlig mening. Detta beror delvis på att den ål-
dersgrupp som är i fokus för undersökningen av naturliga skäl har begränsa-
de förutsättningar att agera som aktörer, men i första hand beror det valda 
undersökningsperspektivet på att föreliggande arbete ska ses som en sam-
hällsstudie, skildrad genom barndomens konstitution såsom den formats i 
enlighet med samhällets sociala koder.  

Om studiet av barn och barndom ska kunna uppvärderas som forsknings-
perspektiv är det av avsevärd vikt att barndomskonstruktionen tilldelas inte-
grerad plats i den övergripande samhällsstrukturen. Föreliggande studie an-
sluter, som läsaren säkert redan noterat, till den genusteoretiskt grundade 
uppfattningen att barn som grupp tidigare har marginaliserats och osynlig-
gjorts, samt att implicita eller explicita antaganden om nyfödda barns ”vär-
de” i det förkristna och tidigkristna samhället väl kan vara ett resultat av den 
androcentriska diskursen.  

Studiet av barn och barndom inom det arkeologiska fältet har en genuste-
oretisk forskningshistoria med utgångspunkt i att både genus och social ålder 
utgör socialt konstruerade konstruktioner och att barn med rätta räknas till de 
grupper som länge förbisetts av den androcentriska forskningen (se t.ex. 
Baker 1997; Moore & Scott 1997; Gilchrist 1999; Scott 1999; Sofaer Deve-
renski 2000a; Lillehammer 2005). Det kan dock finnas en risk att inordnan-
det under ett större vetenskapligt paraply får en marginaliserande effekt på 
en relativt ny forskningsriktning, vars teori och metodbildning ännu är i sin 
linda. Som jag ser det är det angeläget att förståelseperspektiv och förklar-
ingsmodeller för studier av social ålder främst väljs och anpassas för de ak-
tuella frågeställningarnas syfte. 

Att frågan om spädbarns sociala könsroller har en framträdande roll i dis-
kussionen om barnutsättning, föranleds av att tidigare forskning tillskrivit 
denna faktor stor förklarande vikt (se kap 4). Den relativt omfattande forsk-
ningshistoriska problematik som kringgärdar barnutsättningstemat har såle-
des lett till att frågan kanske behandlas något mer utförligt här än vad de 
centrala frågeställningarna egentligen kräver. Den övergripande förklar-
ingsmodellen för arbetet i stort är dock inte genusteoretisk, utan snarare 
samhällsstrukturell. Jag vill rikta fokus mot den eventuella effekt som krist-
nandet i egenskap av samhällsprocess kan ha haft på den tidiga barndomens 
konstruktion, med förhoppningen att detta perspektiv kan bidra till vår för-
ståelse av kristnandet och det vikingatida/tidigmedeltida samhället och dess 
aktörer. Kodifiering av lagar, kyrklig mission, etablerandet av Kyrkan som 
samhällsinstitution och uttryck för folklig anpassning och religiös adaption i 
begravningsritualen ses i föreliggande studie som representationer av denna 
process.  
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”Barndom” har studerats utifrån en rad perspektiv som sammanfattats av 
sociologerna James et al. (1998). Modellen i figur 2.1 beskriver denna 
forskningshistoria. Modellens horisontala linje rör sig från ett universellt 
perspektiv där globala strukturer och generalitet är i fokus, till ett individu-
ellt och lokalt fokus. Ytterligheterna är därmed å ena sidan ett sökande efter 
kulturobundna, generella barndomsstrukturer och å andra sidan kontextuellt 
förankrade, specifika företeelser. Den vertikala linjen rör sig från ett agent-
perspektiv till strukturperspektiv.  

 

Figur 2.1. Barndomsperspektiv. Delvis efter James et al. 1998 och James & James 
2004. 

Då dessa båda perspektivskalor förs samman utkristalliseras fyra grundmo-
deller för barn- och barndomsstudier. Det måste dock påpekas att dessa per-
spektivmodeller sällan återfinns i renodlad form i faktiska studier. Det är 
naturligtvis svårt att diskutera till exempel agentskap utan att samtidigt ta i 
beaktande hur det sociala utrymme ser ut inom vilket ett sådant agentskap 
utövas. Modellerna återges här med de engelska termerna för undvikande av 
begreppsförvildning.   

Den första grundmodellen (Tribal child) representerar studiet av hur bar-
nets agentskap uttrycks och utövas eller kontrolleras och påverkas i en given 
kontext. Barns kultur (materiell och social), språk, lek med mera har varit i 
fokus för studier utifrån detta agentperspektiv, liksom hur agentskapet för-
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håller sig till faktorer som hälsa, genus, etnicitet, klass (James & James 
2004, 59 med referenser) 

Den andra agentperspektivmodellen (Minority group child) rör istället 
förenande faktorer gällande barns agentskap som minoritetsgrupp gentemot 
vuxenvärlden oberoende av kulturell kontext. Frågor om till exempel barn-
dom som ett utanförskap i fråga om brist på politiska, ekonomiska och socia-
la rättigheter har varit i fokus för detta forskningsperspektiv (James & James 
2004, 59). 

Den tredje modellen (Social structural child) behandlar barndomen som 
universellt fenomen, som livsfas och socialt utrymme utifrån ett strukturellt 
perspektiv. Detta forskningsperspektiv möjliggör bland annat globala och 
komparativa studier om barndomen som socialt system i förhållande till 
andra grupper (James & James 2004, 60). 

Den fjärde modellen (Socially constructed child) rör det kontextuellt kon-
struerade och situerade barndomskonceptet. Frågor om hur ”barnet” definie-
ras, och vad som konstituerar barn och barndom i ett specifikt kulturellt 
sammanhang, behandlas utan förutbestämd uppsättning av kriterier för defi-
nitionerna inom denna forskningsriktning. Det är i det avseendet en ytterst 
relativistisk modell, där produktion och reproduktion i en given kontext be-
handlas utifrån målet att undersöka det kulturellt specifika i ett samhälles 
barndomsbegrepp (James & James 2004, 60 med referenser).  

Arkeologiska studier av barn och barndom kan, och har, bedrivits utifrån 
alla dessa olika perspektiv. Agentperspektivet är i dagsläget det kanske mest 
förespråkade, vilket kan ses som en följd av den rådande genusdiskursen 
eftersom studier av sociala ålderskonstruktioner är intimt förknippade med 
genusteoretiska utgångspunkter (se t.ex. Gilchrist 1999; Lillehammer 2000). 
Jämförande studier och sökande efter universaliteter är också en vanlig mo-
dell i arkeologiska sammanhang, till exempel vid analys av antropologiskt 
material för analogibildning. Den fjärde modellens perspektiv återfinns i ett 
stort antal arkeologiska studier om ”barndomsfaser” utifrån gravmaterial 
från olika perioder (se t.ex. Sallander 1995; E. Näsström 1996; K. Andersson 
1999).  

I föreliggande studie är det barndomskonceptet, dess sociala innehåll, in-
teraktion och funktion i förhållande till omgivande sociala strukturer som 
står i fokus. Arbetet kan därmed placeras inom det kontextuellt specifika och 
strukturinriktade perspektivet (Socially constructed child). Min avsikt är att 
undersöka hur tidig barndom har definierats och fyllts med meningsinnehåll 
under vikingatid och tidig medeltid och om, och i så fall hur, dessa begrepp 
förändras utifrån den omsvängning i social praktik som kan tillskrivas krist-
nandeprocessen och dess drivkrafter.  

Aktörsperspektivet tillämpas således inte i meningen att barnets eget 
handlande bildar utgångspunkt för studien. Jag menar dock att med utgångs-
punkten att barndomens konstruktion, med omgivande normverk, har haft en 
integrerad plats inom samhällsstrukturen måste även denna konstruktion ses 
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som en aktiv beståndsdel i den dynamiska samhällsprocessen. Därför är ock-
så en socialteoretiskt förankrad diskussion om vilka faktorer som påverkar 
produktion och reproduktion av barndomens koncept, och hur en sådan för-
ändringsprocess kan se ut, nödvändig.  

Produktion och reproduktion – förändring och kontinuitet  

We would also suggest, (…) that an analysis of social policies and practices 
in any state, whether it be religious or secular, will reveal the extent to which 
childhoods are, and historically always have been, rooted in, constructed by, 
and experienced through the lens provided by the culture of a given society. 
(…) Thus although the precise dynamics of this relationship between law and 
culture are not always clear, that there is such a relationship, and that the law 
and social policy play central roles in the social construction of childhood, is 
beyond dispute. (James & James 2004, 104) 

 
Sociologerna Allison och Adrian James (2004) har visat att barndom, i egen-
skap av socialt utrymme, konstrueras utifrån system av principer för social 
ordning som i praktiken reglerar människors beteenden, attityder, övertygel-
ser, normer och relationer i en given social och politisk kontext. Sådana 
princip/praktiksystem kommer härefter att benämnas som sociala koder (eg. 
”Law”, jfr James & James 2004, 64-67).  

I fråga om det teoretiska perspektiv som företrädesvis kommer att tilläm-
pas i föreliggande studie (jfr fig. 2.1, modell 4), hävdar James och James att 
den sociala koden har särskilt stort undersökningsvärde eftersom den defini-
erar hur sociala åldersgrupper fungerar inom en given kontext (James & 
James 2004, 66-67). 

Den sociala koden systematiserar vardaglig interaktion mellan barn och 
vuxna, eftersom den sociala praktiken regleras utifrån en given ordning som 
därigenom också formulerar begripliga begreppssystem. Koden normerar 
också relationen mellan individ och struktur och skapar därmed ett ramverk 
för social kontinuitet och förändring (James & James 2004, 48-55). Förutom 
gemensamma attityder, normer, beteenden och regler innefattar det sociala 
kodverket också muntligt eller skriftligt formaliserade lagar. Lagar som ut-
tryck för den sociala koden ses generellt som en betydelsefull faktor i fråga 
om förändring och standardiserade uppfattningar om rätt och fel i ett samhäl-
le. Ett exempel på detta är att ”vuxenskap” i dagens samhälle i högre grad 
definieras utifrån juridiska distinktioner än biologiska, utvecklingsmässiga 
faktorer (t.ex. rösträtt, myndighetsålder etc.) (James & James 2004, 33, 51-
57, 64-67). Arbetsbegrepp som ”barndomskoncept” eller ”barndomens social 
kod” motsvaras i föreliggande studie därmed inte i första hand av biologiska 
eller kronologiska definitioner, utan av den samling normer, attityder, värde-
ringar, praktiker, traditioner och lagar som kringgärdat en biologiskt icke-
vuxen livsfas och fyllt den med socialt innehåll. 
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Barndomens normsystem är således varken universellt eller statiskt. För-
ändring av den sociala koden och vilka faktorer som sedan leder till genom-
gripande kulturell förändring är däremot långt ifrån förutsägbart. Om exem-
pelvis en lagförande instans visar ett svagt engagemang i att följa upp en ny 
lag och medborgargruppen inte heller kräver att den upprätthålls, kan den 
tillåtas kollapsa. Om det däremot föreligger en stark motivation från överhe-
ten att upprätthålla en ny, ännu inte medborgerligt förankrad lag är det 
mycket troligt att man inför intensifierade påtryckningar (James & James 
2004, 55-56).  

När ett lagverk väl är integrerat i det sociala systemet och dess värdenor-
mer, kan det ses som en representation för ett specialiserat tankesystem med 
relevans för social praxis, åtminstone i något avseende. Som senare ska dis-
kuteras, finns det anledning att hålla isär uttryck för ideala framställningar 
eller ideologiskt grundade ambitioner, såsom de kan te sig i skriftkällor, och 
social praxis så som den framträder i det arkeologiska källmaterialet.   

I vilken utsträckning detta resonemang är direkt applicerbart på ett förhi-
storiskt, ickelitterärt samhälle, ligger bitvis utanför det här arbetets ramar att 
värdera, och är egentligen inte heller av någon avgörande betydelse. Ett an-
tagande som dock borde ha generell giltighet är att lagar, på vilket sätt de än 
må formuleras, ingår såsom en del i den mekanism som producerar och re-
producerar barndomsbegreppet i en given kulturell och politisk kontext. 
Därmed är också en analys av den medeltida lagregleringen och dess priori-
teringar av betydelse för förståelsen av barndomens konstitution vid tiden för 
kristnandet i Skandinavien.  

2.2 Kristnandet som samhällsprocess 
Den tidsperiod som föreliggande studie avser är starkt präglad av kristnan-
deprocessens förlopp. Religionsmötet och den påföljande etableringen av en 
kristen kyrklig organisation fick samhällskonsekvenser långt utanför själva 
kultutövningen och tycks bland annat ha medfört stora förändringar för spe-
cifika sociala kategorier, som trälar och kvinnor (se t.ex. Nevéus 1974; B. 
Sawyer 1992; A-S Gräslund 2001, 84-86). 

Min hypotes är att även barn som grupp särskilt kom att beröras av pro-
cessens sociala effekter. Med anledning av den ovan skisserade bilden av hur 
förändringar i den sociala koden har relevans för kulturellt definierade be-
grepp, är själva processen i sig en viktig faktor för förståelsen av den föränd-
ring av den tidiga barndomens definitioner som kan ha ägt rum under den 
sena vikingatida och tidigmedeltida perioden.  
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Kristendom och hedendom 
Kristnandeprocessen i det skandinaviska vikingatida kulturområdet är ett 
komplext forskningsfält som har studerats utifrån otaliga perspektiv och 
källor. Den rika flora av forskningsbidrag som föreligger visar tydligt att 
risken för anakronismer, onyanserade polariseringar och begreppsglidningar 
är överhängande om inte utgångspunkter och begrepp tydliggörs och definie-
ras.  

Jag har valt att inte använda begreppet ”hedendom” som beteckning på 
den förkristna religionen och samhällsideologin av två skäl. För det första 
hade begreppet liksom nu redan under perioden ifråga en stark, negativ 
laddning, inte minst eftersom det skapades i dikotomi till den nyintroducera-
de kristendomen (Hultgård 1991, 161; Steinsland 1991, 209-210). För det 
andra är det ett begränsande begrepp som döljer skillnader i de båda religiö-
sa systemen. Under den förkristna perioden betecknades det religiösa trossy-
stemet inte som en religion då en motsvarande term saknas i de fornnordiska 
språken, istället hänvisas till siðr, sed eller skick (Steinsland 1989, 206). 
Därför använder jag begreppet ”förkristen tradition” som beteckning på det 
vikingatida religions- och kultursystem av normer och bruk som var förhärs-
kande i det skandinaviska kulturområdet, Island inräknat (jfr Blomkvist 2002 
för det jämförbara begreppet ”ritualiserad tradition”). Det samiska och finska 
kulturområdet räknas här inte primärt till denna tradition, trots att senare 
forskning har visat på starka beröringspunkter (t.ex. DuBois 1999; Price 
2002).  

Som religiösa system är kristendomen och den förkristna traditionen i 
grunden olika. Om man definierar ”religion” (här även jämförbart med för-
kristen tradition) i vid bemärkelse som ett system innefattande en kulturs 
ideologiska struktur, normer och klassifikationssystem, så framträder skill-
naderna tydligt (jfr Schjødt 1989, 191). Den förkristna traditionen var en 
etnisk religionsform med bas i kult och rit som innefattade en flora av olika 
rituella praktiker och trossystem, medan kristendomen var (och är) en uni-
versell frälsningsreligion med bas i dogmer och läror. Den utgick också från, 
och var organiserad som, en övernationell institution, medan den förkristna 
traditionen var anpassad till yngre järnålderssamhällets tyngdpunkt på släk-
ten, odalsprincipen och de lokala eller regionala tingen (Steinsland 1991, 
338-339). Den förkristna traditionen hade därmed en betydligt starkare 
grund i den levda vardagstillvaron och tycks ha varit så djupt integrerad i 
samhällsnormer och praktik, att religiösa och andra sociala strukturer inte 
låter sig skiljas åt.  

Kristnandet som process 
Jens Peter Schjødt (1989) har betonat vikten av att inte förenkla kristnandet i 
Skandinavien till ett regelrätt religionsskifte. Över lag skiljer sig meningarna 
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åt vad gäller graden av konflikt/brott och kontinuitet under övergångsperio-
den (se t.ex. Schjødt 1989; Steinsland 1989; 1991).  

Tiden för kristnandeprocessen har indelats i faser av olika forskare. Kyr-
kohistorikerna och biskoparna Fridtjov Birkeli och Jan Arvid Hellström har 
var för sig föreslagit liknande indelning i infiltrationsfas, missionsfas och 
organisationsfas respektive individuell fas, kollektiv fas och kyrkorättslig fas 
(Birkeli 1982; Hellström 1996). Något mer processinriktad är dock Jón Vi-
dar Sigurðssons indelning i en kontaktfas, kulturell förhandlingsfas och or-
ganisationsfas (Sigurðsson 2003; 2004). Jag menar dock i likhet med Lars 
Ersgård att fasindelingar kan ha en deterministisk effekt som riskerar att 
osynliggöra det reciproka förhållandet mellan tradition och nykristendom 
(Ersgård 2006, 28). Kristnandet kommer därför att ses som en heterogen, 
icke-linjär process i sin helhet. 

Religionshistorikern Anders Hultgård har beskrivit kristnandet som en 
process med samma karaktäristik som generellt kan ses som betecknande för 
religionsmöten, med inslag av både kontinuitet och brott samt förekomst av 
religiösa övergångsformer (Hultgård 1991). Perioden kommer därför i före-
liggande studie att betraktas som en övergångsperiod med synkretistisk prä-
gel, där den övergripande idévärlden rör sig från en övervägande förkristen 
förankring i början av perioden till en övervägande kristet formulerad idé-
värld mot dess slut (Schjødt 1989, 187, 189). Det aktuella tidsintervallet har 
fått åren 800 respektive 1200 som ungefärliga referenspunkter, trots att in-
fluenser och kontakter med kristendomen fanns redan tidigare och bekännel-
sekristendomens egentliga utbredning också efter 1200-talets slut kan ifråga-
sättas, även om kyrkan vid den tiden hade institutionaliserats.  

Inom religionsvetenskapen finns en uppsättning operativa begrepp för 
studier av religionsmöten. Begreppet diffusion, som trots att det förutsätter 
en i det närmaste passiv överföring av kulturelement, har även på senare år 
föredragits i vissa studier av yngre järnåldern i Skandinavien (Hultkrantz 
1973, 160-182; Kaliff & Sundqvist 2004). Termerna ackulturation, och sär-
skilt religiös ackulturation, har istället föredragits av andra, då begreppen 
riktar ett fokus på själva förändringsprocessen (t.ex. Hultgård 1992). Ackul-
turation innebär ”kultursammanslagning” eller rättare den process som kan 
leda fram till assimilering av två kulturer (Hultkrantz 1973, 210-214). Ack-
ulturationsbegreppet kan nyanseras efter funktion, grad eller perspektiv så-
som exempelvis spontan eller påtvingad, positiv eller negativ, extern eller 
intern ackulturation, eller de mer riktade begreppen dekulturation och enkul-
turation som avser en försvagning av den inhemska respektive förstärkning 
av den främmande religionen (Hultkrantz 1973, 212-214; Rydving 1995, 9-
18).  

Ackulturation har också använts som beteckning på ett tillstånd som före-
går synkretism (Hultgård 1992, 50). Termen synkretism har av vissa forskare 
undvikits eller urskuldats, då det genom historiens lopp belastats med värde-
rande teologiska aspekter och använts som uttryck för misshagliga, icke-



 33

renläriga eller uppblandade religionsformer (Hultgård 1992, 50; Rydving 
1995, 11 not 43; Kaliff & Sundqvist 2004, 11). Enligt Åke Hultkrantz’ defi-
nitioner har synkretism en i stort sett parallell betydelse med ackulturation, 
men med fokus på den definitiva anpassningen (Hultkrantz 1973, 210, 214). 
Tidsepoken där samhället som helhet bär en uttalad prägel av närvaron av 
både förkristen och kristen idétradition, men med regional, tidsmässig och 
individuell variation, borde därmed i sin helhet kunna beskrivas som ackul-
turativ. Eftersom begreppet har givits så varierande innebörd och därmed till 
dels urvattnats (jfr Rydving 1995, 10), kommer jag dock genomgående istäl-
let att använda begreppet synkretism, innefattande den kulturella, icke-
religiösa samhällsaspekten. Termen används främst som beteckning på det 
materiella uttryck som syns på enskilda begravningsplatser där element och 
influenser från båda idévärldarna är tydligt integrerade. Jag vill dock poäng-
tera att den negativa laddning som begreppet tidigare belastats med inte an-
ammas i föreliggande studie. Begreppet används istället som ett värdeneutral 
beskrivning av integrerade eller reciproka uttryck för förkristen och kristen 
idétradition i skriftlig eller materiell form. 

Anders Hultgård har påpekat att termen förutsätter en så djupgående för-
ändring att sammansmältningen verkligen berör religionens (eller kulturens) 
kärna (Hultgård 1992, 51). Detta förhållande har troligen föranlett en tvekan 
bland arkeologer inför att använda begreppet ”synkretism” som verktyg vid 
analyser av materiell kultur, då graden av ”sammansmältning” sällan kan 
uppskattas. Istället har identifiering och särskiljning av kristna och förkristna 
kulturelement kommit att hamna i fokus. Jag menar dock att den överhäng-
ande risken för polariserade övertolkningar som föreligger om man pressar 
det arkeologiska materialet till klassificering av ”kristna” och ”förkristna” 
företeelser eller individer, är betydligt mer problematisk än ett eventuellt 
misslyckande i uppgiften att bedöma graden av ”sammansmältning” av de 
båda ideologiska systemen. Det är föga överraskande att målsättningar som 
att finna en första kristna generation eller att skilja kristna från icke-kristna 
individer på begravningsplatser med övergångskaraktär, sällan kan uppfyllas 
på annat sätt än som hypotetiska slutsatser. 

Enligt Anders Kaliffs beskrivning att ”[e]n levande religion genomsyrar i 
stort sett all verksamhet i ett samhälle och avsätter spår i denna. Den har ju 
som främsta funktion att tolka och förklara verkligheten” (Kaliff 1997, 12) 
är det mycket tveksamt om man kan definiera det senvikingatida eller ens 
det tidigmedeltida samhället som i särskilt hög grad kristet; först under hög-
medeltiden kan en sådan definition möjligen spegla kristendomens position i 
Skandinavien. I linje med Schjødt menar jag att det innebär ett närmast ab-
surt förenklande att söka och identifiera absolut förkristenhet eller kristenhet 
i en kultur som befinner sig mitt i en transformationsfas (jfr Schjødt 1989, 
196-197). Att istället använda det synkretistiska förhållandet som utgångs-
punkt, som den yttre referensram till vilken olika fenomen förhåller sig, 
framstår därvidlag som en betydligt mer framkomlig väg. På det sättet kan 
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en fenomenologisk diskussion föras gällande exempelvis motiv och strategi-
er, adaption av kristen tradition eller revitalisering av traditionella kultur-
element.  

Det synkretistiska idéinnehållet betraktas därmed inte som ett primärt stu-
dieobjekt i sig, utan som en grundläggande förutsättning för studiet av män-
niskors förhållningssätt till den pågående samhällsförändringen och därmed 
de specifika företeelser som har relevans för de här aktuella frågeställningar-
na. Också Ersgård har uttryckt liknande tankegångar då han poängterat vik-
ten av att studera mötesprocessen utifrån dess unika villkor och värdet av att 
rikta fokus mot hur olika element, exempelvis inom övergångstidens grav-
skick, fungerar inom denna kontext snarare än tillskriva dem specifik reli-
giös identitet (Ersgård 2006, 27-30; jfr också Geary 1994, 33).   

I det kommande arbetar jag utifrån hypotesen att trots att barndomens so-
ciala normverk inte utgör en direkt religiös fråga kom religionsmötet troligen 
att få en genomgripande effekt för barndomens definitioner, då betydelsen av 
ritualer i livets början och begravningspraktik inte är begränsad till den reli-
giösa samhällsaspekten. Jag menar att utifrån en synkretistisk referensram 
kan förhållandet mellan förkristen tradition, kristna influenser och institutio-
nalisering, anpassning och adaption, kontinuitet och brott inte bara beskri-
vas, utan i högre grad också problematiseras.     

Det mångfacetterade kristnandet och dess aktörer 
Flera forskare har betonat vikten av att precisera vilken aspekt av kristnandet 
man studerar och från vilket perspektiv, då processen är mycket komplex 
vad gäller uttryck, övertygelse, socialt skikt och betraktarperspektiv (Schjødt 
1989; Hultgård 1991; A-S Gräslund 2001, 30). Det är inte särskilt förvånan-
de att vissa forskare i sina material tydligare ser brott än kontinuitet eller 
konflikt snarare än en fredlig, långsam process eftersom processens intensi-
tet inte var helt likartad över kulturområdet och dessutom tog sig olika ut-
tryck i skilda sociala grupper vilket måste antas återspeglas i källmaterialen 
(jfr Sanmark 2004; Sigurðsson 2004). 

Det är till att börja med viktigt att skilja på ett officiellt antagande av kris-
tendomen och en normativ anpassning hos befolkningen. Trots det officiella 
antagandet av kristendomen på Island kring år 1000 e. Kr. fortsatte sannolikt 
en stor del av befolkningen att identifiera sig som icke-kristna, både vad 
gäller den egna idévärlden och vad gäller uttryck och handling (Hastrup 
1985). Från Jämtland, Danmark, Norge och Island finns uppgifter om att 
man i området vid en given tidpunkt, via en enskild makthavande instans har 
antagit kristendomen. Motsvarande uttryck gällande till exempel begrav-
ningspraktiken har dock inte kunnat beläggas på någon av platserna (G. An-
dersson 2004, 15 med referenser). Detta torde vara en logisk konsekvens av 
det faktum att uttrycken formaliserats och kodifierats genom två helt olika 
typer av källmaterial: skriftliga källor och runstenar med en uttalad kommu-
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nicerande och officiell karaktär och begravningspraktiken vars kommunika-
tionsriktning och -mottagare troligen var mer avgränsade.  

Men de olika bilder som  källmaterialen kommunicerar är kanske framför 
allt ett uttryck för deras skiftande tyngdpunkt i olikverkande medvetande-
strukturer. Begreppen ideologi och mentalitet har av olika forskare tillskri-
vits något skiftande innebörd (jfr t.ex. Lönnroth 1987; Schjødt 1989, not 11; 
Kaliff 1997, 11-12; A-S Gräslund 2001, 11-14 med referenser), båda be-
greppen fungerar dock som benämning på mänskliga värdeuppfattningsys-
tem. Här definieras ideologi i linje med A-S Gräslund (2001) som en medve-
ten och artikulerad normativ struktur, ofta med viss koppling till socialt 
skikt. Mentalitetsbegreppet som grundades av Annales-skolan på 1920-talet, 
syftar istället till att beskriva ett kollektivt delat system av normer och attity-
der uttryckt i vardagliga, vanemässiga beteenden och som till skillnad från 
ideologi kan fungera på ett oreflekterat plan. Mentaliteten delas av kollekti-
vet oavsett socialt strata, även om så kallad ”klassbunden” mentalitet före-
kommer som fenomen. Medan ideologiska förändringar kan ske relativt 
snabbt, så karaktäriseras mentalitetsmässiga förändringar av stor tröghet. 
Utifrån en sådan definition kan det politiska, officiella antagandet av kris-
tendomen som berörts ovan beskrivas som ett ideologiskt skifte (A-S Gräs-
lund 2001, 11-13). Begreppet social kod som definierats tidigare i samband 
med diskussionen om principerna som formar barndomskonstruktionen, ses 
som ett resultat av samverkan mellan ideologiska och mentalitetsmässiga 
strukturer då dessa, via normerande begrepp, omsätts i praktik.  

Distinktionen mellan ideologi och mentalitet är viktig av flera skäl, inte 
minst eftersom källmaterialen också representerar fundamentalt olika struk-
turer och därför ger olika bilder av kristnandeprocessen. Kommunicerande 
källor som runstensmaterial och de flesta skriftliga material representerar i 
princip uteslutande det övre, sociala skikt varifrån också initiativen till krist-
nandet drevs, medan ett arkeologiskt material som berör människors begrav-
ningspraktik kanske i högre grad motsvarar ett kollektivs vardagliga uppfatt-
ning om var i processen man befann sig. Den förra källkategorin kan därför 
sägas vara av övervägande ideologisk natur medan den senare snarast reflek-
terar en mentalitetsmässig struktur (jfr A-S Gräslund 2001, 13).  

Det finns dock all anledning att ifrågasätta bilden av gravpraktiken som 
en uteslutande mentalitetsmässig uttrycksform. Ett exempel på hur komplext 
tolkningsförhållandet mellan ideologiska och mentalitetsmässiga strukturer 
kan vara i fråga om gravmaterial, kan hämtas från det av Gunnar Andersson 
undersökta gravmaterialet från Valsta i Norrsunda socken (G. Andersson 
2004).  

Gravfältets yngre del speglar ett synkretistiskt förhållningssätt med starka 
drag av såväl förkristen tradition som kristna element. Centralt på gravfältet 
ligger en stor hög (A1), så centralt placerad och avvikande i storlek att An-
dersson tolkar denna som en mental referenspunkt för det dåtida lokalsam-
hället. Högen är ursprungligen anlagd på 800-talet och innehöll då en brand-
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grav, men återanvänds kring år 1100. I dess mitt placeras då tre kistor som 
tillsammans formar ett kors, semantiskt liknande runstenarnas benediktions-
kors. De artefakter som på grund av sentida plundring återfanns spridda i 
anläggningen vittnar om en högstatusbegravning med kraftfullt markerad 
kristen referens (G. Andersson 2004, 50, 128-131). Gravens betydelse som 
social högstatusmarkör är otvivelaktig, liksom det avvikande starka kristna 
uttrycket. Den yttre formen för budskapet, högen, anknyter dock tydligt till 
förkristen tradition och det traditionella makt- och statusspråket. I den syn-
kretistiska miljön bör graven därför troligen uppfattas som en stark ideolo-
gisk manifestation med kristna förtecken.  

Inte heller i de medeltida textkällorna, som på senare år använts som un-
derlag för historisk-antropologiska mentalitetsstudier gällande förkristen 
tradition, är distinktionen mellan mentalitetsmässiga och ideologiska uttryck 
självklar. I sagamaterial så väl som lagar syns exempel på samma strategiska 
användning av traditionellt etablerade formler för framställningar av kristen 
ideologi liksom i det ovan skisserade gravmaterialet, vilket kommer att dis-
kuteras närmare i samband med lagförbud mot barnutsättning (se kap 4; jfr 
också B. Sawyer 1992, 16-17 med referenser). Medan det är tveksamt om 
man under den period som denna studie omfattar ännu kan tala om en etable-
rad kristet färgad mentalitet i den bemärkelse som tidigare definierats, kan 
däremot tydligt kristna ideologiska uttryck ses i såväl den skriftliga som den 
materiella kulturen. Den kristna ideologins företrädare står, som tidigare 
nämnts, främst att finna bland samhällets elit.  

Missionsaktivitet, kungamakt, lagmän och senare en mer eller mindre fast 
organiserad kyrklig institution har med olika medel och med skiftande fram-
gång drivit kristnandeprocessen i dess olika förlopp (jfr Sanmark 2004, 75-
117). Aktörerna kan i enstaka fall identifieras, som den lagman Eskil som 
uppges ha redigerat Äldre Västgötalagen vid något tillfälle eller de norska 
kungar som tillskrivs specifika lagpassager, men oftare är kristnandeproces-
sens aktörer anonyma eller med tveksamhet identifierade. Samma förhållan-
de gäller för dem som besatt en motsatt ståndpunkt, särskilt då det är rimligt 
att anta att befolkningen utanför den landägande samhällsgruppen hade 
mycket litet inflytande på lagarnas utformning.  

Precis som med det arkeologiska källmaterialet kräver det skriftliga mate-
rialet att man arbetar utifrån en synkretistisk referensram, särskilt när det 
gäller de frågor som uppenbarligen var orsak till meningsskiljaktighet mellan 
traditionshävdare och kristendomsförespråkare. I den mån den kristna ideo-
logins företrädare definieras som en kyrklig institution avses inte uteslutande 
den kyrkligt organiserade strukturen med påvestol, ärkebiskopar, lydbisko-
par och präster, utan även världsliga funktionärer som kungar och lagmän. 
Den part som i en konfliktsituation rimligen borde kunna identifieras som 
företrädare för en mer traditionell ståndpunkt, omfattar troligen inte heller en 
samlad tingsmenighet utan snarare representanter för hävdandet av en annan, 
mer konservativ mening. Det är dock de bakomliggande strukturer som re-
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presenteras av olika syn på frågor om barndomen och hur dessa synsätt in-
teragerar och uttrycks i text och materiella lämningar som är i fokus för detta 
arbete, snarare än de individuella aktörerna. 

Uttryck och övertygelse 
De indikationer som vi finner i olika källmaterial på att den skandinaviska 
befolkningen under övergångsperioden i ökande omfattning anammade den 
kristna kulturen måste behandlas med stor försiktighet och medvetenhet om 
vem och vad vi studerar. Detta gäller särskilt i fråga om privata och officiella 
uttryck för en sådan anpassning.  

Officiella, uttalade antaganden av kristendomen som nämnts ovan, ut-
trycker i första hand en vilja att i handling anpassa sig till kristna ideal. Den-
na uttalade eller i handling demonstrerade villighet motsvaras inte med nöd-
vändighet av individuell övertygelse eller föreställning om att världen är så 
beskaffad som det kristna budskapet förespråkar. Det finns starka skäl att 
utgå från att kristendom i form av inre övertygelse inte kom att spridas i de 
breda folklagren förrän betydligt senare (jfr t.ex. Hastrup 1985; Schjødt 
1989; Sanmark 2004).  

Alexandra Sanmark har i en studie av de äldsta norska kristenrättsbe-
stämmelserna visat att dessa i första hand var inriktade på att reglera männi-
skors vardagsliv. Genom att i detalj styra det vardagliga livet, kunde kristen-
domen etableras i fråga om beteenden och utåtriktade handlingsmönster. 
Detta framgår inte minst av lagregleringen gällande denna vardagspraktik 
som var betydligt striktare formulerad än den som rör förbud mot förkristna 
kulthandlingar. Hon betonar också att den individ som i sitt agerande upp-
fyllde de uppställda kraven på kristet beteende troligen också betraktades 
som en god kristen (Sanmark 2004, 264-277).  

Det finns därmed en betydande diskrepans mellan privat övertygelse/tro 
och offentligt agerande. Källorna speglar kanske till största delen offentlig-
heten, men när det gäller gravmaterial är det rimligt att anta att dessa repre-
senterar både privata och offentliga motiv. Det är också viktigt att ta i beak-
tande den anpassning av kristendomen till rådande skandinaviska förhållan-
den som tydligt uttrycks i till exempel de äldsta folkkyrkliga texterna som 
homilielitteraturen (Hultgård 1992, 56-64; Sigurðsson 2004, 3-7). En sådan 
ömsesidig anpassning var troligen nödvändig i ett tidigt skede för att kristen-
domens förespråkare skulle uppnå önskad effekt och är möjligen också vad 
vi ser spår av i gravmaterialet, där vi omöjligen kan veta vem eller vad som 
huvudsakligen har format de övergångsformer som trots allt är uppenbart 
närvarande. 

Också Jens Peter Schjødt har poängterat vikten av att skilja övertygelse 
från uttryck. Han menar att förkristna traditionselement till stor del har kun-
nat behålla sin struktur genom att skifta rituell kod och inventarier, vilket 
emellanåt betecknas som Interpretatio Christiana (Schjødt 1989, 193-196; 
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se också Nilsson 1987). Ett exempel på en sådan process kan ses i den Ma-
riadyrkan som etableras tidigt under kristnandeprocessen. Dyrkan av moder 
Maria hade en stark grund i den förkristna fruktbarhetskulten, med Fröja 
som förgrundsgestalt. Mariakulten hade också starka folkliga drag, förknip-
pat med vad vi idag kallar för folktro. Hennes funktion som beskyddare vid 
barnafödsel och i fruktbarhetssymboliken är klart frikopplad från den offici-
ellt ledda kristna religionsutövningen. Genom att byta rituell kod kunde så-
ledes i detta fall strukturen i kulten bibehållas utan konflikt mellan tradition 
och förändring. Det är också följdriktigt att Marias egenskap som den frukt-
bara modern under den tidiga medeltiden framhålls som ett betydligt mer 
attraktivt karaktärsdrag än jungfruligheten, vilken istället kom att betonas 
starkt under senare perioder (B-M Näsström 1996). Skillnaden mellan tro 
eller föreställning och handlingsmönster måste därför hållas för en mycket 
viktig aspekt vid tolkningar av material från övergångsperioden.  

Med dessa analysbegrepp i åtanke vill jag kort återvända till gravfältet i 
Valsta. Hur ska den starka ideologiska manifestationen i gravhög A1 betrak-
tas utifrån detta perspektiv?  

Kristnandet i de skandinaviska länderna var efter europeisk modell i 
högsta grad förknippat med eliten. Kungamakt och magnater hade en inno-
vativ nyckelroll vid kristendomens införande och hade också med största 
säkerhet mest att vinna på detta (se t.ex. P. Sawyer 1982, Lindkvist 1996; 
Sanmark 2004, 77-90; Steinsland 2004). Graven A1, som klart tillhör ett 
socialt högstatusskikt, uttrycker ett skarpt ställningstagande och kan närmast 
betraktas som en materiell manifestation. Det är högst troligt att man har 
använt sig av tillfället och begravningens officiella aspekt för att illustrera 
vad samhällets övre skikt förväntade sig också av dem som stod i underord-
nat förhållande. Gravarna som omger A1 är mindre tydliga i sin konnotation 
och strax efter iscensättandet av den korsformiga kistbegravningen upphör 
man att använda platsen för begravningar. Möjligen ska detta tolkas som att 
det budskap som uttrycks i grav A1, företrädesvis representerande ett ledan-
de samhällsskikt, är den idag mest synliga lämningen av denna samhälls-
grupps tongivande ställningstagande och att man strax efter denna begrav-
ning uppnådde intentionen att införa en mer tillfredsställande kristen begrav-
ningpraktik i närheten av en kyrkobyggnad. Magnaternas trohet mot kungen 
demonstrerades bland annat genom praktiserandet av kristna bruk och det är 
högst troligt att förhållandet mellan över- och underordnad kan ha fungerat 
på samma sätt på lokal nivå (jfr A-S Gräslund 2004).  

I ljuset av den tidiga kyrkans anpassning av budskap till skandinaviska 
förhållanden och det tydliga fokus som låg på reglering av människors hand-
lingsmönster, snarare än föreställningsvärlden, kan det ligga närmare till 
hands att tolka elementen av kristen påverkan i gravskicket under över-
gångsperioden som ett resultat av en anpassning efter lokala maktförhållan-
den, än som en framväxande folklig kristen övertygelse.  
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Lars Ersgård (2006) har invänt mot ett sådant tolkningsperspektiv och 
menar att forskningen i denna fråga i allt för hög grad formats av ett pole-
miskt synsätt: 

Kännetecknande för dessa forskare är vidare en syn på kristnandet som en 
manipulativ process. Förslagna och beräknande missionärer i maskopi med 
en lika beräknande, social elit antas ha manipulerat den övriga befolkningen 
och genom att i kyrkorna blanda nya och gamla element har man ”smygvä-
gen” kunnat vinna över denna befolkning till den nya tron. (Ersgård 2006, 
105-106) 

 
Ersgård stöder sitt resonemang med en diskussion bland annat baserad på 
förekomst av fragment av eskilstunakistor som återfinns i kyrkoväggarna, 
och menar i motsats till andra forskare att denna återanvändning inte ska ses 
som strategisk (kristen) ideologisk framställning, utan som ett uttryck för 
integrerade symbolvärden (Ersgård 2006, 104-108). Trots Ersgårds välfor-
mulerade tolkning och nyanserade förhållningssätt gällande förhållandet 
mellan förkristen tradition och kristen innovation inom kulten, ger det sam-
lade källmaterialet inte uttryck för någon stark folkreligiositet eller utbredd 
bekännelsekristendom, särskilt inte under tidig medeltid. De tidiga kyrkorna 
med tillhörande gravplatser var inte vad man kan kalla folkliga kultplatser, 
utan sakrala rum som i hög grad förvaltades av kultspecialister. De aktörer 
som i Ersgårds fall identifieras som kyrkornas medfinansiärer, och vars släkt 
i och med eskilstunakistornas närvaro i kyrkorummet finns representerad, 
tillhör också den specifika grupp inflytelserika människor som i hög grad 
kan tillskrivas kristnandeprocessens drivande mekanismer. 

2.3 Gravbegrepp och gravkoncept 
Följande diskussion kommer att beröra tre teman som är grundläggande för 
de kommande arkeologiska fallstudierna, nämligen aspekter av barngravens 
materiella problematik och de ideologiska motiv som ligger till grund för 
min förståelse av den förkristna respektive den kristna begravningskulturen, 
samt de specifika metodproblem som är förknippade med övergångstidens 
gravar. Som tidigare nämnts är dessa frågors relevans också beroende av det 
aktuella undersökningsperspektivet, varför denna inledande diskussion följs 
av en integrerad analys och vidare problematisering i den arkeologiska un-
dersökningsdelen B.   

Graven som materialitet 
Vår egen tids uppfattning om gravens funktion och natur har starkt präglat 
och format såväl begreppsanvändning som tolkning av förhistoriska läm-
ningar förknippade med mänskliga kvarlevor. Redan i fältsituationen, då en 
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anläggning definieras som ”grav” sker egentligen en avancerad tolkning (jfr 
Kaliff 1997; 2005). Problemet framträder kanske tydligast vid tolkning av 
fenomen som ”bentomma gravar”, kenotafer och andra gravliknande anlägg-
ningar (jfr t.ex. Engström 2007a).  

Det finns otaliga exempel på tomma nedgrävningar, gropar med kol, an-
läggningar med små oidentifierbara benrester och så vidare som vid under-
sökning givits epitetet ”spädbarnsgrav?”. Denna kategorisering grundas på 
två övergripande förväntningar: att i den aktuella gravfältsmiljön finna gra-
var och att finna barn inom den begravda populationen oavsett om dessa kan 
identifieras genom empiriska fynd. Det finns förvisso anledning att utgå från 
att tafonomiska processer i högre grad har en negativ inverkan på begravda 
kvarlevor efter barn och framför allt spädbarn (jfr t.ex. Sjöling 2007, 126 
med referenser). För den kulturella förståelsen av hur barndom som kulturell 
konstruktion framställs i begravningsritualen är dock en säker osteologisk 
identifiering och åldersbestämning en grundläggande förutsättning. Det finns 
dessutom all anledning att allvarligt ifrågasätta förväntan att återfinna full-
ständiga populationer på gravfält från olika perioder och omvärdera den 
faktiska information som källmaterialet ger (se vidare kap 7). 

Väl medveten om gravbegreppets komplexitet och definitionsmässiga 
problematik använder jag begreppet generellt som beteckning på anlägg-
ningar som arkeologiskt kan relateras till mänskliga kvarlevor och tillhöran-
de begravningsritual. Hypotetiska tolkningar som endast baserats på förvänt-
ningar att finna barn i ett i övrigt barnlöst material kommer däremot att be-
handlas restriktivt.  

Peter Carelli har definierat vad han kallar ”profana gravar” som en polari-
tet till ”sakrala gravar” i medeltida gravmaterial (Carelli 1995). Profana gra-
var utgörs inom Carellis definition av vilorum som medvetet förlagts utanför 
den helgade kyrkogården av individuella skäl (för att t.ex. dölja ett mord) 
eller av offentliga skäl, som att begrava avrättade på ett icke-hedrande sätt.  

Carelli placerar även fynd av nyfödda spädbarn i till exempel kyrko-
gårdsmurar och kyrkoväggar inom kategorin ”profana gravar”. Fynd av 
kvarlevor från naturligt avlidna kan inte på arkeologisk väg urskiljas från 
exempelvis avlivade spädbarn även om tolkningsföreträde gärna ges den 
senare kategorin, särskilt om dessa avviker från den omgivande kontexten. I 
fall då barn, naturligt avlidna eller aktivt avlivade, återfinns i just kyrko-
gårdsmurar eller gömda i kyrkoväggar är dock intentionen bakom depone-
ringen tydlig; man har haft en önskan att placera barnet så nära den vigda 
marken/platsen inom kyrkogårdshägnaden som möjligt även om en regelrätt 
institutionell begravning inte kunde komma i fråga. Med tanke på intentiona-
liteten i handlingen är den mest rimliga definitionen just ”grav” och i fråga 
om dess profana eller sakrala karaktär är det starka sakrala motivet det mest 
övervägande. Jag ställer mig dock tveksam till de polariserade begreppen 
profan/sakral i fråga om begravningar under tidig kristen tid. Termen ”pro-
fan” i betydelsen ”världslig” antyder en frånvaro av sakral laddning, vilket 
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alldeles tydligt inte är fallet. Snarare borde benämningen vara ”anti-sakral” 
eller ”icke-sakral” för att bäst beskriva motivet bakom placeringen, om den-
na medvetet förlagts till ovigd jord.  

Motiven bakom den handling som leder fram till vad vi sedan arkeolo-
giskt identifierar som ”grav” är centralt för hur begreppet används och för 
diskussionen i den här studien. Ett sällan diskuterat fenomen, som dock inte 
är alltför sällsynt i arkeologiska gravmaterial, är så kallade kistfödslar (se 
dock Sellevold 1989, 89-94). Förekomst av en vuxen kvinna och ett späd-
barn i samma grav är ett relativt vanligt fenomen på medeltida kyrkogårdar 
och sena vikingatida gravfält. Om dessa båda har blivit begravda tillsam-
mans, eller om graven är konstruerad för en gravid kvinna, är en viktig fråga 
för hur gravens innebörd och mening ska förstås. Det oförlösta fostret kan 
återfinnas i bäckenregionen på kvinnan, det kan dock noteras att det inte 
nödvändigtvis behöver ligga med huvudet nedåt. Många gånger återfinns det 
fullgångna fostret eller nyfödda barnet liggande på kvinnans arm eller mel-
lan hennes lårbenen; placeringen av barnet är dock av avgörande betydelse 
för förståelsen av graven.  

År 1895 företogs en kistöppning för rättsmedicinsk undersökning i Asby 
socken i Östergötland, föranledd av brottsmisstanke i samband med en ung 
pigas död. Kvinnan var gravid i sjätte månaden då hon avled och hade legat i 
graven i drygt sju veckor vid kistöppningen. Det rättsmedicinska protokollet 
meddelar att kroppens mjuka vävnader börjat sammanfalla. Mellan kvinnans 
lårben påträffades fostret som då var starkt förruttnat (Kallstenius 1999, sär-
skilt bilaga 2, 96-100). Exemplet illustrerar hur trycket som skapas i bukhå-
lan under nedbrytningsprocessen kan pressa fostret genom födslokanalen där 
den mjuka vävnaden har börjat upplösas och därmed orsaka födsel post mor-
tem om utrymmet så tillåter. Arkeologiska material uppvisar emellanåt 
samma bild av gravar med kvinna i fertil ålder med foster/spädbarn mellan 
lårbenen (jfr Sellevold 1989). Då dubbelgravar med andra sammansättning-
ar, exempelvis spädbarn/vuxen man, spädbarn/större barn eller späd-
barn/kvinna i ickefertil ålder inte är ovanliga, men en medveten placering av 
barnet mellan lårbenen på den äldre individen mig veterligen aldrig har note-
rats i sådana fall, måste möjligheten av så kallad kistfödsel beaktas vid tolk-
ningen av gravar där en kvinna i fertil ålder återfinns med spädbarn mellan 
lårbenen. Arrangemanget av begravningsritualen och gravrummet har då 
varit avsett för en individ, en gravid kvinna, vilket bör vara utgångspunkten 
för såväl statistisk sammanställning över begravda på platsen, åldersfördel-
ning och så vidare, som för tolkningar av den enskilda graven.  

Det rumsliga förhållandet har därmed en avsevärd betydelse för tolkning-
en av det arkeologiska materialet. Platsbegreppets specifika och centrala 
funktioner inom de förkristna och kristna begravningsideologierna kommer 
att diskuteras närmare längre fram (se särskilt kap 7 och 9).  

Också gravinventarier utgör en aspekt av gravens materialitet som kräver 
medvetna överväganden. Antal föremål eller föremålstyper har inte sällan 
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använts relativt oproblematiserat som ett mått på den dödes ”sociala status”. 
Detta gäller, som tidigare nämnts, inte minst vid analys av barngravar. Men 
objekten i graven är inte en installation representativ för den begravdes tidi-
gare roll eller identitet som levande, utan ett urval föremål vars kontext i 
första hand är begravningsritualen.  Den dödes sammansatta identitet (jfr 
t.ex. Fowler 2004) genomgår i begravningssituationen en genomgripande 
transformation, varför de levande sociala rollerna rimligen endast delvis kan 
reflekteras i gravens utformning. Även om föremålen i viss utsträckning kan 
ha ingått i den begravdes personliga utrustning i livet, har någon gjort ett 
medvetet och meningsfyllt urval till den kommande begravningssituationen 
och den begravdes nya identitetssammansättning i egenskap av avliden an-
förvant. Eftersom begravningen utgör ett transformationsmoment där en roll 
(som levande) lämnas för inträdet i en ny (som död) bör graven ses som ett 
uttryck för de begravande aktörernas förhållande till dessa multipla kategori-
er (jfr Fahlander 2003, 71-86, 119; Fowler 2004, 77-100). Gravens föremål 
kommer därför i föreliggande fallstudier att förstås utifrån denna kontext, 
som rekvisita för begravningsritualen och dess motiv, vilket också gäller 
gravens utformning och placering. 

Förkristen och kristen gravideologi 
Vilka primära avsikter har motiverat de handlingar som i arkeologiska un-
dersökningar identifieras materiellt i form av konstruktioner innehållande 
människoben (hädanefter benämnda ”gravar”)? 

I gravmaterial från större delen av järnåldersperioden, präglas de närva-
rande kvarlevorna av människa av det rådande kremeringsgravskicket. Kre-
meringen syftade till separation av kropp och själ, och genom den snabba 
och nästan totala destruktionen av kroppen var eldbegängelsen ett kraftfullt 
uttryck för den dödes transformation (se t.ex. B. Gräslund 1989, Kaliff 
1997). I jämförelse med inhumering kan en begravningsritual som innefattar 
ett kremeringsmoment ses som en något mer komplex process, kanske med 
starkare inslag av dramatik, som krävde flera steg: förberedelse av den av-
lidna och bålplatsen, själva kremeringen, det rituellt reglerade handhavandet 
av de kremerade benen och konstruktion av yttre gravmarkering. En ritual 
innefattande kremeringsmoment bör, genom sin komplexitet, ha lämpat sig 
ytterst väl för kollektivt färgade manifestationer och därtill knutna motiv 
syftande till produktion och reproduktion av sociala strukturer, till vilket jag 
ska återkomma.  

Jag vill inte påstå att en inhumering per definition nödvändigtvis är mind-
re komplex eller inte skulle medge starka manifestationer av sociala struktu-
rer. Väl kända exempel på inhumeringsformer där ritualen med goda skäl 
kan antas ha inneburit mycket kraftfulla moment av den arten är kammar-
gravarna, med sin karaktär av lit de parade (jfr Kyhlberg in prep).  Även om 
kremeringsgravskicket är dominerande under större delen av förkristen yng-
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re järnålder, förekommer skelettbegravningar också sporadiskt under hela 
perioden (t.ex. A-S Gräslund 2001).  

Agneta Bennett (1987) argumenterar för att en accentuering av individens 
närvaro i graven sker under folkvandringstid, bland annat på grund av att de 
kremerade benen inte längre skiljs från bålresterna och gravens yttre kon-
struktion byggs direkt över kremeringsplatsen. Hon menar att den omformu-
lerade begravningspraktiken i första hand ska ses som ett uttryck för en för-
ändrad eskatologi (Bennett 1987, 185-190). Under den folkvandringstida 
perioden tycks därmed en ny begreppsbildning formuleras kring graven som 
institution, i vilken den döde i högre grad är närvarande, och gravarnas yttre 
konstruktioner får en i allmänhet mer välvd och synlig profil. Därigenom 
artikuleras och exponeras uttrycken för minnet av den döde, vilket synbarli-
gen är ett centralt moment för yngre järnålderns gravar. 

En rad olika studier har uppmärksammat motiv inom den förkristna yngre 
järnålderstraditionen där den döda individen snarast har en agentfunktion i 
kollektivets tjänst, som med sin närvaro förstärker/förkroppsligar handlingar 
syftande till att representera och konstruera strukturer som i första hand får 
ses som giltiga för de efterlevande (se t.ex. Zachrisson 1994; Skre 1996; 
Artelius 2000; Gansum 2004; Kyhlberg in prep). Detta innebär inte att den 
dödes transformation är marginaliserad, det är istället med hjälp av denna 
metafysiska händelse som även andra ritualiserade handlingar aktiveras, men 
de motiv som framkommer i anförda forskningsarbeten är primärt kollektiva 
och knutna till gårdsenhetens mikrokosmos. 

Konstruktion och reproduktion av förfäder, och därigenom manifestering 
av släktlinjer och upprättandet av de levandes ursprung, är ett återkommande 
motiv i de anförda studierna. Detta motiv har en mycket tydligt stabiliseran-
de funktion för samhällsbärande strukturer som rätten till mark, arvsgång 
och social hierarki. Torun Zachrisson har betonat att odalsrätten inte ska ses 
som ett begränsat begrepp som endast omfattade en familjs arvsliga rätt till 
land, utan som en övergripande samhällsbegreppslig och ideologisk struktur 
(Zachrisson 1994). Högmonumenten på gravfälten är det tydligaste materiel-
la uttrycket för en sådan struktur, varför den förkristna yngre järnåldersbe-
gravningen också kan beskrivas som ett iscensatt eftermäle och gårdsgravfäl-
ten som mentala minneskartor över familjens/släktens ursprung och anseen-
de (Sundqvist 2000, 140-141; Kyhlberg in prep). Dagfinn Skre har i sin om-
fattande studie av norska förhållanden vidare betonat att detta ideologiska 
uttryck åberopades och förvaltades av en specifik samhällsgrupp: de fria, 
jordägande människorna (Skre 1996). Terje Gansum har därtill visat att det 
ideologiska uttrycket som högen representerar var så vittgående att högen 
kunde fungera som en självständig ideologisk markör för dessa strukturer, 
även utan fysisk närvaro av mänskliga kvarlevor (Gansum 2004). Den be-
gravda individen kan inom ramen för ett sådant föreställningskomplex när-
mast definieras som gravobjekt och begravningsritualens motiv som övervä-
gande kollektivistiska.  



 44 

Sammantaget formulerar de anförda arbetena en ideologi starkt förknip-
pad med fria, jordägande människors manifestationer av tillhörighet, judici-
ella strukturer och ägorättigheter genom åberopande av historicitet vars ut-
tryck också, till skillnad från den kristna livs- och dödsuppfattningen, är 
tydligt cykliskt.    

Liksom tidsuppfattningen inom ramen för den kristna eskatologin var ir-
reversibelt linjär med en början och ett oåterkalleligt slut (Eliade 2002; Gu-
revich 1985; Hed Jakobsson 2003, 239), präglades också den medeltida före-
ställningen om livet, döden och efterlivet av en påtaglig linjäritet. Livets 
början, i substantiell religiös mening, definierades av inträdet i den kristna 
gemenskapen genom dopet. I relation till döden, som förutsättning för åter-
uppståndelsen, sågs livet främst som en förberedelse inför detta slutliga mål 
(Paxton 1990, 202-203; Binski 1996, 8-11).  

Föreställningen om återuppståndelsen efter döden förutsatte ett integrerat 
förhållande mellan kropp och själ. Med Kristi uppståndelse som förebild, 
representerade den fysiska kroppen även ett evigt själstillstånd i en, förvisso 
ambivalent, men oupplöslig symbios (Binski 1996, 21, 199-203). Som en 
konsekvens av uppståndelsemotivet värdesattes därmed graven i första hand 
som vilorum, varför kroppens bevarande och platsen för gravens belägenhet 
fick central betydelse (jfr t.ex. Nilsson 1987; 1996). Inom ramen för en så-
dan föreställningsvärld blir den begravde oundvikligen det gravsubjekt för 
vars tänkta nytta begravningsritualerna och själva graven uteslutande riktas.  

Också utformningen av den kristna graven är en konsekvens av den 
grundläggande idén om kroppens, och därför i någon mån även själens, vi-
lande väntan i graven. Bevarandetanken står i konflikt med destruktion av 
kroppen varför kremeringsgravar inte återfinns på kyrkogårdarna. Förutom 
att samtliga kända gravar på kyrkogårdarna är jordbegravningar, utgör också 
kroppens placering i ryggläge och gravens orientering i väst-östlig riktning 
en mycket fast norm, även om enstaka undantag förekommer i de tidigaste 
skedena (Kieffer-Olsen 1993, 73-74; Carelli 1995, 44; Cinthio 2002). Att 
armställningar till och med kan användas som underlag för datering av kyr-
kogårdsgravar (se Redin 1976; Kieffer-Olsen 1993, 74-78) kan ses som en 
illustration av hur normfast medeltida begravningspraktik egentligen var.  

Kroppens placering på rygg i en grav vars fotända var riktad mot öst an-
ses grundad i tron på Kristus förväntade ankomst med morgonrodnaden på 
Yttersta dagen, och på att den döde genom placeringen därför skulle blicka 
mot öst (A-S Gräslund 1985; Nilsson 1987, 142). Trots att gravorientering 
och kroppsläge inte har explicit förankring i den formaliserade teologin (A-S 
Gräslund 1985; Nilsson 1987, 142), är den konsekvens med vilken kroppar-
na arrangerades i ryggläge i väst-östligt orienterade gravar redan på de tidi-
gaste kyrkogårdarna en indikation på att dessa element motsvarar mycket 
tidiga, strikt formaliserade och kollektivt uppfattade idéer. Frågan om sprid-
ningen av dessa idéer kring begravningspraxis kan ha utgått från en mer 
central, institutionell struktur kan inte besvaras på ett förenklat sätt, men det 
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är tydligt att normerna för den kristna begravningen grundades på ett uni-
formt kunskapskomplex. 

I samband med det definitiva anammandet av kristen begravningspraxis, 
det vill säga då gravarna anläggs på avgränsad plats i anslutning till en kyr-
kobyggnad, sker en markant och slutgiltig betydelseöverföring gällande gra-
varnas kontext. Oavsett om begravningsritualen också tidigare förrättats av 
kultspecialister eller ej, förflyttades begravningen och graven från det histo-
riserande sammanhanget vid gården till en högt specialiserad och avgränsad 
religiös sfär (Vibe Müller 1991; jfr dock Ersgård 2006). Gravens plats inom 
kyrkogårdens hägn stod i direkt beroendeförhållande till kyrkobyggnaden 
och den kult som förrättades där (Nilsson 1989, särskilt 37-40, 50; 1996, 
368-371), varför den ideologiska omstruktureringen är påtaglig även om 
kyrkogårdar rent geografiskt emellanåt har anlagts på eller intill äldre grav-
fält. 

Kyrkogården som avgränsat sakralt rum organiserades kring kyrkan enligt 
vad Anders Andrén (2000) har kallat ”principen om närheten till det heliga”, 
vilken kan ses som en sammanfattning av den medeltida gravideologin. Det 
var dock inte kyrkan som rum, utan de förböner och själamässor som fram-
bars vid altarna, som ansågs gagna den begravda individens fortsatta existens 
(Nilsson 1989, 160; 1996, 374-379). Det fanns således all anledning att ef-
tersträva en viloplats så nära ”det heliga” som möjligt. Andrén menar att den 
ideologiska strukturering av rummet som kyrka/kyrkogård/grav utgör, bara 
är en aspekt av en övergripande rumslig ideologi som också innefattar frids- 
och asyllagarna samt att rummets strategiska organisation framför allt syfta-
de till att disciplinera levande och döda församlingsmedlemmar (Andrén 
2000, 21).  

Förståelsen av kristna ideologiska uttryck baseras främst på skriftliga käl-
lor, och möjligen delvis vår förförståelse för den kristna dialektiken. Frågan 
om den hierarkiska ordning som kyrkogården kommunicerar, enligt princi-
pen att gravplacering i förhållande till kyrkobyggnaden, är synonym med 
social hierarki i det levande samhället är dock allt annat än oproblematisk (se 
vidare kap 9).  

De förkristna och kristna begravningsmotiven tycks därmed ha några 
grundläggande skillnader. Jag menar att närvaro och frånvaro av specifika 
grupper på gravfälten främst måste förstås utifrån dessa ideologiska förut-
sättningar, vilket kommer att diskuteras i relation till det empiriska materia-
lets sammansättning i kapitel 7. 

Övergångstidens gravar och den synkretistiska referensramen 

I have serious doubts whether, after the establishment of the church at the 
turn of the millenium, Christians were buried in pagan cemeteries to any sig-
nificant extent, and I likewise doubt that pagans were buried in any substanti-
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al numbers in Christian churchyards. On the other hand (…) one cannot say 
anything at all about how widely there were both pagan communities with 
their cemeteries and Christian communities with churchyards side by side in 
Denmark in the 11th century. Archaeologically, however, there are no great 
problems involved in distinguishing the one from the other. (Kieffer-Olsen 
1997, 188) 

 
Den danske medeltidsarkeologen Jakob Kieffer-Olsen artikulerar i sin artikel 
från 1997 en dikotomisk ståndpunkt som kanske inte är helt representativ för 
den skandinaviska gravforskningen i stort. Det valda citatet illustrerar dock 
en arkeologisk forskningstradition som, enligt min mening, inte tillräckligt 
grundligt har problematiserat frågorna kring övergångstidens gravar.  

Anders Hultgård (1991) har framhållit att vi vid studiet av kristnandepro-
cessen måste förvänta finna både inslag av kontinuitet och traditionsbrott 
samt religiösa övergångsformer. Det är just en sådan pluralism som präglar 
övergångstidens begravningstradition. Gravarna under denna epok, som 
infaller vid olika tidpunkt i olika regioner, skiljer sig så markant från såväl 
den äldre begravningstraditionen som de senare kyrkogårdarnas gravar, att 
man bör betrakta denna praxis som ett eget gravskick. Denna övergående 
nykonstruktion tar sig av naturliga skäl olika uttryck på olika platser, varför 
det är av avgörande betydelse att varje gravplats med övergångsprägel tolkas 
utifrån sin egen unika kontext.  

Vi är beroende av upprättandet av definierbara kategorier för att kunna 
synliggöra och systematisera strukturer och tolka tendenser i det empiriska 
materialet. Upprättandet och en alltför rigid användning av sådana kategorier 
leder, trots medvetenhet om övergångsperiodens särprägel, ofta till att en-
skilda fenomen förses med kategorisk religiös/kulturell identitet. Detta ar-
betssätt skapar uppenbara problem redan vid systematiseringen och tolk-
ningar av ”fel” företeelse i exempelvis vad man uppfattar som en kristen 
gravkontext blir hypotetiska och svävande. Ett exempel på sådana tolknings-
varianter är den inte sällan förekommande diskussionen om huruvida den 
gravlagda och dess anhöriga kan ha haft olika religionstillhörighet. Ett sådan 
tanke är naturligtvis inte otänkbar men mycket svårt att styrka och förblir 
därför hypotetisk. Etikettering av fenomen utifrån tänkt religiös identitet 
leder således med stor sannolikhet till vaga och skeva slutsatser. Resultatet 
blir en mycket otillfredsställande hypotetisk och dikotomisk diskussion kring 
”kristna” respektive ”förkristna” gravar, vilket i övrigt inte kan anses ha 
särskilt stor relevans för tidsperioden i stort (jfr t.ex. Schjødt 1989; Valk 
1998; Ersgård 2006). 

Om vi inför tolkningen av övergångstidens gravar istället förskjuter refe-
renspunkten något och accepterar en synkretistisk referensram vid studiet av 
olika element, så kan dessa förstås som en del i den unika kontexten. En 
förutsättning för ett sådant förhållningssätt är att övergångstidens gravar inte 
ses som mindre välformulerade varianter av förkristen eller kristen begrav-
ningspraktik, utan som ett unikt gravskick med referens till båda tankesy-
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stemen. Jag vill hävda att den till synes marginella perspektivförskjutningen 
har avgörande betydelse för våra möjligheter att förstå till exempel makt-
struktur, social förändring, samhällsideologi och mentalitet och kristnande-
processen i stort (jfr också Ersgård 2006).  

Det är möjligt att den religionsvetenskapliga teoribildningen kring religi-
onsmöten, och den därtill hörande nödvändiga kritiska diskussionen kring 
analysbegreppen, kan ha verkat hämmande på formuleringen av arkeologis-
ka teorier och metoder rörande övergångstidens gravar och gravskick. Den 
religionsvetenskapliga och den arkeologiska forskningen måste dock, på 
grund av de skiftande förutsättningar som respektive källmaterial ger, av 
nödvändighet ställa olika typer av frågor. Då jag i detta arbete väljer att an-
vända det religionsvetenskapligt problematiska begreppet ”synkretism” som 
beskrivning av integrerade eller reciproka uttryck för förkristen och kristen 
idétradition i materiell form, så är det delvis en markering av det faktum att 
arkeologin som vetenskap saknar anpassade, operativa metoder och analys-
verktyg för tolkningen av gravmaterial med övergångskaraktär. Av respekt 
för  religionsvetenskapens auktoritet i frågan har arkeologer anpassat sig till 
det förhållandet att vårt källmaterial mycket sällan eller aldrig medger en 
värdering av graden av sammansmältning och förändring i kulturens eller 
religionens kärna (jfr Hultgård 1991, 51). Därför har också de i vårt sam-
manhang mer relevanta frågorna om hur och varför element från två olika 
ideologiska system integrerats på samma gravplats, ibland i samma begrav-
ningsritual, ofta lämnats därhän (jfr Ersgård 2006). 

Liksom andra forskare menar jag att vi, åtminstone i nuvarande forsk-
ningsläge, har mycket små förutsättningar att förstå kärnan i det idékomplex 
som format begravningspraktiken (jfr Schjødt 1989; Artelius 2000, 21). 
Kunde vi det, skulle vi med all sannolikhet också kunna avgöra om en tradi-
tionsform är synkretistisk eller ackulturativ i egentlig, religionsvetenskaplig 
mening. Det arkeologiska materialet, som till skillnad från skriftligt källma-
terial snarare representerar praxis än ideal, kan dock ligga till grund för för-
ståelsen för hur de materiella producenterna har förhållit sig till de båda idé-
världarnas existentiella mening (jfr Artelius 2000, 20-21).  

Det är rimligt att utgå från att de flesta människor under senare delen av 
vikingatid var bekanta med såväl traditionella som kristna idé- och uttrycks-
former och därmed omfattades av, och hade tillgång till, två idévärldar. Det-
ta förhållande motiverar valet av en synkretistisk eller blandreligiös förståel-
seram för tolkningen av den  pluralism som uttrycks i gravpraktiken. 

Så länge frågeställningarna inte i första hand riktas mot synkretismen el-
ler ackulturationen som fenomen, det vill säga själva ramens exakta konstitu-
tion, utan till människors förhållningssätt till en utmanad eller förändrad 
ideologisk tankevärld får denna förståelseram, inte av envishet, utan i brist 
på bättre, tills vidare refereras till som synkretistisk. 

Anne-Sofie Gräslund har i ett flertal studier kunnat skissera övergångsti-
dens förändrade gravgestik (t.ex. A-S Gräslund 1980; 1985; 1991a; 1991b; 
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1996; 2001). Det handlar då främst om en generellt minskande mängd grav-
gods, färre kremeringar och fler jordningar, väst-östligt orienterade gravar 
och för Mellansveriges del även flacka rektangulära stensättningar som en 
ny typ av gravöverbyggnad. Den generella övergången från kremering till 
jordande har, som tidigare anförts, förankring i den kristna eskatologin, där-
emot ska inte varje enskild skelettgrav tolkas som resultat av kristen influens 
då sådana uppträder sporadiskt under hela järnåldern (A-S Gräslund 1985, 
298; Nilsson 1987, 141-142). Begravning av kroppen obränd på rygg i en 
väst-östligt orienterad grav utan gravgods är element som praktiseras konse-
kvent på de tidiga kyrkogårdarna (jfr t.ex. Kieffer-Olsen 1993, 73-74; Carelli 
1995, 44; Cinthio 2002), varför dessa ritualmoment kan härledas ur kristet 
influerat tankegods även då de förekommer i mer pluralistiska eller synkre-
tistiska begravningsmiljöer  

Övergångstidens särskilda karaktäristika är framförallt att den synkretis-
tiska referensramen tycks ha medgivit utrymme för tolkningar, val och nya 
konstruktioner i begravningssituationen. Särskilt tydligt framträder detta i de 
väst-östligt orienterade gravarna på icke-kyrkogårdarna vars orienteringen 
ofta avviker från huvudväderstrecket, vilket troligen beror på att man har 
använt sig av lokala referenspunkter i landskapet (A-S Gräslund 1980; 
1991b; Arcini & Helgesson 1996; G. Andersson 2004, 98).  

Det finns också en tydlig inkonsekvens i fråga om i vilket väderstreck hu-
vudet placerats. Enligt uppståndelsemotivet skulle kroppen placeras med 
huvudet i väst, otaliga exempel finns dock på omvänd riktning. För Mellan-
sveriges del har Gunnar Andersson i det avseendet kunnat påvisa en skillnad 
mellan tidiga stadsmiljöer och från dessa mer avlägsna landsbygder. Närhe-
ten till de tidiga stadsmiljöerna och den mer lärda kristendom som måste 
antas ha praktiserats där, tar sig uttryck i en mer konsekvent och för tiden 
korrekt kristen begravningspraxis, än den som tillämpats på längre avstånd 
från dessa miljöer (G. Andersson 2000, 138-142; 2004, 98-103). På platser 
som Sigtuna, med förutsättningar för en starkare kontroll och inflytande över 
de människor som levde och begravdes, är troligen den konsekvent genom-
förda och mer korrekta västliga huvudplaceringen ett resultat av de påtagligt 
närvarande kyrkliga organisationerna (G. Andersson 2000). Konsekvensen 
av Anderssons slutledningar är att de övergångsmiljöer där man tillämpat en 
mindre korrekt väst-östlig gravorientering, med huvudänden i öst eller med 
mindre avvikelser från huvudväderstrecket, troligen ska förstås som tolk-
ningar, eller mindre lärda variationer, av den kristna gravideologin (jfr dock 
A-S Gräslund 1980). 

Under vikingatidens senare del uppträder i Mälardalen en ny typ av gra-
vöverbyggnad, i form av flacka rektangulära ofyllda stenramar. Dessa åter-
finns inte sällan i grupper på gravfälten och innehåller så gott som alltid 
skelettgravar (A-S Gräslund 1991b, 144; 1996, 24, 28). I ljuset av den åmin-
nelsefunktion som kan tillskrivas yngre järnålderns monumentala gravöver-
byggnader ger de senare flatmarksgravarna och de flacka, rektangulära sten-
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ramarna ett helt annat intryck. De rektangulära stensättningarnas icke-
monumentala karaktär och dessa gravars, i jämförelse med andra på samma 
plats, mer artikulerade kristna uttryck talar starkt för att denna form av 
gravmarkering har tillkommit inom ramen för övergångstidens pluralistiska 
tänkande (A-S Gräslund 1991b; 1996). Med tanke på den vikt som under 
medeltid tillskrevs gravens belägenhet inom kyrkogårdens markering, kan de 
rektangulära stensättningarna ses som ett övergångsfenomen, där det senare 
kyrkogårdsidealet kanske tagit sig ett tidigt uttryck och form inom det tradi-
tionella gårdsgravfältets normverk.    

Jörn Staecker (1999a; 1999b) har också diskuterat det markanta inslaget 
av torshammarhängen i gravar som är kontextuellt anknutna till övergångsti-
den och som han ser som ett revitaliserat uttryck för det traditionella sym-
bolspråket. Staeckers tolkning, uppkomsten av en ny gravöverbyggnadsform 
och mer eller mindre korrekta tillämpningar av ett kristet idealt gravspråk, 
visar att det synkretistiska ramverket inte i första hand sanktionerade rigida 
uttryck för traditionell och kristen begravningspraxis och tillät dessa samexi-
stera inom samma gravkontext, utan att ramverket främst skapade utrymme 
för ett kreativt och uttrycksfullt förhållningssätt till den pågående processen.   

Djur som gravgods eller offer i samband med begravning, vapen och 
matkärl hör till de element som, jämte kremering, i lägre grad är förenliga 
med närvaron av en kristen begravningsideologi, varför dessa element mer 
sällan förekommer i synkretistiska begravningsmiljöer (A-S Gräslund 1985, 
299-305). Detta förhållande kan tolkas som att praktiken i ett avseende ut-
jämnats i undvikandet av konflikt mellan olika ideologiskt laddade element. 
Frågan som ibland ställs, och som är berättigad, är om denna jämkning eller 
frånvaro av konflikt kan vara ett uttryck för att förändringen inte hade någon 
större betydelse för den materiella kulturens producenter; det vill säga: kan 
den nya begravningspraktiken vara ett resultat av en oreflekterad anpassning 
av människors handlingsmönster?  

Även i en sekulariserad tid som vår egen, där begravningen i hög grad 
fungerar inom en social sfär snarare än en utpräglat sakral, är begravningsri-
tualen av stort emotionellt och ideologiskt värde. Det visar inte minst de 
starka reaktioner som följde på avslöjandet av svenska kyrkovaktmästares 
högst pragmatiska behandling av gravkistor (Uppdrag granskning, 2008). 
Enligt vaktmästarna själva hade hoptryckandet av kistorna inte någon ideo-
logisk grund: avsikten var inte vandalistisk, förfaringssättet var endast en 
praktisk åtgärd för att undvika sättningar i jorden. Ändå blev reaktionerna 
mycket starka, med polisanmälningar som följd, vilket troligen grundas i att 
denna hantering inte visade sig vara förenlig med vår tids uppfattning om 
gravplatsens helgd och kistan som viloplats. Man kan kanske därför utgå 
från att en förändrad begravningspraxis, särskilt om förändringen skett som 
följd av påbud, krävt ett specifikt och anpassat förhållningssätt. Jag finner 
det högst osannolikt att den nya gravpraktiken som följde på kristnandepro-
cessen skulle ha uppfattats som marginell. Det är just i detta förhållningssätt 
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och i valet av element i den sammansatta begravningsritualen och dess ut-
förande, som människors syn på de samtida förändringarna materialiserats 
och kan skönjas.   

Resultatet av förändringsprocessen är dock att vi i sena vikingatida miljö-
er, trots individualiteten i gravmaterialen, kan se en i så hög grad ändrad 
begravningspraktik att man kan tala om en ny praxis eller ett synkretistiskt 
övergångsgravskick.  

Kristina Jennbert införde begreppet ”gravspråk” som beteckning på de 
sammantagna uttrycksnivåer som en grav eller begravningsplats kommuni-
cerar (Jennbert 1988). I linje med Jennberts resonemang kan det sena vi-
kingatida begravningsskicket i vissa delar inom kulturområdet därmed be-
skrivas som uttryckande ett synkretistiskt gravspråk. I analogi med andra 
språkformer skulle vissa förnyelseelement kunna ses som paralleller till lå-
neord, vars syntax och semantik kan variera från lån av yttre uttrycksform 
till fullkomligt nyttjande av ett uttrycks originalbetydelse och konnotationer. 
Däremellan bör man förvänta sig en varierad flora av användningssätt och 
syften som exempelvis samhörighetsuttryck (som när vuxna använder tonår-
ingars språkbruk för att skapa vi-känsla), ideologiskt maktspråk (som den 
tidigare diskuterade gravhög A1 i Valsta), betydelseöverföringar (som då 
rituella inventarier byter religiös kod) och uppkomst av nya uttryck som 
uttryck för språklig influens.  

Gravelement med förkristen eller kristen karaktär kommer i föreliggande 
fall- och temastudier inte att behandlas som dualistiska motsatspar. Som 
tidigare diskuterats i samband med exemplet från Valsta, utgår jag från att 
aktioner och motiv skapas utifrån en gemensam synkretistisk referensram 
oavsett om det sker till förmån för, eller i opposition mot, ett kristet nytän-
kande eller bara enligt för tillfället rådande norm. En grundläggande ut-
gångspunkt för analys av gravmaterialen är att majoriteten människor under 
den aktuella perioden på olika sätt omfattades av både den kristna och den 
traditionella tankestrukturen, och därmed hade tillgång till dess uttrycksfor-
mer. Genom kontakt med, och insikt i, det traditionella gravspråkets former 
och uttryck har dessa också vid behov kunnat användas för att manifestera 
en icke-traditionell ståndpunkt. 

De kommande arkeologiska fallstudierna har formats utifrån materialens 
förutsättningar för analys av barndom som social ålderskonstruktion. De 
genuint förkristna gravmiljöerna under yngre järnålder uppvisar ytterst få 
barngravar, vilket är utgångspunkten för den kvantitativa undersökningen i 
kapitel 7. De barngravar som ändå återfinns representerar således snarare 
undantag än regel, varför systematiska åldersstrukturer i förhållande till be-
gravningsritualen inte kan förstås utifrån ett sådant material. I synkretistiska 
och tidigkristna miljöer är däremot barn och spädbarn välrepresenterade. På 
den synkretistiska begravningsplatsen i Fjälkinge var sjuttionio av 128 iden-
tifierade individer barn under tre år vilket innebär att varje åldersgrupp re-
presenteras av en ansenlig mängd gravar. Materialet är därför idealiskt för 
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analys av åldersbundna normstrukturer och förväntas därtill uttrycka såväl 
kristen som traditionell idégrund (kap 8). De strukturer som kan ses i denna 
övergångsmiljö kommer sedan att tjäna som utgångspunkt för den vidare 
undersökningen av åldersstrukturer på den tidigkristna kyrkogården i Katte-
sund  (kap 9). 

2.4 Ett kvalitativt förhållningssätt 
Detta avslutande avsnitt ska ses som en sammanfattande diskussion och för-
tydligande av de teoretiska och metodologiska ståndpunkter som berörts i 
detta kapitel. I huvudsak präglas de konkreta metoderna av ett kvalitativt, 
snarare än kvantitativt förhållningssätt.  

Den roll som tilldelats barnen som sentimentaliserade, oskyldiga, lekande 
varelser utan särskild relevans för samhällsstudier har skapat ett vakuum 
inom den arkeologiska forskningstraditionen. Detta tomrum karaktäriseras 
inte främst av det utrymme som barn av egenvärde borde fylla, utan av från-
varon av uppmärksamhet på barndomskonstruktionens funktion i över-
gripande ekonomiska, sociala och kanske även religiösa samhällsstrukturer. 
”Barndom” betraktas i föreliggande studie som ett potentiellt analysperspek-
tiv, utifrån vilket den förändringsprocess som kristnandet i Skandinavien 
innebar kan belysas.  

Barndomsstudier kan, och bör, vara en del i en bred och dynamisk sam-
hällsforskning där sociala strukturer står i fokus. Analys av sociala förhål-
landen måste, även om källmaterialet är arkeologiskt, bygga på grund-
läggande ställningstaganden om sociala konstruktioner. ”Barndom” behand-
las i föreliggande arbete som en konstruktion definierad utifrån, och därför 
också reflekterande, sin samtid. Då sociala definitioner av till exempel ålder 
eller kön är kulturella produkter är det också högst sannolikt att dessa berörs 
av större samhällsförändringar, såsom kristnandeprocessen. Den sociologis-
ka och den genusinriktade forskningen har visat att barndom i egenskap av 
kulturell konstruktion också kan studeras från ett samhällsperspektiv utifrån 
lagregleringar, normer, värderingar och praxis. En sådan formalisering av 
värdenormer kring barn och barndom betecknas i föreliggande studie som 
social kod eller barndomens (kulturella) koncept eller begrepp.  

Normer rörande barnutsättning och passageritualer kommer att diskuteras 
utifrån medeltida textmaterial för att ge en komplementär bild av den tidiga 
barndomens definition och konstruktion under den senvikingatida och me-
deltida perioden. Att just dessa fenomen har fått central plats beror delvis på 
att de är framträdande i materialet, men den främsta motivationen utgörs av 
att definition av livets första skeden, nu liksom då, är nära förknippad med 
när livsprocessen kan avbrytas utan brott mot sociala normer. Även passage-
ritualerna förväntas genom sin form och introduktiva funktion definiera me-
ningsbärande sociala livsstadier och roller. 
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Introducerade passageritualer i livets början står i reciprokt förhållande 
till vad som skulle kunna kallas begravningsritualens dekonstruerande sym-
bolik (van Gennep 1960 [1909]), då de båda ritualmotiven representerar in- 
respektive utträdet ur det sociala livet. De arkeologiska fallstudierna syftar 
till att undersöka hur olika stadier av den tidiga barndomen har definierats 
genom konstruktionen av denna passage.   

För att i någon mån undvika cirkelresonemang kommer textmaterial och 
arkeologiskt material huvudsakligen att behandlas i skilda undersökningsde-
lar (A och B). Materialens olika förutsättningar kan annars förleda undersö-
karen att utan problematisering fylla i de luckor som lämnats vid analys av 
det ena källmaterialet med enstaka uppgifter från det andra, dessutom tende-
rar textmaterial på grund av det förment direkta tilltalet och detaljrikedomen 
tillskrivas ett större forskningsvärde och därmed ges tolkningsföreträde före 
det arkeologiska källmaterialet. Min avsikt är dock att så vitt det är möjligt 
låta materialen tala med egna röster, även om ett fåtal undantag kommer att 
göras i de fall där påtagligt starka samband mellan källorna måste beaktas, 
vilket till exempel är fallet med medeltida begravningar som också berörs i 
enstaka samtida skriftdokument. De olika bilder som källmaterialen förmed-
lar kommer att diskuteras samfällt och utvärderas i det avslutande diskus-
sionskapitlet. 

Historisk antropologi – mentala bilder 
Som arkeolog med fokus på vikingatidens sociala strukturer konfronteras 
man med det skriftliga källmaterialets existens. Oavsett om man väljer att 
medvetet och uttalat använda källorna eller, som i många fall, omedvetet 
använder sin slumpvis textinfluerade förförståelse som grund för tolkningar, 
så återstår faktum att textkällorna existerar och bidrar till vår kunskap om det 
förmedeltida samhället. Flera arkeologer har på senare år poängterat vikinga-
tidsforskarens plikt att också behandla de skriftliga källorna (t.ex. Herschend 
1997; Norr 1998; Skre 2001; Andrén 2002; Price 2002, 29, 34). Källkritiska 
och metodologiska problem till trots, skulle ett totalt avståndstagande med 
Margaret Clunies Ross ord vara som ”för antropologen att vägra konsultera 
sina fältanteckningar med hänvisning till det inslag av subjektivitet som 
lurar i deras förmenta empirism” (Clunies Ross 1998, 106).  

Gränsöverskridande arbetssätt sätter, av förklarliga skäl, forskarens kom-
petens och kapacitet att förstå ett utomdisciplinärt fält under lupp. Neil Price 
menar dock att behovet av ämnesspecifik kompetens måste ses mot bak-
grund av de skilda intentioner som präglar olika ämnes forskningsuppgifter: 

The depth of linguistic knowledge that a philologist would regard as a prere-
quisite for such studies may simply not be necessary for an archaeological 
examination of the same material. Not least, archaeologists should be able to 
use the results of research in these other disciplines, applying them in their 
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own context of material culture studies, without trying to rework philological 
conclusions that are beyond their own abilities.  (Price 2002, 35)  

 
I linje med denna hållning menar jag att de mentalitetsmässiga och ideolo-
giska strukturer som källorna förmedlar, av en arkeolog bäst förstås utifrån 
sakkunnigt behandlade texter. Därför kommer textkällorna att behandlas 
utifrån publikationer på såväl originalspråk som i översättning (se kap 3.1). 
Enstaka passager med särskild relevans för tolkningen har också, med stöd 
av sakkunnig konsultation, översatts till svenska. 

Trots att det isländska sagamaterialet till stor del beskriver en tid då kris-
tendomen fortfarande inte hade etablerats och att lagmaterialet i viss mån 
kan förväntas bottna i äldre rättstradition, vill jag främst framhålla texternas 
värde som samtidsdokument. Den process som så småningom skulle leda till 
en mer etablerad, kristen samhällsstruktur var på intet vis avslutad då den 
epok vi kallar medeltid tar vid. Barndomskonstruktionen, i egenskap av seg 
mentalitetsstruktur, kan med särskild fördel studeras utifrån ett perspektiv 
som tillåter både samtidsreflektion och tillbakablickande. En grundläggande 
utgångspunkt är att de passageritualer och andra begrepp som beskrivs i de 
medeltida texterna har haft en levande funktion vid tiden för nedtecknandet. 
Detta förhållande blir särskilt tydligt då sådana begrepp ifrågasätts eller är 
föremål för konflikt. Icke-kristen tradition, i den form den kan skönjas i ma-
terialet som mental referens eller beskriven praxis, kan därmed inte sägas 
vara äldre än texten själv. Traditionen i sig kan dock ha en historisk bak-
grund som är betydligt äldre (jfr t.ex. B. Sawyer 1992, 23).  

De akademiskt konstruerade perioderna ”vikingatid” och ”medeltid” är 
inte bara artificiella och utan relevans för sin samtid, de kan också bidra till 
att mönster och traditionsförändring eller kontinuitet döljs av själva uppdel-
ningen. De gränser som har satts upp för vikingatidens början och övergång 
till medeltid har dessutom på senare tid kommit att ifrågasättas, på både ma-
teriell och socialt strukturell grund (jfr Andrén 1989; Price 2002; Kyhlberg 
in prep). Tidsperioden ca 800-1200 kommer i föreliggande arbete att be-
handlas som en sammanhållen period. De ideologiska, sociopolitiska och 
ekonomiska förändringar som sker inom perioden måste främst ses som en 
del i en dynamisk process i förhållande till både kontinuitet och förändring, 
snarare än som ett linjärt förlopp med ett förkristet traditionellt samhälle i 
dess början och ett kyrkligt institutionaliserat samhälle i dess slut.     

De medeltida skriftliga källmaterialen kommer att bearbetas utifrån ett hi-
storiskt antropologiskt synsätt, med hänsyn tagen till den medeltida författa-
rens närvaro, kristna bevekelsegrunder och ideologiska program som delar i 
en helhet. Det historisk-antropologiska arbetssättet grundas i Annalesskolans 
mentalitetsforskning och har bidragit till ett skifte av fokus från rekonstruk-
tioner av de historiska händelser som tidigare var primära studieobjekt till ett 
utforskande av en kulturs mentala landskap, normer, värdeprinciper och 
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världsuppfattning. Aaron Gurevich formulerar metodens väg och mål på 
följande sätt: 

The central concern for the researcher, therefore, seems to be the social be-
haviour of people – economic, political and religious – with all its motiva-
tions, no matter how irrational and exotic these might be from the point of 
view of contemporary ’common sense’. The historian who studies an epoch 
or civilization far distant from his own comes up against the Other (…) peo-
ple who were guided in their lives by their own values, who had their own 
distinctive ideas about themselves and about the social and natural universe, 
and who had worked out a ’world picture’ and a system of reactions to the 
impulses they received, both of which were characteristic of those people 
alone. The historian seeks a dialogue with this world which has sunk into the 
past, in order ’to revive’, to reconstruct it. The condition for success on this 
path is penetration into the secret of human behaviour, the behaviour of man 
in society. (Gurevich 1992, 48-49) 

 
Min avsikt är därmed främst att söka teckna en bild av de tankemönster och 
sociala koder som framträder i de skriftliga källorna som helhet, snarare än 
att studera detaljer eller rekonstruera och tidfästa historiska händelser. För att 
nå en förståelse för hur enskilda fenomen som passageritualer och barnut-
sättning fungerar i sitt sammanhang och i förhållande till den kulturella pro-
cessen krävs också att hänsyn tas till den medeltida litterära eller historiska 
kontext i vilken framställningarna har producerats.  

Både medeltida lagar och sagamaterial kan sannolikt i första hand betrak-
tas som representativa för en kyrkligt och världsligt bildad samhällselit. Den 
kyrkliga organisationens tidiga dominans över skriftkulturen har starkt på-
verkat den bild som förmedlas i texterna, ibland i medvetet didaktiskt syfte 
(B. Sawyer 1992, 3-4). Det är därmed inte säkert att de fenomen som lyfts 
fram i det skriftliga materialet har haft samma grad av angelägenhet eller 
relevans för andra samhällsgrupper. I det avseendet är gravmaterialet något 
mindre selektivt, även om det finns anledning att utgå från att gravplatserna 
som tillkommit före kyrkogårdarnas tid inte heller är helt representativa för 
den samlade befolkningen. När det gäller centrala begrepp inom den sociala 
koden kan man dock förvänta sig att dessa tillhört en samhällsgemensam 
mentalitetsmässig värdestruktur, om än med skiftande aktualitet för olika 
samhällsgrupper.  

Begravningsplatser som slutna kontexter 
Kristnandeprocessens förlopp uppvisar stor regional och lokal variation, 
vilket också gäller begravningstraditionernas förändring. Avgränsning i tid 
och rum måste därför, kanske ännu mer än vid studiet av andra perioder, ses 
som det konkreta ramverk inom vilken social förändring kan studeras. När 
det gäller övergångsperiodens gravskick inom det nusvenska området har 
Mälardalens material fått en något obalanserad tyngd som utgångspunkt för 
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generella slutsatser, som exempelvis Fredrik Svanberg (2003) och Claes 
Theliander (2005) velat nyansera med sina regionalt avgränsade studier av 
Skåne respektive Västergötland. Dessa båda arbeten visar med all önskvärd 
tydlighet värdet av att beakta regionala traditionsformer och kristnandepro-
cessens varierande uttryck och förlopp. Föreliggande arkeologiska fallstudier 
har ett fokus i Skåneregionen, men avgränsas inte specifikt till detta område, 
eftersom material från olika platser och tider på olika sätt kan bidra till dis-
kussionen kring de frågor som är centrala här. Jag menar dock att fallstudier 
kan profilera och bejaka de unika uttryck som kanske riskerar förbises med 
mer kvantitativa metoder. 

På platser där kristnandet gick jämförelsevis snabbt, åtminstone i sin offi-
ciella form, har inte gravskickets förändring samma karaktäristik som på 
platser där processen var mer utdragen. Det är förmodligen inte en slump att 
Mälardalsområdet, där processen var säreget långsam, också uppvisar en 
ytterst specialiserad form av övergångsgravskick vilket särskilt syns i gra-
varnas yttre konstruktion i form av de rektangulära stensättningarna. Etable-
ringen av en sådan tradition kan, inom ramen för kristnandeprocessen, paral-
lelliseras till runstensresandet som i den mest intensiva resarperioden under 
1000-talet i Mälardalsområdet kan ses som en nygammal tradition med 
kristna konnotationer (Williams 1996). 

Hur ska vi studera det dynamiska förhållandet mellan tiden och rummet 
och den pågående processen utifrån den materiella kultur som gravarna ut-
gör? På senare år har en socialhistorisk teori utformats i kritik mot det gene-
raliserande metaperspektiv som dominerat den socialhistoriska diskursen 
(Magnússon 2003; 2006). Teorin Singularizing of history betonar värdet av 
mikrohistorien, att låta enskildheterna utgöra sina egna förklaringsramar utan 
att belastas av övergripande generaliseringar och därmed också förenklingar. 
Genom ett sådant förhållningssätt tillåts alla nyanser och aspekter att fram-
träda på materialets villkor, snarare än makroperspektivets (Magnússon 
2003; 2006). Nyligen har också teorins användbarhet för socialarkeologiska 
studier framhållits (Mímisson in prep). Den perspektivförskjutning som jag 
tidigare föreslagit som fördelaktig för studier av övergångsperiodens grav-
tradition kräver också nya metodologiska verktyg. Singularizing of history 
utgör här en inspirationskälla, även om ett makroperspektiv också är nöd-
vändigt för den övergripande förståelsen.  

I föreliggande studie kommer därför varje enskild plats att betraktas som 
en sluten enhet, ett slutet fynd, med en egen inre struktur som rymmer både 
tradition och innovation och ett unikt förhållande till, och individuella ut-
tryck för, den pågående kristnandeprocessen. På samma sätt som en sluten 
fyndkontext anses kunna ge unik information av kronologiskt och typolo-
giskt värde vill jag hävda att den enskilda graven i förhållande till gravplat-
sens norm, eller den enskilda gravplatsen i förhållande till den övergripande 
samhällsprocessen kan ge likartad information om relationen mellan de båda 
idétraditionerna.  
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De begravningstraditioner som kan identifieras på skilda gravplatser un-
der olika delar av perioden kommer inte att typologiseras som ”kristna” eller 
”förkristna” i bemärkelsen att de gravlagda individerna eller deras anhöriga 
kan tillskrivas en för oss urskiljbar religiös identitet. Det är sammansättning-
en och samverkan av olika ideologiska element i begravningspraktiken som 
får vara vägledande för tolkningen av närvarande kristen influens och fram-
för allt för tolkningen av människors förhållningssätt till en sådan influens. 
Det innebär att diskussionen om motiven bakom olika element i begrav-
ningspraktiken inom samma gravplats får ett mer operativt utgångsläge än 
om man förhåller sig till dessa uttryck utifrån ett motsatstänkande.  

En arbetsmetod som innebär ett jämförande moment i fråga om hur be-
gravningsritualens utformning för specifika åldersgrupper förhåller sig till 
övergripande normer inom samma begravningsplats kräver att dessa normer 
först identifieras och definieras. Det är gravplatsens ramverk i form av kon-
stanter och variabler som måste utgöra referensen för förståelsen av ålders-
specifika element i ritualens sammansättning. Det innebär att läsaren möjli-
gen kan uppleva fallstudierna som oproportionerligt utförliga gällande gene-
rella strukturer och att alltför lite fokus placeras på barn som grupp. Detta är 
dock nödvändigt av två skäl: för det första att det fortfarande saknas en till-
fredställande metod för att hantera övergångstidens gravar och gravplatser 
som integrerade enheter, fallstudierna (särskilt kap 8) ska därför delvis ses 
som en metodprövning. För det andra är det nödvändigt att identifiera det 
slutna fyndets konstitution (gravplatsens interna referenser) för att förstå 
enskilda, i detta fall åldersrelaterade, strukturer inom enheten.  

Jag menar att begravningsplatser med synkretistiskt uttryck har ett unikt 
värde då de i högre grad än andra rymmer omformning och nyskapande av 
begravningstraditioner och således i hög grad uttrycker ett rumsligt, tidsmäs-
sigt och socialt ”nu”. Jag kommer att argumentera för att en av de mest fram-
trädande förändringar som syns på dessa gravplatser är inkludering av barn, 
särskilt i spädbarnsålder. Syfte och motiv för denna inkludering kan studeras 
inom den slutna kontextens gravspråk och i förhållande till den övergripande 
synkretistiska referensramen. 
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3. Materialdiskussion 

Av skäl som tidigare diskuterats har föreliggande arbete en textbaserad (A) 
och en arkeologiskt baserad undersökningsdel (B). Textkällorna har en geo-
grafisk tyngdpunkt i Västnorden, till skillnad från de arkeologiska materialen 
som är från nusvenskt område. Undersökningsdel A och B representerar inte 
bara delvis olika regioner och perioder, materialen ger framförallt genom 
sina olikartade konstitutioner och motiv unika bilder av barndomen som 
konstruktion.  

Det finns naturligtvis problem med att integrera så olika material i samma 
arbete, framför allt vad gäller representativiteten i tid och rum. De frågor 
som aktualiseras i respektive undersökning är dock framförallt anpassade till 
materialens kapacitet och innehåll, det vill säga till de strukturer som materi-
alen i sig själva synliggör. Dessa förväntas på olika sätt bidra till förståelsen 
för förhållandet mellan den tidigaste barndomens konstruktion och kristnan-
deprocessen under sen vikingatid och tidig medeltid inom det skandinaviska 
kulturområdet.  

3.1 Textmaterial 
Syftet med textundersökningen är att teckna en bild av den mentalitetsstruk-
tur som kringgärdat barnets tidigaste sociala åldrar och i förekommande fall 
diskutera den konflikt mellan tradition och kristet nytänkande som den tidiga 
medeltiden i vissa avseenden innebar. Det är i första hand medeltida lagma-
terial från Norge och Sverige, samt i viss mån Island och Danmark, som 
ligger till grund för undersökningen. Passageritualer i livets början såsom de 
gestaltas i norrön prosa och dikt är också av värde samt, inte minst, den litte-
rära framställningen av barnutsättningspraktiken.  

Hänvisningar till textkällorna har för läsbarhetens skull utformats som no-
ter. I de fall hänvisning till respektive redaktion förts inom parentes enligt 
Harvardsystemets princip avser referensen redaktörers tolkning eller kom-
mentar.  

Västnordisk prosa och dikt 
Den weibullianska källkritiken kom i hög grad att påverka den vetenskapliga 
användningen av sagamaterialet under större delen av 1900-talet, men mate-
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rialet har under de senaste årtiondena åter aktualiserats som mentalitetshisto-
risk källa till den medeltida människans kulturella normvärld (för översikt av 
sagaforskningen, se Wallette 2004).  

Det medeltida prosa- och diktmaterialet har här inledningsvis inventerats 
översiktligt utifrån översättningar medan den tolkande läsningen baserats på 
såväl översättningar som textutgåvor på originalspråk. Då läsekretsen för-
väntas kunna utgöras av såväl arkeologer som språkinriktade forskare har jag 
sett det som särskilt angeläget att båda kategorierna genomgående refereras i 
noterna. 

De sagor av västnordiskt ursprung som behandlas här tillhör de traditio-
nella kategorierna fornaldarsagor, islänninga- eller släktsagor, kungasagor 
och i begränsad utsträckning även samtidssagor och biskopsagor. Fornaldar-
sagorna är förhållandevis yngre källor med mytiska och fantasifulla motiv 
som utspelas i en odefinierad forntid och dateras företrädesvis till 1300-
1400-tal (Wallette 2004, 31-32). Dessa har dock på senare år kommit att 
betraktas med förnyat intresse av historiker, tack vare det mentalitetshisto-
riska värde de besitter i egenskap av ideologiska litterära textkonstruktioner 
(se t.ex. Jakobsson et al. 2003). Släktsagorna är till sitt innehåll mer realis-
tiskt framställda än fornaldarsagorna och utspelas under den isländska kolo-
nisationen och framåt. Den skriftliga sammanställningen av sagorna påbör-
jades under 1200-talet och kom under 1300-talet att samlas i mer samman-
hållna redaktioner. Släktsagorna präglas av många och utförliga genealogier 
och behandlar familjers, gårdars eller individers öden, ofta över flera genera-
tioner, där individernas karaktäristik gestaltas exempelvis genom handlings- 
och kommunikationsmönster, dygder och utseende (se t.ex. Österberg 1991; 
Wallette 2004, 32-33).  

Kungasagorna tillhör också den mer realistiska genren och författades 
framför allt under 1200-talet. Den främsta redaktören för kungasagorna är 
Snorre Sturlasson (1174-1241), vars samling av kungabiografier benämns 
Heimskringla efter redaktionens inledningsord. Kungasagorna har här be-
handlats utifrån Karl G. Johanssons översättningsverk Nordiska kungasagor 
(1992). De sträcker sig från de mytiska Ynglingakungarnas forntid in i för-
fattarnas samtid och hör därmed till dels genren samtidssagor, liksom bis-
kopssagorna. Den översättning som huvudsakligen använts för den översikt-
liga orienteringen av det övriga sagamaterialet är i första hand Hjalmar Al-
vings verk Isländska sagor ([1935-1945] 1998), som kompletterats med Åke 
Ohlmarks De isländska sagorna i tolkning (1962-1964) eftersom redaktörer-
na behandlar delvis olika texter.  

Medan Alving i princip uteslutande har översatt släktsagor har Ohlmarks, 
med visst fokus på denna kategori, även innefattat fornaldars- och samtids-
sagor samt enstaka biskopssagor. Ohlmarks behandlar även de viktiga ver-
ken Íslendingabók och Landnámabók. Dessa båda källor har en särställning i 
den västnordiska medeltidslitteraturen, då de skiljer sig stilistiskt och inne-
hålls- och dateringsmässigt från övriga sagaverk. Íslendingabók beskriver 
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islänningarnas historia och tillskrivs författaren Ári Þorgilsson (död 1148), 
medan den nu förlorade ursprungsversionen av Landnámabók tillskrivs 
Styrmir Kárason (död 1245) och behandlar den första kolonisationen av Is-
land (Clover 1982, 149-151).  

Diktmaterial i form av skaldeverser och eddadiktningen fick sin skriftliga 
form under samma tidsepok som prosan, men anses traditionellt besitta ett 
högre källvärde på grund av den bundna formen i versmått (se t.ex. Lönnroth 
1997). Skaldedikter återfinns i sagalitteraturen, i andra fall har hjälte- och 
gudadikter samlats i sammanhållna verk som Poetiska Eddan. Eddadiktning-
en behandlas här utifrån Gustav Neckels (1927) redaktion och i översättning 
av Björn Collinder (1993). Gällande övrig sagalitteratur har publikation i 
serierna Íslenzk fornrit och Íslendinga sögur konsulterats för textnära läs-
ning.  

Sagalitteraturen har behandlats enligt olika principer av olika översättare 
vad gäller uppdelning och rubricering. I samtliga fall är det kapitelindelning-
en i originalspråksutgåvan som anges här. Vad gäller namnbruk har dock 
översättarens (företrädesvis svenska) namnformer återgivits, för att underlät-
ta läsarens orientering i refererade verk. 

Då texter på arabiska och latin händelsevis förekommer anges enbart det 
aktuella översättningsverket, där även referens till originaltext återfinns.  

Medeltidslagar 
Rättshistorikern Elsa Sjöholm har kommit att bli den främsta representanten 
för den vetenskapssyn som starkt kritiserat användandet av medeltida skan-
dinaviskt lagmaterial som källa till äldre rättstradition inom kulturområdet. 
Hennes arbeten kom att intensifiera diskussionen om lagtexters användbar-
het för studiet av äldre rättstradition (t.ex. Sjöholm 1976; 1988). Sjöholm 
argumenterar utifrån jämförelse med kanonisk och lombardisk lag för att de 
skandinaviska medeltidslagarna är medeltida nykonstruktioner, närmast av-
skrifter av kanonisk och romersk rätt, utan grund i inhemsk äldre tradition. 
Hennes arbete har dock kommit att kritiseras. Kritiken har framförallt gällt 
metodologiska svagheter, brist på kontextualisering, valet av källor och brist-
fälligt underlag för tolkningen av äldre medeltida maktorganisation (för 
översikt av Sjöholms argument och den huvudsakliga kritiken därav, se 
Sanmark 2004, 134-137 med referenser).  

Sjöholms kritik till trots, tycks majoriteten forskare sluta sig till uppfatt-
ningen att de medeltida texteditionerna, med inbördes variation, snarast re-
presenterar en hel process, med spår av äldre rättstradition, muntliga och 
skriftliga revisioner och sena tillägg (se t.ex. Fenger 1987; Foote 1987; Nor-
seng 1991; Brink 2002; Sanmark 2004). 

Skandinaviska medeltida lagmaterial från Norge, Sverige, Danmark  samt 
Island behandlas i något varierande utsträckning i föreliggande undersök-
ning. Skånelagen, som har gällt för nuvarande Skåne, Halland, Blekinge och 
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på Bornholm, ingår också i Åke Holmbäcks och Elias Wesséns verk Svenska 
medeltidslagar tolkade och översatta för nutidens svenskar (1979) som jäm-
te den fornsvenska utgåvan Samling af Sweriges gamla lagar av Carl Johan 
Schlyter och Hans Samuel Collin (1828-1877) utgör den huvudsakligen kon-
sulterade tolkningen av de svenska lagtexterna. Då den isländska lagsam-
lingen Grágás från fristatstiden berörs är det Vilhjálmur Finsens utgåva 
(1852-1879) som använts. Från danskt område har den forndanska utgåvan 
Danmarks Gamle Landskapslove med kirkelovene (1933-1942) och översätt-
ningsverket Danmarks gamle Love paa nutidsdansk (1945-48) av Erik Kro-
man och Stig Iuul legat till grund för diskussionen. 

Det norska lagmaterialet har en särställning bland de äldre nordiska 
rättskällorna då det representerar den äldsta dokumenterade skandinaviska 
rättstraditionen. De äldre redaktionerna av norsk lag befattar sig bland annat 
utförligt med barnutsättningsbruket, varför analysen har ett särskilt fokus på 
dessa passager. Det svenska materialet, inklusive Skånelagen, är särskilt 
värdefullt genom den geografiska närhet till gravmaterialen som undersöks 
och de paralleller till äldre rätt från norskt område som föreligger. De svens-
ka respektive norska materialen har därför en något mer framträdande plats i 
undersökningen.  

De äldsta norska lagarna har behandlats utifrån Rudolph Keysers och Pe-
ter Andreas Munchs redigering i verket Norges Gamle Love (1846-1895). 
Jämförelser har gjorts med flertal översättningar och tolkningar av olika 
passager som Juha Pentikäinens (1968) översättningar av de delar i den 
norska rätten som behandlar barnutsättningsförbudet och Else Mundals 
(1987; 1989) tolkningar av samma texter. De mest centrala delarna har för 
läsbarhetens skull också översatts till svenska då ingen sådan översättning 
mig veterligen föreligger. Dateringen av lagtexterna har diskuterats intensivt, 
men då detta inte är av central betydelse för föreliggande analys räcker för 
närvarande konstaterandet att de bevarade norska redaktionerna är huvud-
sakligen äldre än de övriga bevarande medeltidslagarna. De norska lagtex-
terna dateras allmänt till 1100-talet men kan, liksom exempelvis Grágás, 
innehålla element av högre ålder (jfr Foote 1987; Sanmark 2004, 133-145 
med referenser). 

Den huvudkodex som använts vid utgåvan av äldre Gulatingslagens sak-
nar balkindelning, en sådan har dock tillförts av redaktörerna som därför 
följs här. Referenserna hänvisar till aktuell balk och kapitelnummer. Äldre 
Frostatingslagen saknar också ursprunglig balkindelning men är indelad i 16 
delar, var och en med fristående löpande kapitelnumrering. Här hänvisas 
därför till del och kapitel, exempelvis 2:3 för referens till andra delens (mot-
svarande kristenrättens) tredje kapitel (om nöddopsförfarande). Av äldre 
Borgartingslagen finns endast kristenrättsbestämmelserna bevarade, dock i 
tre olika versioner. Versionerna anges med romerska siffror följt av kapitel-
nummer efter redaktörernas indelning: exempelvis III:1 för hänvisning till 
tredje versionens första kapitel. 
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Av äldre Eidsivatingslagen är, liksom av äldre Borgartingslagen, endast 
kristenrättsbestämmelserna bevarade och föreligger liksom där i tre ganska 
avvikande versioner. Samma hänvisningsprincip används därför för de båda 
lagarna. 

De svenska landskapslagarna avlöstes vid mitten av 1300-talet av Magnus 
Erikssons lands- och stadslag. De lagkodifieringar som föreligger har där-
med varit i bruk före 1300-talets mitt. Handskrifterna dateras generellt till 
1200- och 1300-talen, men förväntas ha haft äldre förlagor vars ålder och 
utformning är oklar (jfr t.ex. Brink 2002; se också Holmbäck & Wessén, 
respektive lag). För de danska lagverkens del är det texter som tillkommit 
före år 1500 som beaktats här (genomgående text 1, se respektive lag).  

De svenska landskapslagarna har, som tidigare nämnts, huvudsakligen 
behandlats utifrån Schlyters fornsvenska utgåvan i jämförelse med Holm-
bäck och Wesséns tolkande redaktion. Angivande av lag, balk, kapitel och i 
förekommande fall paragraf samt sidnummer avser den fornsvenska utgåvan, 
följt av hänvisning till aktuell översättning. Samma princip gäller även de 
danska lagverken. Redaktörernas balk- och kapitelindelning har i dessa fall 
följts, även i de fall en sådan uppdelning saknas i handskrifterna. Dalalagen 
har av Schlyter benämnts som en äldre kodex av Västmannalagen och åter-
finns således i samma band som denna (bd 5). Texten har dock på goda 
grunder identifierats som den lagsaga som gällt för Dalarna, varför detta inte 
problematiseras vidare här (jfr DL, Holmbäck & Wessén 1979b, XIII-XVI 
med referenser).   

Den medeltida lagen bör främst ses som ett uttryck för samtida angelä-
genheter. Att rättstraditionen i sig också förhåller sig till historien och till 
den pågående samhällsprocessen ska dock beröras närmare i de kommande 
kapitlen. Jag kommer därför inte att vidare fördjupa diskussionen om enskil-
da lagars eventuella datering eller åldersskikt utan betraktar dem, som tidiga-
re nämnts, som samtidsdokument giltiga för den tid i vilken de kodifierats, 
det vill säga det officiellt kristna skandinaviska kulturområdet. De norska 
lagarna förväntas därvidlag representera ett tidigare skede i processen.  

3.2 Gravmaterial 
Den arkeologiska undersökningsdelen består av tre skilda analyser (kap 7-9). 
Den jämförande studien i kapitel 7 bygger på en sammanställning av trettio 
olika gravmaterial vars syfte är att tydliggöra tidsmässiga skillnader i fråga 
om antalet begravda barn på gravfälten. Materialen har valts utifrån kriteri-
erna att osteologisk bearbetning med angivande av antal individer, bestäm-
ningsgrad och ålder ska finnas och att dateringen är fastställd. Vidare källkri-
tisk diskussion förs i samband med analysen.  

De två gravmaterial som valts för fallstudier (kap 8 och 9) framstår som 
exceptionella på olika sätt i förhållande till andra senvikingatida eller tidig-
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kristna material. Trots de fördelar som föreligger med att arbeta med geogra-
fiskt närliggande material var detta inte en avgörande faktor för urvalet. Det 
är tidsställningen och den tidigkristna respektive synkretistiska karaktären 
jämte goda bevaringsförhållanden som har varit vägledande vid urvalet. Jag 
ser det också som en stor fördel att de osteologiska analyserna har utförts av 
samma person (Caroline Arcini) och därmed på samma bedömningsgrund.  

Analysfokus i de båda fallstudierna motiveras också av materialens förut-
sättningar, vilket ska beröras i den följande diskussionen. Gravmaterialen 
presenteras mer utförligt i anslutning till fallstudierna.   

Utgångspunkten för analyserna av det synkretistiska gravfältet i Fjälkinge 
och den tidigmedeltida Kattesundskyrkogården är i stora drag gemensam: 
gravplatserna ses som slutna fynd med unika förhållande till kristnandepro-
cessen. I båda fallen ses referensverket för begravningstraditionerna som, 
åtminstone delvis, synkretistiskt. Kattesundskyrkogården kan typologiseras 
som ”kristen”, då det är en institutionaliserad kyrkogård. Den tidiga date-
ringen och de gemensamma drag som kan ses i de båda platsernas gravspråk 
föranleder även en kortare diskussion kring uttryck för traditionella idévär-
den på kyrkogården. Den kristna rumsideologi som präglar kyrkogårdars 
konstitution är av stor betydelse för förståelsen av hierarkiska strukturer, 
varför det rumsliga förhållandet har fått en framträdande plats i fallstudien 
av Kattesund medan fokus i fråga om Fjälkingegravfältet i högre grad riktas 
mot sammansättningen av begravningsritualerna. De båda fallstudierna ska, 
liksom den textbaserade undersökningen, ses som enskildheter där framträ-
dande strukturer har varit vägledande för analysens utformning. Jag ser det 
heller inte som ett problem att de båda fallstudierna har delvis olika under-
sökningsfokus; det är en metodologisk konsekvens av att materialet tillåts 
utgöra sin egen referensram. 

Fjälkingegravfältet 
Gravfältet, beläget centralt i nuvarande Fjälkinge 35:60 m.fl. (RAÄ 18 och 
19), undersöktes 1990 vid en exploateringsundersökning av länsmuseet (nu-
mera regionmuseet) i Kristianstad. Vid grävningen totalundersöktes ett om-
råde på 7000 kvm, varvid gravar från sen vikingatid dokumenterades jämte 
neolitiskt boplatsmaterial och flera huskonstruktioner från såväl 4-500-tal 
som senmedeltid/tidig historisk tid (Helgesson 1996, 1-6, 12-14, 18). Samt-
liga dokumenterade gravanläggningar är skelettgravar, med eller utan kista. 
Gravfältet har troligen varit i bruk under drygt 100 år från 900-talets början, 
med tyngdpunkt i 900-talets senare hälft (se vidare kap 8 om dateringsgrun-
der).  

Analysen är baserad på Helgessons (1996) grävrapport samt dokumenta-
tionsmaterial, främst i form av foton som förvaras på Regionmuseet i Kristi-
anstad och föremål från gravarna som förvaras på Lunds universitets histo-
riska museum (LUHM-nr: 30 391). Kompletterande uppgifter har inhämtats 
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från grävningsledare Bertil Helgesson (antikvarie vid Regionmuseet i Kristi-
anstad). De osteologiska uppgifterna baseras på Arcinis redogörelse i rappor-
ten samt i viss mån den kompletterande undersökning som utfördes av en 
studentgrupp i Lund (Kloo et al. 1999). 

Inga yttre gravkonstruktioner i form av gravmarkeringar kunde noteras, 
vilket kan vara ett ursprungligt förhållande eller en följd av den sentida od-
lingsverksamheten. Denna har dock inte märkbart stört de underliggande 
gravarna som istället var mycket välbevarade och framträdde tydligt i den 
ljusa sanden. De goda bevaringsförhållandena för obränt ben, gravarnas i 
huvudsak orubbade läge och den utförliga dokumentationen medger en ingå-
ende analys av såväl begravningsritualens utformning som kroppsarrange-
ring. I de fall schakt- eller kiststorlek anges, är det mått tagna direkt efter 
avbaningen och i konstruktionernas övre skikt som avses (Helgesson, munt-
lig uppg. 080214).  

Hur stor del av gravfältet som undersökts är okänt, men då gravplatsen 
saknar naturlig begränsning i väst får denna betraktas som delundersökt 
(Helgesson 1996, 6; Arcini & Helgesson 1996). Inom det undersökta områ-
det kan dock samtliga begravda individer med relativt stor säkerhet sägas 
vara dokumenterade, dessa har också utan undantag kunnat åldersbestäm-
mas. Den osteologiska bestämningen av individers kön, ålder och patologis-
ka avvikelser har utförts av Caroline Arcini (bilaga 6 i Helgesson 1996). 
Benmaterialets goda kondition har medfört att biologisk ålder har kunnat 
bestämmas med stor precision, vilket är en grundläggande förutsättning för 
den analys av sociala ålderskonstruktioner som är central i den kommande 
fallstudien. Det goda dokumentationsläget gällande gravarnas konstruktions-
detaljer och arrangemang föranleder ett diskussionsfokus kring just begrav-
ningsritualens utformning i förhållande till den begravda individens biolo-
giska ålder. Av särskilt värde är de välbevarade keramikkärl som endast 
återfanns i barngravar samt gravarnas orientering och kropparnas position 
som med få undantag har kunnat bestämmas.  

Fjälkingegravfältet lämpar sig således främst för analys av inre konstruk-
tionsdetaljer och begravningsritualens utformning i förhållande till ålder. 
Strukturer av rumslig karaktär är inte framträdande på samma sätt som i 
Kattesund, med undantag för förhållandet mellan äldre huskonstruktioner 
och gravar vilket kommer att diskuteras. 

Kattesundskyrkogården 
Lämningar efter kyrkan och kyrkogården öster om Trinitatiskyrkan i Lund 
har delundersökts vid tre skilda tillfällen: den så kallade Thuletomten 1961, 
PK-bankens tomt 1974-75 och vid en kulvertgrävning i Kattesundsgatan 
1974. Resultaten från de två förstnämnda undersökningarna har publicerats 
separat (Blomqvist 1963; Mårtensson 1976) medan det ännu inte föreligger 
någon rapportliknande publicering för kulvertgrävningen. Kyrkogården är 
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därmed närmast att betraktas som totalundersökt, sånär som på två västöst-
ligt orienterade markremsor strax norr om kyrkobyggnaden (se fig 9.1, kap 
9).   

Kyrkans och begravningsplatsens användningsperiod har daterats dendro-
kronologiskt till ca 1050/60-1100 (Bartholin 1976; Cinthio 1996). Den tidiga 
dateringen och korta brukningstiden, frånvaron av omfattande störning, jäm-
te den goda bevaringsgrad som det tillvaratagna benmaterialet uppvisade (jfr 
Arcini 1999) och att platsen är i det närmaste totalundersökt har motiverat 
valet av den så kallade Kattesundskyrkogården för föreliggande fallstudie. 
Det finns förvisso ett äldre kyrkogårdsmaterial inom samma område (Trini-
tatis, anlagd ca 990), detta är dock behäftat med en mer betydande källpro-
blematik bland annat på grund av att den endast är delvis undersökt och att 
kyrkogården brukades fram till reformationen. 

Föreliggande fallstudie är delvis baserad på de två relativt omfattande 
grävningspublikationerna (Blomqvist 1963; Mårtensson 1976). Då dessa 
dock saknar katalogisk redogörelse för enskilda gravar har fältdokumenta-
tionen som förvaras på Kulturens Lundaarkiv utgjort grundmaterial för min 
undersökning. Det är företrädesvis fältritningar i plan och profil samt den 
omfattande fotodokumentationen som har använts. Då materialet är bitvis 
svåröverskådligt hade en samlad rapportering av undersökningarna av Katte-
sundskyrkan och dess kyrkogård varit ett synnerligen värdefullt tillskott till 
medeltidsforskningen, en sådan katalogredogörelse har dock inte varit möjlig 
att göra inom ramen för denna tematiskt inriktade fallstudie.  

Vid de skilda undersökningarna har separata löpnummerserier nyttjats för 
dokumentationen, vilket innebär risk för sammanblandning vid angivandet 
av anläggningsnummer. Jag har därför försett anläggningsnumren med kod 
T (=Thuletomten, kvarteret Färgaren 22, KM: 53436) för gravar undersökta 
1961 i området söder om stavkyrkan och stavkyrkans södra del, P (=PK-
bankens tomt, kvarteret S:t Clemens 8, KM: 66166) för gravar undersökta år 
1974-75 omfattande huvuddelen av området norr om kyrkan och K 
(=Kattesundsgatan, KM: 66394) för kulvertgrävningen 1974 som berörde 
kyrkobyggnadens norra del och de närmast liggande gravarna i norr. Jag vill 
således göra läsaren uppmärksam på att det exempelvis finns tre olika gravar 
med anläggningsnummer 1. För härledning till område och dokumentation 
hänvisas därför till den vägledande kodbeteckningen. Figurerna i kapitel 9 
baseras på fältdokumentation och den arkeologiska generalkartan över Lund, 
Kulturens Lundaarkiv. 

Förutom kortfattade noteringar på ritningarna saknas närmare beskrivning 
av enskilda gravar i dokumentationsmaterialet. Vid undersökningarna har 
kistornas konstruktioner, och i viss mån förekomst och arrangering av grav-
käppar, varit i tydligt fokus medan övriga detaljer i gravskicket har doku-
menterats i varierande utsträckning. I detta avseende är det således foton och 
de mer eller mindre detaljerade ritningarna som fått ligga till grund för ana-
lysen, vilket i sig innebär skilda moment av urval och tolkning redan vid 
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materialbearbetningen. Det kan också noteras att kistor i flera fall dokumen-
terats men utan att skelettdelar ritats, samt att benmaterial inte alltid tagits 
tillvara.  

Dokumentationen från de tre undersökningarna varierar något i detaljri-
kedom och metodik. Stor vikt har överlag lagts vid fotodokumentationen. I 
fråga om detaljstudie av till exempel kroppsställningar och placeringen av 
gravkäppar utgör fotografierna dock inte ett homogent underlag. När det 
gäller kroppsställningar är det också av betydelse att ett stort antal kistgravar 
var mycket omrörda, vilket ytterligare bidrar till att minska antalet möjliga 
observationer. I förhållande till fjälkingematerialet är därför tolkningen av 
kroppsarrangering och detaljer i begravningsritualens utformning betydligt 
mer begränsad, såtillvida att diskussionen fått inriktas på generella tendenser 
och enskilda observationer snarare än kvantitativa jämförelser mellan ål-
dersgrupper.  

Sociala ålderskonstruktioner kommer för kyrkogårdens vidkommande 
framförallt att tolkas utifrån den rumsgestaltning som tycks ha varit central i 
medeltida begravningsideologi (se vidare kap 2.3 och 9). Materialbearbet-
ningen har därför i hög grad inriktats på gravarnas lokalisering i förhållande 
till den osteologiska informationen. 

För lokaliseringen av gravar har fältdokumentationen jämförts med den 
arkeologiska generalkartan över Lund och i någon utsträckning även med 
fotomaterialet (Kulturens Lundaarkiv) samt grävningspublikationerna 
(Blomqvist 1963; i viss mån även Mårtensson 1976, gravarna på översikts-
planen saknar här dock numrering). Lokaliseringen av enskilda gravar inom 
området visade sig bitvis problematisk, vilket i än högre grad gäller samban-
det mellan en arkeologisk enhet (grav dokumenterad på ritning och försedd 
med anläggningsnummer) och osteologisk enhet (identifikation av individ/-
er, försedd med anläggningsnummer). Jag har härvidlag fått mycket värde-
full hjälp av Maria Cinthio som vänligen ställt sitt omfattande arbetsmaterial 
och sin sakkunskap till mitt förfogande.  

Det angivna antalet kända gravläggningar inom Kattesundskyrkogården 
har varierat från 338 (Cinthio 2002) till 332 (Mårtensson 1976, 114, se också 
Arcini 1999, 48 som anger 336 gravar), vilket troligen är en följd av det nå-
got snåriga dokumentationsläget. Som mest är således 338 helt eller delvis 
dokumenterade gravar lokaliserade inom området och vid Arcinis osteolo-
giska bearbetning kunde 263 individer åldersbedömas. Av dokumentationen 
framgår dessutom att en mängd lösa skelettdelar återfanns i jorden, vilka 
torde härröra från söndergrävda gravar.  

Då två eller fler individer har identifierats i skelettmaterial knutet till 
samma arkeologiska enhet har kiststorleken varit vägledande vid bedöm-
ningen av viken individ som primärt hör till den dokumenterade graven. I 
vissa fall har kiststorleken otvetydigt angivit vilken osteologisk enhet som 
bör relateras till den arkeologiska, exempelvis då en vuxen och ett barn är 
osteologiskt identifierade och kistan tydligt anpassad till den yngre indivi-
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den. Om individerna båda har bedömts vara i vuxen ålder har jag noterat 
graven som vuxengrav, men endast räknat med en individ. Det är möjligt att 
det i något eller några av dessa fall (sammanlagt tretton stycken, varav ingen 
från PK-grävningen) rör sig om en dubbelbegravning, men då inga fall av 
flera individer i samma schakt eller kista har dokumenterats in situ eller no-
terats av arkeologerna i fält, finner jag det mindre troligt. Osteologiska enhe-
ter vars arkeologiska motsvarighet inte har kunnat återfinnas i dokumenta-
tionsmaterialet har avförts från analysen.  

När det gäller den osteologiska bearbetningen, utförd av Caroline Arcini 
och tematiskt publicerad i hennes avhandling Health and disease in early 
Lund (1999), har jag också fått tillgång till Arcinis och Cinthios arbetsmate-
rial, framförallt i form av osteologiska listor med bestämning av individers 
ålder, kön och patologiska avvikelser, för vilket jag är mycket tacksam. För 
kriterier och källkritisk diskussion gällande den osteologiska bearbetningen 
hänvisas till Arcini (1999).  

En fjärdedel av gravarna har inte undergått osteologisk åldersbedömning, 
eftersom benmaterial saknats eller inte kunnat bestämmas. I de fall det har 
varit möjligt har istället arkeologisk ålder, eller ”metrisk ålder” tillämpats. 
Måtten motsvarar kistornas eller skelettens längd (mått upp till 60 cm be-
döms som spädbarn, mått mellan 60 och 130 cm som barn och över 130 cm 
som ungdom/vuxen: jfr Arcini 1999, 48). De gravar som endast delunder-
sökts (särskilt från Thuletomten där grävningen utfördes med kvarlämnade 
schaktbänkar i rutnät) och vars storlek därför inte har kunnat mätas, har av-
förts från analysen. De arkeologiska åldersbedömningarna får betraktas som 
ungefärliga, men fungerar som ett viktigt komplement till den osteologiskt 
bestämda gruppen som också tjänstgör som test- eller kontrollgrupp för den 
arkeologiska bedömningen. Den osteologiskt bedömda gruppen omfattar 
247, och den arkeologiskt bedömda sjuttiofyra, individer med känd grav-
plats. 

Fallstudien kommer därmed att omfatta de 321 gravar där gravplatsen har 
kunnat fastställas med relativt god säkerhet genom fältdokumentationen och 
där individens ålder har kunnat bedömas genom osteologisk bedömning eller 
kistans/skelettets längd. 

Valet att utforma denna fallstudie kring det rumsliga förhållandet mellan 
grav och kyrkobyggnad motiveras delvis av materialets förutsättningar, men 
främst av det faktum att den kristna rumsideologin tycks innefattat ålder som 
en av de principer som har inverkat på gravarnas placering inom kyrkogårds-
rummet. Förhållandet mellan biologisk ålder och gravens placering i relation 
till kyrkobyggnaden är således en framträdande struktur inom denna i övrigt 
relativt homogena gravmiljö. 
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Undersökningsdel A:  
Barnutsättning, social introduktion och 
kvalifikation – framställningar av tidig 
barndom i medeltida textmaterial 
I vårt västerländska samhälle finns idag ett betydande fokus på biologiska 
distinktioner och bindningar mellan människor. Ett tydligt uttryck för detta 
är våra juridiska definitioner av till exempel pensions-, myndighets- och 
skolpliktsålder som grundas på kronologisk ålder, regleringar kring abort 
som har kronologisk eller biologisk ålder som grund och den juridiska vikten 
av biologiskt släktskap.  

Även om biologiskt släktskap och kronologisk ålder inte saknade betydel-
se i det förkristna samhället, tycks dock sociala distinktioner ha varit vida 
mer betydelsebärande. Allianser, framför allt i samhällets övre skikt, upprät-
tades inte minst genom äktenskapsförbindelser som genom det bilaterala 
släktskapssystemet bidrog till att skapa ett unikt nätverk av relationer kring 
varje individ. Begreppsuppfattning om legitima och illegitima ättlingar blev 
därmed främst en konsekvens av äktenskapet som social och ekonomisk 
institution (B. Sawyer 1992, 34-40; Jochens 1995, 20-24; Clunies Ross 
1998, 68-71, 108-109 med referenser).  

Vid emigrationen till Island ersattes till stor del den norska förfädersori-
enterade odalsprincipen som social grundorganisation av ett mer intensifierat 
nätverksbygge grundat på socialt upprättade band som fostbrödraskap, for-
maliserad vänskap och handelskompanjonskap (Clunies Ross 1998, 109-
110). Det är därmed möjligt att den medeltida isländska litteraturen i högre 
grad betonar de sociala förbundens betydelse än vad som var fallet i kultur-
området i stort. I ett större sammanhang är det dock tydligt att det även före 
och utanför den isländska kolonisationen fanns en kulturell organisation i 
Skandinavien som till stor del byggdes på sociala distinktioner och institu-
tioner som exempelvis allianser, äktenskap, gemensamma rituella måltider 
och gåvoförbindelser (se t.ex. Enright 1996; Herschend 1997, 62-87; Bagge 
1998, 53-74; Clunies Ross 1998, 68-71; Nordberg 2004).  

Sociala band upprättades och bekräftades i ritualiserad form och i vittnens 
närvaro. Inte minst tydligt syns detta i traditioner som sängledning vid äk-
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tenskap där samlaget fullbordade alliansen och vid ätteledning av illegitima 
arvingar i den offentliga miljön vid tinget eller ölgille på gården. Det är mot 
denna bakgrund som ritualerna som förknippas med livsprocessens olika 
skeden bör ses.  

De ritualer som kan spåras, framför allt i skriftliga källor, har med all sä-
kerhet haft specifika och tydliga funktioner, även om våra möjligheter att 
tolka och förstå dessa i sitt sammanhang varierar. Margaret Clunies Ross 
(2002) har påpekat att beskrivningar av myter är påtagligt närvarande i den 
norröna litteraturen, medan motsvarande beskrivningar av ritualer är lika 
påtagligt frånvarande. Hon menar att detta till största delen beror på att my-
ten, i muntlig eller skriftlig traditionsform, kan genomgå textuella omvand-
lingar och överleva trots tidsmässig och kulturell distans till dess ursprungs-
funktion. Ritualen existerar däremot endast då den praktiseras i realtid av 
verkliga människor. Skulle den genomgå radikal förändring eller upphöra att 
praktiseras är risken stor att den snabbt faller i glömska. De inhemska, krist-
na historieskrivarna hade också av egna ideologiska skäl olika strategier för 
distansering från, och undvikande av, alltför ingående beskrivning av ritualer 
med förkristet ursprung (Clunies Ross 2002, 20-26).  

”Ritual” definieras här i sin vida bemärkelse i linje med Clunies Ross 
som:  

(…) varje handling med symbolisk innebörd, som grundar sig på vedertagna 
regler och tillhandahåller ett meningsfullt sätt för dem som deltar i handling-
en att hantera sådana händelser och trosföreställningar som formar deras liv. 
(Clunies Ross 2002, 16).  

 
Arkeologiska material har till stor del bidragit till vår förståelse av den skan-
dinaviska förkristna ritual som praktiserats i offentliga sammanhang och som 
kan tolkas som kollektivt delad i någon bemärkelse, till exempel i Borg i 
Östergötland, Lunda i Södermanland och i skånska Uppåkra  (Nielsen 1997; 
G. Andersson 2006; L. Larsson 2006). När det gäller ritualer av passageka-
raktär relaterade till individens transformation från ett socialt stadium till ett 
annat utgörs det arkeologiska källmaterial som kan bindas till individer 
främst av gravkontexter. Passageritualer förknippade med döden har med 
framgång analyserats och diskuterats utifrån arkeologiskt material under 
minst ett århundrade.  

Varje levande samhälle har också ritualer som markerar övergången mel-
lan olika livsfaser och sociala tillstånd, vilket dock är betydligt svårare att 
diskutera enbart utifrån materiell kultur. Vad som i någon mån kan förväntas 
ha påverkat utformningen av enskilda begravningsritualer är innebörden av 
det sociala tillstånd som individen befann sig i vid dödstillfället och dödens, 
men mycket sällan livets, transformationsritualer. För att kunna diskutera 
den tidiga barndomens sociala stadier och ritualer förknippade med trans-
formationen mellan dessa krävs därför ett komparativt studium med det 
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skriftliga källmaterialet. I följande kapitel kommer företeelser diskuteras 
som kan relateras till den tidiga barndomskonstruktionen, så som de framträ-
der i medeltida textmaterial. Fokus kommer att riktas mot barnutsättningens 
mentala och social konstruktion och introducerande passageritualer i det 
sociala livets början. Studiet av passageritualer och barnutsättning och den 
process som ledde fram till nya definitioner och omformulering av dessa 
företeelser utgör ett perspektiv på kristnandeprocessen som tidigare sällan 
utnyttjats inom forskningen. 

Det föreligger en betydande skillnad mellan den kristna ritual som vid ti-
den för det skriftliga materialets redigering var standardiserad i princip över 
hela det romersk-katolska området och den skandinaviska tidigkristna ritual 
som i ett tidigt skede var varierad till en näst intill förvildad form (DuBois 
2006, 74-75). Ritual med rötter i den förkristna traditionen förefaller ha varit 
så föränderlig, med stor variation över tid och rum, att den dokumentation 
som företogs till en början lika mycket kan ha syftat till att förstå och defini-
era detta ”den nya religionens tredje ben”, som att beskriva en avlägsen tids 
religiösa praktik (DuBois 2006, 74). De uppgifter om ritualer som återfinns i 
sagamaterial och lagtexter måste därför förväntas kunna representera väx-
lande nivåer av standardisering. Därmed kan inte uppgifter om till exempel 
bröstgivningens specifika funktion, såsom den framträder i den ena eller 
andra lagredaktionen, hållas som giltiga för hela kulturområdet eller perio-
den före, under och efter religionsmötet. Däremot kan den mentalitetsmässi-
ga grundstrukturen bakom en sådan ritual förväntas ha viss allmän giltighet, 
vilket också stöds av de gemensamma drag som framträder i texterna med 
skiftande ålder och från olika områden.  

Den sociala kod som har styrt ett kristet färgat medeltida barndomskon-
cept är relativt framträdande och tydligt formulerad. Det är framför allt själs-
aspekten som värnas genom dopet som inkorporationsritual och påbud om 
begravning för alla döpta avlidna barn. Det är naturligtvis möjligt att ritualer 
av icke-kristen karaktär nyskapades under en övergångsperiod men kanske 
mera troligt att de, i egenskap av komponenter inom en seg struktur som inte 
skulle vara fullständigt förändrad förrän långt in i medeltid, är delar av ett 
äldre, traditionellt barndomsbegrepp som i realiteten skilde sig från det krist-
na.  

Ett liknande förhållande kan tänkas vara giltigt för barnutsättningen som 
social konstruktion. Förbudet mot barnutsättning som framträder som en av 
de högst prioriterade frågorna i den tidigkristna lagregleringen kan ses som 
ett uttryck för en strävan att omformulera och skapa giltighet för den nya 
sociala koden. Det är i konfliktsfären mellan nya påbud och förbud och vad 
som kan tolkas som levd praktik, som en äldre traditionell uppfattning om 
barndomens början kan skönjas. Lagtexterna är dock i dessa partier påtagligt 
otydliga och svårtolkade. Denna otydlighet kan antingen förstås ett uttryck 
för att barnutsättningspraktiken vid tiden för textformuleringen redan tillhör-
de det förgångna och därmed i grunden var obekant för författarna eller, 
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vilket möjligen är mer troligt, att texternas ambivalenta förhållningssätt be-
ror på att praktiken vid tiden för lagredigeringen var starkt ifrågasatt och 
under omställning. Den främsta motiveringen till en sådan tolkningsingång 
är den påfallande konsekvens som föreligger på ett övergripande mentali-
tetsmässigt plan mellan lagtexter och den litterära produktionen (se vidare 
kap 4).  

När det gäller litterära texter är denna konfliktsfär lika svårtolkad som di-
rekta beskrivningar av äldre tradition. Beskrivningarna av barnutsättningar 
har i samtliga fall karaktären av litterära motiv. Sagamaterialets utsättnings-
episoder har därmed begränsat värde, men detta värde består i det system av 
normer som kringgärdar utsättningsepisoderna och som framträder som för-
vånansvärt konsekvent.  

Det är dock viktigt att hålla i minnet de skilda funktioner som källkatego-
rierna lagtext och litterär text hade för sin samtid. Om sagaförfattarnas syften 
och roll i textframställningarna är något dolda, kan däremot de frågor som 
berörs i lagarna förväntas ha haft en mer praktisk betydelse i något avseende 
för sin samtid. Att söka tidfästa olika lager i lagtexter eller litterära texter är 
inte en framkomlig väg för denna studie. Däremot finner jag det troligt, mot 
bakgrund av en uppenbarligen pågående konsolidering av tradition och ny-
tänkande, att texterna som helheter beskriver en social kod i förändring. De 
beskrivningar av ritualer med specifik innebörd som återfinns i lagtexterna 
och som står utanför en kristen tankestruktur måste, med tanke på den korta 
livslängd den icke-praktiserade ritualen besatt, förväntas ha ägt giltighet för 
den tid då lagarna kodifieras, vilket också möjligen gäller barnutsättning.  

Den forskningshistoria som berör barnets rituella introduktion och barnut-
sättning har i vissa avseenden krävt en djupare problematisering än själva 
sakfrågorna. Detta innebär till exempel att en avsevärd uppmärksamhet har 
fått ägnas frågan om barnutsättningens genusaspekt, även om detta perspek-
tiv i sig inte framstår som centralt för frågeställningarna om kristnandepro-
cessens effekter för barndomsbegreppet. 

Föreliggande undersökningsdel syftar därmed till att teckna en bild av 
centrala begrepp kring den tidiga barndomen genom de mentalitetsstrukturer 
som kringgärdat barnutsättning (kap 4) och introducerande passageritualer 
(kap 5). Avslutningsvis kontrasteras denna bild mot en annan social sfär som 
främst representeras av individer som på grund av ålder och/eller fysiskt 
nedsatt förmåga besatt en beroendeställning inom hushållet, samt den sociala 
betydelsen av personlig meritering eller social kvalifikation (kap 6).  
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4. Barnutsättningens mentala struktur 

Infanticid (dödande av nyfött barn) eller barnutsättning (övergivande av 
nyfött barn, dödande utan våld) förekommer i en eller annan form i många 
samhällen och är belagt från alla kontinenter. Motiven kan ha ekonomisk, 
social, religiös eller biologisk grund, varav den avgjort vanligaste och mest 
utbredda motivgrunden är den ekonomiska, inte minst i perioder av svält 
eller ekonomisk nedgång (Pentikäinen 1968, 63-68; 1990, 73 med referen-
ser; jfr också B. Gräslund 1983).  

Ett religiöst/rituellt dödande av spädbarn berör oftast specifika kategorier 
som förstfödda, tvillingar, barn födda med tänder och så vidare. Då de nor-
röna skriftkällorna endast med ett ytterst fåtal undantag beskriver ett icke-
våldsamt, närmast passivt dödande av barnen kommer det förkristna bruket 
härefter att benämnas ”barnutsättning” (barna útburðr). Infanticid används i 
den följande texten som ett samlingsbegrepp och betecknar då samtliga for-
mer av avlivande av nyfödda spädbarn. 

Saga eller verklighet? 
De främsta belägg vi har för att barnutsättning var en levande tradition vid 
tiden för kristnandet är de förbud som återfinns i de äldsta kristenrätterna 
från norskt område. Med tanke på lagparagrafernas placering och utform-
ning, vilket jag ska återkomma till, får man utgå från att barnutsättning vid 
tiden för lagtexternas kodifiering var ett etablerat och praktiserat bruk. För-
buden ger dock med några få undantag endast begränsad information om 
själva förfaringssättet och normerna som styrt detta. I det fallet är beskriv-
ningarna i det norröna sagamaterialet mer utförliga. Barnutsättning som sa-
gamotiv är dock ett problematiskt fenomen som får behandlas med yttersta 
försiktighet. De personer som är objekt för utsättning, antingen planerad 
eller genomförd, skapar genom sin överlevnad eller undsättning en heroisk 
bas för den vidare beskrivningen av deras liv. Juha Pentikäinen (1968, 69-
73) menar att en likhet med europeiska hjältesagor och motiv i vandrings-
sägner föreligger i detta avseende. De fall av utsättning som syns i sagamate-
rialet är samtliga extraordinära i ett avseende: alla utsatta barn överlever, 
vilket troligen är ett utfall av barnutsättningens funktion som litterärt motiv. 
En sådan utgång kan inte räknas som representativ i praktiken.  

Trots detta är en närmare genomgång av tillvägagångssätt och omständig-
heter kring de utsättningar som beskrivs substantiell. Lagtexterna och de 
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litterära texterna har en gemensam historia som är präglad av kontinuerlig 
formning, i ett första skede inom ramen för den muntliga tradition där både 
sagalitteraturen och lagmaterialet har sitt ursprung och senare i de olika text-
redigeringar som kan ha föregått de nu bevarade handskrifterna. Tillkomsten 
av de bevarade manuskripten skedde i samtliga fall under medeltid då barn-
utsättning var förbjudet, vilket måste förväntas ha påverkat texterna i flera 
avseenden.  

Jag finner i likhet med Else Mundal (1987; 1989) att lagtexterna i det här 
avseendet har ett starkare källvärde än de litterära texterna, då de rimligen 
vid ett eller annat tillfälle har utformats med hänsyn till existerande praktik. 
Mundal påpekar också, i likhet med Pentikäinen, att de paralleller som före-
kommer mellan de båda källtyperna kan vara resultat av litterära lån från 
lagar till sagor, och därmed uteslutande sena konstruktioner (Pentikäinen 
1968, 76; Mundal 1989, 122). Denna reservation är viktig, men man bör 
även beakta de båda källkategoriernas gemensamma historia, eftersom år-
hundraden av muntlig och skriftlig tradering också kan ha bidragit till att 
bevara äldre kulturelement i kunskapsfloran.  

Nu är min avsikt, som tidigare påpekats, inte att tidfästa eller identifiera 
kronologiska lager i texterna. Syftet är istället att försöka synliggöra den 
mentalitetsmässiga struktur som präglar texterna i den form de är bevarade, 
utifrån förutsättningen att barnutsättning var en accepterad praktik före kris-
tendomens etablering. Det finns också starka skäl att sluta sig till uppfatt-
ningen att bruket ägde rum inom ramen för ett formaliserat, och därmed inte 
slumpmässigt praktiserat, normsystem (Pentikäinen 1968, 75; Clover 1988, 
155; Mundal 1989, 132). Samtliga källmaterial talar för att barnutsättning 
relativt tidigt kom att fördömas och betraktas som olagligt och att denna 
normförskjutning grundas i kristen ideologi (jfr Pentikäinen 1968). Jag ser 
därför graden av influenser av kristet moraltänkande som en viktigare sär-
skiljande faktor än kronologisk datering när det gäller att synliggöra och 
förstå  principerna för samverkan mellan förkristen och kristen tankestruktur. 
När det gäller sagamaterialet är barnutsättningsmotiven till varierande grad 
formade utifrån denna struktur, men med inslag av möjliga lån från främ-
mande litteratur. Men hade utsättningarna bara fungerat som litterära motiv 
utan grund i den levda traditionens sociala koder, hade man möjligen kunnat 
vänta sig en mer varierad flora av uppgifter kring exempelvis tillvägagångs-
sättet än vad som är fallet. 

4.1 Föreställningen om selektiv kvinnlig infanticid 
Det finns, inom den skandinaviska arkeologitraditionen, en genom genera-
tioner befäst tanke om att barnutsättning under vikingatid skulle ha varit mer 
inriktad på flickor än pojkar. Denna föreställning har, med ett fåtal undantag, 
inte varit föremål för något verkligt kritiskt ifrågasättande, utan nämns åter-
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kommande som en allmänt vedertagen ståndpunkt (t.ex. Hovstad 1943, 164; 
Helgesson 1992, 41; B. Sawyer 1992, 39-40, 70-72; Jochens 1995, 85-86; B-
M Näsström 2001, 307-308).  

Intressant nog återfinns samma sparsamt underbyggda men allmänt ve-
dertagna ”sanning” i andra länders arkeologitraditioner. Eleanor Scott har 
diskuterat denna forskningstradition utifrån ett genusperspektiv och menar 
att befästandet av en sådan föreställning bör ses som ett uttryck för en mans-
dominerad forskarvärlds implicita uppfattningar om kvinnliga och manliga 
värden (Scott 1997, 7-8; 1999, 67-80; se också Evans-Grubbs in prep). Scott 
menar vidare att samma implicita forskningstradition har bidragit till att män 
tillskrivs ett socialt aktörskap, medan kvinnor och barn ges övervägande 
passiva biroller (Scott 1997, 6-7), vilket också kommer att beröras i detta 
kapitel.  

Utan medveten problematisering av forskarens och forskningstraditionens 
roll i diskussionen kommer tesen om selektiv kvinnlig infanticid att förbli ett 
antagande eller en myt, omöjlig att vare sig styrka eller förkasta. Jag avser i 
det följande att diskutera de huvudsakliga argument som framförts till stöd 
för denna, som jag ser det, mytologiserade uppfattning gällande vikingatida 
skandinaviska förhållanden. Den diskursmässiga genusproblematiken är i sig 
värd en betydligt mer ingående diskussion än den föreliggande, men mitt 
syfte är inte i första hand att hävda en bättre eller mer fullständig tolkning än 
dem som tidigare presenterats, utan snarare att synliggöra ämnets komplexi-
tet. Vem som sätts ut, av vem, när, hur, var och varför är frågor som kommer 
att diskuteras i det följande som delar av den sociala kod som kringgärdat 
barnutsättning i skandinavisk vikingatid och medeltid.  

 Att infanticid praktiseras med kön som underlag för selektion är inte nå-
got ovanligt fenomen, det är tvärtom belagt i ett stort antal historiska och 
moderna samhällen. Bruket anses ha haft sin huvudsakliga grund i samhälle-
liga värderingar av kvinnors och mäns olikartade bidrag till samhället (Rega 
1997, 238 med referenser; Scott 1999, 66). Eleanor Scott har i sin jämföran-
de studie framhållit riskerna med att grunda värderande slutsatser om kon-
ceptualiseringar kring spädbarns sociala kön på generella antaganden om 
sådana konstruktioner: 

The key point here is that fairly minor shifts in social and economic contexts 
(for we have not seen any major alternation in the ideology of patriarchy) can 
have major effects on the perception on infants of either sex. There are there-
fore specific cultural reasons for the devaluation of female infants, rather than 
a universal sense of female worthlessness. (Scott 1999, 68)  

 
Etnografiska analogier används frekvent som stöd för tolkningen av ett 
könsbaserat bruk inom den vikingatida kulturen, dock sällan med hänsyn 
tagen till bakomliggande sociala strukturer och de etnografiska materialens 
jämförbarhet med skandinaviska förhållanden. Etnografiska sammanställ-
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ningar, om än relativt problematiska ur representativitetshänseende, har visat 
att prioritering av barn av ett visst kön kan uppträda som ett socialt stratifie-
rat fenomen där en samhällsgrupp föredrar ett kön, som då ofta kompenseras 
i ett annat samhällsskikt (Dickemann 1979; Wilson och Daly 1994, 85 med 
referenser).  

Det kan naturligtvis inte uteslutas att kön har använts som urskiljande fak-
tor för barnutsättning i specifika situationer eller i vissa samhällsskikt även i 
Skandinavien. Ett sådant resonemang kräver dock en ingående analys av 
vikingatidens generella könsstruktur som stöd för det grundläggande anta-
gandet att en dotter i allmänhet, utan hänsyn till social grupp, skulle ha be-
traktats som en sämre investering än en son. Trots mängden litteratur kring 
vikingatida kvinnor och män, tycks inte någon entydig konsensus föreligga 
gällande könsrelaterade värden under perioden ifråga. En mer allmän slutsats 
som kan dras utifrån de etnografiska materialen är dock att även i de fall som 
selektiv kvinnlig infanticid kan beläggas, är det långt ifrån entydigt att den 
generella normen eller resultatet av praktiken i stort har misskrediterat kvin-
nor som grupp, något som tidigare forskning i hög grad har föreslagit. Ris-
ken för förenklande polariseringar när det gäller ett eventuellt könsdifferen-
tierat utsättningsbruk tycks vara lika stor som vid tolkningar av könsrollerna 
i övrigt (jfr t.ex. Arwill Nordbladh 1998). 

I den skandinaviska litteraturen hänvisas ofta till en antropologisk analo-
gistudie om befolkningskontroll av Bo Gräslund (1983). Hans tes är att se-
lektiv kvinnlig infanticid är ett universellt fenomen och som därmed kan 
antas ha förekommit även i det vikingatida och tidigmedeltida Skandinavien. 
Gräslunds studie är dock inte exklusivt inriktad på vikingatida förhållanden, 
utan syftar snarare till att diskutera generella genetiska effekter på könskvo-
ten som följd av ett könsselektivt infanticidbruk. Gräslund menar, i likhet 
med ett flertal antropologer, att det mest effektiva sättet att hämma befolk-
ningsutvecklingen är att begränsa antalet barnaföderskor (B. Gräslund 1983, 
65-66, 72-73, 75 med referenser). Inom det antropologiska fältet har dock 
invändningar gjorts mot tesen om att ett strategiskt och medvetet hämmande 
av befolkningsutvecklingen skulle vara brukets bakgrundsmotiv, även om 
resultatet vid selektiv kvinnlig infanticid blir en minskad eller stabiliserad 
befolkningsmängd (Bates och Lee, 1979).  

Man måste också fråga sig om man, i den demografiskt och ekonomiskt 
expansiva period som vikingatiden utgjorde, verkligen hade ett kollektivt 
behov att hämma eller kontrollera befolkningsutvecklingen på lång sikt och 
utanför den enskilda hushållsenheten? Denna fråga återstår att besvara. 

Ytterligare ett argument som har framförts som stöd för tolkningen av 
könsbaserad barnutsättning är att manlig arbetskraft i allmänhet anses mer 
värd än kvinnlig, samt att det i det vikingatida Skandinavien skulle ha rått ett 
kvinnoöverskott på grund av stora mansbortfall i strider och vikingatåg 
(Clover 1988; Mundal 1989, 126-127). Vad gäller manliga och kvinnliga 
värden i det vikingatida samhället råder för tillfället en i stort vedertagen 
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generell bild där hushållets verksamhetssfärer visserligen varit genussepare-
rade, men där det kvinnliga bidraget till produktion och reproduktion inte 
varit lägre värderat än det manliga (se t.ex. A-S Gräslund 1989, 233-235; B. 
Sawyer 1992, 74-76). Den senare tidens forskningsriktning antyder dock att 
bilden av vikingatida genuskonstruktioner inom kort kan komma att framstå 
som betydligt mer mångfacetterad än den traditionella (se t.ex. Clunies Ross 
2000; Price 2002; Klos 2006). 

Argumentet att en sned könsfördelning skulle ha förelegat på grund av 
stort manligt bortfall har inget stöd i det arkeologiska materialet, då könsför-
delningen på gravfälten på många ställen förefaller jämn, vilket bland annat 
har förklarats med en motsvarande dödlighet i samband med barnafödande 
bland kvinnor i fertil ålder (Mundal 1989, 127; A-S Gräslund 1998, 236-237 
med referenser). Liksom uppgifterna om kvinnoöverskott hänvisas emellanåt 
till ett tänkt kvinnounderskott under vikingatid som argument för att selektiv 
kvinnlig utsättning skulle ha varit praxis (Clover 1988, Wicker 2002). Det 
skandinaviska området är, i fråga om könsfördelning i gravmaterial, synner-
ligen disparat. I norska material har man funnit en betydande underrepresen-
tation av kvinnor, särskilt markant i vissa delar av landet (Wicker 2002, 212 
med referenser). I den danska översikt som publicerades 1984 (Sellevold et 
al. 1984) visar siffrorna för vikingatid relativt jämn fördelning av könen och 
i svenska material är siffrorna regionalt skiftande men utan någon generell 
övervikt för endera kön. Birkagravarna, som utgör ett av de mest omfattande 
svenska materialen från vikingatid, uppvisar en svag överrepresentation av 
kvinnor. Detta kan möjligen bero på att kvinnoindikerande föremål är lättare 
att identifiera än mansindikerande ifall osteologisk analys saknas, vilket med 
några få undantag är fallet med birkagravarna (A-S Gräslund 1980, 82). 
Gravar från yngre järnålder är mycket problematiskt som underlag för de-
mografiska beräkningar då begravningskonceptet inte med någon självklar-
het innebar ett för oss synligt begravningsförfarande för alla individer (se 
vidare kap 7).   

Försök att på empirisk väg belägga en könsbaserad utsättningspraxis har 
också gjorts utifrån studier av antalet systrar/bröder som angivits som resare 
av runstenar till föräldrars minne (A-S Gräslund 1989; B. Sawyer 1992, 39-
41). Anne-Sofie Gräslund har i sin genomgång av antalet systrar och bröder 
på runstenarna i Mälardalen kunnat påvisa ett mönster där förekomst av en 
syster/dotter är mycket vanlig, medan två och tre är mindre vanligt och fler 
än tre systrar/döttrar inte förekommer alls. Bland de kvinnor som uppträder 
som resare är hustrur och mödrar de vanligaste kategorierna, medan systrar 
och döttrar förekommer betydligt mer sällan (A-S Gräslund 1989, 238-240).  

Att det faktiskt föreligger en underrepresentation av systrar i de runstens-
texter som undersökts, skulle i förstone kunna tolkas som en indikation på att 
antalet döttrar i de runstensresande familjerna verkligen var lägre än antalet 
söner. Fenomenet erbjuder dock en rad andra tolkningsmöjligheter, då vi inte 
har belägg för att den samlade, levande syskonskaran normalt verkligen del-
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tog i runstensresandet. Jag finner det troligt att förklaringen till den ojämna 
fördelningen av omnämnda män och kvinnor ska sökas i de normer som 
kringgärdat runstensresandet, snarare än i demografiska förhållanden.  

Utifrån fördelningen som nämndes ovan kan man utgå från att de kvinnor 
som trots underrepresentation ändå deltog i resandet av en runsten till någons 
minne besatt ett eget ekonomiskt aktörskap. Forskning har dock visat att 
även ogifta kvinnor i vissa fall befann sig i detta särskilda tillstånd, även om 
det inte tillhörde den normativa ramen (Klos 2006, 25-43; jfr också B. Sa-
wyer 1988, 46). Judith Jesch har i sitt arbete om vikingatida kvinnoroller 
också framhållit att kvinnor kunde delta i vad som normativt är manliga ak-
tivitetsområden som exempelvis handel och kolonisation (Jesch 1991). Jag 
finner att fördelningen av män och kvinnor som runstensresare framförallt 
bör ses som uttryck för individernas judiciella och socioekonomiska förut-
sättningar att agera självständigt, till exempel genom arvsomständigheter 
eller änkestånd, och att vissa kategorier av kvinnor besatt en sådan möjlig-
het, medan andra endast undantagsvis gjorde det.  

Carol Clover argumenterar i linje med Anne-Sofie Gräslund för att den 
skillnad som föreligger i fråga om namngivna män och kvinnor, framför allt 
söner och döttrar i till exempel Lándnámabók, skulle bero på en faktisk 
skillnad i populationssammansättningen på Island (Clover 1988, 167-168). 
Judith Jesch har invänt mot både Clovers och A-S Gräslunds studier, och 
menar att könsfördelningen gällande omnämnanden i text inte rimligen kan 
förväntas representera demografiska förhållanden: 

In other runic landscapes [than Uppland], often with far fewer women named, 
we must wonder how the human race could continue if there were as few 
women as seemingly indicated by mentions of them in runic inscriptions. 
(Jesch 1994, 161).  

 
Den isländska bosättaruppteckningen är inte en folkbokföring med jämlik 
inkludering av alla individer i samhället, lika lite som runstenarna eller de 
isländska släktsagorna. De människor som är nämnda vid namn, måste antas 
vara det av specifika anledningar. Kvinnor nämns vid namn i första hand i 
roller som mödrar, döttrar, hustrur och systrar till de män som av en eller 
annan anledning hade betydelse för det officiella sociala nätverket. Famil-
jens/hushållets officiella sfär representerades under vikingatid troligen i hög 
grad av husbonden, vilket dock inte innebär att husbonden nödvändigtvis 
hade en hierarkiskt överordnad position i förhållande till husfruns inom-
gårdsliga ansvarsområde inom den ekonomiska kärnenhet som gården ut-
gjorde (jfr B. Sawyer 1992, 74-76).  

Klargörande av jordägarförhållanden och deras ursprung, som till exem-
pel är den primära avsikten bakom dokumentationen i Lándnámabók, skulle 
kunna vara det huvudsakliga motivet bakom urvalet av omnämnanden även i 
runstenstexterna. Torun Zachrisson har också påvisat ett jämförbart förhål-
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lande i fråga om de monumentalt talande gravformerna från yngre järnålder, 
vilka kan tillskrivas starka odalshävdande drag (Zachrisson 1994; jfr också 
Skre 1996). De källor som bevarats och som i varierande utsträckning kan 
ses som giltiga för en förkristen mentalitetsstruktur, är därmed inte helt re-
presentativa för det reella förhållandet vad gäller genuskonstruktioner då 
både de odalshävdande gravmonumenten, runstenarna och den litterära pro-
duktionen i hög grad representerar en samhällssfär som var normativt man-
lig. Jag menar att mot denna bakgrund och med vetskapen om källornas ka-
raktär, är det inte särskilt förvånade att kvinnor och flickor är mindre synliga 
än män och pojkar som sociala aktörer i sagamaterialens genealogiska upp-
räkningar och runstenarnas åminnelseformler. I en tid av separerade genus-
sfärer har källmaterialens tillkomstkontext stor betydelse för hur könen har 
kommit att representeras.  

De äldsta norska lagarna som utförligt befattar sig med barnutsättnings-
förbudet, uttrycker inte några könsdistinktioner utan använder genomgående 
könsneutrala begrepp betecknande barn (barn) eller människa (maðr). Hade 
utsättningstraditionen varit könssegregerad i så hög grad att befolknings-
sammansättningen påverkats, hade detta troligtvis också på något sätt av-
speglats i kristenrätterna som ger frågan om förbud mot barnutsättning 
mycket stort fokus. De kompromisser som kan ses i kristenrätterna, och som 
rimligen bör ses som representativa för en angelägen motivgrund, medger 
under en kort övergångsperiod och specificerade omständigheter utsättning 
om barnet var svårt missbildat, men inte för att det var en flicka (se kap 4.4).  

Då de litterära texterna komponerats utifrån principer som inte kan för-
väntas motsvara den egentliga befolkningssammansättningen, vilket också 
gäller gravmaterialet (se vidare kap 7), återstår att närmare försöka förstå de 
funktioner som utsättningsmotivet har i det medeltida sagamaterialet och 
principerna för kompositionen. En passage ur släktsagan om Gunnlaug 
Ormstunga (Gunnlaugs saga ormstungu) har ofta använts som ett framträ-
dande exempel av forskare som önskat argumentera för en könsbaserad se-
lektion vid utsättning: 

 
Um sumarit bjósk Þorsteinn til þings ok 
mælti til Jófriðar húsfreyju, áðr hann fór 
heiman: 
”Svá er háttat,” seigir hann, ”at þu ert 
með barni, ok skal þat barn út bera, ef þu 
fœðir meybarn, en upp fœða, ef sveinn 
er.”  

På sommaren rustade sig Torstein till 
tingsfärd, och innan han for hemifrån, 
talade han med Jofrid:  
”Det förhåller sig så”, sa han, ”att du är 
med barn, och det barnet ska du sätta ut, 
om det är ett flickebarn, men är det ett 
gossebarn, skall du låta det leva.”4 

 
Citatet måste dock förstås utifrån sitt sammanhang, varför det finns anled-
ning att titta närmare på motivet i sin helhet. Utsättningen, som skulle ske 
bara om det födda barnet var en dotter, har i detta fall ett tydligt personligt 
                               
4 Gunnlaugs saga ormstungu, kap 3, s. 55-56, övers: Alving 1998c, s. 266 
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motiv med ödestro som sensmoral. Torstein, som uttalat order till sin hustru 
om utsättning av barnet, hade tidigare haft en dröm vilken hade uttytts som 
att en flicka skulle orsaka två friares död. Torstein försöker undvika detta 
genom att beordra utsättning i händelse av att barnet som föds är av kvinno-
kön. Flickan räddas på hustruns order i smyg, växer upp på en annan gård 
och blir sedan, när hustruns trots kommer i dagen, faderns ögonsten. Han 
finner sig i det skedda med hänvisning till att det ändå går som det ska gå.5 
Berättelsen speglar därmed alls inte någon allmängiltighet gällande företrä-
desvis kvinnlig utsättning, det könsbaserade motivet har i berättelsekontex-
ten istället en personlig, social bevekelsegrund och fungerar som ett bärande 
element i handlingen. Drömmotivet och mannens reaktion då barnet räddats 
ansluter till ödestron och föreställningen om människors tilldelade ödeslott, 
vars starka position i den förkristna traditionen är väl känd (jfr t.ex. Å. Ström 
1967; B-M Näsström 2001, 324-328). 

Inte heller utsättningen av en flicka i Hords och Holmsbrödernas saga 
(Harðar saga ok Hólmverja) tycks ha barnets kön som egentlig orsaksgrund. 
Motiveringen utgörs i stället av att barnets morbror, som modern tillfälligt 
vistas hos och vars gifte han alltid ogillat, vill hämnas på barnafadern. Mor-
brodern blir mycket vred då han finner att barnet blivit omhändertaget, efter-
som han avsåg att håna barnafadern med utsättningen. Flickan skickas istäl-
let med en tiggare som barnfostrare, vilket ytterligare skulle öka förolämp-
ningen. Utsättningen fungerar här, liksom i de flesta fall, som upptakt till det 
spänningsförhållande mellan släktgrenarna som präglar hela berättelsen.6  

I två sagor kan man notera att beslutet om utsättning tagits innan barnets 
kön varit känt. I Torstein Tältstadings saga (Þorsteins Þáttr Tjaldstæðings) 
ska fadern ut i viking och ger därför instruktion om utsättning till den havan-
de hustrun innan han far. Barnet, en pojke, föds dock natten innan han ska 
fara och uppvisar en övernaturlig mognad genom att framkväda en bön om 
att få leva innan han ännu lyfts från golvet. Därför ändrar fadern sitt beslut 
och grunden till den fortsatta hjältesagan är därmed lagd.7 Utsättningen mo-
tiveras här av att fadern påföljande bortavaro, utan kommentar om barnets 
kroppsliga konstitution eller kön.  

Också i Finnboge Rammes saga (Finnboga saga) ges order om utsättning 
innan barnets kön är känt.8 Faderns ord att barnet ska sättas ut ”vad det än 
är” (hvárt sem þat er) har av Carol Clover tolkats som otvetydigt syftande på 
barnets kön. Hon menar att en dotter normalt sett kunde sättas ut men i detta 
fall skulle barnets kön inte ha betydelse, vilket skulle bryta mot normen och 
kräva ett sådant preciserande (Clover 1988, 158). Jag finner det dock för 
mera troligt att det kategoriska uttalandet syftar just på att barnet skulle sät-

                               
5 Gunnlaugs saga ormstungu, kap 3, s. 56-58, övers: Alving 1998c, s. 268 
6 Harðar saga ok Hólmverja, kap 8-9, s. 11-17, övers: Ohlmarks 1962, s. 291-337 
7 Þorsteins Þáttr Tjaldstæðings, kap 1, s. 425-426, övers: Ohlmarks 1964b, s. 516-517 
8 Finnboga saga, kap 2, s. 254, övers: Ohlmarks 1964a, s. 422 
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tas ut utan hänsyn till någon som helst särskiljande faktor. I denna passage 
fungerar utsättningen som bestraffning av hustrun som i fråga om en äldre 
dotter egenmäktigt medgivit äktenskap mot faderns vilja. Fadern påtalar 
bestämt att han inte vill låta några fler barn växa upp för att ges bort mot 
hans vilja. I detta fall är det synnerligen socialt färgade skäl bakom utsätt-
ningen; det är konsekvensen av att faderns roll som giftoman och hushållets 
officiella representant har blivit utmanad.  

4.2 Aktörer och motiv 
Ett flertal forskare har framhållit faderns roll som den självklara beslutsfatta-
ren i fråga om barnutsättning (Pentikäinen 1968, 73-74; Clover 1988, 148; 
Jochens 1995, 85). Denna slutsats har ifrågasatts av Else Mundal utifrån 
kristenrätternas formuleringar. Hon påpekar att den term som används i lag-
texterna för agentskapet i detta avseende inte betecknar ”man”, utan det 
könsneutrala pronomenet maðr för människa. De norska kristenrätterna visar 
att både mannen och kvinnan kunde ses som ansvariga för utsätt-
ning/barndråp, åtminstone under tidig medeltid (Mundal 1989, 123-124).  

Det är dock tydligt att män, företrädesvis fäder, vanligen framställs som 
aktörerna i sagornas utsättningspassager. I de episoder som studeras här be-
ordras utsättningen i tre fall direkt av fadern. Motivationerna grundas i 
drömvarsel, att straffa en olydig hustru och att fadern ska ut på resa.9 I två 
fall är det barnets morbror som tar beslutet, i det ena på grund av att det av-
lats mot moderns och familjens vilja och i det andra i syfte att håna barnafa-
dern.10 I berättelsen om Torstein Oxefot (Þáttr Þorsteins uxafóts) finns dock 
olika viljor representerade bland familjens manliga överhuvuden. Barnets 
morfar finner barnet lovande och talar mot utsättningen som ändå genomförs 
på morbroderns initiativ.  

I Vatnsdölasagan (Vatnsdœla saga)  initieras beslutet att sätta ut barnet av 
en kvinna.11 Svartsjuka och social inacceptans är här det huvudsakliga moti-
vet, då fadern har avlat barnet med sin frilla. En frände meddelar att han har 
hört att Torgrim (fadern) på hustruns begäran har låtit sätta ut ett barn. Enligt 
sagans framställning är det således fortfarande husbonden som står bakom 
ordern att barnet ska sättas ut, eller åtminstone hålls som ansvarig, trots att 
initiativet kommer från husfrun. Passagen är viktig då den illustrerar hur det 
officiella beslutsfattandet tillskrivs husbonden, samtidigt som den ger en 
ovanlig glimt av en inofficiell beslutsgång.  

                               
9 Gunnlaugs saga ormstungu, kap 3, s. 55-58, övers: Alving 1998c, s. 264-268; Finnboga 
saga, kap 2, s. 254-255, övers: Ohlmarks 1964a, s. 422-424; Þorsteins Þáttr Tjaldstæðings, 
kap 1, s. 425-426, övers: Ohlmarks 1964b, s. 516-517  
10 Þáttr Þorsteins uxafóts, kap 203-205, s. 276-279, övers: Alving 1998d, s.  290-313; Harðar 
saga ok Hólmverja, kap 8-9, s. 11-17, övers: Ohlmarks 1962, s. 291-337 
11 Vatnsdœla saga, kap 37, s. 97-100, övers: Ohlmarks 1964a, s. 80-87 
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De vikingatida kvinnorna karaktäriseras i sagalitteraturen som antingen 
gement hämndlystna och driftiga eller passiva och undergivna, vilket har 
tolkats i olika riktningar (se t.ex. Clover 1988, 147-149 med referenser). 
Trots de aktiva karaktärer som tillskrivs vissa kvinnor i sagornas narrativ, är 
det rimligt att utgå från att källornas natur bidrar till att dölja de inofficiella 
strukturer som kvinnor huvudsakligen verkade inom och som därmed riske-
rar att förbises eller feltolkas. Att fadern och andra manliga släktingar oftast 
beskrivs som officiella beslutsfattare när det gäller att reglera hushållsenhe-
tens storlek, betyder inte nödvändigtvis att de alltid och uteslutande har age-
rat på egen inrådan. Svante Norr har visat att den aristokratiska kvinnoroll 
som framträder i norröna skriftkällor rymmer en förväntan på dessa kvinnor 
att fungera som aktörer på den politiska scenen och att detta aktörskap, till 
skillnad från männens, i hög grad utövades i en inofficiell kontext (Norr 
1989, 123-127). Det är fullt möjligt att mäns och kvinnors inbördes och ut-
åtriktade aktörskap på samma sätt kan ha utövats i helt olika offentlighetssfä-
rer också på lokal samhälls- och hushållsnivå. De genusstrukturer som upp-
delar hushållets och samhällets verksamhetssfärer, och som präglar represen-
tativiteten i källorna, kan mycket väl tänkas bidra till att dölja reella förhål-
landen där husbonde och husfru i hög grad samrått i frågor som gäller deras 
respektive ansvarsområden i vardagslivet (jfr Steinsland 2007, 368; Kyhl-
berg in prep). Det manliga aktörskapet som det illustreras i utsättningsmoti-
ven tycks också helt typiskt för sagalitteraturen i stort.  

Motiven för utsättningarna som behandlas här har i nästan samtliga fall en 
tydlig social prägel, vilket dock måste förstås som ett uttryck för dessas litte-
rära funktion. Svartsjuka och barn avlade mot moderns och familjens vilja, 
drömvarsel, straff eller hämnd, är för övrigt också alla motiv som i rikligt 
mått genomsyrar litteraturen som helhet. Motivens bakgrunder och utsätt-
ningarnas utfall (att samtliga barn räddas) får betraktas som litterära topoi 
vars funktion är att föra handlingen vidare och att skapa en heroiserande 
bakgrund för sagans hjälte. Man kan också notera att berättelserna om utsatta 
flickor inte har den för pojkarna karaktäristiska heroiserande underbyggna-
den, vilket också troligen kan relateras till de könsspecifika ideal som sagor-
na kommunicerar. I de redogjorda passagerna fungerar de kvinnliga utsätt-
ningarna främst som spänningsuppbyggande element och som illustration till 
ödestro och släktfejd.  

Gemensamt för samtliga utsättningsepisoder är att själva utförandet över-
låts på en tredje part, i de flesta fall trälar eller huskarlar och i Hord och 
Holmbrödernas saga en fosterson. Ett visst motstånd till att åta sig den prak-
tiska uppgiften kan här skönjas. I sagan om Torstein Oxefot ställer sig trälen 
Freystein uttalat ytterst ovillig till att genomföra utsättningen, fostersonen i 
Hords saga uppges inte våga vägra lyda och trälen i Torstein Tältstadings 
saga fördröjer möjligen förloppet genom att föreslå att gropen ska grävas 
först. Tillvägagångssättet vid själva utsättningen, som kommer att behandlas 
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närmare längre fram, fungerar också som illustration till den negativa ladd-
ning som själva utförandet innebar. 

Sagamaterialets tillkomstprocess, både i form av muntlig tradition och 
textredigering, sker under en period då äldre sedvanerätt gällande barnutsätt-
ning påtagligt utmanas av kristna ideal, vilket i hög grad gör källorna svår-
tolkade som tidigare nämnts (jfr Pentikäinen 1968, 69-70). I en familjesaga 
och en småsaga (þattr), vars handlingar utspelar sig före det officiella anta-
gandet av kristendomen på Island, lämnar den medeltida författaren en egen 
förklaring till barnutsättningsbruket i en kommentar riktad till sin samtida 
publik:  

 
Ok þat var þá siðvanði n�kkurr, er land 
var allt alheiðit, at þeir menn, er félitlir 
váru, en stóð ómegð mj�k til handa, létu 
út bera bórn sín, ok þótti þó illa g�rt 
ávallt. 
 

På den tiden, då hela landet var hedet, var 
det sed att fattigt folk med många oför-
sörjda barn läto sätta ut sina nyfödda, men 
detta ansågs dock alltid illa gjort.12 
 

[E]n þat var þá í lög í þann tíma,  
at út skyldi bera óríkra manna bórn,  
ef vildi, ok þótti þó eigi vel g�rt.  

På den tiden var det lag,  
att fattigt folks barn finge sättas ut,  
om man så ville, men rätt ansågs det likväl 
inte vara att göra det.13 

 
Man kan tänka sig tre olika förklaringar till dessa inskjutna parenteser i be-
rättelseflödet. För det första att författaren vill förklara en för den tänkta 
publiken okänd praktik, vilket förutsätter att bruket vid manusredigeringen 
ansågs vara utrotat. För det andra att författaren vill anlägga ett moraliseran-
de perspektiv på ett bruk som, trots förbud, fortfarande praktiserades. För det 
tredje att författaren vill skapa en förklaringsram till sagornas framställning-
ar av ett bruk som i berättelsen fungerade inom en delvis annorlunda tanke-
struktur än vad som var fallet vid tiden för redigeringen.   

Vid tiden för sagornas redigering och kommentarernas tillkomst, var ut-
sättning förbjudet enligt lag. Förbudets vikt och betydelse understryks av den 
framskjutna plats som regleringen har i lagtexten (Pentikäinen 1968, 78). 
Därför är det också högst troligt att utsättning fortfarande praktiserades i 
någon utsträckning, varför den första förklaringsmodellen inte är rimlig. Det 
distanserande greppet att tala om bruket som avlägset i tid, tillhörande forn 
sedvänja och gammal lag, har tolkats som ett uttryck för ett fördömande 
förhållningssätt (Pentikäinen 1968, 69-70, 84; Clover 1988, 53). Framhål-
landet av att det redan då skulle ha ansetts som en icke-hedrande handling 
att sätta ut barn talar i viss mån mot en sådan tolkning.  

I andra texter har istället den föredömliga kristna ideologin mycket tydligt 
polariserats mot ett brutalt ”hedniskt” handlingssätt. En svår vinter uppges 
exempelvis reykdalingarna ha samlats till möte om hur man ska bemöta en 
                               
12 Gunnlaugs saga ormstungu, kap 3, s. 56, övers: Alving 1998c, s. 268 
13 Þáttr Þorsteins uxafóts, kap 204, s. 278, övers: Alving 1998c, s. 290 
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kommande svältperiod. Männen finner det rådigast att avlägga löfte för att 
vädret skulle bli bättre; vad som skulle lovas var dock mindre självklart. Den 
hedniske Ljot ville att man skulle lova att ge offer till gudahovet och att sätta 
ut spädbarn och dräpa gamlingar (gefa til hofs, en bera út b�rn ok drepa 
gamalmenni). Det såg dock den gode kristne Åskel som ett dåligt förslag och  
menade att ingenting skulle bli bättre av ett sådant löfte. Han föreslog i stäl-
let att Skaparen skulle äras genom att hjälpa de gamla och skjuta ihop medel 
för att kunna föda upp barnen, vilket också beslutades av mötet med viss 
tvekan. Det framhålls dock att de som var rättsinnigt folk ansåg att han talat 
väl.14 Det finns ingen anledning att se denna episod som något annat än ett 
sätt att framhålla det överlägset mest hedrande i ett kristet tankesätt. Det bör 
dock noteras att formuleringarna gällande barnen och gamlingarna skiljer sig 
åt i det att gamlingarna skulle dräpas men barnen bäras ut, vilket antyder att 
barnutsättningen uppfattades som en specifik avlivningsform, vilket jag ska 
återkomma till. 

Vissa forskare har velat se beskrivningen som belägg för att offer av barn 
och gamla skulle ha ingått i en förkristen fruktbarhetskult (Clover 1988; 
Wicker 2002), en tolkning som dock får betraktas som ytterst tveksam (jfr 
Hultgård 2003). Vad som är gemensamt för den nämnda episoden och förfat-
tarkommentarerna är den ekonomiska orsaksgrunden, som också uttrycks i 
utsättningspassagerna. Det är rimligt att se bakgrundsmotivet, bristen på 
försörjning, som ett sätt att skapa realitet i dessa närmast sedelärande berät-
telser. Författarkommentarerna kan då ses som företrädande två syften: dels 
att skapa distans till utsättningspraktiken genom att hänvisa till forntida sed 
och lag, och dels att ge en förklaringsram till utsättningen så som den be-
skrivs i de båda sagorna, nämligen att det vanligtvis sågs som en icke-
hedrande men tillåten nödfallsåtgärd föranledd av obalans mellan tillgångar 
och försörjningsbörda. Samma särskillnad mellan kristen moral och ett 
primärt ekonomiskt tankesätt kan, om än vagt, även skönjas i karaktärsbe-
skrivningarna av aktörer med fördömande förhållningssätt i utsättningsepi-
soderna.  

I både Gunnlaug Ormstungas saga och Finnboge Rammes saga menar 
husfruarna Jofrid och Torgerd med hänvisning till familjens rikedom att det 
är illa gjort att sätta ut barnet, vilket i det senare fallet också understryks av 
kommentaren att alla människor i trakten ansåg att det var oerhört gjort av så 
rikt folk. Ingen av kvinnorna beskrivs som uttalat kristna, istället beskrivs 
deras karaktärer som kraftfulla (Jofrid), vänast bland kvinnor och en mycket 
bra människa (Torgerd).15 Huruvida dessa dygder också kan tillskrivas ett 
kristet färgat ideal får för närvarande lämnas öppet. Som kontrast kan dock 
den uttalat kristne fränden Torstein i Vatnsdölasagans episod nämnas. Hans 

                               
14 Reykdœla saga ok Víga-Skútu, kap 7, s. 169-170, övers: Ohlmarks 1964a, s. 383 
15 Gunnlaugs saga ormstungu kap 1, s. 51-52, övers: Alving 1998c, s. 263; Finnboga saga, 
kap 1, s. 253, övers: Ohlmarks 1964a, s. 421 
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funktion karaktäriseras av att han, genom att lova be Gud bota brodern från 
hans bärsärkeri om han tar hand om och föder upp det utsatta barnet, liksom 
i de ovan nämnda episoderna som en god kristen säkrar barnets underhåll. I 
sitt uttalande att det var illa gjort att sätta ut barnet, hänvisar han heller inte 
till familjens rikedom.16  

Det finns ytterligare en aktör som fördömer utsättning av ett barn, nämli-
gen fostersonen Sigurd som åläggs själva verkställandet i Hords och Holm-
brödernas saga. Hans karaktär och motiv är förvisso mera höljt i dunkel, men 
eftersom hans sympatier senare i sagan alldeles tydligt ligger hos barnets 
fränder, kan man tänka sig att omdömet att utsättningen var en usel gärning 
syftar på den förolämpning mot familjen som utsättningen här innebar på ett 
mer personligt plan.17  

Liksom i den tidigare refererade episoden där kristen dygd polariseras 
tydligt mot ett grovt framställt hedniskt tankesätt, framhålls i utsättningsepi-
soderna det goda i att föda upp barnen, att säkra resurser eller förhållanden 
för deras försörjning. Här bör också Finnboge Rammes morbror Torgeir 
nämnas. I slutet av sagan poängteras att ingen var snabbare att ansluta till 
kristendomen än Finnboge och Torgeir. I utsättningspassagen är det också 
han som med viss möda medlar barnet tillbaka in i sin ursprungliga familj 
och därmed säkrar hans framtid.18 Samtliga episoder anknyter därmed, på 
olika sätt, till det ekonomiska primärmotivet.  

Det är inte möjligt att med säkerhet skilja ett uttalat kristet motiv bakom 
de fördömande attityderna som sagorna förmedlar från ett mer strukturellt 
normsystem där ekonomiska förutsättningar var vägledande. Man kan dock 
ana två skilda motivgrunder där den ena är präglad av ekonomiska argument, 
som framgår av fördömandet av rika familjer som sätter ut sina barn, de me-
deltida författarkommentarerna och de realiserande omständigheter kring 
vilken kristen dygd demonstreras. Det andra motivet präglas av de uttalat 
kristna aktörerna, vars godhet karaktäriseras genom att de säkerställer bar-
nens försörjning, snarare än att de fördömer utsättningen som handling. Det-
ta bör också ses mot bakgrund av en i Europa framväxande organisation av 
omhändertagande institutioner, framförallt lokaliserad till kyrkor och kloster, 
där omhändertagandet av oförsörjda barn framställs som en Gudi behaglig 
gärning (Alexandre-Bidon & Lett 1997, 15-18). Omsorgen om barnets bärg-
ning kan väl ha uppfattats som en kristen dygd. 

Den ekonomiskt grundade norm som styrt barnutsättningspraktiken an-
vänds som realiserande bakgrund i framställningen av ideala kristna hand-
lingar, men de talrika beskrivningarna med hänvisningar till bristande eko-
nomiska förutsättningar som primär orsak till utsättningen tycks i övrigt 
fristående från det idealiserade kristna tankesättet.    

                               
16 Vatnsdœla saga, kap 37, s. 97-98, övers: Ohlmarks 1964a, s. 80-81 
17 Harðar saga ok Hólmverja, kap 8, s. 12, övers: Ohlmarks 1962, s. 297, 310-328 
18 Finnboga saga, kap 6, 36, s. 260-263, 316-317, övers: Ohlmarks 1964a, s. 426-428, 460 
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En yngre skola, framförallt företrädd av en kvinnlig forskarkår, har valt 
att marginalisera de försörjningsmässiga motiven till förmån för en könsba-
serad förklaringsmodell (t.ex. A-S Gräslund 1989; B. Sawyer 1992; Clover 
1988; Wicker 2002; Jochens 1995, 85-93), trots den demografiska represen-
tativitetsproblematik som kan förknippas med källor som sagor, runstenstex-
ter och begravda populationer. En äldre skola har dock, med ett starkare och 
mer direkt källstöd, hävdat just brist på resurser i förhållande till hushållets 
storlek som den primära orsaken, vilket också relaterar barnutsättning i det 
förkristna och tidigkristna Skandinavien till det i etnografiska material av-
gjort mest utbredda motivet för infanticid (Pentikäinen 1968, 63-68 med 
referenser). Gro Steinsland har också nyligen invänt mot rimligheten i tesen 
om könsbaserad utsättning i det vikingatida Skandinavien, med kontextuell 
hänvisning till det bilaterala släktskapssystemets funktion och könens kom-
plementära roller inom hushållet (Steinsland 2007, 368). 

Det ekonomiska försörjningsmotviet, som också kan knytas till medgi-
vandet av utsättningen av missbildade barn under tidig medeltid, tycks där-
med vara det övergripande motivet för praktiserandet av barnutsättning. Det 
är dock möjligt att utsättning undantagsvis har använts av enskilda hushåll 
för justering av antalet söner och döttrar eller av andra socialt färgade orsa-
ker inom vissa samhällsskikt. Ett sådant agerande utan att det accepterade 
försörjningsmotivet förelegat, kan då mycket väl ha uppfattats som brott mot 
skick och sed. De källmaterial som står till buds tycks dock inte stöda tesen 
om en ensidig könsbaserad selektering i den omfattningen att  befolknings-
sammansättningen skulle ha påverkats i någon högre utsträckning. 

4.3 Icke-existens i socialt och kulturgeografiskt 
gränsland 
Sagornas beskrivningar av tillvägagångssätt, plats och tid för barnutsättning-
arna är betydelsefulla då de, i de fall närmare uppgifter föreligger, är förvån-
ansvärt konsekventa i hur utsättningens sociala normer framställs. För att 
kunna diskutera denna normstruktur vill jag först kort referera huvuddragen i 
de olika episodernas beskrivningar av när, var och hur barnen sattes ut.  

I Gunnlaug Ormstungas saga genomförs aldrig utsättningen, då flickan 
istället i hemlighet skickas med en fåraherde att födas upp av en frände. Mo-
dern avstår dock från att ta flickan till sig, troligen för att lägga henne till 
bröstet efter födelsen, med hänvisning till att hon ska sättas ut.19  

I sagan om Finnboge Ramme skaffar modern Torgerd män för att sätta ut 
barnet och lägga det såsom sedvänjan föreskriver. Männen bar då barnet 
utanför gårdsgränsen (ór garði út), lade det mellan två stenar, med en stor 

                               
19 Gunnlaugs saga ormstungu, kap 3, s. 56-58, övers: Alving 1998c, s. 266-267 
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flat häll över, stack en fläskbit i munnen på barnet och gick sin väg. Pojken 
hittas sedan av maken till Torgerds fostermor, som tar hand om honom.20  

I Torstein Oxefots saga omtalas, liksom i föregående fall, inga ritualer. 
Den ovillige trälen Freystein sveper barnet i ett stycke tyg och tar det till 
skogs där han ordnar ett gömställe under en trädrot, sticker en bit fläsk i 
munnen och ordnar väl om det innan han lämnar barnet. Fyra dagar senare, 
uppges bonden Krumm lokalisera barnet genom dess skrik, ser fläskbiten 
som ramlat ur barnets mun och då han förstår vilket barn det var tar han med 
det hem. Han ger pojken namnet Torstein och uppföder honom som sin egen 
son.21  

Vatnsdölasagans utsättningsepisod beskrivs utifrån upphittarens perspek-
tiv. Vem som verkställt utsättningen omtalas inte. Bröderna som söker efter 
barnet uppges rida till platsen där en träl hade sett det ligga gömt i närheten 
av den gård som det kom från. Barnet återfinns med en duk utbredd över 
ansiktet, över vilken de små fingrarna ”kravlade”. Därav fick han namnet 
Torkel Kravla.22  

I sagan om Torstein Tältstading framställs utsättningen på ett sätt som av-
viker från de tidigare beskrivningarna. Här beordrar fadern en träl att gräva 
ned barnet. Trälen frågar om det inte är bättre att göra i ordning gropen först, 
vilket fadern samtycker till. Barnet ligger under tiden på golvet och av dess 
kväde framgår att det hellre vill läggas till sin moder och leva. Fadern ändrar 
då sitt beslut, vattenöser barnet och ger honom namnet Torstein. Gropens 
plats är inte angiven, inte heller om barnet skulle placeras i den levande eller 
inte.23 Denna episod har också en parallell i det finska folkdiktningen, vilket 
kan tolkas som ett resultat av litterära lån eller traditionsövertagande (Penti-
käinen 1968, 73, 87-93).   

Utsättningen i Hords och Holmbrödernas saga sker efter att barnets mor-
bror inväntat utfallet av barnamoderns tillstånd efter förlossningen. Han 
uppges inte ha velat vattenösa barnet förrän han visste om modern överlev-
de, vilket inte blev fallet. Han beordrar då sin fosterson att rida med barnet 
till ån och göra sig av med det där. Fostersonen rider dock till en frändes 
gård och lägger ned det vid grinden, i hopp om att barnet ska omhändertas, 
vilket också sker. Upphittaren vattenöser flickan och ger henne namnet 
Torbjörg. När morbrodern sedan informerar sig om detta nänns han inte drä-
pa henne eftersom det räknades som mord att dräpa ett vattenöst barn.24  

Vattenösningen och därmed också den tillhörande namngivningen uppges 
i den sista episoden vara avgörande för om huruvida utsättningen var socialt 
accepterbar eller inte. Det stora flertalet forskare har också understrukit just 
dessa ritualers värde som gränsmarkeringar för när barnet kunde sättas ut 
                               
20 Finnboga saga, kap 2, s. 255, övers: Ohlmarks 1964a, s. 422-423 
21 Þáttr Þorsteins uxafóts, kap 205, s. 278-279, övers: Alving 1998d, s. 294 
22 Vatnsdœla saga, kap 37, s. 97-100, övers: Ohlmarks 1964a, s. 81 
23 Þorsteins Þáttr Tjaldstæðings, kap 1, s. 425-426, övers: Ohlmarks 1964b, s. 516-517 
24 Harðar saga ok Hólmverja, kap 8, s.12-14, övers: Ohlmarks 1962, s. 297-298 
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eller inte, ofta med stöd av ovan refererade episod (Reichborn-Kjennerud 
1933, 83; Hovstad 1943, 162-163; Pentikäinen 1990, 78-79, Jochens 1995, 
81-83). De olika ritualernas inbördes förhållande och specifika innebörd 
behandlas närmare i kommande kapitel. Man kan dock konstatera att trots 
den flyktiga uppmärksamhet som ägnats den inofficiella ritual som bröstgiv-
ningen var, framställs både i Gunnlaug Ormstungas och Torstein Tältsta-
dings sagor just denna handling som alternativet till utsättning. Vikten av att 
sätta ut barnet innan några som helst inkorporerande handlingar ägt rum är 
dock tydlig.  

Utsättningen skulle därmed utföras utan att passageritualer hade ägt rum, i 
den liminala fasen strax efter födelsen då barnet ännu befann sig i ett socialt 
limbo. Efter omhändertagandet påtalas däremot vattenösning och/eller 
namngivning, som är inkorporerande ritualer av betydligt mer officiell ka-
raktär än bröstgivningen, och därmed i högre utsträckning beskrivna. 

Handlingens normverk 
Nancy Wicker definierar barnutsättning i det vikingatida Skandinavien som 
en våldshandling (Wicker 2002, 205-206). Andra forskare har dock noterat 
att beskrivningarna mycket sällan innehåller inslag eller antydan om våld, 
vilket emellanåt, med olika stor emfas, har tolkats som en möjlig anpassad 
skrivning till det faktum att barnet i berättelsen faktiskt skulle överleva för 
att hittas (Pentikäinen 1968, 72; Mundal 1989, 129). De beskrivningar som 
refererats ovan uttrycker också tydligt ett icke-våldsamt förfarande. Inte ens 
instruktionen att dränka barnet innehåller order om direkt våld, bara uppma-
ningen att rida med barnet till ån och göra sig av med det, det vill säga kasta 
det i vattnet. Att gräva ned barnet i en grop skulle i förstone kunna ses som 
ett tecken på att våld skulle tillgripas. Denna handling har dock en parallell 
beskrivning i Äldre Eidsivatingslagen, där det undantagsmässiga avlivandet 
av barn med definierade deformiteter beskrivs. Här uppges att en grav skulle 
grävas på kyrkogården, barnet placeras däri och en stenhäll läggas över, men 
utan att jord föll ned på det och att det sedan fick leva så länge det kunde.25 
Att låta barnet leva så länge det själv kan är också principen i de övriga kris-
tenrätter som tillåter utsättning av missbildade barn under särskilda omstän-
digheter. Barnet skulle då föras till kyrkan, kyrkogården eller en avlägsen 
plats och läggas ned där för att dö, i ett fall också övertäckt med stenar (se 
vidare nedan).  

Else Mundal har argumenterat för att den terminologi som används i sam-
band med utsättningsförbud i lagtexterna kan tolkas som att utsättningen av 
barnet i realiteten innebar ett aktivt avlivande (Mundal 1989, 129-130). Det 
är framför allt användningen av uttrycket [e]f maðr berr út barn sitt heiðit 
eða cristit oc spillir, som fångat hennes uppmärksamhet. Innebörden av det 
                               
25 Ä.EidsL, kristenrätten kap I:6, s. 376   
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avslutande verbet har traditionellt tolkats som ”låter det omkomma”, men 
Mundal menar att om en passiv handling hade avsetts borde den passiva 
skrivningen snarare varit láta spillask. Också uttrycken slá út och barns 
útkast, vars verbaluttryck bara förkommer i den svenska Gutalagen, tyder 
enligt Mundal på att det var döda barnkroppar som bars ut. Den alternering 
som kan ses i de olika lagtexterna kan tolkas som resultat av en geografisk 
skillnad i fråga om hur bruket praktiseras, men kan också bero på dialektal 
variation. Vid sidan av de i Norge brukade termerna barns útslatta, och 
barns útkast är det vanligaste uttrycket, särskilt i de isländska källorna, bar-
na útburður som enligt Mundal inte ger någon information om hur genomfö-
randet av utsättningen gick till (Mundal 1989, 129).  

Jag menar dock i linje med Pentikäinen (1968, 75) att just uttrycken bära 
ut, kasta ut och slå ut barn tydligt illustrerar konceptets prägel av passivitet 
och distansering. Jag finner det i själva verket märkligt att lagtexternas ter-
minologi inte i högre utsträckning färgats av själva syftet med lagförbudet. 
Den aktiva formen av verbet spilla ska nog troligast ses mot den bakgrunden 
och som ett uttryck för att man ändå var mycket väl medveten om utgången 
av utsättningshandlingen (jfr Rindal 2004, 117). 

Andra delar i utsättningsbeskrivningarna tyder på ett distanserat förhåll-
ningssätt, konstruerade uttryck av icke-aktivitet och att den verkställande 
delen av utsättningen upplevdes som negativt laddad och därför kringgärda-
des av rituella skyddshandlingar. Placering av en fläskbit i barnets mun åter-
finns i två episoder. Tolkningar som framförts är att fläskbiten ska ses som 
en livsuppehållande åtgärd för att barnet om möjligt ska överleva tills någon 
hittar det och att den har fungerat som tröst eller napp (Hovstad 1943, 163; 
Reichborn-Kjennerud 1933, 83; Mundal 1989, 131). Jag finner dock båda 
dessa förklaringar något förenklande.  

Folke Ström (1942) har i sitt arbete om det germanska dödsstraffet analy-
serat de ritualer som kringgärdat avlivande av människor och djur i det ger-
manska samhället. Han framhåller att avrättning som handling alltid var 
ytterst laddad och påverkade såväl avrättaren som hans redskap, vilket föran-
ledde en rad skyddsritualer. Bland skyddshandlingarna som omnämns i de 
isländska källorna ingick att delinkventens ögon täcktes för då hans blick 
kunde vålla allvarlig skada samt, av samma orsak, att den dömdes mun täpp-
tes till med något objekt, oftast en träbit. Med anledning av den icke önsk-
värda belastning som bödelsrollen innebar överläts avrättningen nästan alltid 
till trälar (F. Ström 1942, 242-266). Bland andra exempel framhålls sena 
historiska legender om levande begravningar som åtgärd för att förhindra 
pestens framfart, vilka tydligt förmedlar denna ovilja till aktiv handling och 
den skuldbelastning som själva avlivandet innebar. Dessa legender innehål-
ler nästan alltid moment där bröd följer det levande offret i graven. Ström 
tolkar inslaget som en del i en avvärjande ritual med syfte att distansera böd-
larna från handlingen genom låta påskina passivitet eller icke-deltagande och 
därmed friställa honom från skuld och den belastning som ett aktivt dödande 
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innebar. Ström framhåller den tydliga parallellen mellan avrättnings- och 
offerbeläggen och de i sagorna omtalade fläskbitarna i barnens munnar (F. 
Ström 1942, 206-209; jfr också Clover 1988, 156). I de här diskuterade fal-
len är aktörerna lejda män respektive en träl som uttalar motvilja till att utfö-
ra utsättningen och jag finner det mycket troligt att en önskan att distansera 
sig och friställa sig från skuld motiverar åtgärden att placera föda i barnets 
mun. Det faktum att ett nyfött barn inte kan tillgodogöra sig en sådan föda, 
eller ens förväntas kunna behålla den i munnen en längre stund, styrker ock-
så intrycket av en fiktiv konstruktion vars nytta snarare var avsedd för aktö-
ren än barnet.  

Ytterligare en parallell till Ströms studie kan ses i de beskrivna åtgärderna 
att täcka över eller skärma av barnet genom att placera det mellan stenar med 
täckande häll, väl dolt under en trädrot och i ett fall med en utbredd duk över 
ansiktet. Det är möjligt att dessa åtgärder vidtagits för att i någon mån skyd-
da barnet från vilda djur, liksom i den ovan refererade lagtexten, men jag 
finner det inte för otroligt att dessa åtgärder har vidtagits av samma avvär-
jande orsak som delinkventers ögon bands för i syfte att skydda bödeln från 
offrets blick, vilken ansågs kunna ha skadlig inverkan till och med i de fall 
då offret var ett djur (F. Ström 1942, 242-244). Jag vill dock framhålla att 
det i övrigt inte föreligger några som helst likheter mellan barnutsättning och 
reguljära avrättningar eller rituellt dödande. Det är i fråga om den ovilliga, 
tredje part som dessa skyddsåtgärder vidtas, som av rimliga skäl kunde upp-
leva handlingen som betydligt mer negativt laddad än vad konceptet i sig 
föreskrev. Samma typ av skuldavlastande handlingssätt återfinns i folklig 
tradition vid i övrigt neutrala situationer som slakt av matdjur, där en utbredd 
tradition föreskriver följande ursäkt till djuret före slakten: ”Jag tar dig för 
mat, men icke för hat” (F. Ström 1942, 252 med referenser). Det handlar 
således främst om distansering och att skapa illusion av icke-deltagande, 
samt ett avvärjande skydd för den ovilligt verkställande parten. Det norm-
verk som kringgärdar utsättningsmotivet har därmed en tydlig parallell i 
litterära framställningar av liknande litterära praktikbeskrivningar. 

Att barnet läggs ned på marken kan också ses mot bakgrund av bruket att 
lägga/lyfta barnet från marken som betydelsebärande ritual i nära anslutning 
till födelsen (se vidare kap 5.1). Nedläggandet innebar ett symbolladdat 
överlämningsmoment, vilket är särskilt tydligt i fallet med barnet som skulle 
kastas i ån men istället förs till en frändes gård och läggs ned vid grinden, 
det vill säga strax intill gårdsgränsen. Förfarandet har parallella skrivningar i  
Frosta- och Gulatingslagarna som båda stipulerar nedläggning av barnet vid 
gården som det juridiskt korrekta överlämningsförfarandet i de fall husets 
folk anmodas ta hand om det (se vidare kap 5). 
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Utsättningens geografi 
Platsen för utsättningen i sagamaterialet har ägnats ovanligt liten uppmärk-
samhet, förutom det allmänna konstaterandet att barnet bars till en avskild 
plats, företrädesvis skogen. Tidigare uppgifter om att barnet avsiktligt skulle 
ha placerats så att det skulle hittas och kunna tas om hand stämmer endast i 
ett fall i de genomgångna episoderna. I två av fallen uppges att barnet hittas 
av en slump och i ett fall att man aktivt sökt där det har blivit sett. I Jomsvi-
kingarnas saga (Jómsvíkinga saga) återfinns en episod som markant skiljer 
sig från de här diskuterade utsättningarna eftersom den snarare utgör ett hit-
tebarnstema (jfr Mundahl 1987; Clover 1988), varför den endast i korthet 
kommer att beröras här. I denna saga placeras ett barn medvetet så att det ska 
hittas av kungens män och händelseförloppet övervakas också tills barnet 
återfinns. Avsikten med handlingen är i detta fall inte att sätta ut, utan att 
med viss list överlåta barnet till en annan beskyddare.26 Också den tidigare 
diskuterade fostersonen i Hord och Holmbrödernas saga avviker från utsätt-
ningsordern och genomför en överlämning i stället, en handling vars normer 
skiljer sig från utsättningen (se kap 5.1). 

Placeringen av det regelrätt utsatta eller utburna barnet är inte vagt orien-
terad till ett anonymt ”utanför”, utan till gränslandet mellan de kulturellt 
ordnade gårdarnas områden och de icke-kultiverade domänerna utanför. 
Pojken i Vatnsdölasagan hittas vid gården Karnså som han kom från, Tor-
stein Oxefot förs till skogs men inte mer avlägset från bebyggelse än att den 
vedletande bonden kunde hitta honom och i Finnboga saga förs barnet ór 
garði út, utanför gårdsgränsen. Att uppdelningen av människans fysiska 
närområde till exempel i allmänning, utmark och inägor inte bara var en 
praktisk organisation illustreras av att landskapslagarna tillskrev människors 
rättsskydd ett högre värde ju närmare gårdens kärna ett fredsbrott blev be-
gånget (Gurevich 1992, 202; Myrdal 1999, 31-32). Begreppen innang-
arðs/útangarðs (inäga/utmark) kan ha haft en mental motsvarighet i det my-
tologiska motsatsparet miðgarðr/útgarðr (midgård/utgård), kring vilket 
världsalltet var ordnat (Gurevich 1992, 202). Det mikrokosmos som utgjorde 
kärnan i människors fysiska verklighet strukturerades utifrån symbolstarka 
fysiska gränser såsom tröskeln till boningshuset och garðr, gårdens yttre 
gränsmarkering (Vikstrand 2006, 356).  

De utsatta barnens konsekventa placering i närheten av gården, strax utan-
för dess gräns istället för långt ute i ödemarken, måste betraktas som me-
ningsbärande. I flera sagor används platsen utanför gårdsgränsen för laddade 
händelsebeskrivningar, i sagan om Torstein Sidu-Hallssons dröm (Draumr 
Þorsteins Sídu-Hallassonar) förs till exempel trälen som dödat sin husbonde 
strax utanför gården (niðr um garð) för att avrättas.27 Också i Rimberts Ans-
garskrönika framställs gårdens gränsmarkering som ett laddat område. Det är 
                               
26 Jómsvíkinga saga kap 128, s. 173 
27 Draumr Þorsteins Sídu-Hallassonar s. 323-326, övers: Ohlmarks 1964b, s. 197-199 
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i beskrivningen av en man som i sitt hus förvarade en av de böcker som ta-
gits vid ett upplopp mot biskop Gautbert. Han drabbas av olycka och kan 
hänföra denna till bokens närvaro i hans hus, och då ingen präst finns att 
överlåta boken till och han inte vågade ha den kvar i sitt hus band han den på 
gärdesgården.28  

Även om gränser som markerade gårdens och närområdets olika delar kan 
ha haft en gemensam semantik inom det skandinaviska kulturområdet, som 
de olika medeltida lagtexterna indikerar, är det svårt att dra några generella 
slutsatser om dessa gränsers innebörd för barnutsättningsbruket utanför det 
område som de litterära isländska texterna speglar. Det Island som sagorna 
avser att beskriva präglas av nykolonisation vilket, som tidigare påpekats, 
har inneburit en anpassning och omstrukturering av sociala mönster och 
landägande och möjligen också till den mentala uppfattningen av det nykul-
tiverade landskapet (jfr t.ex. Brink 2004, 301-302). Det finns dock anledning 
att utgå från en i stort gemensam mentalitetsmässig grundstruktur, även om 
omsättningen av denna till praxis kan ha varierat regionalt och lokalt.  

I ett fall ska utsättningen verkställas genom att barnet kastas i ån. Ett lik-
nande förfaringssätt omtalas av den arabiska handelsresande At-Tartusi som 
besökte danska Hedeby runt år 950 e. Kr. Han uppger att de nyfödda barn 
som inte kunde försörjas kastades i havet.29 Floden som gräns mellan de 
kosmiska världarna, som den beskrivs i de mytologiska texterna och i form 
av kenningar, har också haft en motsvarighet i det levda landskapet. Vatten 
och våtmarkselementet kunde fungera som portaler mellan världarna, som 
transportmedel mellan dem och som kommunikationsplats mellan människor 
och gudar, vilket avspeglas i ett stort antal mytologiska motiv och arkeolo-
giska fynd av våtmarksoffer (se t.ex. Stjernquist 1987; Hedeager 1999; Ot-
tosson 1999; Nordberg 2004, 223-228 med referenser). Vattenelementet 
utgjorde med andra ord en markant tydlig liminalzon i landskapet.  

Vattnet som plats för verkställandet av utsättningen representerar samma 
slags gränsland mellan de levande människornas domäner och det utom-
mänskliga som den gräns mellan domesticerad och icke-domesticerad natur 
som definierades med inhägnaden, garðr. Därmed finns en konsensus mellan 
beskrivningarna av utsättningarna, som också harmonierar med den handels-
resande arabens beskrivning; lika väl som barnen vid utsättningstillfället 
befann sig i socialt limbo så placerades de i ett kulturgeografiskt limbo, åter-
bördade till en social och geografisk utmark. 

Det råder inte någon tvekan om att utsättning av barn var ett accepterat 
bruk i det förkristna skandinaviska kulturområdet, därom är forskarkåren 
överens. Tillåtandet var starkt kopplat till den sociala människoblivandepro-
cessen, som under förkristen tid och medeltid var helt och fullständigt defi-
nierad av ritualer. Terminologin och den konsensus som föreligger mellan de 

                               
28 Ansgars levnad, övers: Rudberg 1926, s. 84-86 
29 Al-Qazwini, övers: Birkeland 1954, s. 104 
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olika sagaepisoderna och mellan olika källmaterial antyder att utsättningen 
var konceptuellt bunden till ett fast normsystem. Tolkningar av motiven för 
utsättningen har under de senaste årtiondena varit inriktade på en möjlig 
könsselektion, trots den tydliga kopplingen till de enskilda hushållens direkta 
försörjningsunderlag som textkällorna ger. En implicit genusuppfattning 
tycks också ha satt avtryck i uppfattningen om vem som tog beslut om ut-
sättning och vilka ritualer som utgjorde avgörande sociala gränsmarkeringar 
för när barnet kunde sättas ut.  

Att vattenösning och namngivning har givits en dominerande ställning i 
det avseendet ska ses mot bakgrund att detta var offentliga ritualer där man-
nen, husbonden, företrädesvis var aktör. Bröstgivningens karaktär som inof-
ficiell ritual med modern som aktör, kan i sagamaterialet endast skönjas i 
indirekta skrivningar och antydningar, vilket också går i linje med hur kö-
nens aktivitetssfärer gestaltas generellt i textmaterialet.  

Trots den sociala acceptans som fanns för bruket som nödfallsåtgärd, 
kringgärdades utsättningarna av avvärjande handlingar och skapandet av 
illusioner av icke-aktivitet och distans. Till och med terminologin kring bru-
ket ger ett intryck av distans och passivitet, vilket tyder på att de avvärjande 
handlingarna ska ses som en effekt av den sociala kodens reglerande meka-
nismer, snarare än resultatet av medeltida författares tillrättaläggande vilket 
annars vore en möjlig tolkning. Barnutsättningens sociala konstruktion re-
flekterar också den sociala kod som inom ramen för förkristen tradition 
kringgärdat den tidiga barndomen i sin helhet. Det är tydligt att barnet, så 
länge det inte hade inkorporerats genom vederbörliga ritualer, befann sig i 
ett liminalt stadium som föregick det egentliga socialt definierade livet och 
att avgörandet om huruvida det skulle sättas ut eller födas upp var ett beslut 
som sanktionerades av samhälleliga normer men motiverades, fattades och 
genomfördes på hushållsnivå.  

4.4 Kompromisser i lagform 

Barn fick värde, den nya läran är revolutionerande. Barnen får en själ. Äkten-
skapet upphöjdes till en gudomlig inrättning och barnen kristnades genom 
dopet. (Holmdahl 2000, 18). 

 
Ovanstående citat är hämtat ur en översikt över barndomen i historien, av-
sedd som studentlitteratur. De påtagligt okritiska slutsatserna om kristnan-
dets effekter för barndomen som institution är inte unika för denna skrift. 
Det fokus som de tidigkristna källorna tillskriver frågor som rör synen på 
barn kan dock inte behandlas kontextlöst utan måste förstås utifrån en större 
kulturell och socioekonomisk bakgrund (jfr Benedictow 1985, 25).  
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Undantagens form och strategi 
I de tidiga norska kristenrätterna och beskrivningen av det isländska anta-
gandet av kristendomen intar fördömandet av barnutsättningspraktiken en 
framskjuten plats. Men de material som här ska diskuteras närmare speglar 
på intet vis ett förhållande som är exceptionellt för den kristna ideologi som 
den kommer till uttryck i det norröna kulturområdet. Den tidiga romerska 
kyrkan fördömde och motarbetade starkt all form av infanticid och utsättning 
och det växte tidigt fram en organisation kring kyrkor och kloster för att ta 
hand om övergivna barn som man uppmuntrade föräldrarna att lämna i kyr-
kans vård, hellre än att de lämnades att dö (Alexandre-Bidon & Lett 1997, 
15-18). Det kyrkligt organiserade omhändertagandet i Europa korresponde-
rar därmed väl med de dygder som betonas i de ovan diskuterade texterna 
med starka kristna konnotationer.  

Kring år 1000 antogs kristendomen officiellt vid det isländska Alltinget, 
som traditionellt hölls vid Lögberg. Vid sidan av beslutet att alla islänningar 
skulle låta döpa sig tillkom också en extraordinär kompromiss, för att få 
tingsmenigheten att enas kring en gemensam lag. I allt skulle den kristna 
lagen gälla, utom i fråga om ätandet av hästkött och barnutsättning, där istäl-
let den gamla lagen skulle ha fortsatt giltighet. Det var också fortsättningsvis 
tillåtet att blota till hedniska gudar så länge detta gjordes i lönndom.30 Olav 
Haraldsson, senare Olav den helige, reviderade den isländska lagen några år 
senare och lade möjligen också grunden till de norska kristenrätterna, där 
utsättning av barn förbjöds (Pentikäinen 1990, 76; jfr också t.ex. Helle 
2001). Pentikäinen har argumenterat för att statuten kring barnutsättning i de 
äldre bevarade kristenrätterna har sitt ursprung i Olav den heliges kristenrätt 
med ledning av den stora likhet som föreligger mellan de skilda texterna och 
paragrafernas framskjutna placering direkt efter inledningsorden. Han menar 
vidare att det faktum att Olav inte försatt någon tid från det att han kom till 
makten till att han annullerade den isländska kompromissen, tyder på att den 
angelägenhet som speglas i de norska kristenrätterna måste tillskrivas hel-
gonkungens ursprungliga lag (Pentikäinen 1968, 77-78; 1990, 80; se också 
Jochens 1995, 86-91; jfr dock Rindal 2004).  

Gutalagens kortfattade och kategoriska förbud mot barnutsättning är den 
enda lag från svenskt område som i bevarad form explicit ansluter till termi-
nologin kring barnutsättning, snarare än barnamord: ”Det är nu därnäst, att 
man skall uppföda vart barn som blir fött i vårt land, och icke kasta ut 
det.”(Þet ier nu þi nest at barn huert  scal ala sum fyt verþer a landi oru oc 
ecki ut casta).31 Till form och placering liknar den gotländska skrivningen de 
norska kristenrätterna, vilket har tillskrivits Olav den heliges vistelse och 
verksamhet på ön under landsflykten åren 1028-1030 (GL Holmbäck och 
Wessén 1979, LXXIII-LXXIV, 244 not 5). 
                               
30 Íslendingabók, kap 7, s. 17, övers: Ohlmarks 1962, s. 30-31 
31 GL, Kyrkobalken kap 2, s. 7-8, övers: Holmbäck & Wessén 1979d, s. 205 
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Även om man får förvänta att lagtexterna med formuleringar av förbud 
och kompromisser ger en aspekt av reella förhållanden vid tiden för redige-
ringen, är den process som ledde från social acceptans till kriminalisering av 
barnutsättning och dess aktörer inte okomplicerad att följa. Kyrkobalkars 
och kristenrätters regleringar är ett resultat av en utdragen period med ömse-
sidig anpassning, gradvis adaption och i viss mån omformulering av den 
katolska kyrkans ideologiska rättstänkande. Då tradition och innovation inte 
kunde sammanfogas i ett första skede ledde detta till kompromissartade for-
muleringar i lagtexterna. Den ständiga processen och dialogen mellan kun-
gamakt, kyrkans företrädare och företrädare för tingsmenigheter skapade en 
regional variation och en tidsmässig rörelse. Lagarna kan därmed inte för-
väntas beskriva ett strikt linjärt förlopp eller en i detalj likartad process över 
hela området. Däremot förmedlar texterna olika sidor av samma process, 
som egentligen pågått sedan senare delen av vikingatiden och skulle komma 
att fortsätta långt in i medeltid.  

Den process som så småningom leder fram till ett totalförbud mot barnut-
sättning och slutligen till en omdefinition av utsättning till barnamord ut-
trycks huvudsakligen i två typer av formuleringar i det norska och svenska 
lagmaterialet. För det första sådana som berör barnets skyddsvärde genom 
straffskalor, definitioner och förbud, och för det andra utformningen av 
kompromisser angående tillåtande av barnutsättning under specifika förut-
sättningar. Dessa kompromissers inneboende ambivalens måste tillskrivas 
närvaron av företrädare för två vitt skilda men lika angelägna ståndpunkter. 
Innehållet i kompromisserna kan sammanfattas med att utsättning av friska 
barn förbjuds medan missbildade barn, under strikt reglerade förutsättningar 
och lika strikt reglerade former, kunde sättas ut.  

Detaljerade, men något skiftande beskrivningar av hur missbildat barnet 
skulle vara för att sättas ut, återfinns i de äldre redaktionerna av Gulatingsla-
gen, Borgartingslagen och Eidsivatingslagen. Mundal har påpekat att en 
hänvisning i Nidaros stadslag tyder på att en liknande passage också ur-
sprungligen funnits i Frostatingslagen. Hon menar vidare att de missbild-
ningar som beskrivs är så fantastiska att de knappast kan ha förekommit i 
verkligheten och att kyrkan därmed visar en kompromissvillighet som i 
verkligheten sällan kunde omsättas i praktik, åtminstone inte om lagen tol-
kats bokstavligen (Mundal 1989, 124-125). Jenny Jochens har påtalat möj-
ligheten att de abnorma missbildningarna som beskrivs kan härröra från in-
avelsförhållanden (Jochens 1995, 91-92). Mer troligt är kanske att de mer 
eller mindre fantastiska beskrivningarna har tjänat som moraliska ledord och 
att syftet varit att understryka den höga grad av missbildning som krävdes 
för att utsättningen skulle vara legitim.  

I de svenska lagarna återfinns i flera fall beskrivningar av det nyfödda 
barnets kroppsskapnad och livskraftighet vid födelsen. I Dalalagen stadgas: 
”Nu är ett barn fött i bästa lycka, det har både naglar och hår och drager 
andan in och ut; ett sådant barn skall få dopet.” (Nu ær barn fööt bæstum 
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hællum. hawir baþi horn oc haar. dragher anda till oc fran. þæt barn skal 
döpilsi fa).32 Flera forskare har påtalat att passagen i en tidigare version, i 
likhet med de norska kristenrätterna, kan ha innehållit stadganden om att ett 
missbildat barn i stället fick sättas ut (DL Holmbäck och Wessén 1979, 14-
15; Wedrup 1956, sp 349). De liknande beskrivningar av barns skapnad som 
framträder i övriga lagtexter skulle i så fall möjligen kunna vara delar av 
liknande, äldre bestämmelser vilket kan förväntas ha funnits även inom det 
svenska området.33 Barnets fullkomliga kroppsskapnad framhålls framför allt 
i styrkandet av att barnet blivit levande fött i samband med arvsregleringar.  

Gulatingslagens text beskriver hur missbildat barnet måste vara för att få 
sättas ut, och hur denna procedur skulle utföras: 

 
Magnus toc ór sumt. Þat er nu Þvinest.  
at barn hvert scal ala a lande varo er boret 
verðer.  
 
O(lafr). nema Þat se með Þeim orkymb-
lum boret at Þennug horve anlit sem 
nacke skyllde. æða Þingat tær sem hælar 
skyllðu. Þa scal Þat barn til kiurkiu fœra. 
oc hevia ór heiðrnum dome. oc leggia 
niðr i kiurkiu. oc lata Þar deyia. 

Magnus: Det är nu härnäst, att varje barn 
som blir fött skall födas upp i vårt land. 
 
 
Olafr: Utom om det är fött med dessa 
missbildningar att ansiktet är vänt på det 
sättet som  nacken borde vara eller tårna 
ditåt som hälarna skulle [vara]. Då skall 
detta barn föras till kyrkan och föras ut 
[eg. hävas] ur hedendomen och läggas 
ned i kyrkan och lämnas där att dö. 34 

 
Gulatingslagens föreskrift om hur laga utsättning skulle gå till ger vid handen att 
den första principen är att alla barn ska födas upp och att undantagsfallen är ex-
trema. Begreppet hevia ór heiðrnum dome ska möjligen, liksom begreppet kristna 
(se nedan), ses i samband med primsigningsritualen snarare än dopet (Sandholm 
1965, 31-32). Huruvida förfarandet att lägga ned barnet i kyrkan efter primsigning 
och låta det avlida var tänkt att åtföljas av kyrkogårdsbegravning, så som de andra 
norska lagarna föreskriver, anges inte i texten men får anses som troligt eftersom 
proceduren företogs inom kyrkans område. 

Borgartingslagen och Eidsivatingslagen definierar också olika typer av miss-
bildningar som specificeras tydligt och behandlas olika: 

 
Her hæfr cristins doms bolk Þænn er 
ganga skal. Þet er uphaf lagha uarra. at 
austr skulum luta oc gevaz kristi rœkia 
kirkiur oc kenne menn.  
 
 

Här börjar kristendomsbalken som ska 
vara gällande. Detta är början på våra 
lagar, att vi skall böja oss åt öst, och ge 
oss åt Kristus, värna kyrkor och präster 
[eg. lärda män]. 
 

                               
32 DL, Kyrkobalken kap 6, s. 6, övers: Holmbäck & Wessén 1979b, s. 5 
33 SkL, Ärvdabalken kap 2, s. 4, övers: Holmbäck & Wessén 1979d, s. 3; UL, Ärvdabalken 
kap 11:1, s. 116, övers: Holmbäck & Wessén 1979a, s. 70; VmL, Ärvdabalken kap 12:4, s. 
131, övers: Holmbäck & Wessén 1979b, s. 51 
34 Ä.GuL, kristenrätten kap 21, s. 12; min översättning 
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Fœða skall barn huært er boret uærðer i 
Þenna hæim. kristna oc till kirkiu bera 
nema Þæt æina er með orkumblum er 
alet. Þau skulu mykil a þeim manne er 
æighi ma moðer matt gewa (/Þau skullu 
mykill vera a þeim manne. er modr ma 
æigi mat gefua.)  
 
hælar horfa i ta stað. en tær i hælstað. 
haka meðal hærða. nakke a broiste fram-
me. kalfvar a bæinum framan. augu aftan i 
nakka. hæfir sæls væifar (/sæls suæifuer) 
oc hundz hafuð. þæt skal a forve fœra (/at 
forre fœra) oc rœyra þær er haurke gengr 
ifir men ne fenaðr. Þet er forue (/forfue) 
hins illa.  
 
 
Nu er Þet barn annat er uærðer bælgh 
boret. er bælgr Þær er anlitz skop skuldi.  
Þæt er ollum monnum synt (/audsynt) at 
sa maðr ma ser æigi matar afla Þo at aug-
sen uærði (/han verdr vaxen).  
 
 
 
Þæt skal taka oc til kirkiu bera. lata prim-
signa. læggia firer kirkiu dyr.  
 
 
gæte hin nanaste niðr till Þæss er ond er 
or. Þæt skal grava i kirkiu garðe oc biðia 
firir sol Þæss sem bæzt kan.  
 
 
Lata uerða at Þæirri uon er guð uil. 

Varje barn som föds till denna värld skall 
födas upp, kristnas och bäras till kyrkan, 
utom allena det [barn] som är fött med 
missbildningar. De [d.v.s. missbildning-
arna] ska vara stora på denna människa 
som moder inte kan föda.  
 
 
Hälar vända i tårnas riktning och tårna i 
hälarnas. Haka mellan skuldrorna, nacke 
framtill på bröstet, lårens baksida framme 
på benen, ögon bak i nacken. Har [det] 
sällabbar och hundhuvud. Det [barnet] 
skall föras till ett forve [fjära, strandparti 
som ligger torrt vid ebb] och läggas i ett 
röse som varken människor eller djur går 
över. Det är den ondes forve. 
 
Nu föds ytterligare ett barn med hinna 
över huvudet. Och hinnan [alt. pälsen, 
skinnet] är där ansiktsformerna skulle 
vara. Det står klart för alla män att en 
sådan människa inte kan föda sig [eg. 
tillgodogöra sig föda] även om den (/han) 
skulle bli vuxen.  
 
Detta [barn] skall man ta och bära till 
kyrkan, låta primsigna och lägga ned 
[det] framför kyrkodörren.  
 
Den närmaste släktingen skall vaka till 
dess att anden har lämnat [eg. är ur]. Det 
skall begravas på kyrkogården, och be för 
dess själ den som bäst kan.  
 
Låt det ske på det sätt som Gud vill.35 

 
De beskrivna missbildningarna i lagparagrafen har animaliska drag och är i 
allmänhet för fantastiska för att motsvara reella fysiska missbildningar. Fra-
sen belgborinn tolkas som att barnet är fött utan de nödvändiga ansiktsöpp-
ningarna eller med pälsliknande hud (Hertzberg 1895, 95; Fritzner 1954, 
658), medan hærliki som angivs i Eidsivatingslagen (se nedan) troligen syf-
tar på harmynthet (Fritzner 1954, 151). Att utsättning tillåts endast om miss-
bildningarna är så allvarliga att barnet inte på något sätt kunde födas uttalas 
också tydligt i Borgartingslagen. Det kategoriska förbud som syns i samtliga 
bevarade kristenrätter gäller således utsättning av friska barn.  

                                                                                                                             
35 Ä.BorgL, kristenrätten kap I:1, III:1, s. 339, 363 (fraser inom parantes avser alternativ 
skrivning i version III); min översättning 
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Laga utsättning sker företrädesvis genom att barnet läggs ned i kyrkan el-
ler utanför kyrkodörren, vilket är en överlämningsform som har en parallell i 
den officiella överlämningsritual som ska beröras senare. Platsen för utsätt-
ningen bestäms i ett fall till utanför kyrkogårdens hägn, vilket är den enda 
angivelsen av detta slag i de norska lagarna. Termen forve (forre, forfue) är 
dunkel till sitt meningsinnehåll. Innebörden tolkades av Sophus Bugge 
(1885, 211-212) som angivelse av en ohelig plats (for-vé), vilket tydligtvis 
har fått ett visst genomslag. Språkvetaren Ture Johannisson har dock genom 
härledning ur ordet forvæð anfört en alternativ tolkning, nämligen att termen 
syftar på den del av strandbädden som ligger torr vid ebb (Johannisson 1948, 
191). Valet att här följa Johannissons tolkning grundas inte på språkveten-
skapliga överväganden, utan på den kontextuella likhet som föreligger mel-
lan denna förklaring och sagalitteraturens platsangivelser till liminala land-
skapszoner vid utsättning, vilket jag ska återkomma till. 

 
Um oukt liki.  
 
En ef sua bers at. at barn er mæð or-
kymblum alet. ero kaluar a bæinum fra-
man. eða augu i nacka aftan. oc afgu liki 
alen. oc hafa þau mannz houuð (/hundz 
hafuut) oc manns raust.  
 
 
þau skal ala oc til kirkiu fœra. oc skira. oc 
fœða siðan.  
oc fœra a funnd biscups. oc syna honum 
barnet. oc gera siðan (/gera eptir þi) sem 
hann læggr rað til. 

 
Um hærliki.  
 
 
En ef þat barn uærðer alet er hærliki er a. 
hefer æigi mannz hofuð oc æigi mannz 
raust. þa ma fœra til kirkiu. ef syniz. oc 
lata prest (/sia oc) skira. ef hann uil. oc 
grafa grof i kirkiu garðe. oc læggia þar 
barnet i. oc læggia þar iuir hællu. sem 
bazst. sua at haurke nae hunndar ne raf-
nar.  
 
oc lata þo æi iorð a falla fyr en daut er oc 
lata lifa sua længi sem ma (/vil). 
 

Om ovigd kropp.  
 
Men om det skulle bli så att ett barn föds 
med missbildningar, [och] lårens baksida 
sitter fram på benen eller ögonen bak i 
nacken och född vanskapt och har de 
människohuvud (/hundhuvud) och män-
niskoröst. 
 
De skall födas upp och föras till kyrkan 
och döpas och sedan födas vidare  
och föras fram för biskopen och visa 
honom barnet och sedan göra på det sätt 
som han råder.  
 
Om hærliki [skapnad som en hare, har-
mynthet]. 
 
Men om detta barn blir fött med hærliki, 
inte har människas huvud och människas 
röst. Då skall [det] föras till kyrkan, om 
man så tycker, och låta prästen (se det 
och) döpa, om han vill, och gräva en grav 
på kyrkogården och lägga barnet däri och 
lägga en häll däröver så gott det går, så att 
varken hundar eller korpar kommer åt.  
 
Och dessutom inte låta jord falla på [det] 
förrän det är dött, och låta det leva så 
länge det kan (/vill). 36 

 
                               
36 Ä.EidsL, kristenrätten kap I:5-6, II:5-6, s. 376, 395 (fraser inom parantes avser alternativ 
skrivning i version II); min översättning 
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Som framgår av texterna ovan framställs några särskilda begrepp som ut-
trycksmässigt närliggande men har i sammanhanget fått delvis skiftande 
innebörd. I Borgartingslagen och Eidsivatingslagen används begreppet fœða 
i bemärkelsen ”föda upp” eller ”ge uppehälle”. I frasen barn hvert scal ala a 
lande varo er boret verðer, som återfinns i Gulatingslagen används termen 
ala i bemärkelsen ”föda upp” medan boret verðer här och genomgående i 
lagtexterna endast betecknar själva födslohändelsen. Verbet ala kan däremot 
avse såväl födelsen som uppfödning i bemärkelsen att barnet ska sörjas för.  

Utifrån diskussionen om bröstgivningens markerande rituell funktion som 
kommer att behandlas senare, ligger det nära till hands att se uttrycken för 
påbjuden uppfödning av barnen i relation till denna ritual. Innebörden av 
dessa strofer har setts som syftande till att säkerställa barnets uppehälle eller 
uppfostran, vilket i själva verket är innebörden av bröstgivningsritualen (se 
vidare kap 5.2). Placeringen av uppmaningarna om uppfödning (þau skal ala 
oc til kirkiu fœra. oc skira. oc fœða siðan och fœða skall barn huært er boret 
uærðer i Þenna hæim. kristna oc till kirkiu bera) stöder möjligen tolkningen 
att lagarna påbjöd rituell introducering av varje barn genom den första mat-
ningen följt av dop och ansvaret att sedan föda upp det inom hushållets värn. 

I Borgartinglagens tredje kapitel tillskrivs den första matningen en central 
funktion för att förhindra att barnet dödades av modern i nära anslutning till 
förlossningen: 

 
Vm sengfor kono oc abyrgð a barne. 
 
Griðkonor oc grankonor skulu vera uið 
sengfor huerrar kono til barn er fœðt oc 
huerua æigi fyr ifra en þær haua laght þæt 
at moðor brioste. 
 
En ef barn er andat er menn koma till 
hennar annat sinni. oc ma þær a sea han-
da stað eða banda. er þæt kuirkt eða kuæft 
oc mæler hon i viti. þa hæitir moðer 
morðenge at barne sinu.  
 
 
hon hæfir firergort fe oc friði lande oc 
lausum œyri. fare a land hæðit oc kome 
aldri þær sem cristnir men ero.  
Þui er hæðit morð uærra en cristið at firi 
faret er þæss manz salo er hæiðin dœyr.  
 
En ef hon mæler æigi i uiti þa er menn 
koma til hennar gange till scripta uið pret 
oc bœta engu fe firir. 

Om barnsängskvinna och ansvar för barnet. 
 
Tjänstekvinnor och grannkvinnor ska 
närvara vid kvinnas barnsäng tills barnet 
är fött och inte lämna förrän de lagt det 
till moderns bröst. 
 
Men om barnet är dött när folk kommer till 
henne en andra gång och kan de därpå 
[barnet] se avtryck av händer eller band 
är det strypt eller kvävt och hon [modern] 
talar sammanhängande [eg. med vett], då 
ska modern kallas sitt barns mördare. 
 
Hon har då förgjort egendom, landsfrid och 
lösöre. [Hon ska] fara till hedet land och 
aldrig komma dit där kristet folk är. 
Ty hedet mord är värre än kristet, för män-
niskans själ är förlorad om hon dör heden.  
 
Men om hon talar osammanhängande 
[eg. vettlöst] när folk kommer till henne, 
då skall hon gå och skrifta sig hos en 
präst och inte böta för detta.37 

                               
37 Ä.BorgL, kristenrätten kap I:3, III:1, s. 340, 363; min översättning. 
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Lagtexten föreskriver att kvinnor som närvarade vid förlossningen inte fick 
lämna barn och mor ensamma förrän barnet lagts till moderns bröst. Om 
barnet var dött när folk kom till henne en andra gång, det vill säga efter det 
att barnets första måltid bevittnats, definierades dödandet av barnet som 
mord såvida modern inte bedömdes som otillräknelig. Användandet av den 
traditionella ritualen tyder på att dess innebörd var så övertygande verksam 
vid tiden för lagformuleringen att modern skulle handla mot gällande sedva-
nerätt om hon dödade barnet efter att det fått bröstet (jfr Mundal 1989, 135). 
Hjälpkvinnorna tillskrivs här en övervakande roll för att förhindra modern 
att utnyttja det liminala utrymmet mellan födelse och måltid för att avliva 
barnet. 

Valet att hänvisa till bröstgivningen som avgörande handling vid tillåtan-
de eller förhindrande av utsättning är komplext med tanke på att dopet var 
den av kyrkan föreskrivna inkorporationsritualen. Angelägenhetsgraden i 
barnutsättningsförbudet understryks därmed ytterligare genom vidkännandet 
av en icke-kristen passageritual.  

Det noggrant beskrivna förfarandet vid laga utsättning i kristenrätterna 
ger ett intryck av att omsorgen om barnets själ var högt prioriterat. Barnet 
skulle föras till kyrkan eller kyrkogården för att först primsignas, i ett fall 
döpas om prästen så önskar, för att sedan läggas ned i kyrkan, framför kyr-
kodörren eller i en öppen grav på kyrkogården. Undantag från denna proce-
dur uppges dock i Borgartingslagens bestämmelser om barn med animaliska 
drag, som istället skulle föras till platsen mellan vatten och land och läggas i 
stenröse. Denna passage är den enda som tillåter utsättning utanför kyrkans 
område, och åtföljs följaktligen av starkt negativa konnotationer (forve hins 
illa). 

I samma lags bestämmelse om utsättning av barn med kroppsbehåring 
uppges istället att dess närmaste anhörig ska vaka över barnet tills dess ande 
lämnat det och be för dess själ. Primsigningen, placeringen och sedan be-
gravningen på kyrkogården och den tydliga accentueringen av närvaron av 
barnets själ står i bjärt kontrast till barnutsättningens egentliga konstruktion. 
Frånvaro av all inkorporation och vidkännande handlingar är de främsta 
komponenter som gör utsättningen till en mental möjlighet. Att barnets själs-
liga status så tydligt markeras i lagtexterna kan därför vara ett led i en över-
gripande strävan att slutgiltigt utrota barnutsättningsbruket, vilket antyder att 
kristenrätternas undantagsklausuler kan ha fungerat som redskap för den 
kyrkliga agendan snarare än som tillmötesgåenden i en kompromissituation. 
Som psykologisk strategi var detta också troligen vida mer effektivt än strik-
ta förbud. 

Strategins konsekvenser 
Fler forskare har noterat att det under processens lopp sker en förskjutning 
av aktörskapet gällande utsättning/barnmord från den traditionella husbonde-
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rollen till modern (Jochens 1995, 92; Lövkrona 1999; se dock även Mundal 
1989, 123-124), även om en denna rollfördelning gällande äldre förhållanden  
har ifrågasatts tidigare i detta kapitel.  

Det är också tydligt att det passiva barnutsättningskonceptet omdefinieras 
till aktivt dråp eller mord, som med undantag av Gutalagen är den enda form 
av avlivande av barn som överhuvudtaget behandlas i de svenska lagarna. 
Den katolska kyrkans hållning är i fråga om dråp på döpt och odöpt barn 
otvetydig; det odöpta barnets själ var för evigt förlorad varför detta sågs som 
ett betydligt allvarligare brott än dråp på döpt barn (Alexandre-Bidon & Lett 
1997, 16-18). Borgartingslagen understryker detta förhållande i den ovan 
citerade regleringen angående kontroll av nyförlöst moder och det hårda 
straff som följde i händelse av sådant mord. Modern förlorade i sådana fall 
all sin egendom och landsförvisades med hänvisning till att det odöpta bar-
nets själ var för evigt förlorad. 

Dråp på nyfödda behandlades i påfallande hög utsträckning av kyrklig rätt 
istället för eller i kombination med världslig, vilket kom att bli normerande 
långt fram i historisk tid och orsaka konflikt mellan kyrklig och världslig 
rättsinstans. Straffet var fram till 1855 fortfarande kyrkligt i form av kyrko-
plikt (Thomson 1960, 5-7, 23-48). Ihjälliggning har av senare tiders forskare 
tolkats som en dold form av avsiktligt barnmord (vom Saal 1994, 50-51 med 
referenser, jfr dock Thomson 1960, 216). I ett påvligt brev från 1170-talet till 
Uppsalas ärkebiskop med lydbiskopar fastslås treårig botgöring för dråp eller 
ihjälliggning av döpt barn men femårig om barnet var odöpt (Thomson 1960, 
7). I de norska kristenrätterna ses dråp på odöpt barn som ett allvarligt brott, 
en ståndpunkt som ligger nära kanonisk rätt (se ovan, jfr Pentikäinen 1968, 
81-86). De svenska landskapslagar som gör åtskillnad i straffskalan gällande 
dråp/mord på odöpt och döpt barn, ger dock bilden av en motsatt hållning: 
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Tabell 4.1 Straffskalor i de svenska landskapslagarna gällande dråp/mord på 
odöpt/döpt barn.38 
Landskaps-
lag 

Straff för dråp på odöpt barn Straff för mord/dråp på döpt  
eller äldre barn 

DL ”Bälgmord”:  
12 marker 

”Grätting”, < 3 år: 
80/120 marker beroende på kön 

ÖgL Odöpt: 40 marker Döpt: mister liv och arv 

UL Odöpt: 40 marker < 7 år: 140 marker 

SdmL Odöpt: 40 marker < 7 år: 120 marker 

VmL Odöpt: 9/40 marker (40 marker om 
dråpet utfördes för att komma åt arv). 

Döpt: 120 marker 

 
Den kanoniska rätt som i vissa tydliga fall reflekteras i de norska lagarna 
varkar vid tiden för de svenska lagarnas redigering inte ha fått något större 
genomslag. Materialet ger inte underlag för slutsatser om huruvida en tidig, 
omedelbar anpassning kan ha förelegat eller om kyrkans hållning i frågan 
inte alls fått gehör. Hade det låga straffvärdet för dråp på odöpt barn ur-
sprungligen kompletterats med ett strängare kyrkligt straff i samtliga lagar, 
så har det gått förlorat och inte påverkat motsvarande världsliga straffskalor i 
de bevarade handskrifterna. En mängd angelägenheter som drevs från den 
centrala kyrkoadministrationen, och som kan följas i form av skriftliga upp-
maningar från påven till biskopar inom det skandinaviska området, fick ald-
rig eller mycket sent genomslag i landskapens lagar (jfr L. Carlsson 1972, 
64-71; Nilsson 1998, 139-150). Frågan om det odöpta barnets skyddsvärde 
kan sannolikt ha varit en av dem.  

I ett fåtal lagar syns dock ett inflytande från kanoniskt rättstänkande. Det 
är framför allt Västgötalagarna som dömer frågan om barnmord avvikande 
skarpt, oavsett om barnet var döpt eller ej.39 I Östgötalagen och Smålandsla-
gen förs frågan till biskopsnämnd efter att först ha avdömts i världslig rätt.40 I 
den mån barnets skyddsvärde prioriteras även som en världslig angelägenhet 
märks en koppling till arvsrättsliga frågor. Tydligast framgår det av Väst-
mannalagens särbehandling av dråp på odöpt barn om detta syftade till att 

                               
38 DL, Kyrkobalken kap 12, s. 10; Manhelgdsbalken kap 3:6, s. 17-18, övers: Holmbäck & 
Wessén 1979b, s. 9, 30-31; ÖgL, Kyrkobalken kap 26, s. 22-23; Edsöresbalken kap 21, s. 39, 
övers: Holmbäck & Wessén 1979a, s. 17-18, 41; UL Manhelgdsbalken kap 11:7, 12, s. 142, 
övers: Holmbäck & Wessén 1979a, s. 94; SdmL, Manhelgdsbalken kap 26:6; 26:14, s. 155, 
övers: Holmbäck & Wessén 1979c, s. 176-177; VmL, Manhelgdsbalken, kap 10:3; 11, s. 145-
146, övers: Holmbäck & Wessén 1979b, s. 70  
39 Ä.VgL, Giftermålsbalken kap 8:1, s. 35, övers: Holmbäck & Wessén 1946, s. 99; Lydekini 
excerpter, kap 132, s. 278, övers: Holmbäck & Wessén 1946, s. 412 
40 ÖgL, Kyrkobalken kap 26, s. 22-23, övers: Holmbäck & Wessén 1979a, s. 17-18; SmL, 
kyrkobalken kap 13:7, s. 109, övers: Holmbäck och Wessén 1946, s. 413 se också s. 
LXXXVIII  
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tillägna sig arv då bötesbeloppet uppgick till fyrtio marker, medan dråp på 
odöpt barn utan sådana intentioner endast skulle bötas med nio marker.41  

Den katolska kyrkans omsorg om det odöpta barnets själ reflekteras fram-
förallt i de landskapslagar som i övrigt tillgodoser den kanoniska rätten i 
erkänt hög utsträckning. Övriga landskapslagars hållning uttrycks kanske 
bäst i den återhållsamma formuleringen från Upplandslagen: ”Nu dräpes ett 
odöpt barn; där blir ej boten högre än fyrtio marker.” (Nu kan heþit barn 
dræpæs þær werþær æi bot högri. Æn fiurætighi markær.)42 Den ovanliga 
negationsformuleringen, som också återfinns i Södermannalagen och Väst-
mannalagen, avviker från straffutmätningen för övriga mord eller dråp som 
generellt påbjuds i uppmanande former som ”vare han gill till hundrafyrtio 
marker” (han ær gildær meþ hundræþum. ok fiurum tiughum) eller ”skall 
bötas med aderton marker” (bötes þæt mæþ atærtan markum).43 Magnus 
Erikssons senare lands- och stadslag likställer dock mord och dråp på döpt 
och odöpt barn, som i båda fallen pliktades med livet.44 Negationsformen och 
det låga bötesbeloppet gällande odöpta barn skulle kunna tolkas som en 
uppmaning till föräldrarna att låta döpa barnen. Dessa brott är dock placera-
de och uttryckta i familjerättsliga  termer, det vill säga de syftar till reglering 
av föräldrarnas relation till sin avkomma.   

I det svenska medeltida lagmaterialet uttrycks därmed, med få undantag, 
en syn på det nyfödda barnet som står i motsatt förhållande till den kanonis-
ka rättens hållning. Odöpt barn kunde dräpas med relativt lindriga påföljder i 
jämförelse med andra dråp inom familjen, så länge avsikten inte var att 
komma åt ett arv. Bötesföreskrifternas formuleringar snarare begränsar än 
påbjuder böter. Det är möjligt att grunden till detta står att söka i samma 
mentalitetsstruktur som tidigare sanktionerade det socialt accepterade barn-
utsättningsbruket. Det är också tydligt att dopet hade kommit att få betydelse 
för definitionen av barnets sociala och själsliga status, inte minst eftersom 
distinktionen mellan de olika skyddsvärdena hänvisar till barnets tillstånd 
som döpt respektive odöpt. 

Att barnutsättning var en angelägen fråga både för traditionshävdare och 
förespråkare av kristen rätt framgår tydligt av frågans närvaro i den isländska 
alltingsöverenskommelsen och de norska kristenrätternas kompromisser. 
Hävdandet av den traditionella ståndpunkten måste rimligen tolkas som mo-
tiverad utifrån värnet om det enskilda hushållets autonomi i fråga om rätten 
att reglera hushållets sammansättning och storlek i förhållande till resurser.  
                               
41 VmL, Manhelgdsbalken kap 10:3, s. 145, övers: Holmbäck & Wessén 1979b, s. 70, se 
också not 63 s. 92 och ÖgL, Edsöresbalken kap 21; 23, s. 39-40, övers. Holmbäck & Wessén 
1979a, s. 41-42 
42 UL, Manhelgdsbalken kap 11:7, s. 142, övers: Holmbäck & Wessén 1979a, s. 94; se också 
VmL, Manhelgdsbalken kap 10:3, s. 145, övers: Holmbäck & Wessén 1979b, s. 70; SdmL, 
Manhelgdsbalken kap 26:14, s. 155, övers: Holmbäck & Wessén 1979c, s. 177 
43 UL, Manhelgdsbalken kap 11:6, 12, s. 142, övers: Holmbäck & Wessén 1979a, s. 94 
44 MEL, Högmålsbalken kap 2, s. 274, övers: Holmbäck & Wessén 1962, s. 213; MES, Hög-
målsbalken kap 2, s. 321-322, övers: Holmbäck & Wessén 1966, s. 232 
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Kristenrätternas framskjutna placering av barnutsättningsregleringen bör 
också ses i ljuset av den vid tingsmötena reciterade lagen. I en kultur som i 
allt väsentligt fortfarande var muntlig och där högläsning av lagen utgjorde 
referensen till gällande lag, måste frågors ordningsföljd också uppfattas som 
en prioritetsrankning. De frågor som framhålls som ”det första i vår lag” bör 
därmed ha uppfattats, och varit menade att uppfattas, som särskilt angelägna. 
De kompromisser som syns i kristenrätterna måste ses som resultat av för-
handling där missbildade barn, som troligen innebar den största ekonomiska 
belastningen, undantogs barnutsättningsförbudet men där formuleringen av 
det tillåtna tillvägagångssättet tydligt syftar till att framhålla barnets själsliga 
värde genom föregående primsigning och efterföljande begravning. Barnets 
anhöriga åläggs vidare att vaka över barnet tills det avlidit och läsa böner för 
dess själ, vilket troligen syftade till att belägga handlingen, och därmed aktö-
ren, med skuld.  

Kyrkans förbud mot barnutsättning har emellanåt tolkats som ett utslag av 
den människokärlek och humanism som under århundradens lopp kommit att 
behäftas med kristendomen. Man bör dock hålla i minnet att formella för-
bättringar av barns villkor eller uppvärdering av dess skyddsvärde inte alltid 
i första hand har motiverats av känslomässig omsorg om barnet som individ, 
på samma sätt som förekomsten av tidiga tvångsdop tog mindre hänsyn till 
individens frälsningsupplevelse än det övergripande målet att öka antalet 
formellt kristna (Sanmark 2004, 31-33 med referenser). I det berömda bar-
namordsplakatet från år 1778 genomförs en genomgripande lagförändring 
för att minska antalet barnamord i Sverige. Frågan om en växande osedlighet 
bland befolkningen och vad man uppfattade som en ökning av barnamord 
orsakade en livlig politisk debatt under 1600- och 1700-talen, där inte minst 
Gustav III ivrade för dödsstraffets avskaffande och åtgärder för att minska de 
ogifta mödrarnas sociala stigmatisering. Orsaken till att detta blir en angelä-
genhet för kungen är dock i första hand sviktande befolkningsunderlag som 
orsakade brist på arbetskraft inom näringarna och äventyrade tillgången på 
soldater till armén (Lövkrona 1999, 175-187).  

Det finns anledning att sluta sig till att den tidigmedeltida kyrkans håll-
ning i fråga om barnutsättning inte bara motiverades av den mosaiska lagen, 
utan också strävan att öka antalet döpta samhällsmedborgare i allmänhet och 
antalet i själar i himmelriket i synnerhet. Liksom Gustav III:s barnamords-
plakat innebar färre barnamord, men också bidrog till att fria barnafäderna 
från ansvar och lägga grunden till den senare framväxten av änglamakeri-
verksamheten i städerna (Lövkrona 1999, 15, 187), innebar förbudet mot 
barnutsättning möjligen att färre barn sattes ut, men villkoren för dessa över-
levande barn känner vi fortfarande mycket dåligt.  

Det finns goda skäl för en fortsatt kritisk problematisering av kristnandets 
konsekvenser för barndomen och dess sociala koder. 
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5. Avgörande ritualer 

 
Passageriter som utmärker människors transformation från ett socialt stadi-
um till ett annat förekommer i så gott som alla samhällen. Arnold van Gen-
nep beskrev denna regelmässighet i sitt numera klassiska arbete som publi-
cerades redan 1909 (van Gennep 1960 [1909]). Mest framträdande av dessa 
är ritualer kring födelse, pubertet, bröllop och död. Vilka stadier som marke-
ras på detta sätt, var och hur gränserna definieras och ritualens utformning 
måste dock förväntas vara förknippat med kulturbunden variation, varför en 
analys av passageritualer kan ge kunskap om sociala konstruktioners bakom-
liggande idéstruktur.  

Passageritualer brukar delas in i en preliminal separationsfas där frigörel-
se från ett tillstånd sker, en liminal transformationsfas som representerar 
själva övergången, tröskeln, och som innebär avståndstagande och försätter 
individen i ett socialt ingenmansland/limbo, samt en postliminal inkorpore-
ringsfas som innebär stabilisering och markerar inordning i det nya tillstån-
det. Faserna är i olika sammanhang olika tydligt framträdande (van Gennep 
1960 [1909], 10-13). Separationsriter i början av barnets liv har i lågtekniska 
samhällen involverat exempelvis kapandet av navelsträng och hantering av 
moderkaka, tvättning och placering av barnet på marken/golvet (van Gennep 
1960 [1909], 50-52). De skandinaviska, medeltida texterna berör i mindre 
utsträckning handlingar som utifrån van Genneps uppdelning kan tolkas som 
separationsritualer. Detta kan ha sin förklaring i att de, till skillnad från 
handlingar med introducerande karaktär, saknade egentlig juridisk betydelse 
och inte heller fyllde någon direkt funktion för handlingen i de berättande 
sagorna. Undantag utgörs av nedläggande av det nyfödda barnet på mar-
ken/golvet och den förkristna vattenösningstraditionen med möjliga separa-
tionsmotiv, vilket kommer att beröras vidare i följande avsnitt.   

Ritualer och handlingar i samband med namngivning, bröstgivning, fram-
brytning av första tanden och dop har utifrån etnografiska material tolkats 
som delar av inkorporeringsfasen, som kunde vara under en längre tid (van 
Gennep 1960 [1909], 54). Det är intressant att notera i hur hög utsträckning 
resultaten från van Genneps etnografiska studier från tidigt 1900-tal överens-
stämmer med de ritualer av passagekaraktär som, vid sidan av dopet, fram-
träder i de medeltida texterna. De flesta handlingar som kan tolkas som pas-
sageritualer behandlas flyktigt och utan närmare förklaring i både sagamate-
rial och landskapslagar. Jämförande analys av sammanhanget för de olika 



 104 

beläggen och konsekvenser av genomförd eller inte genomförd ritual kan 
dock sprida något ljus över syfte och funktion hos de enskilda handlingarna.  

5.1 Officiella ritualer 
Vattenösning och namngivning 
I de litterära texterna framställs vattenösning och namngivning av barnet i så 
hög utsträckning i bunden form att man kan utgå från att dessa handlingar 
ska ses som två komponenter i samma ritual. Uppgiften att han/hon vattenös-
tes och fick namnet NN, är näst intill obligatorisk när nyligen födda barn 
introduceras i texterna. Den konsekventa ordningsföljden antyder, trots att 
inga närmare beskrivningar föreligger, att vattenösningen föregick namngiv-
ningen. Som tidigare nämnts har vattenösning eller tvättning av det nyfödda 
barnet i etnografiska studier vanligen tolkats som separationshandlingar me-
dan namngivning är en vanligt förekommande inkorporationshandling. Ord-
ningsföljden med vattenösning först och sedan namngivning som ritualerna 
framställs, om än kortfattat, i sagamaterialen antyder ett liknande struktur-
förhållande, nämligen att vattenösningen kan ha representerat en separa-
tionshandling och namngivningen introduktion vid övergången från ett soci-
alt tillstånd till ett annat. Beskrivningarna av vattenösnings- och namngiv-
ningsritualen är fåordiga vad gäller själva utförandet, vilka som var närva-
rande och ritualens innebörd vilket möjligen kan vara en effekt av att 
praktiken ersatts av dopet och att kunskapsfloran kring den äldre ritualen 
därmed hade tappat sin aktualitet vid tiden för texternas redigering (jfr Clu-
nies Ross 2002, 20-26).  

Vattenösningens likhet med det kristna dopets vattenbegjutelse har gjort 
att dessa ritualer emellanåt har blandats samman. I den medeltida litteraturen 
skiljs dock de båda ritualerna åt genom en konsekvent använd terminologi 
där ausa vatní betecknar den äldre vattenösningen och skírn (rening) an-
vänds som benämning på det kristna dopet (Møller 1940, 416-417; Hovstad 
1943, 162-163; Pentikäinen 1990, 78-79; jfr också Sandholm 1965). Både 
vattenösning och namngivning förekommer i andra germanska källor och är 
därmed inte en exklusivt skandinavisk förkristen tradition (Hovstad 1943, 
162; Kaliff 1992, 73; Steinsland 2007, 365). Den gemensamma yttre formen 
säger dock inte att ritualens innebörd med nödvändighet har varit likartad 
inom hela kulturområdet.  

Vattnets funktion, jämte andra element i samband med ritualer, har nyli-
gen diskuterats av Anders Kaliff (2007) i hans jämförande studie av skandi-
navisk och indoeuropeisk eskatologi och kult. Själva materiens roll i den 
skandinaviska vattenösningsritualen förefaller något svårtolkad, det finns 
dock ett antropologiskt klarlagt utbrett symbolsystem där såväl jordens som 
vattnets transformerande funktioner associeras med död och återuppståndel-
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se (Eliade 1968, 88-93), vilket kan relateras till passageritualernas över-
gripande mening. Man kan också notera det nära samband som föreligger 
inom den skandinaviska förkristna eskatologin mellan fruktbarhetsgudomar-
na och vatten- och jordelementen och vidare dessas dualistiska funktioner 
kopplade till fertilitet och reproduktion och egenskaper som dödsgudomar 
(B-M Näsström 2001, 45-48; Kaliff 2007, 60). Relationen mellan vatten/jord 
och gudomarnas representation för olika delar i livets kretslopp antyder att 
dessa delar inte uppfattades som oförenliga motsatser, utan snarare som olika 
aspekter av en cyklisk livs- och dödsuppfattning (jfr Eliade 1968, 88-98).  

Också i eddadiktningen förekommer omnämnanden av vattenösningsritu-
alen. Den nyfödde guden Heimdal blir efter att han fötts av nio jättinnor 
styrkt av jord, kallt vatten och svinblod.45 Odin uppges använda sig av den 
trettonde kraftsången när han genom vattenösning ska viga ett barn för att 
göra det odödligt i strid.46 Vattnets funktion som kraftbärare är likartad i den 
kristna dopritualen, vilket bör ha underlättat förståelsen och adaptionen av 
den nya passageritualen. Också i nordisk folktro kring spädbarn har före-
ställningen om vattnen- och jordelementen som avvärjande och styrkande 
medel haft en stark ställning (Reichborn-Kjennerud 1933, 87-91).  

Namngivning kunde ske efter variationsprincipen, det vill säga att ett led 
hämtades ur till exempel någon av föräldrarnas namn och kombinerades med 
ett för- eller efterled, eller enligt återkallelse- eller uppkallelseprincipen som 
innebar att barnet fick namn efter en avliden person, oftast en släkting (Bø 
1956, sp 206-210). Skicket att återkalla en avliden genom namngivning har 
levt kvar långt fram i historisk tid. Den avlidnes karaktärsdrag ansågs kom-
ma igen hos barnet och det var därför av yttersta vikt att barnet uppkallades 
efter en dugande person (Reichborn-Kjennerud 1933, 87-88; Møller 1940, 
371-374; Hagberg 1949, 30-31). I de medeltida skriftkällorna framgår tydligt 
att namnet bar delar av personlighets- karaktärs- eller själsprinciper; ett ex-
empel på detta är Odins många namn som speglar olika sidor av hans multip-
la personlighet (Price 2002, 100-107). I eddadikten Rígsþula, som har tolkats 
som en lärd framställning av olika samhällsskikts attribut och funktioner 
(t.ex. Johansson 1998, 67-77; Dillmann 2003; A. Larsson 2006, 281-331), 
räknas också ett flertal namn upp som attribut till de skilda grupperna och 
fästs vid barnen genom vattenösning och namngivning.47 I Svarvdölasagan 
(Svarfdœla saga) får en nyfödd pojke namn efter en avliden frände och det 
uppges också att han var tidigt utvecklad och mycket lik den döde Torolf.48 I 
flera fall förväntas namnet medföra lycka till barnet, på grund av den förra 
bärarens egenskaper.49 I Viga-Glums saga (Víga-Glúms saga) får en pojke 

                               
45 Hyndlolióð, vers 36-38, s. 290, övers: Collinder 1993, s. 144-145 
46 Hávamál, vers 158, s. 42, övers: Collinder 1993, s. 72 
47 Rígsþula, s. 276-283, övers: Collinder 1993, s. 147-153 
48 Svarfdœla saga, kap 10, s. 148-149, övers: Ohlmarks 1964a, s. 144 
49 Svarfdœla saga, kap 22, s. 191, övers: Ohlmarks 1964a, s. 169-170; Vatnsdœla saga, kap 7, 
s. 17, övers: Ohlmarks 1964a, s. 37 
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namn efter sin moder, som skäl för detta anges att hon var en viljestark kvin-
na som levde längre än fadern.50  

Karaktärsdrag som är bundna vid namnet tycks i någon mån spegla en 
själsaspekt. En uttalad önskan från en döende, och i ett fall från en högbo, att 
låta dennes namn gå igen hos ett nyfött barn skulle kunna ses som ett uttryck 
för en relativt väl formulerad själavandringsuppfattning.51 Flera forskare har 
understrukit att själsbegreppet under yngre järnålder i Skandinavien tycks ha 
varit multipelt och att detta har varit en del i en eskatologi där födelse, liv 
och död var delar i en kontinuerlig skapelsecykel (t.ex. B. Gräslund 1989; B-
M Näsström 2001, 45-48, 215; Kaliff 2007, 63-64).  

Namnet fästes vid barnet med en namngåva (nafnfestr), vilket också möj-
ligen korresponderar med senare tiders faddergåva i samband med dop 
(Hagberg 1949, 17, 29). I vilken utsträckning detta bruk var allmänt är osä-
kert då de namnfästningsgåvor som uppges i sagorna berör det övre sam-
hällsskiktet (Jochens 1995, 82). I en författarkommentar i sagan om Harald 
Hårfager uppges att ”[d]et var sed att man vattenöste ädla människors barn 
och gav dem namn” (Sá var siðr um g�fugra manna b�rn at vanda menn mj�k 
til at ausa vatni eða gefa nafn).52 Att fästa namnet med en gåva är också 
vanligt förekommande i samband med vuxna individers namnbyte eller då 
de får tillnamn. Om barnet inte trivdes med namnet kunde det bytas ut,53 det 
är därmed tydligt att den nya bäraren inte sågs som ett passivt käril för nam-
nets själsaspekt, denna snarare förenades med den nya bärarens själsegen-
skaper vilket också tycks gälla tillnamn. I Fostbrödrasagan (Fóstbrœðra 
saga) uppges att skalden Tormod erhåller en guldring i namnfäste då han får 
tillnamnet Kolbrunarskald och det sägs att namnet fäste gott vid honom.54 
Förrättaren av vattenösningen och namngivningen hade också betydelse, 
vilket framgår tydligast i kungasagorna där en ansedd person oftast förrättar 
ritualen och dessutom i flera fall överlåter sitt eget namn.55  

I släktsagorna förrättas ritualen som regel av barnets far, i undantagsfall är 
det dock modern som vattenöser och namnger sitt barn.56 Det faktum att 
fadern, eller en betydande mansperson ur samhällets elitskikt, nästan uteslu-
tande fungerar som förrättare av vattenösning och namngivning anger att 
denna ritual framför allt förknippades med samhällets offentliga, och därmed 
övervägande manliga, aspekter. Att vattenösning och namngivning attribue-
ras till ett övre samhällsskikt av den medeltida författaren antyder att denna 
                               
50 Víga-Glúms saga, kap 10, s. 35, övers: Alving 1998d, s. 106 
51 Svarfdœla saga, kap 22, s. 191, övers: Ohlmarks 1964a s. 169-170; Finnboga saga, kap 9, 
36, s. 267- 269, 317-318, övers: Ohlmarks 1964a, s. 430-431, 460; Þáttr Þorsteins uxafóts, 
kap 206, s. 282, övers: Alving 1998d, s. 299-300  
52 Harald saga ins hárfagra, kap 37, s. 143, övers: Johansson 1992a, s. 122-123 
53 T.ex. Gisla saga Súrssonar, kap 18, s. 57, övers: Alving 1998b, s. 35 
54 Fóstbrœðra saga, kap 11, s. 171-172, övers: Ohlmarks 1963b, s. 89 
55 T.ex. Harald saga ins hárfagra, kap 21, s. 120, övers: Johansson 1992a, s. 105; Hákonar 
saga goða, kap 11, s. 163-164, övers: Johansson 1992a, s. 138 
56 Bárðar saga snæfellsáss, kap 11, s. 363-364, övers: Ohlmarks 1963a, s. 87-88 
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ritual i egenskap av offentliggörande kan ha haft större betydelse för den 
samhällsgrupp där det sociala nätverket var en bärande del i samhällsstruktu-
ren.  

Att läggas på mark och golv samt knäsättning/tingsledning 
Oavsett absoluta dateringar och tidsskikt i de medeltida lagtexterna, är det 
tydligt att de äldre norska lagarna skiljer sig påtagligt från de yngre svenska 
landskapslagarna. De äldsta redaktionerna av Gulatingslagen och Frosta-
tingslagen befattar sig med delvis andra ritualer än de yngre lagarna vad 
gäller barnets tidiga socialisering. En handling som inte återfinns i någon 
form i de svenska lagarna, men som framträder tydligt i de norska, är ned-
läggning av det nyfödda barnet på marken eller golvet.  

Som tidigare nämnts framställs också i eddadiktningen jordmaterien som 
stärkande för det nyfödda barnet. I lagmaterialet nämns nedläggning och 
lyftande av barnet från marken i andra sammanhang än i direkt relation till 
födelsen. I Gulatingslagen stadgas att när en man gör någons trälkvinna med 
barn ska fadern konfronteras och är han träl ska barnet föras till hans ägare 
som ska värja sig med ed eller ta barnet. Gör han ingetdera ska barnet läggas 
ned på platsen och allt ansvar lämnas över till honom.57 Också Frostatingsla-
gen påbjuder, i kapitlet om förbud mot barnutsättning, ett liknande hand-
lingssätt om en hemlös kvinna dör och efterlämnar ett barn. Då ska uppföd-
ningsansvaret fördelas kollektivt och månadsvis på de närliggande gårdarna. 
Vägrar nästkommande ta emot barnet ska den som förde barnet till gården 
lägga ned det på marken och allt ansvar lämnas över till gårdens husbonde.58 
I båda fallen krävs vittnen på att förfarandet gått rätt till för att den som lagt 
ned barnet ska gå straffri. De båda fallen påminner påfallande mycket om 
barnutsättningsförfarandet och man kan också anta att följden, om den mot-
tagande parten inte tog upp och tog hand om barnet, blev en icke-lagstödd 
utsättning på hans ansvar. I det avseendet är nedläggandet av barnet en sepa-
rationshandling, medan upptagandet innebär ett accepterade och därmed 
inkorporation.  

Följande formelartade strof från en sen släktsaga läggs i den nyföddes 
mun och antyder vad som kan tolkas som en ritualhandling med separa-
tionsmotiv där barnet lagts på golvet eller marken: 

 

                               
57 Ä.GulL, Köpmålabalken kap 57, s. 29-31 
58 Ä.FrL, Kristenrätten kap 2:2, s. 131; Kung Sverres Kristenrätt, kap 26, s. 418 
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Legit mj�k til mòður 
mer er kallt á golfi, 
hvar sé sveinninn sæmri 
enn at sins f�ðr ernum, 
Þarf ei jarn at eggja 
ne jarðarmén skerða 
letit ljótu verki, 
lifa vil ek enn med m�nnum. 

Lägg son till moder! 
Det är kallt för mig på golvet 
Var skulle en gosse ha det bättre 
Än vid sin faders härd? 
Järnet behöver inte slipas 
Jordens smycke inte skäras upp 
Låt bli ogärningen! 
Jag vill leva länge bland människor.59 

     
I inledningsstrofen ber barnet om att få läggas till sin moder, vilket troligen 
syftar på moderns bröst. Förfarandet föreslås av det nyfödda barnet som 
alternativ till att det skulle avlivas. Som tidigare berörts tycks denna ritual ha 
haft flera specifika innebörder, vilka ska behandlas närmare längre fram.  

Nedläggande och lyftande av barnet från marken har fungerat i både ett 
privat sammanhang i samband med födelsen och som officiell juridisk över-
lämningshandling. Förfarandet påminner om föreskrifterna för laga utsätt-
ning då barnet, med ett undantag, skulle föras till kyrkan och läggas ned i 
kyrkan eller utanför kyrkodörren (se kap 4.4). Med referens till den juridiskt 
och rituellt laddade nedläggningen på marken kan det anförda förfarandet 
ses som ett överlämnande av barnet, och dess själ, till Gud.  

Den starkt officiella karaktär som tillskrivs vattenösnings- och namngiv-
ningsritualen har en motvarighet i ritualer för barn som inte föds in i hushål-
let, fosterbarn och frillobarn, då dessa ska upptagas i släkt och hushåll. Knä-
sättning/skötsättning och tingsledning är exempel på sådana handlingar där 
den offentlig miljön spelade en viktig roll.  

Knäsättningen, det vill säga att barnet sattes i husbondens eller faderns 
knä, innebar en bevittnad accept som tycks ha haft samma dignitet som ritua-
lerna för infödda barn. I Harald Hårfagers saga (Harald saga ins hárfagra) 
beger sig en styrman Hök till kung Adalstein i England, med sig har han 
kungasonen Hakon. Hök sätter barnet i kungens knä med hälsningen att han 
ska uppfostra trälbarnet, varpå kungen blir arg och vill döda det. Hök svarar 
att det kan han göra, nu när han har knäsatt honom, men han ska inte med 
det kunna oskadliggöra alla kung Haralds söner. Kung Adalstein uppfostrar 
så Hakon som sin egen och uppges ha älskat honom mer än sina egna släk-
tingar.60 I de äldre redaktionerna av Gulatingslagen och Frostatingslagen kan 
ett barn som fötts utom familjen inkorporeras i hushåll och arvssystem ge-
nom en särskild ceremoni som ägde rum vid ett större ölgille på gården. Fa-
dern skulle då göra en sko av oxhud som i tur och ordning sattes på honom 
själv, den som ledde den nya ättlingen in i släkten, legitima barn och sist den 
nya ättlingen. Då hade barnet, även i fall han/hon var vuxen, fulla rättigheter 
till odal, arv och övrigt rättsskydd. I Frostatinglagen uppges att skon, om den 

                               
59 Þorsteins Þáttr Tjaldstæðings, kap 1, s. 425, övers: B-M Näsström 2002, 70 
60 Harald saga ins hárfagra, kap 38-40, s. 144-147, övers: Johansson 1992a, s. 123-125 
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var bevarad, kunde fungera som bevis för att ättlingen hade blivit lagligen 
introducerad.61  

Svenska lagtexter talar om ”skötsatt barns arv”. I dessa senare texter gäll-
er det dock oäkta barn som automatiskt blir arvsberättigat då föräldrarna 
gifter sig och närmare beskrivning av själva skötsättningen tycks ha varit 
överflödig.62 Det är möjligt att ritualen vid tiden för lagredigeringen inte 
längre brukades, då barnet i praktiken legitimeras genom föräldrarnas gif-
termål, men att formuleringen fortfarande fungerade som begrepp för att 
beteckna ett juridiskt giltig introduktion i släkt och hushåll. Enligt Gutalagen 
ska barn, i fall då fadern avlidit ”sitta i karlens sköte och bida sitt arv” (þa 
schulu þaar sitia. j. karls scavti. oc biþa luta senna).63 Innebörden torde vara 
att barnen intog sin fars plats i arvsföljden, vilket illustrerats metaforiskt 
eller möjligen praktiserats rituellt genom barnens placering i farfaderns knä. 
I lagar från danskt område regleras oäkta barns sociala och ekonomiska rät-
tigheter genom tingslysning, det vill säga offentliggörande på tinget.64  

Knäsättning/skötsättning har till sin yttre form och innehåll likheter med 
skötning, den ritual som bekräftade överföring av jordegendom genom gåva 
eller köp. Vid skötningen konkretiserades överföringen av jord i en fast 
kombination av handling och verbalformler genom att säljaren angav vilket 
markområde transaktionen gällde och förklarade den överlämnad till den nya 
ägaren, varpå jord från den aktuella egendomen lades i den nya ägarens skö-
te och veks över med en flik av hans kappa i vittnens närvaro (Hamre 1956, 
sp 155-164; I. Larsson 2003, 161-167). Den påtagliga yttre formlikheten 
mellan ritualer som innebar icke-infödda barns inkorporering respektive 
överföring av jordegendom skulle kunna förstås som en likhet också i fråga 
om innebörd. Inkorporeringens syfte var främst av officiell ekonomisk bety-
delse, därav också det uttalade behovet av vittnen.  

Offentlighetens betydelse 
I en icke-litterär kultur där juridiskt bindande dokument i skriftlig form är 
påtagligt frånvarande fungerar muntliga offentliggöranden i publik miljö 
som det viktigaste stadfästandet av beslut och ekonomiska eller juridiska 
förhållanden. Ett sådant stadfästande kräver att den lyssnande mottagaren 
har en kontextuell förförståelse för normer och regler, men också full förstå-
else för proceduren, den muntliga ritualen (Brink 2003). De beskrivna ritua-

                               
61 Ä.GulL, Köpmålabalken kap 58, Ärvdabalken kap 108, s. 31, 50; Ä.FrL, Ärvdabalken kap 
9:1, s. 208 
62 UL, Ärvdabalken kap 18, s. 122-123, övers: Holmbäck & Wessén 1979a, s. 73; HL, Ärvda-
balken kap 13:1, s. 36, övers: Holmbäck & Wessén 1979c, s. 307 
63 GL, kap 20:1, s. 46, övers: Holmbäck & Wessén 1979d, s. 220   
64 SkL, Ärvdabalken kap 59-64, s. 47-51, övers: Holmbäck & Wessén 1979d, s. 14-16, se 
också anmärkningar not 128 s. 34; Valdemars SjL Ä.red., kap 181, 185, s. 86, 88, övers: 
Kroman & Iuul 1945, s. 248-250  
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lerna har alla en sådan funktion och fungerade således i ett offentligt sam-
manhang, varför de också i påfallande hög grad förrättas av män. Offentlig-
hetens betydelse för ritualernas innebörd har troligen också bidragit till att de 
är synliga i det medeltida källmaterialet.  

Vattenösning och namngivning har i tidigare forskning framhållits som de 
mest avgörande ritualerna för det nyfödda barnets vidare öde, som bekräftel-
se på att det inte skulle sättas ut och som bevis för att det ingick i hushålls-
enheten och därmed besatt fullt rättsskydd. En naturlig slutsats av detta reso-
nemang är också att husbonden eller fadern ensam har tillskrivits den avgö-
rande rollen som beslutsfattare i dessa frågor.  

En närmare genomgång av underlagen för tesen att vattenösning och 
namngivning under faderns rollutövning skulle ha utgjort en överordnad 
struktur, under vilken modern eller husfrun har en passiv och underordnad 
roll, visar att en sådan tolkning delvis grundats på ritualens offentliga karak-
tär, men framför allt att en sådan förståelse bottnar i en mäktig traditionshi-
storia. Lizzie Carlsson har i en utförlig exkurs visat att den vikt som tillskri-
vits vattenösningen och namngivningen i det förkristna Skandinavien grun-
das i tysk romantisk vetenskapssyn och forskningsresultat från 1800-talet. 
Utmärkande för denna forskning är att den är påtagligt inspirerad av romersk 
rätt och präglad av påfallande svaga källhänvisningar (L. Carlsson 1972, 
219-234). En översiktlig genomgång visar att detta är fallet även med arbe-
ten som tillkommit efter Carlssons översikt. För uppgiften att barnets fram-
bärande till fadern, med efterföljande vattenösning och namngivning, skulle 
ha varit den utan jämförelse ”viktigaste” inkorporationshandlingen för bar-
nets rättsstatus hänvisas till uppgifter från forskare som Ingjald Reichborn-
Kjennerud (1933) och Vilhelm Grønbech (1932) (t.ex. Clover 1988, 154; 
Pentikäinen 1990, 78; Jochens 1995, 81-82). Reichborn-Kjennerud hänvisar 
i sin tur till Sculo Theodori Thorlacius arbete Antiquitatem borealium obser-
vationes miscellaneae. Specimen quartum: Borealium veterum matrimonia, 
cum romanorum institutis collata, tryckt år 1784 (Reichborn-Kjennerud 
1933, 83).  

Den viktigaste källuppgiften som används för att stödja en sådan slutsats 
är dock en passage ur Hords och Holmbrödernas saga, där det utsatta barnet 
räddats, vattenösts och fått ett namn. Den ansvarige för utsättningen, Torve, 
vågar efter detta inte dräpa barnet med hänvisning till att det betraktades som 
mord att dräpa ett vattenöst barn (þviat þat var morð kallat, at drepa börn, 
frá þvi er þau váru vatni ausin).65 Denna kommentar, som till sin form 
mycket liknar de författarkommentarer som tidigare berörts, och vars syfte är 
att förtydliga den sociala kontexten för den medeltida publiken, är den käll-
hänvisning som används för att stödja tolkningen att vattenösningen med 
påföljande namngivning var den ritual som satte punkt för perioden då bar-
net fortfarande kunde sättas ut. Att basera slutsatsen på en ensam källuppgift 
                               
65 Harðar saga ok Hólmverja, kap 8, s. 14, övers: Ohlmarks 1962, s. 298 
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syns mig vanskligt, särskilt med tanke på att den aktuelle Torve senare upp-
ges ha stämts till tinget för dråpförsök trots att barnet vid tiden för utsätt-
ningen inte var vattenöst. 

Denna kommentar till forskningshistorien är viktig inte bara av det skälet 
att tolkningar av barnets passageritualer grundats på sekundära uppgifter från 
en numera föråldrad vetenskap snarare än utvärdering av textkällorna, utan 
också därför att de sociala könsrollerna i allmänhet har kommit att problema-
tiseras väsentligt sedan de äldre forskningsinsatserna. Att vattenösning och 
namngivning har fått en så stor plats i tidigare tolkningar av den förkristna 
socialiseringsprocessen kan troligast förklaras utifrån den traditionella forsk-
ningsdiskurs där  mäns och kvinnors roller uteslutande tolkas utifrån en för-
enklad hierarkisk modell. Ritualen har en relativt framträdande plats i käl-
lorna; den förkommer dock företrädesvis utan vidare kommentar om effek-
ten av genomförd eller utebliven handling. 

Det är anmärkningsvärt att flertalet forskare som också har noterat den 
värdeladdade handling som administreringen av barnets första måltid utgjor-
de, har valt att lämna denna utan kommentar till ritualernas inbördes förhål-
lande (Maurer 1880, 30, 38, 49-51; Reichborn-Kjennerud 1933, 84; Møller 
1940, 417-418; Pentikäinen 1968, 73-75; 1990, 79; Clover 1988, 154; B-M 
Näsström 2001). Ett undantag utgör dock Jenny Jochens (1995, 81-83) som 
argumenterar för sin ståndpunkt, vilket kommer att beröras närmare i följan-
de kapitel. 

5.2 Den första måltiden – en inofficiell passage  
Det är föga förvånande att en av ritualerna gällande barnets tidigaste sociali-
sering utgjordes av barnets första måltid, härefter kallad bröstgivningen. Att 
dela bröd, förrätta gemensamma offermåltider, att förfoga över och fördela 
mat eller att dricka tillsammans hade i det förkristna Skandinavien en stark 
symbolisk innebörd och syftade till att skapa, upprätthålla och bekräfta poli-
tiska och sociala band (se t.ex. Enright 1996; Isaksson 2000, 21-28 med refe-
renser; Fernstål 2004, 219-223; Steinsland 2007, 303-306; Brink 2008).  

Sätta ut eller föda upp 
Alternativet till utsättning var uppfödning, vilket förutom i de tidigare disku-
terade passagerna från norsk lagtext också illustreras av den tidigare citerade 
formuleringen i Gutalagen.66 Markeringen av uppfödning som motsats till 
utsättning antyder att själva uppfödandet, att förse barnet med föda, inte bara 
hade praktisk innebörd. Förutom de tidigare nämnda okommenterade noter-
ingarna har två forskare tidigare försiktigt föreslagit att handlingen då barnet 
                               
66 GL, kap 2, s. 7-8, övers: Holmbäck & Wessén 1979d, s. 205 
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för första gången läggs till moderns bröst skulle kunna vara en ritualhandling 
med inkorporeringsmotiv (Mundal 1988, 131; B-M Näsström 2001, 302; 
2002, 70). Frågan har dock ägnats påfallande lite forskningsintresse och 
förtjänar därför en närmare granskning. Den första måltiden betraktas i detta 
fall utifrån ett ritualperspektiv, men det måste också ses mot bakgrund av 
den funktion som amningen har haft under förhistorien som det säkraste, 
eller kanske i vissa fall det enda, sättet att föda upp nyfödda barn (Fildes 
1995; Stuart-Macadam 1995).   

I den tidigare presenterade passagen ur Gunnlaug Ormstungas saga fram-
håller den nyförlösta hustrun att barnet inte skulle läggas till bröstet eftersom 
det skulle sättas ut, varpå hon beordrar sin fåraherde att rida med barnet till 
en kvinnlig släktning och be henne föda upp barnet.67 Bröstgivningens avgö-
rande betydelse för om barnet skulle sättas ut eller födas upp accentueras 
också i äldre Borgartingslagen, som också tidigare diskuterats, där den första 
måltidens rituella och juridiska funktion illustreras tydligt. Kvinnorna som 
assisterat vid förlossningen påläggs ansvaret att inte lämna barn och mor 
ensamma förrän det blivit lagt till bröstet. Efter denna handling ansågs bar-
net tydligtvis rättsskyddat (jfr också Mundal 1989, 131).  

Den handling som den första måltiden innebar framställs därmed i lagma-
terialet, och antyds även i sagamaterialet, som den avgörande gränsdragning 
för när barnet kunde sättas ut. Jochens har diskuterat relationen mellan 
bröstgivningen och vattenösningen, och hon menar att det skulle vara ett 
allvarligt misstag att tolka lagtexten som en indikation på att modern skulle 
förrätta den ritual som avgjorde om barnet skulle födas upp eller sättas ut 
(Jochens 1995, 81-83). Hon menar vidare att det ovan citerade lagrummet ur 
Borgartingslagen anger ett tidsintervall mellan barnets födelse och dess för-
sta måltid, vilket hon föreslår ha använts till att presentera barnet för fadern 
som vid detta tillfälle skulle ha avgjort dess framtid. Jochens resonemang 
framstår dock som mindre välbetänkt. Om man följer tesen att barnet redan 
accepterats av fadern, och därför befann sig i ett stadium då avlivning inte 
längre var accepterbart, finns ingen egentlig anledning till hjälpkvinnornas 
markerade övervakningsfunktion i det avseende som lagen föreskriver. Jo-
chens framställning är också starkt polemisk och hon tillskriver fa-
dern/husbonden en komplett agentroll medan modern uttalat görs till offer:  

No matter how self-evident it may seem, it should be noted that the problem 
of infanticide is of particular concern to women. Nine month’s pregnancy – 
involving, under the best of circumstances, discomfort, nausea, and restricted 
movement, and culminating in a painful, prolonged, sometimes dangerous 
delivery – heightened the mother’s interest in the baby over that of the father. 
To have the child summarily removed, not knowing whether it would be re-
turned was traumatic. If the child was to be exposed, the mother was denied 
the intermittent respite provided by nursing, forced instead into immediate 

                               
67 Gunnlaugs saga ormstungu, kap 3, s. 55-56, övers: Alving 1998c, s. 266-267 



 113

unrelenting work performed with an aching, bleeding, and lactating body. In-
fanticide was most often inflicted on girls, which may have exacerbated the 
mother’s grief. (Jochens 1995, 85-86)       
   

De polariserade genusroller som dominerat forskningen i denna fråga är till 
mycket liten hjälp för förståelsen av ritualernas inbördes relation. Jag finner 
det troligt att bröstgivningen fungerade som en ritualiserad markering och 
om barnet skulle födas upp är handlingen att förse det med föda heller inte 
särskilt långsökt. Det faktum att handlingen utfördes med modern som för-
rättare ska troligen också ses mot bakgrund av att kvinnorollen rymde den i 
officiella sammanhang viktiga administreringen av dryck, som ett uttryck för 
upprättade, återupprättade och bekräftade sociala band mellan människor (jfr 
Enright 1996; Fernstål 2004, 219-223; Brink 2008). Den första måltidens 
motiv ansluter därmed till den vida flora av ritualer där utdelandet och mot-
tagadet av mat och dryck upprättade och upprätthöll social ordning.  

Bröstgivningen har, då den förekommer i de svenska landskapslagarna, 
tidigare tolkats mer funktionellt som ett sätt att försäkra sig om barnets livs-
kraft inför dopritualen och inför avgörandet om huruvida barnet var levande 
fött i fråga om bakarv (L. Carlsson 1972, 121-122; HL, Holmbäck och Wes-
sén 1979, 319-320 anm. 92). Satt i relation till de norröna texterna framträ-
der dock handlingens symboliska dimension tydligt, vilken också styrks av 
andra textpassager där den rituella funktionen och dess specifika innebörder 
accentueras, vilket ska beröras i det följande.  

I mitt hus tog han moderns bröst 
I götalagarna stadgas hur man ska förfara för att hävda ett föl eller en träl 
som hemmafödda i händelse av stöld eller vid försäljning. I äldre Västgöta-
lagens edsformel angående hemmafödd träl, som också återfinns i yngre 
Västgötalagen, beskrivs en serie handlingar i rytmiserad form och med talri-
ka allitterationer:  
 
At iak födde han hemæ. i husum ok 
hæskæp.  
Þer diþi ok drak miolk af moþor spina. 
 
Þær uar han i klæþum uafþer. 
ok i uaggu lagþer   
Þy a iak han oe þu iki. 

Att jag födde honom hemma i mitt hus 
och bland mitt husfolk.  
Där diade han och drack mjölk av sin 
moders bröst. 
Där blev han lindad i kläder 
och lagd i vagga. 
Därför äger jag honom och du har ingen 
del däri.68 

 

                               
68 Ä.VgL Tjuvabalken kap 17, s. 60, övers: Holmbäck & Wessén 1946, s. 163, se också not 
115 s. 180; Y.VgL, Tjuvabalken kap 52, s. 175, övers: Holmbäck & Wessén 1946, s. 317 
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För hemmafött föl används en liknande, men kortare, formel som också i 
princip är identisk med den som anges i Östgötalagens köpmålabalk för att 
styrka att man äger fölet i fråga.69 Huruvida formlernas språkligt bundna 
form är ett uttryck för ett arkaiserande stilgrepp eller en faktisk äldre eds-
formel som föreslås av Lizzie Carlsson (1972, 121), har i detta sammanhang 
inte någon avgörande betydelse och ligger utanför arbetets ramar att avgöra, 
då det istället är textens innehåll som kan leda diskussionen vidare. Om det 
rör sig om en arkaiserande nykonstruktion hade denna också förmodligen 
varit effektlös såvida den inte refererar till ett etablerat traditionsbruk. For-
meln beskriver, förutom bröstgivning, också påklädning/lindning och att 
barnet läggs i vagga. Dessa handlingar kan möjligen ha följt på att barnet 
blivit lagt på golvet och lyfts därifrån, troligen av husbonden som också 
identifierar sig som den som födde honom i sitt eget hus. Att husbonden i 
detta fall identifieras som den som fött barnet i sin gård, tillsammans med 
uppräkningen av påföljande händelser, tyder på att man uppfattade serien av 
handlingar som delar i den ritual som sammantaget syftade till att inlemma 
den nyfödde i hushållet för vilken husbonden var ytterst ansvarig. Den eko-
nomiska aspekten är här tydlig, ritualhandlingarna syftar till att definiera 
fölet/trälen som ekonomisk tillgång tillhörande det egna hushållet. Det är 
också i samband med frågor av ekonomisk natur som bröstgivningen har en 
aktiv funktion i andra lagtexter, nämligen vid aktivering av arvsrätten. 

Arvsrätten och den första måltiden 
De skandinaviska landskapslagarna är, trots dateringar som tillskrivits de 
enskilda handskrifterna, inte dokument som entydigt speglar en specifik tid. 
Processen där en alltmer framväxande kyrklig organisation gör sig gällande 
också i lagmaterialet var komplex och tog sig olika uttryck på olika platser 
och lagarna innehåller dessutom stadganden av olika ålder som är svåra att 
separera. Trots detta kan en tendens skönjas när det gäller bestämmelser om 
arvsrätten. Kyrkans företrädare ivrade tydligtvis för dopet som den allenarå-
dande ritual som inkorporerade barnet i samhället, också i ekonomiskt hän-
seende. Därför är det särskilt intressant att notera att det långt in på 1200-
talet existerade fler, och ibland motstridiga, kriterier för hur och när det ny-
födda barnet blev arvsberättigat. Detta förhållande har av Lizzie Carlsson 
tolkats som förbiseenden vid vissa lagkodifieringar och att dopet under me-
deltid utan tvekan skulle ha setts som den allenarådande ritual som gav bar-
net arvsrätt (L. Carlsson 1972, 167-168). Lagtexternas utformning påkallar 
dock en mer ingående diskussion kring det förhållandet.  

                               
69 Ä.VgL, Tjuvabalken kap 8:1, s. 56, övers: Holmbäck & Wessén 1946, s. 160-161, se också 
not 67, s. 176; Y.VgL, Tjuvabalken kap 39, s. 171, övers: Holmbäck & Wessén 1946, s. 313; 
ÖgL, Köpmålabalken, kap 6:7, s. 159, övers: Holmbäck & Wessén 1979a, s. 165  
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Alla svenska landskapslagar utom Upplandslagen betonar, om än inte all-
tid uteslutande, dopet som den ritual som ger barnet legitimitet som bröstar-
vinge. Upplandslagen förklarar bröstarv som det i rakt nedstigande led förda 
arvet, som inget annat arv må gå före och stadgar att barnet för att vara arvs-
berättigat skulle vara levande fött, ha naglar och hår och ha tagit mjölk från 
sin moders bröst. Dopet anges här inte som krav för arvsgången.70 I övriga 
svenska lagar är det i fall där barnet avlidit och någon vill hävda bakarv från 
det som bestämmelserna visar tvetydighet och skiljaktigheter, trots att grund-
regeln är att alla barn ska döpas, något som tydligt framgår av samtliga beva-
rade kyrkobalkar. Hälsingelagen säger att i de fall då modern vill hävda bak-
arv efter sitt barn är detta giltigt om barnet, förutom att vara döpt i vatten, 
också hade tagit mjölk från sin moders bröst innan det avled. I ärvdabalken 
åläggs prästen jämte två män att styrka att så har skett, men i rättegångsbal-
ken stadgas att kvinnor får vittna i detta fall.71  

Också Västmannalagen uttrycker ambivalens gällande barnets arvslegiti-
mering. Ärvdabalken har här olika stadganden. I de fall där fadern dött före 
barnets födelse krävs dop för att det ska leda arvet vidare till modern, men i 
fall fädernefränderna hävdar bakarv ska den som biträdde vid förlossningen 
istället intyga att barnet var levande fött, hade naglar och hår samt att det 
tagit mjölk från moderns bröst.72 Liknande kriterier framställs även i Grágás, 
nämligen att barnet, för att vara arvsberättigat, skulle ha varit levande fött, 
tagit emot föda samt att modern skulle vara köpt på vederbörligt sätt, det vill 
säga att barnet skulle vara fött inom de ekonomiska normer som kringgärda-
de ett giltigt äktenskap (jfr Jochens 1995, 21, 82): Barn þat er moþir er 
munde keypt, er þa arfgengt er lifande kømr ilios oc matr kømr imun (/oc 
matr kømr niðr).73  

Den första måltidens rituella och juridiska dignitet framträder således i 
något varierande sammanhang i medeltida lagverk från Norge, Island och 
Sverige och i några fall även i litterära texter, vilket tyder på att praktiken 
har haft en överregional förankring inom kulturområdet. Att ritualens arvs-
berättigande funktion senare överflyttades på dopet (se vidare kap 5.4) tyder 
också på att bröstgivningen tillhörde ett äldre traditionsbruk med stark för-
ankring i den kärnenhet som hushållet utgjorde. Det faktum att denna i käl-
lorna förhållandevis välbeskrivna ritual i mycket hög grad har förbisetts tidi-
gare får tillskrivas forskningshistoriens androcentriska diskurselement.  

Frågan är huruvida termen ”bröstarv”, som syns etablerad redan i de 
svenska landskapslagarna och som betecknar den första arvsprincipen, det 

                               
70 UL, Ärvdabalken kap 11:1, s. 116, övers: Holmbäck & Wessén 1979a, s. 70 
71 HL, Ärvdabalken kap 13:7, s. 36-37; Rättegångsbalken kapitel 12, s. 91, övers: Holmbäck 
& Wessén 1979c, s. 308, 397 
72 VmL, Ärvdabalken kap 10:1; 12:4, s. 128, 131, övers. Holmbäck & Wessén 1979b, s. 49, 
51 
73 Grágás (Konungsbók) kap 118, s. 222; alternativ skrivning efter Grágás (Staðarhólsbók) 
kap 73, s. 98  
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vill säga att arv i första hand ska ledas framåt i släkten, kan ha en semantisk 
koppling till bröstgivningen som inkorporationsritual (termen ”bröstgivning” 
som används här är dock min egen konstruktion). Här skulle en noggrann 
genomgång av begreppsanvändningen kanske kunna leda diskussionen vida-
re, vilket dock ligger utanför ramarna för denna studie. Det kan noteras att i 
de ovan anförda passagerna om hemmafödda trälar och föl i västgötalagarna, 
används ordet ”spene” istället för ”bröst” som beteckning för modersbröstet. 
Man kan dock konstatera att det rent funktionellt finns starka bindningar 
mellan bröstgivningen som ritual och bröstarvet som ekonomisk institution. 

5.3 Materialiserade definitioner 
Att bekräfta och synliggöra sociala förbund med materiella symboler eller 
markörer tycks vara en grundläggande komponent i sociala strukturer under 
vikingatid och är också märkbart närvarande i det officiellt kristna samhället. 
Det gäller också synliga markeringar av individers transformation. Ett ex-
empel på en sådan markering är bruket att ge barn en gåva i samband med 
framsprickningen av första tanden, en så kallad tandgåva, som omtalas i 
både eddadikt och sagamaterial74 och som även återfinns i senare tids folk-
tradition (Tillhagen 1983, 371-372). Tandgåvan markerar ett fysiologiskt 
utvecklingssteg som, även om direkta belägg saknas, också kan ha inneburit 
att barnet inträdde i ett nytt socialt stadium genom passageritualer. I andra 
fall är dock sambandet mellan själva passageritualen och materiell markör 
mycket tydlig. Det gäller framför allt namngivningen som bekräftades med 
en namngåva och som omtalas i sagamaterialet både i samband med att vux-
na och barn får, eller byter, namn. Att namngåvan omnämns så frekvent 
beror på att namngivningsritualen i sig är så väl representerad i materialet 
och att denna kanske också var mer vanlig i det övre samhällsskikt som sa-
gorna till största del beskriver. 

En materiell markör kan därmed, men måste inte, ha gåvoform. Den sent 
introducerade ättlingen kunde, som ovan beskrivits, använda den under in-
korporationsritualen brukade skon av oxhud för att bevisa sin legitimitet. 
Också det nya tillstånd som barnet inträdde i samband med det kristna dopet 
manifesterades med materiella symboler. Enligt det äldsta svenska bevarade 
dopmanualet, det så kallade Hemsjömanualet från omkring 1400, uttalar 
prästen efter dopakten: ”Mottag den vita, heliga och obefläckade klädnad 
som du skall bära framför vår Herre Jesu Kristi domstol, på det att du må få 
ett evigt liv och leva med honom i evigheters evighet.” (Bringéus 1971, 72). 
Den vita dopdräkten användes även mycket tidigt i Skandinavien, vilket 
återspeglas i både runstenstexter och litterära texter då någon avlidit i nära 

                               
74 T.ex. Grimnismál vers 5, s. 56, övers: Collinder 1993, 83; Laxdœlinga saga, kap 20, s. 51, 
övers. Alving 1998a, s. 213 
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anslutning till dopet i ”vita våder” (hvitavaðum). Annika Larsson har fram-
hållit att beteckningen för den vita dopdräkten måste ses som ett formaliserat 
begrepp vars egentliga budskap, att den omtalade var döpt, torde ha varit 
begriplig för samtiden enligt samma principer som andra språkliga symbo-
liska omskrivningar (A. Larsson 2006, 337-339). Att den språkliga omskriv-
ningen refererar till ett fysiskt objekt borde ses som ett uttryck för en tradi-
tionsform som troligen är betydligt äldre än förekomsten av dopkläder.  

Konkretiseringar av ett socialt/andligt tillstånd enligt fasta principer tycks 
därmed ha varit en ytterst begriplig kommunikationsform både under den 
vikingatida och medeltida perioden. Spår av samma mentala struktur kan ses 
i Frostatingslagens bestämmelser som tidigare berörts för hur man skulle 
förfara med ett nyfött barn utan försörjare. I händelse av att en hemlös kvin-
na föder barn och själv dör på en gård där hon inte hör hemma, ska ansvaret 
delas kollektivt mellan gårdarna i trakten. Eftersom utsättning inte längre var 
tillåten skulle barnet föras till kyrkan och döpas, därefter skulle gårdarna 
föda det en månad i taget. Vid det formaliserade överlämnandet, som också 
innebar att barnet lades på marken, skulle även barnets matkärl medföras till 
den övertagande gården.75  

Att denna i ekonomiskt hänseende oväsentliga detalj framhålls i lagtexten 
tyder på att matkärlet i sig självt symboliserade och för mottagande part de-
finierade barnets sociala status som inkorporerad samhällsmedborgare som 
följaktligen måste tas omhand. Trots det uttryckliga kravet på att barnet skul-
le döpas som återfinns i samtliga skandinaviska lagar, bekräftar i detta fall 
den materiella symbolen (matkärlet) den traditionella ritual då barnet får sin 
första måltid. Detta måste uppfattas som att handlingens rituella aspekter 
troligen fortfarande i något avseende hade aktualitet i vardagslivet vid tiden 
för lagredigeringen. 

5.4 Dopet och ritualerna 
Det kristna dopet och primsigningen 
Den tidiga kyrkan i Skandinavien ägnade relativt stort intresse åt frågan om 
dopet och nöddopet, dess utförande, tidpunkten och konsekvenserna av ge-
nomfört eller inte genomfört dop vilket lämnats stort utrymme i landskapsla-
garna (Sandholm 1965; Nilsson 1989, 235-237). Alexandra Sanmark har i 
sin studie, som till stor del baseras på det tidiga lagmaterialet, visat att den 
tidigaste kyrkliga organisationen i Skandinavien var starkt ritualfokuserad 
och prioriterade reglering av människors vardagspraktik inom fem huvud-
områden: kyrkans faste- och festdagar, äktenskapsreglering, kyrkogårdsbe-
gravning och dop (Sanmark 2004, 182, 205, 268).  

                               
75 Ä.FrL, Kristenrätten kap 2:2, s. 131, Kung Sverres Kristenrätt, kap 26, s. 418 
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Dopet som sakrament innebar ursprungligen två rituella huvudmoment; 
en separationsdel med rening från arvssynden och en inkorporationsdel där 
individen upptas i den kristna gemenskapen (Alexandre-Bidon & Lett 1997, 
25-26). I praktiken utfördes ritualen i två akter där den första, som huvud-
sakligen innebar en förberedelse inför dopet, genomfördes utanför kyrkdör-
ren med primsigning och exorcistiska handlingar medan akt två ägde rum 
inne i kyrkan vid dopfunten och vars huvudnummer utgjordes av den trefal-
diga nedsänkningen i dopvattnet. Då föräldrarna inte deltog vid dopet i kyr-
kan var faddrarna viktiga aktörer. Faddrarna, som genom dopet bands sam-
man i ett så kallat andligt skyldskap skulle inte bara ansvara för att barnet 
kom levande till kyrkan, utan också meddela prästen vilket namn barnet 
skulle få vid dopet och svara i barnets ställe i den viktiga frågeproceduren 
som innebar avsvärjandet av all hedendom (Sandholm 1965, 49; L. Carlsson 
1972,158). Primsigningen utanför kyrkdörren innebar att korset tecknades på 
barnets panna och bröst. Salt lades i dess mun som en del av den avvärjande 
exorcism som skulle höja barnet ur den medfödda hedendomen. Åke Sand-
holm har poängterat att primsigningsakten troligen hade en mer själständig 
funktion under äldre kristen tid i Skandinavien och att denna ritual då troli-
gen medförde betydligt större rättigheter i fråga om kyrkogårdsbegravning 
än vad som var fallet under senare medeltid (Sandholm 1965, 51-58).  

Efter primsigningen tog sedan den till dels dramatiska andra akten i dopri-
tualen vid, som inleddes med ingång i kyrkorummet. Det tunga lock som 
annars täckte dopfuntens heliga vatten hade då avlägsnats och vid dopfunten 
brann dopljus. Ritualen inleddes med en frågeväxling mellan präst och fadd-
rarna som svarade i barnets ställe. Sedan inföll det dramatiska ögonblick då 
barnet skulle pånyttfödas till den kristna gemenskapen genom att naket ned-
sänkas i vattnet tre gånger, samtidigt som prästen uttalade dopformeln och 
barnets namn. Det var genom detta moment som den verkliga transformatio-
nen ägde rum. De tidiga, bevarade dopfuntarna är utformade för nedsänk-
ning av hela barnet i dopvattnet och försedda med avloppshål så att det in-
vigda vattnet kunde tömmas direkt under kyrkan. Vid mitten av 1200-talet 
ersätts nedsänkningen av den mer symboliska vattenösningen över barnets 
huvud, vilket också medförde en förändring  i dopfuntarnas utförande. Dessa 
förseddes nu istället med en lös insats till skålen vilket gjorde uttömningshå-
len överflödiga (Bonnier 1996, 184 not 11; Ullén 1998, 207). Förändringen 
sker trots att synodiska statuter så sent som på 1200-talet fortfarande propa-
gerade för trefaldig nedsänkning (Alexandre-Bidon & Lett 1997, 26).  

Ritualen fullbordades genom att barnet efter nedsänkningen fick sitt 
namn. Namngivningsprinciperna under senare historisk tid tycks ha haft 
stark grund i äldre tradition, då personen barnet uppkallades efter var noga 
vald och namn inom släkten föredrogs (Hagberg 1937, 646-649; 1949, 30-
31; Reichborn-Kjennerud 1933, 87-88; Møller 1940, 371-374). Som avslut-
ning och bekräftelse på barnets nya status placerade prästen ett dopljus i 
barnets hand och det kläddes i vit dopdräkt (L. Carlsson 1972, 158-159). 
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Den vikt som lades vid barnets identitetsmässiga och själsliga transformation 
underströks gentemot omgivningen genom namngivningen, och konkretise-
rades också materiellt med ljuset i barnets hand och den vita klädnad som 
barnet kläddes i efter dopets fullbordan.  

Den tolerans som kan ses i de äldre norska kristenrättsbestämmelserna för 
hur nöddopet kunde utföras i snö eller med saliv om vatten inte fanns till-
gängligt76 är påtagligt frånvarande i yngre källor. I Äldre Västgötalagen an-
ges att nöddopet skulle förrättas i vatten, om vatten fanns, underförstått att 
annan vätska kunde brukas i nödfall. Denna passage har i den yngre uppla-
gan strukits och i flertalet svenska landskapslagar betonas istället att dopet 
ska förrättas i vatten, och inte något annat än vatten.77 De liberala varianter 
av nöddop som tillåts i de tidiga norska lagarna bör ses mot bakgrund av att 
det före 1100-talets början endast var biskopar som förrättade barndop, och 
då troligen endast några gånger per år (Sandholm 1965, 52; Holmberg 1990, 
26-27). För att understryka kopplingen mellan dopet som pånyttfödelse och 
Kristi återuppståndelse rekommenderades att barndopen hölls vid de större 
kyrkliga högtiderna (L. Carlsson 1972, 143-149; Alexandre-Bidon & Lett 
1997, 25-26). 

Det är möjligt att primsigningen som ritual delvis hade samma funktion 
under ett äldre skede som dopet kom att få senare under medeltid. Även om 
samtliga bevarade lagar framställer barndopet som en högt prioriterad fråga, 
kan det noteras att de tidsfrister inom vilket barnet skulle döpas är mer gene-
röst tilltagna i de äldre norska lagarna än de yngre, vilket skulle kunna tyda 
på att det tidiga barndopet successivt fick allt större betydelse under medelti-
dens lopp (Sandholm 1965, särskilt 51-53).  

I händelse av att risk förelåg för barnets liv framställs nöddopet i lagtex-
terna som högst prioriterat framför andra angelägenheter. Det andliga skyld-
skap som uppstod mellan barn, dopförrättare, föräldrar och fadder orsakade i 
vanliga fall hinder för giftermål, vilket kunde få betydande konsekvenser. 
Om föräldrarna var ensamma vid förlossningen och ingen annan fanns till-
gänglig för att utföra det nödvändiga nöddopet, undantogs dock den döpande 
föräldern detta hindersmål vilket annars hade orsakat att man och hustru inte 
längre kunde leva som gifta (L. Carlsson 1972, 146). Undantaget får ses som 
ett uttryck för hur angelägen räddningen av det döende barnets själ uppfatta-
des. Barnets dop prioriteras också i ett flertal svenska lagar framför sista 
smörjelsen, i händelse av att prästen skulle få två bud samtidigt. Östgötala-
gen säger att barndop ska prioriteras framför sista smörjelsen ”ty det [bar-

                               
76 Ä.GulL, Kristenrätten kapitel 21, s. 12-13; Ä.FrL, Kristenrätten kap 2:3, s. 131-132  
77 SmL, Kyrkobalken kap 9:1, s. 103, övers: Holmbäck & Wessén 1946, s. 427; UL, Kyrko-
balken kap 11:1, s. 41, övers: Holmbäck & Wessén 1979a, s. 21; SdmL, Kyrkobalken kap 9, 
s. 26, övers: Holmbäck & Wessén 1979c, s. 18; VmL, Kyrkobalken kap 10:1, s. 92-93, övers: 
Holmbäck & Wessén 1979b, s. 10 
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net] har intet fått av kristendomen” (þy at þæt hauær egh af kristnu fangit).78 
I andra fall prioriteras sista smörjelsen framför dop, men då i samtliga fall 
med motiveringen att någon annan kan nöddöpa barnet.79 Endast i Upp-
landslagen saknas motivering för att en döende mans smörjelse skulle priori-
teras framför barndopet,80 annars framgår med all tydlighet den angelägenhet  
som tillskrevs det nyfödda barnets dop. 

Ytterligare exempel på accentueringen av det nyfödda barnets värde som 
själslig varelse syns i förfarandet i händelse av att modern avled under för-
lossningen och barnet kunde skäras ut ur hennes kropp för att döpas. Detta 
handlingssätt finns i svenskt material endast belagt från några hög- och sen-
medeltida rättsfall men fastställs i flertal synodalstatuter från 1200- och 
1300-talen (L. Carlsson 1972, 131-135).  

Den äldre kanoniska rättens syn på det ofödda barnets själ och det defini-
tiva behovet av dop, helt oavsett om barnet kunde förväntas överleva eller 
inte, har en modern och något mer extrem parallell i det uterina dopet, det 
vill säga dop som om nödvändigt kan förrättas med dopvattnets insprutande i 
livmodern (L. Carlsson 1972, 153-154). Under medeltid motiverade den 
katolska kyrkan fostrets utskärande ur moderns kropp med att det för barnets 
frälsning nödvändiga dopet skulle kunna äga rum, men de rättsfall som beva-
rats handlar vanligen om arvstvister. Det mest kända fallet torde vara Bo 
Jonson Grips handlande vid hustrun Margaretas död i barnsäng år 1360, då 
ett levande foster av manskön skars ut ur hennes kropp i fyra vittnens närva-
ro och omedelbart döptes av priorn i Kalmar. Barnet avled kort efter ingrep-
pet men fadern kunde på grund av det genomförda barndopet hävda det be-
tydande arvet efter hustrun, trots tvist med hennes fränder (Carlsson 1972, 
130-132).  

Det finns naturligtvis en risk för övertolkning av arvets betydelse som 
motivation för att genomföra liköppning i samband med död i barnsäng, då 
fallen huvudsakligen har bevarats till eftervärlden på grund av de efterföl-
jande arvstvisterna. Man kan också ställa sig frågan om detta förfarande, 
som inte omnämns i det medeltida lagmaterialet, nyttjades i någon större 
omfattning om inte betydande ekonomiska värden stod på spel. Det är dock 
tydligt att det rituella handläggandet av arvslegitimeringen under loppet av 
den tidigmedeltida epoken i hög grad kom att överflyttas från den privata 
familjekontexten till kyrkans officiella kultsfär.  

                               
78 ÖgL, Kyrkobalken kap 6, s. 6, övers: Holmbäck & Wessén 1979a, s. 9; Ä.VgL, Kyrkobal-
ken kap 14, s. 7, övers: Holmbäck & Wessén 1946, s. 6; Y.VgL, Kyrkobalken kap 27, s. 90, 
övers: Holmbäck & Wessén 1946, s. 209; SmL, Kyrkobalken kap 9:2, s. 104, övers: Holm-
bäck & Wessén 1946, s. 427 
79 SdmL, Kyrkobalken kap 9, s. 25-26, övers: Holmbäck & Wessén 1979c, s. 18; VmL Kyr-
kobalken kap 11, s. 94, övers: Holmbäck & Wessén 1979b, s. 10; DL Kyrkobalken kap 4, s. 
4-5, övers: Holmbäck & Wessén 1979b, s. 4  
80 UL, Kyrkobalken kap 12, s. 44, övers: Holmbäck & Wessén 1979a, s. 21 
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”Ty hedning må ej ärva” 
De bitvis motstridiga bilder som landskapslagarna ger när det gäller de in-
troducerande ritualerna skulle kunna ses som representationer för olika tids-
skikt i de enskilda texterna. Jag vill dock hävda att det i första hand bör ses 
som kompromisser och kombinationer avsedda att tillfredställa både den 
kyrkliga instans som strävade att få ökat inflytande på lagarna och delar av 
en konservativ menighet, huvudsakligen ur samma samhällsskikt, som var av 
en mer traditionsbunden mening. 

Det främsta argumentet för en sådan tolkning är att dop och bröstgivning 
som arvslegitimerande handlingar inte alltid är separerade; de framträder i 
kombination i samma balk eller samma mening i vissa fall.81 Lagarna kan i 
allt väsentligt ses som representativa framförallt för den jordägande sam-
hällsgrupp för vilka arvsgången hade avgörande störst betydelse. Vikten av 
att arvet leddes vidare enligt vederbörliga och accepterade kriterier kan ock-
så ses i det faktum att lagarna i de allra flesta fall tillskriver kvinnor en för 
tiden ovanligt tydligt definierad vittnesroll i fråga om huruvida barnet var 
levande fött och rituellt introducerat på det sätt som aktuell lag föreskrev (jfr 
Ekholst 2009, 73-75). Den kvinnliga aktörsrollen blir också påtaglig i Bor-
gartingslagens bestämmelse för hur barnamord i samband med förlossningen 
skulle förhindras, som tidigare berörts. I den uteslutande kvinnliga sfär där 
barnafödsel utspelades gjordes hjälpkvinnorna till lagens övervakare och 
vittnen. Trots att bröstgivningens funktion som passage in i den sociala till-
varon framstår som otvivelaktig, har moderns funktion som rituell aktör 
tidigare starkt undervärderats till förmån för hushållets manliga överhuvud 
som aktör för de mer officiella, tydligare definierade och i sagorna betydligt 
oftare beskrivna ritualerna. Jag finner att rollfördelningen, så som den fram-
går av den här undersökningen, stöder bilden av genusrollerna inom hushål-
let som komplementära med uppdelade ansvarsområden och med betoning 
på samspelet mellan husbonde och husfru. 

Att de äldsta norska lagar som finns bevarade varken i kristenrätten eller 
ärvdabalken specificerar vilken ritual som ger barnet arvslegitimitet kan 
möjligen tolkas som en kronologisk tendens. Arvsgången beskrivs dock 
noga, och också här är den första principen att arvet ska gå framåt i släkten.82 
Man får här förutsätta att principerna för arvslegitimitet var så allmänt kända 
och ännu inte ifrågasatta av den kyrkliga instansen vars närvaro, framförallt i  
kristenrätterna, istället starkt karaktäriseras av förbud mot barnutsättning och 
påbud om dop av nyfödda. Det är också möjligt att en regional variation för 
hur arvsrätten stadgats inom den förkristna traditionen har förelegat. Äldre 
Gulatingslagen ger nämligen ofött barn rätt att leda arvet av moderns mor-
gongåva vidare (enligt bakarvsprincipen till fadern eller hans släkt) under 
                               
81 VmL, Ärvdabalken kap 10:1; 12:4, s. 128, 131, övers: Holmbäck & Wessén 1979b, s. 49, 
51; HL, Ärvdabalken kap 13:7, s. 36-37, övers: Holmbäck & Wessén 1979c, s. 308 
82 Ä.GulL, Ärvdabalken kap 103, s. 48; Ä.FrL, Ärvdabalken kap 8:1, s. 205  
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förutsättning att det kan styrkas att barnet ”kvicknat” i moderns kropp, det 
vill säga att man har noterat fosterrörelser.83  

Bröstgivningens funktion i de norska lagarna framställs istället som avgö-
rande inför beslutet om utsättning eller uppfödning, vilket inte är särskilt 
förvånande med tanke på att det i första hand är frågan om barnutsättning 
som framstår som ifrågasatt vid tiden för kodifieringen av de norska lagarna.  

Under förutsättning att man kan förvänta att det förkristna, vikingatida 
kulturområdet i stort delade samma värderingsprinciper och att den tidiga 
kyrkliga institutionen inom området i stort prioriterade samma frågor, kan en 
allmän utveckling över tid anas utifrån lagarnas fokus på olika frågor gällan-
de den tidiga barndomen. Den första angelägenheten var således att reglera 
bruket att sätta ut barn samt att få dessa primsignade eller döpta och i hän-
delse av dödsfall, begravda på kyrkogård. I ett senare skede, då utsättnings-
förbudet istället övergått till att stadgas i andra delar av lagarna och jämstäl-
las med mord (om än betraktat som ett lindrigare brott om barnet var odöpt) 
blir frågan om dopet som arvslegitimerande ritual viktigare. Uppgifterna i 
isländska Grágás, som tidigare gav barnet arvsrätt om barnet var avlat inom 
ett rätteligen ingånget äktenskap, levande fött och hade intagit föda, revide-
ras i den nyare lagen från 1281, som istället tillskriver dopet en arvslegitime-
rande funktion (L. Carlsson 1972, 222-223).  

En illustration av detta prioritetsfält kan också ses i Skånelagens arvsbe-
stämmelser. Skånelagen föreligger, förutom i en skånsk version, också i en 
av biskop Andreas Sunesson översatt redaktion på latin som till innehållet i 
stort överensstämmer med den skånska förlagan (SkL, Holmbäck och Wes-
sén 1979, XIX). Den allitererande edsformeln ”[d]etta barn blev fött med 
nagel och näsa, med hud och hår och fick sin kristning” (þæt barn war föt 
mæth naghl oc næsæ oc mæth huth oc har oc fic sin cristindom oc scal thær 
foræ arf standæ) ingår dock inte i biskopens text, vilket kan tyda på att bar-
nets kroppsskapnad ur lärd teologisk synpunkt inte hade någon betydelse för 
den rituella inkorporationen. I båda versionerna uttalas dock tydligt i fråga 
om nöddop att ”får det ej kristning, då har det ej rätt till arv. Ty hedning 
[eg. höglagd man, högbo] må ej ärva.” (far þat æy cristindom. þa star þæt 
æy arf. for thy at höghæ man ma æy æruæ).84 Liknande påbud om att dopet 
skulle vara den allenarådande arvslegitimerande ritualen återfinns också i 
lagtexterna från nudanskt område.85 Biskopens retoriskt kraftfulla formule-
ring ska förmodligen förstås som ett uttryck för att frågan om vilken hand-
ling som skulle införliva barnet i arvssuccessionen fortfarande vid denna 
tidpunkt inte var helt neutraliserad. 

                               
83 Ä.GulL, Ärvdabalken kap 104, s. 49 
84 SkL, Ärvdabalken kap 2-3, s. 4-5, 242, övers: Holmbäck & Wessén 1979d, s. 3, se också 
anmärkningar, not 7 s. 21-22 
85 JL, bok 1, kap 1, s. 19-21, övers: Kroman & Iuul 1945b, s. 137; Eriks SjL, bok 1, kap 2, s. 
5-7, övers: Kroman & Iuul 1945b, s. 3-4; Valdemars SjL AO, bok 1, kap 53, s. 39-40, övers: 
Kroman & Iuul 1945a, s. 211 
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Att etablera dopets arvslegitimerande funktion tycks bli en högre priorite-
rad fråga för den kyrkliga institutionen i en andra fas, då kriminaliseringen 
av barnutsättning och barndopet i sig var etablerade. De danska lagarnas 
omfattande arvsreglerande partier har tolkats som ett uttryck för arvsfrågans 
avsevärda betydelse och att detta område troligen utsatts för omfattande re-
former (Kroman & Iuul 1948, XXI-XXIV), vilket också är mitt intryck. Man 
kan bland annat notera den tillspetsade formulering som återfinns i den Jyl-
ländska lagen: ”Hvis et Barn dør i Fællig med Faderen og Moderen, da skal 
det betragtes, som om det aldrig havde været født.” (of barn døør i fælagh 
mæth fathær oc mothær. tha ær thæt swo sum thæt aldrich war fød.).86 Bar-
net skulle därmed betraktas som att det aldrig existerat, om det avled utan att 
ha ingått i arvsreglerande process. Passagen avser just detta specifika avse-
ende, men kan även ha haft en vidare betydelse då arvet inte enbart var en 
ekonomisk institution, vilket framgår tydligt av odalsideologins många 
aspekter (jfr Zachrisson 1994).  

Det är också av intresse att kravet på dopet som arvslegitimerande ritual 
inte kan återfinnas i kanonisk rätt och finns från medeltid endast belagt i 
lagmaterial från de nordiska länderna, samt nuvarande Spanien (L. Carlsson 
1972, 225-234). Av detta kan man dra slutsatsen att frågan inte drevs från 
den katolska kyrkans centralorgan utan snarare bör ses som ett resultat av 
regional tillämpning av kristet rätts- och strategitänkande, vilket något kan 
förklara de motsättningar i fråga om arvsrätten som framträder i de regionala 
lagtexterna.  

Funktionen hos huvuddelen av ritualerna med förankring i förkristen tra-
dition och praxis, framför allt namngivningen och vattenösningen, överflyt-
tades utan större konflikt till dopet i ett tidigt skede. Det kan bero på vatten-
ösningens karaktär av separation och rening samt namngivningen med dess 
inkorporationskaraktär och själsaspekt mycket väl stämde överens med dop-
ritualens olika delar. Den officiella karaktären hos de äldre ritualerna som 
framträder, inte minst i sagorna, motsvarades av dopet som företogs i kyrkan 
vid de större högtiderna. Vad gäller bröstgivningen förhåller det sig dock 
annorlunda. Dess funktion som introduktion i det privata hushållets ekono-
miska sfär hade inte, åtminstone till en början, någon naturlig motsvarighet i 
dopritualen.  

Bröstgivningens inofficiella karaktär, att det i princip uteslutande var 
kvinnor som vittnade och det faktum att den ägde rum i samband med eller 
strax efter förlossningen, står i kontrast till det officiella dopet som kunde 
äga rum upp till ett år efter födelsen. Avståndet i tid mellan födelse och dop 
skapade en utdragen liminalfas då barnet befann sig i limbo. Den farliga 
liminalfasen mellan födelse och dop ligger troligen till grund för framväxan-
det av den mängd säkerhetsåtgärder och folkliga föreställningar som kring-
gärdat det odöpta spädbarnet långt fram i historisk tid och som också föran-
                               
86 JL, bok 1, kap 9, s. 41, övers: Kroman & Iuul 1945b, s. 141 
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ledde ett påskyndande av dopet, som vintertid i praktiken kunde få förödan-
de konsekvenser för de nyfödda (Bringéus 1971, 63-65; Tillhagen 1983, 
203-227). Den utdragna liminalfasen som uppstod mellan födelse och inkor-
poration i samband med adaption till kristna bruk kan ha bidragit till att man 
ett stycke in i medeltid, åtminstone i vissa regioner, höll fast vid bröstgiv-
ningen som introducerande passageritual.  

Det faktum att arvsgången fungerade som ett viktigt ekonomiskt instru-
ment med stor praktisk betydelse, särskilt för den jordägande samhällsgrup-
pen, kan förmodligen förklara att vi så sent som på 1200-talet i svealandska-
pen möter kompromisser och kombinationer i lagarna som tillgodoser både 
kyrkliga och världsliga angelägenheter i detta avseende. Som en förlängning 
av detta resonemang kan man diskutera huruvida man från kyrkligt institu-
tionellt håll inte bara ville införa dopet som den allenarådande arvslegitime-
rande ritualen, utan också verkade aktivt för att minska traditionella ritualers 
betydelse på landsbygden. Man kan notera att det har funnits en vida spridd 
uppfattning om att just barnets första måltid inte skulle bestå av bröstmjölk 
då den ansågs skadlig, vilket kan beläggas från 1700- och 1800-talen i Sve-
rige och redan från högmedeltid i Norge (Tillhagen 1983, 248; Benedictow 
1985, 25). Möjligen bygger en sådan folklig föreställning på att den första 
amningen, som tydligtvis hade en viktig rituell funktion i vissa regioner så 
sent som på 1200-talet, i senare tid istället försetts med tabu.  

I ljuset av en möjlig konflikt mellan hävdare av kyrklig ideologi och regi-
onal tradition gällande arvslegitimerande ritualer, vill jag också uppmärk-
samma ett märkligt ingrepp i den äldsta bevarade handskriften av Äldre 
Västgötalagen, betecknad B59a. Textpartierna rörande stadgandet av barnets 
dop, följt av att barnet då skulle taga arv och begravas på kyrkogård är iden-
tiska i den yngre och äldre redaktionen. I nämnda handskrift har dock bladet 
där påföljande bestämmelser om nöddop som förutsättning för arvsrätten, 
följt av föreskrifter om kyrkobygge och invigning av kyrka, skurits bort. Vad 
som är intressant att notera är att också de sista två orden på den föregående, 
bevarade sidan skrapats bort. De utraderade orden, som följer på bestämmel-
sen att alla barn ska döpas, är rekonstruerbara eftersom samma ordalydelse 
finns i den yngre lagen och består i just ok arf [taga].87 Detta förhållande har 
av tidigare forskare tolkats i olika riktningar; man har menat att en oupp-
märksam avskrivare med förkunskap om den senare lagens ordalydelse me-
kaniskt har skrivit in orden ok arf, trots att dessa ord inte fanns i förlagan och 
sedan han upptäckt sitt misstag skrapat bort orden. Man har också menat att 
det handlar om åverkan på handskriften utan hänsyn till vilket textavsnitt 
som påverkats (Ä.VgL, Holmbäck och Wessén 1979, 11, not 6 med referen-
ser). Dessa tolkningar är naturligtvis möjliga, men man bör också beakta 
möjligheten att det skulle kunna bero på att någon, efter att den bevarade 

                               
87 Ä.VgL, kyrkobalken kap 1, s. 3, övers: Holmbäck & Wessén 1946, s. 3, se också not 6, s. 
11  
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handskriften kom till kring år 1280, fortfarande ogillat stadgan som ger do-
pet arvslegitimerande funktion och istället föredragit en traditionell ordning. 
Som parallell kan åverkan på handskrift B av Södermannalagen nämnas där 
ett par punkter i kyrkobalken har förstörts på liknande sätt, troligen med 
anledning av en dokumenterad konflikt mellan landskapets män och bisko-
pen, rörande rätten att testamentera och ge gåva till kyrkan (SdmL, Holm-
bäck och Wessén 1979, XII-XIII).  

Äldre Västgötalagens kyrkobalk har ett ålderdomligt drag gemensamt 
med de norska kristenrätterna och Gutalagen, nämligen att bestämmelserna 
om barndop är placerade redan i de inledande flockarna till skillnad från 
övriga svenska lagar som istället börjar med bestämmelser om kyrkobygge. 
Den första redaktionen av Äldre Västgötalagen förelåg troligen runt 1210-
1220, men under de sextio åren som föregick den nu bevarade handskriftens 
tillkomst skedde en del omarbetningar. Vissa av dessa tillskrivs de för övrigt 
okända lagmännen Gustav och Folke, om vilka det sägs att ”[d]e togo 
mången hedniska bruk ur vår lag, och frillobarn frångingo sitt arv” (Ä.VgL 
Holmbäck och Wessén 1979, XXXI). Lagman Eskil, som tillskrivs en stor 
del av redigeringsarbetet, tycks ha varit ovanligt skolad, troligtvis med starka 
kopplingar till Kyrkans ledning, vilket kan förklara det för svenska lagar 
ovanligt starka drag av kristet rättstänkande som kan ses i Äldre Västgötala-
gen (Ä. VgL Holmbäck och Wessén 1979, XIX-XXI; Kyhlberg in prep). Det 
är möjligen mot den bakgrunden som åverkan på själva lagboken ska ses.  

Den bild som medeltida texter förmedlar av en barndomskonstruktion 
som i hög grad står i kontrast till det konventionella kristna konceptet är i ett 
avseende särskilt svårtolkad. Vi kan med säkerhet säga att skriftställarna, 
både av lagtexter och litterära texter, hade specifika motiv och agendor bak-
om sin produktion, lika säkert som att de var väl förtrogna med de äldre tra-
ditionsnormer som här framstår som relativt  seglivade. Det är därmed troligt 
att ritualer av passagekaraktär förknippade med den tidiga barndomen, som 
står i kontrast till både det kristna dopet och själsbegreppet, är handlingar 
grundade i ett äldre konceptuellt tankemönster. Ytterligare ett argument för 
detta är det samband som föreligger mellan dessa passageritualer och nor-
merna kring barnutsättning, vilken utan tvivel är en praktik med förkristen 
historia. 

Att den traditionella normeringen kring frågor om barns arv inte överens-
stämde med kyrkans uppfattning framgår med klarhet, liksom att det i ett 
ganska sent skede av kristnandeprocessen var ett ämne för kompromisser 
mellan tradition och kyrklighet inom det svenska området. Sammanfatt-
ningsvis kan man därmed säga, att även om källorna endast erbjuder enstaka 
och disparata uppgifter, blir intrycket av en pågående konflikt mellan kyrk-
ligt rättstänkande och traditionella normer påtagligt. Det är också tydligt att 
bestämmelser om barns arvsrätt var angelägna för den regionala kyrkliga 
instans som med tiden kom att få en mer eller mindre fullständig dominans. 
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6. Social kvalifikation och hushållets 
beroendesfär 

De flertaliga passageritualer som framträder i de litterära källorna gällande 
spädbarns sociala introduktion tyder på en över tid utdragen och mångfacet-
terad inkorporationsfas, till skillnad från dopet som senare, åtminstone i offi-
ciellt avseende, innebar en definitiv introduktion i de religiösa, sociala och 
ekonomiska samhällssfärerna.  

Definitioner som har kringgärdat barndomens tidigaste stadium har i de 
tidigare kapitlen skisserats via två kulturellt strukturerade fenomen: möjlig-
heten att avbryta individens fortsatta fysiska existens genom utsättning och 
passageritualers organiserande funktion i samband med det sociala livets 
upptakt. Det är dock av viss betydelse att avslutningsvis kontrastera denna 
konstruktion mot andra sociala sfärer. ”Vuxenhet” i den form den kan ha 
definierats i det senvikingatida och tidigmedeltida samhället skulle kunna 
vara av visst intresse, men kommer dock endast undantagsvis beröras här. 
Jag vill istället rikta fokus mot en annan social konstruktion som ligger när-
mare det sociala oföddhets- och nyföddhetsstadiet, nämligen de i fråga om 
socialt och ekonomiskt hänseende mindre produktiva individernas sociala 
sfär. Föreliggande kapitel syftar därmed till att diskutera det unga barnets 
sociala roll och plats utifrån ett livsloppstänkande och därmed placera barn-
domen i en större mentalitetsmässig kontext, såsom den framträder i textma-
terialet. 

I en kultur där sociala tillstånd tycks ha haft stor rörlighet under livets 
lopp är produktion, reproduktion och bekräftelser av sociala roller och till-
stånd viktiga komponenter för befästandet av individens plats. Detta förhål-
lande illustreras exempelvis i den tidigare beskrivna ätteledningen som skul-
le återbekräftas offentligt av den introducerade familjemedlemmen vart 
tjugonde år tills arvet var reglerat.88 I samband med inträden i nya sociala 
roller kunde yttre befästelser äga rum, vilket bland annat kan ses i de flerfal-
diga beskrivningarna av skalder som tilldelas tillnamn som bekräftelse av 
denna roll. I Olav den Heliges saga (Òlafs saga ins helga) berättas exempel-
vis att sveakungen Olav Erikssons son föds på Jakobsvakaredagen, varför 
biskopen ger  honom namnet Jakob. När han vid tio eller tolv års ålder förs 
inför tinget för att tillträda kungarollen ogillar dock tingsmenigheten det 

                               
88 Ä.GulL, Köpmålabalken kap 58, s. 31 
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kyrkliga namnet och han får därför istället namnet Önund.89 Namnbyten i 
samband med rollbyten skulle kunna tyda på att en sådan förändring sågs 
som integrerad med hela eller delar av individens identitetssammansättning 
och att man helt lämnade sitt gamla tillstånd eller livsroll bakom sig vid in-
träde i en ny. Ett sådant synsätt sätter stort fokus på individens sociala ”nu”, 
vilket också avspeglas i uppfattningen om de sociala åldersfaserna.  

6.1 Att kvalificera sig  
Else Mundal har i sin studie av relationen mellan barn och vuxna i de litterä-
ra källorna menat att beskrivningar av brådvuxna barn tyder på att barndo-
men i sig kan ha haft ett lågt egenvärde (Mundal 1988, 10). I den mytiska 
diktningen hämnas Vale sin halvbror Balders död, endast en natt gammal, 
innan han ens har tvättat sig eller fått håret kammat.90 Motsvarande beskriv-
ningar av fantastiska stordåd som utförs av små barn återfinns också i saga-
litteraturen som uppbyggnad till hjältebeskrivningar.  

Bland beskrivningarna av spädbarns företräden märks framför allt att de 
är storväxta och vackra, men också tidiga tecken på särskild begåvning som 
till exempel att barnet har den företagsammes blick.91 Efter späd-
barns/nyföddhetsperioden präglas beskrivningarna av hjältarnas barndom av 
tidig utveckling och kvalificering genom handlingskraft. Hoskuld Dala-
kollsons son Olav sägs vid två års ålder redan tala rent och springa omkring 
på egen hand som fyraåriga barn.92 Beskrivningen av Egil Skallagrimsons 
barndom är också präglad av fantastiska prestationer. Han beskrivs som ti-
digt stark och talför, utövar skaldekonst vid tre års ålder och dräper en jämn-
årig vid sju.93 Ett tydligt exempel på hur stort värde som tillskrevs individens 
handlingsförmåga i fråga om social kvalificering ges i sagan om den utsatte 
Torkel som efter att han blivit omhändertagen och uppfostrad på en annan 
gård konfronterar sin far vid ett tingsmöte och vill att han ska erkänna fa-
derskapet. Fadern ber Torkel dräpa en man, så att han själv kan ta över go-
deskapet, vilket Torkel också gör. Fadern blir då mycket nöjd, erkänner fa-
derskapet och menar att Torkel nu själv sagt sig in i vatnsdalingarnas ätt.94 
Sådana biografiska beskrivningar får snarare betraktas som ideala framställ-
ningar än som realistiska händelser. De ideal som gestaltas genom sagornas 
huvudpersoner och hjältar ger dock en bild av den norröna mentalitet där 
kapacitet och förmåga hade ett särskilt värde för den sociala processen.  

                               
89 Òlafs saga ins helga, kap 88, 94, s. 130, 156, övers. Johansson 1992b, s. 107, 127 
90 V�luspá, vers 32-33, s. 8, övers: Collinder 1993, s. 47 
91 Vatnsdœla saga, kap 13, s. 37, övers. Ohlmarks, 1964a, s. 48 
92 Laxdœla saga, kap 13, s. 27, övers. Alving 1998a, s. 189 
93 Egils saga Skalla-Grímssonar, kap 31, 40, s. 80-83, 98-102, övers. Alving, 1998c, s. 69-71, 
86-88 
94 Vatnsdœla saga, kap 42, s. 112-113, övers. Ohlmarks, 1964a, s. 87-89 
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Individens kapacitet och förmåga har ett tydligt fokus i personbeskriv-
ningar, både när det gäller vuxna och barn. Att vara tidigt utvecklad eller 
lovande är näst intill obligatoriska omdömen, medan extrema handlingar i 
extremt låg ålder förekommer för att teckna en bild av huvudpersonens före-
träden, i mytiska motiv såväl som i mer verklighetsanpassade.  

Att kvalificera sig med egen kraft fungerar således i det litterära samman-
hanget som en dygd. I kungasagorna presenteras ofta kungar eller hövdingar 
som tillträtt denna ledarroll i påfallande låg ålder. Möjligheten finns att dessa 
framhållanden syftar till att framhäva den (senare) vuxne kungens egenska-
per och kvalitet eller att det till en början varit officiella utnämningar utan 
plikter. Beskrivningarna talar dock om påtagliga uppdrag med praktiska 
uppgifter. Harald Hårfager tar över kungatiteln efter sin far, tio år gammal. 
Det uppges att hans morbror Guttorm leder hirden och tar alla beslut om 
landets styre, men den unge Harald är med i de strider som följer då riket ska 
fredas.95 Hakon Härdabred får kungatiteln vid tio års ålder, Magnus Barfots 
söner delar riket mellan sig vid hans död och är då fyra eller fem, tretton 
eller fjorton respektive fjorton eller femton år gamla. De äldre bröderna upp-
ges sköta den yngres del av landet.96 Harald Hårfagers son Erik är tolv år 
gammal då han får fem långskepp för att fara på plundringståg, kung Mag-
nus Olavsson var inte fullt elva då han gav sig ut i samma ärende.97  

Trots att sagorna omtalar hur erfarna vuxna sköter rikets angelägenheter 
för dessa pojkkungar, framställs deras egna roller som aktiva i funktioner 
som idag inte skulle ses som lämpliga för pojkar i samma ålder. De önskvär-
da karaktärsdragen hos en ung regent understryks också i Ynglingasagans 
berättelse om uppsalakungen Ingjald, där det uppges att han som sexåring 
visat tecken på svaghet varför hans fosterfar stekte ett varghjärta och gav 
honom att äta. Därefter blev han den hårdaste man och värst i sinnelaget.98 
Trots att gestaltningarna av pojkkungarna är tydligt färgade av ett ideal som 
föreskrev handlingskraft och självständig förmåga i unga år tycks det också 
ha förelegat en faktisk förväntan på den unga individens sociala meritering 
så snart och på det sätt som situationen medgav.  

Det är också tydligt att barnets funktionella förmågor och kapacitet ligger 
till grund för uppfattningen om dess sociala ålder, vilket i högsta grad också 
gäller definitionen av vem som i social bemärkelse betraktades som ”gam-
mal” eller ”sjuk”, som ska beröras i det följande.  

                               
95 Harald saga ins hárfagra, kap 1-2, s. 94-95, övers. Johansson 1992a, s. 85-86  
96 Hákonar saga herðabreiðs, kap 1, s. 347, övers. Johansson 1992c, s. 281; Magnússona 
saga, kap 1, s. 238, övers. Johansson 1992c, s. 189 
97 Harald saga ins hárfagra, kap 32, s. 134, övers Johansson 1992a, s. 115; Magnúss saga ins 
góða, kap 1, s. 3-4, övers. Johansson 1992c, s. 19 
98 Ynglinga saga, kap 34, s. 63-64, övers. Johansson 1992a, s. 59-60 
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6.2 Hushållets beroendesfär 
Jón Viðar Sigurðsson har diskuterat uppfattningen om ”hög ålder” på det 
senvikingatida och medeltida Island och finner att den åldrande individens 
funktion eller dysfunktion i hög grad avgör huruvida denna uppfattades som 
”gammal” eller inte (Sigurðsson 2008, se också Lewis-Simpson 2008; Ja-
kobsson 2008). När Egil Skallagrimsson, som under sin levnad utmärkt sig 
med sin skaldekonst samt som krigsman och hövding, blir blind, döv och 
stelbent framställs detta som anmärkningsvärt för en sådan märkesman och 
han blir hånad för sin skröplighet.99 Det är således inte mannens kronologis-
ka ålder, utan de negativa effekter som åldrandet medfört som i detta fall 
utgör grunden för den relativt dramatiska positionsförlusten. Som kontrast 
kan Rökstenens Sibbe nämnas, som meddelar att han var i åttioårs åldern då 
han ristade stenen (Kyhlberg in print). Sibbe uppger sig således ha produce-
rat detta monument trots sin höga ålder, vilket säkerligen är en indikation på 
att ålderns relation till prestationen hade betydelse för hans sociala anseende. 
Genusinriktade textstudier har visat att den åldrande individen också förlora-
de den sociala könsidentiteten i samband med en sådan funktionsnedsätt-
ning. Detta förhållande gäller båda könen, även om förlusten av kvinnlig 
könsidentitet tycks ha varit något mindre stigmatiserande än den manliga 
förlusten (Clover 1993; Overing 1999; Lewis-Simpson 2008). Det sociala 
”nuet” innebar således att livets tidigare meriter vägde lätt mot individens 
aktuella förmåga att reproducera sin sociala roll eller status. 

En åldrande individ som var beroende av andra och inte längre utgjorde 
en ekonomisk potential och ett ungt barn kan därmed ha tillhört liknande 
sociala sfärer då dessa grupper i lägre grad var förmögna att medverka till 
hushållsdriften och därmed i större utsträckning beroende av andra för sin 
dagliga försörjning. En jämförbar funktionellt baserad definition kan ses i 
fråga om vem som uppfattades som sjuk i den själländska lagen där arvskifte 
regleras i händelse av att en man eller kvinna ville gå i kloster: ”Den Mand 
siger man er syg, som ikke er i Stand til at ride til Tinget eller til andre 
Stævner. Den kone siger man er syg, som ikke kan gaa med sine Nøgler og 
forestaa Husholdningen.” (Then callæ man siukæn wære. ær ey [ær] føør til 
things ællær andræ staefnæ at rithæ. The kunæ [callæ] man siuk wære ær ey 
ma mæth sinæ luklæ gange oc for sinæ hionæ rethæ).100 Tillståndet definieras 
här utifrån praktiska effekter av individens inskränkta fysiska kapacitet i 
vardagslivet, snarare än den personliga upplevelsen eller egentliga sjuk-
domsuttryck. 

Begreppet ”oförmögen” används i det följande som ett arbetsbegrepp för 
ett arteget beroendetillstånd. När det gäller barn karaktäriseras tillståndet av 
att individen ännu inte har haft möjlighet att upprätta en egen social och/eller 

                               
99 Egils saga Skalla-Grímssonar, kap 85, s. 294-296, övers. Alving 1998c, s. 254-255 
100 Eriks SjL, bok 1, kap 31, s. 39-40, övers: Kroman & Iuul 1945b, s. 15  
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ekonomisk position i hushåll och samhälle, medan individer som på grund 
av fysiska tillstånd som hög ålder och/eller sjukdom snarare kanske hade 
förlorat en tidigare förmåga och den därmed hörande funktionen.    

En sådan positionsförlust, eller i barnets fall ännu ouppnådda position, in-
nebar dock inte att individen var utlämnad. Sigurðsson har i detta avseende 
särskilt poängterat vikten av att tillhöra ett hushåll. Också icke-släktingar i 
form av arbetskarlar och arbetskvinnor omfattades av hushållets beskydd i 
utbyte mot sitt arbete. Att inte tillhöra ett hushåll betraktades som brottsligt 
och det är troligt att de flesta icke-funktionella äldre omhändertogs av den 
yngre övertagande generationen (Sigurðsson 2008). Här föreligger dock en 
viktig skillnad mellan den senvikingatida/medeltida epoken och senare histo-
risk tid. Under 1500- och 1600-talen växer ett kontraktssystem fram som 
innebar att de äldre inte längre betraktades som ägare till gården efter att 
driften överlåtits till de yngre. Rättigheter/skyldigheter kom nu att regleras i 
kontrakt, vilket innebar en betydande försämring för de äldre. De tidigaste 
beläggen för traditioner kring så kallade ätteklubbor och ättestupor dateras 
till samma period, vilket troligen är ett uttryck för den oro inför ålderdomen 
som det nya systemet var orsak till (Gaunt 1983, 152-155).  

Beroendepositionen inom hushållet tycks inte på något sätt ha stått i kon-
flikt till omhändertagande av dessa individer. Else Mundal (1988) har i sin 
studie lyft fram flera exempel ur sagamaterialet på hur beskrivningar av stark 
och engagerad föräldrakärlek även omfattade spädbarnen. De oförmögnas 
eller beroendes sociala position var därmed den mottagande, vilket placerar 
dem i en helt annan sfär än hushållets arbetsmässigt mer produktiva med-
lemmar. Att denna sfär delades av oförmögna äldre och mindre barn fram-
ställs i Laxdalingasagan (Laxdœla saga), där fostersonen Halldor, som upp-
ges ha varit ett år gammal, och gårdens åldrade husbonde Berse ligger hem-
ma när resten av gårdens folk arbetar med höbärgningen. Halldor låg i vag-
gan som välte och Berse orkar inte stiga upp för att hjälpa honom, varpå han 
diktar: 

 
Liggjum báðir 
í lamasessi 
Halldórr ok ek, 
h�fum engi þrek. 
Veldr elli mér, 
en œska þér, 
þess batnar þér, 
en þeygi mér. 

Här ligga vi lika 
hjälplösa båda, 
Halldor och jag, 
bådas kraft lika svag. 
Hos mig är det åldern, 
ungdom hos dig. 
För dig blir det bättre, 
men aldrig för mig.101 

 
Också i lagmaterialet kan paralleller mellan sociala definitioner av barn re-
spektive gamla anas. Två svealagar har differentierade straffskalor som sär-
                               
101 Laxdœla saga, kap 28, s. 76, övers: Alving 1998a, s. 237. Se också Kormáks saga, vers 48, 
s.  261 
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skiljer olika åldersgruppers skyddsvärden, vilket tidigare delvis berörts gäl-
lande odöpta och döpta barn: 

Tabell 6.1 Straff för dråp inom olika ålderskategorier.102 
DL ”Bälgmord”: 

 
 
 
12 marker 

”Grätting”, < 3 år: 
 
 
 
80/120 marker 

 Mannadråp, dråp 
på fri man som  
ej är släkt med 
dråparen:  
40 marker 

Kryckakarl, så 
gammal att han ej 
kan komma till 
tinget: 
80 marker 

VmL Odöpt: 
9/12 marker 

Vaggbarn, < 3 år: 
120 marker 

3-7 år: 
80 marker

> 15 år: 
40 marker 

Gubbe med krycka: 
120 marker 

 
Som framgår ovan av Dalalagen och Västmannalagen definieras den äldre 
mannens skyddsvärde utifrån hans fysiska kapacitet. Är han inte kapabel att 
ta sig till tinget eller måste gå med krycka åtnjuter han samma rättsskydd 
som barn i åldersgruppen under tre års ålder, odöpta undantagna. Västman-
nalagen har en särskild kategori för barn mellan tre och sju år, vilka utgör en 
mellangrupp mellan småbarn/gamla och de vuxna männen, till vilka man 
räknades från femton års ålder. Båda lagarna likställer skyddsvärdet för 
mindre barn och äldre (män) och båda lagarna placerar tydligt det odöpta 
barnet utanför denna sfär av oförmögna genom den betydligt lägre straffpå-
följden i samband med dråp. Man kan också konstatera att Dalalagen gör 
åtskillnad mellan grättingar av manligt och kvinnligt kön, där dråp på flick-
or i denna ålderskategori bestraffades med det högre beloppet (120 marker).  

Individens skyddsvärde såsom det framträder i dessa specificeringar är så-
ledes tydligt bundet till fysisk förmåga, vilket illustrerar den sociala defini-
tionens bindning till graden av beroende eller möjlighet till självbevarande. 
Om en fullt kapabel (man) dräpte en jämbördig betraktades detta som ett 
lindrigare brott än övergrepp mot en som inte förväntades kunna försvara 
sig. Att odöpta ställs utanför denna kategori människor med förhöjt skydds-
värde måste därför ses som ett uttryck för att dessa spädbarn uppfattades 
utifrån helt specifika sociala grundbegrepp. 

 

                               
102 DL, Manhelgdsbalken kap 3:1, 3:5-6, s. 17-18; Kyrkobalken kap 12, s. 10, övers: Holm-
bäck & Wessén 1979b, s. 9, 30-31; se också noter 11; 16; 17, s. 40-41; VmL, Manhelgdsbal-
ken kap 10:3, 11, s. 145-146, övers: Holmbäck & Wessén 1979b, s. 70 
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Avslutande diskussion:  
Undersökningsdel A 

De litterära och juridiska texterna är ovärderliga som källor, men också be-
drägliga genom sitt direkta tilltal och sin detaljrikedom. De barndomsbilder 
som framträder i källorna kan beskrivas som svårtolkade komplex av narra-
tiv, aktörer och agendor. Trots det torde man med stor säkerhet kunna dra 
den övergripande slutsatsen att det barndomsideal som förespråkades av 
kristendomens företrädare avvek kraftigt från det traditionella och att mötet 
mellan dessa idéformer medfört såväl okomplicerad adaption som kompro-
misser, konflikter och turbulens. 

Unga, åldrande och sjuka hushållsmedlemmar tillskrivs ett högt skydds-
värde i de medeltida texterna och tycks ha haft en beroendeställning inom 
hushållet samtidigt som de omfattats av dess beskydd. Sfären präglas således 
av ett cykliskt livstänkande i det avseendet att ålderdom uppfattats utifrån 
sociala begrepp som liknade barndomens. Det framgår dock med all önsk-
värd tydlighet att de yngsta, ointroducerade barnen inte inbegripits i denna 
sfär. Nyfödda och mycket unga spädbarn tycks istället ha kringgärdats av ett 
specifikt normsystem, en exklusiv social kod, som framträder tydligt om den 
kontrasteras mot bilden av hushållets beroendesfär. 

Dualiteten mellan de förkristna och kristna idékonstruktioner som kring-
gärdade det sociala livets början framgår tydligast av texternas skiftande 
förhållningssätt till barnutsättningspraktiken och den rituella initiationen av 
spädbarn. 

Den allmänt etablerade uppfattningen att barnutsättning främst syftat till 
att reglera antalet flickor i syskonskaran har här i princip befunnits sakna 
källstöd. Dessutom tycks en sådan tes inte harmoniera särskilt väl med vad 
vi känner till om vikingatida genus- och släktskapssystem. Utsättningsprak-
tiken verkar istället ha fungerat som ett av hushållens ekonomiska re-
gleringsverktyg, ett sätt att anpassa det enskilda hushållets storlek och sam-
mansättning till behov och försörjningsmässiga resurser. I det enskilda fallet 
är det dock inte omöjligt att hänsyn också tagits till barnets kön. 

Barnutsättning tycks ursprungligen ha fungerat som ett fast praktiksy-
stem, kringgärdat av tydliga gränser och normer. Framträdande teman, som 
den sociala liminalitetsaspekten och handlingens icke-våldskaraktär, gör 
barnutsättning som konstruktion fullt jämförbar med dagens abortverksam-
het. När det centrala liminalitetsmotivet överträds i de tidiga norska lagarnas 



 134 

kompromisser, i kravet på att primsigning eller dop skulle föregå det passiva 
avlivandet, bör detta därför inte alls uppfattas som ett tillmötesgående utan 
tolkas som uttryck för en kyrklig strategi. Jag menar att en sådan metod ock-
så sannolikt var vida mer verkningsfull än kategoriska förbud. Utsättnings-
praktiken var således troligen socialt accepterad så länge den reglerades av 
normer som var tydligt avgränsat från barndomens sociala koder. Gränserna 
mellan dessa sociala konstruktioner upprätthölls med introduktiva passageri-
tualer som definierade individens inträde i den sociala samvaron. 

I textmaterialet omnämns, vid sidan av det kristna dopet, ett flertal ritualer 
i samband med den tidiga barndomen. Det sätt på vilket dessa handlingar 
beskrivs eller hänvisas till, varierar kraftigt. Vissa av dem, såsom vattenös-
ning och namngivning som förekommer frekvent men utan närmare beskriv-
ning av vare sig tillvägagångssätt eller konsekvenser, tycks ha förlorat aktua-
litet vid tiden för nedtecknandet. 

Man borde rimligen kunna förutsätta att de flesta av dessa ritualer har va-
rit förankrade i förkristen tradition och att det nyfödda barnets initiation då 
var mer utdragen i tid och mångfacetterad än vad som blev fallet sedan barn-
dopet etablerats. Flera av dessa äldre ritualer tycks också ansluta till mer 
allmänna grundteman inom den förkristna ritualpraktiken. 

Flertalet av de ritualer som här kategoriserats som officiella, krävde när-
varande vittnen för att de förbindelser som upprättades skulle bli giltiga 
(t.ex. tingsledning, knäsättning, nedläggning och upptagning från marken i 
samband med överlämnade). Eftersom vittnessystemet var ett grundläggande 
moment i den förmedeltida och medeltida rättsskipningen, bör de bevittnade, 
ritualiserade handlingarna i samband med barnets inträde i ett nytt socialt 
sammanhang förstås som markeringar av reella och betydande transforma-
tioner av den sociala ordningen. De ritualer som berörts här tycks i stor ut-
sträckning ha inneburit att sociala kontrakt upprättats mellan barn och vård-
nadshavare, något som medförde såväl skyldigheter (att föda upp, ansvara 
för) som rättigheter (rätt till barnet som ekonomiskt, socialt och genealogiskt 
objekt). Det kanske tydligaste exemplet är knäsättningen, som har en tydlig 
parallell i den skötningsritual som praktiserades i samband med överföring 
av jordegendom. Samma slags samband föreligger också mellan bröstgiv-
ningen och det omfattande ritualsystem som administrering av mat och 
dryck utgjorde, framför allt inom den förkristna idévärlden. Barndomens 
ritualvärld var därmed inte isolerad från övriga rituella praktiker, utan bör 
snarare ses som en integrerad variant av dessa. 

Merparten av innebörderna i de äldre ritualerna omformades till, uppgick 
i, eller ersattes troligen av det kristna dopets idé och praktik utan att efter-
lämna spår av komplikationer i det medeltida textmaterialet. I fråga om 
bröstgivningsritualen och dess hushållsekonomiska implikationer förhåller 
det sig dock annorlunda. 

I de äldsta norska lagarna tillmäts bröstgivningen en definierande roll just 
i fråga om gränsdragningen mellan barnbegränsningspraktiken och den soci-
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ala barndomens början. Samma förhållande kan även anas i de litterära tex-
terna. I svensk och isländsk lag tillskrivs bröstgivningen istället en arvslegi-
timerande funktion, vilket tydligt talar för att ritualen hade aktualitet som 
levande praktik vid sidan om det tidigmedeltida dopet. I arvsrättshänseende 
framstår dock förhållandet mellan dopet och bröstgivningen som synnerligen 
oharmoniskt. 

Arvssuccessionen utgjorde en av det förkristna samhällets kontinuitets-
främjande och ideologiskt reproduktiva praktiker. Med tanke på att bakarvs-
systemet också innebar potentiell överföring av egendom mellan familjer (jfr 
B. Sawyer 1992) hade barnets arvslegitimering såväl ideologiskt värde som 
praktisk betydelse på familje- och hushållsnivå. Var och hur legitimerings-
proceduren av potentiella arvingar ägde rum torde därför ha varit av reell 
betydelse. Det kan till och med ha utgjort incitament för kravet på förflytt-
ning av denna procedur från den familjerättsliga till den offentliga kyrkliga 
ritualdomänen som av allt att döma är exklusivt utformat för det skandina-
viska kulturområdet. 

När motsättningar anas i frågan, måste detta således förstås som ett mått 
på en intressekonflikt. Det exklusiva kravet på dopet som en allenarådande 
arvslegitimerande ritual har här setts som ett uttryck för en ambition att in-
ordna familje- och gårdskontexen hierarkiskt under den kyrkliga institutio-
nen, vilket i så fall kan antas ha utmanat hushållets självständighetsställning. 
Också de olika ståndpunkter som kan urskiljas i frågan om barnutsättning 
berör såväl definitionsrätt som hushållets autonomi. Verkligt inflytande ut-
övas som bekant i hög grad genom makten över definitionerna, i detta fall av 
värden i levnadsprocessen. Spåren av konflikt  och oliktänkande i textkällor-
na måste därför tolkas som att frågorna uppfattats som fundamentala och i 
besittning av stor transformativ dynamik. Ur ett vidare perspektiv ska detta 
möjligen förstås som en konsekvens av etableringen av en ny samhällsord-
ning som skulle ge den kyrkliga institutionen en hierarkiskt överordnad 
samhällsfunktion och legitimitet. 
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Undersökningsdel B:  
Kristnandeprocessen och det vidgade 
gravbegreppet – gestaltning av tidig barndom i 
arkeologiskt material 
Arkeologiska arbetsdefinitioner av fornlämningskategorin ”grav” utgår 
främst från vad som oftast betraktas som anläggningens funktionella bety-
delse: plats och konstruktion för (permanent) deponering av avlidna indivi-
der (jfr t.ex. Gansum 2004, 108-114). En sådan definition, praktiserad av 
såväl mig själv som andra, innefattar ett moment av förförståelse för att gra-
vens primärfunktion avser den döda individen i egenskap av gravsubjekt. 
Övriga omständigheter och aspekter ses som sekundära, i betydelsen att de 
formats utifrån ett beroendeförhållande till primärmotivet, nämligen indivi-
dens själsliga transformation och fortsatta vilorum, även om man vid olika 
tolkningar har lagt stor vikt vid andra och mer kollektivistiska motiv. 

Det finns anledning att utgå från att denna förförståelse starkt påverkats 
av vår egen kulturhistoria (jfr Kaliff 1997, 68-70; 2005), då vi väl känner 
bakomliggande intentioner och motiv till gravar och begravningar från våra i 
tid och rum närmast liggande kontexter. Det starkt individfokuserade kristna 
begravningsmotivet ligger här troligen närmast till hands i vårt eget refe-
rensverk. Jag vill naturligtvis inte påstå att arkeologer i allmänhet skulle vara 
omedvetna om alternativa förhållningssätt, och att dessa alternativ kanske 
har ett högre analogivärde gällande förhistoriska konstruktioner med mänsk-
liga kvarlevor, men i fält- eller forskningssituationen är vi beroende av ska-
pandet av begripliga och instrumentella kategorier. Hur identifierar man 
kategorier för vilka förförståelse saknas?  

Anders Kaliff har i flera sammanhang framhållit komplexiteten i identifi-
erings- och tolkningsprocesser som avser konstruktioner med mänskliga 
kvarlevor (t.ex. Kaliff 1997; 2005; jfr också Gansum 2004). Om vi till ex-
empel dokumenterar enstaka brända ben i en för övrigt svårtolkad stensätt-
ning eller högkonstruktion, låter vi de brända människoresterna bli ledarte-
fakter för den funktionella förståelsen: konstruktionen klassificeras som en 
grav, vars bakomliggande motiv riktas till den individ som de brända benen 
representerar. Kaliff har ställt frågan varför andra funktionella tolkningar så 
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sällan kommer ifråga, och argumenterar för en tolkning av vissa stenkon-
struktioner som altaren. Oavsett bärkraften i den specifika tolkningen är 
Kaliffs kritiska förhållningssätt viktigt. I hans tolkningsmodell öppnas näm-
ligen för möjligheten att omdisponera den deponerade individens roll från 
”gravsubjekt” (en ”jagisk” tolkning av individens förhållande till graven) till 
”gravobjekt” (individen är föremål, och aktör, för ett syfte som ligger bortom 
det jagcentrerade). Om vi finner samma begränsade mängd brända männi-
skoben i en konstruktion vars primärfunktion, utifrån vad vi vet, är något 
annat än en grav, exempelvis en husgrund, kan närvaron av mänskliga kvar-
levor istället tolkas som sådana objekt i relation till denna begripliga primär-
funktion: husgrund med symbolisk förstärkning/laddning av människoben.  

Vad gäller sådana morfologiskt specifika typer av konstruktioner har be-
handlingen av den dödes kvarlevor i vissa fall kunnat infogas i en över-
gripande förståelsekontext, vilket särskilt tydligt har diskuterats i samband 
med bronsålderns kulthus (t.ex. Victor 2002). Motiven bakom kulthuskon-
struktionerna ses inte i första hand som syftande till att ge den avlidne en 
viloplats, inte heller tillskrivs individens subjektiva nytta i form av transfor-
mationen dess primära funktion. Istället ses konstruktionerna med deponera-
de människoben som ideologiskt laddade, materiellt manifesta objekt med 
primärfunktion för det levande samhällets existentiella ordning. 

Av detta bör man kunna dra slutsatsen att även om bristen på typologiska 
kategorier gör att vi kategoriserar en anläggning med människoben som 
”grav”, kan denna anläggning egentligen ha ett annat primärmotiv än att med 
exklusiv subjektifiering rikta sig till den deponerade individens transforma-
tion och efterliv. I skapandet av gravobjektets nya sociala roll kan också 
andra, mer kollektivistiska motiv kanaliseras (jfr t.ex. Notelid 2001, 198; 
Engström 2007b, 325-328). 

Jag menar att det stora källkritiska problemet inte i första hand ligger i ty-
pologiseringsprocessen, utan i skapandet av förståelsemässiga referensramar 
vid tolkningen av konstruktioner med människoben. Det kan därför finnas 
operativa fördelar med begreppsverktyg, som de här föreslagna begreppen 
gravobjekt och gravsubjekt, då sådana kan vidga förståelseperspektivet och 
minska risken för anakronistiska tolkningar. Graven, i egenskap av plats för 
deponering av mänskliga kvarlevor och/eller platsen för begravningsritualer, 
bör ses som det materialiserade resultatet, eller restprodukten, av den passa-
geritual som begravningen i något avseende alltid innebär, varför utveckling 
av typologier och frågeställningar också måste relateras till de idéstrukturer 
som kan tänkas ha motiverat själva handlingen.  

Begravningsritualen representerar i första hand dess aktörer, de som ut-
ifrån normer och konventioner och den dödes sociala preferenser gör de 
avgörande valen för hur begravningen utformas. Eftersom begravningen kan 
ses som den passageritual som transformerar den döde till ett nytt socialt 
tillstånd bortom livet torde valet av dess utformning relatera till både det 
tillstånd som lämnas, den dödes tidigare identiteter som levande, och det nya 
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tillståndet som avliden anförvant. Gravobjektets eller subjektets tidigare 
levda erfarenhet och identiteter, till exempel i fråga om genus, ålder, etnicitet 
och klass (jfr Fowler 2004) torde dock kunna ses som både en utgångspunkt 
för ritualens separationsmoment och som den nya rollens fundament, varför 
kollektiva uppfattningar om sådana sociala strukturer således måste uppfat-
tas som betydelsefulla faktorer för valet av element i begravningsritualen. 

För att kunna systematisera uttryck för sociala konstruktioner så att all-
mängiltiga strukturer framträder i ett gravmaterial krävs att analysfokus pla-
ceras på just normer, det vill säga återkommande element som kan relateras 
till en grupp med identifierbara och utmärkande drag (som specifik biolo-
gisk/kronologisk ålder). Om undersökningen omfattar ett alltför litet antal 
gravar är risken stor att det är undantagen istället för regelmässigheten som 
ges tolkningsföreträde. Materialet måste således ha en viss kvantitativ vo-
lym. De element i begravningsritualen som återkommer i begravningar av 
individer i en viss åldersgrupp måste dock främst förstås utifrån ett kvalita-
tivt förhållningssätt, i bemärkelsen att de strukturer som är framträdande i 
det aktuella materialet måste vara ledande för analysens upplägg.  

De följande fallstudierna är därför upplagda så att de parametrar som är 
framträdande i materialet har placerats i fokus. På den formaliserade kyrko-
gården i Kattesund är den rumsliga organisationen av åldersgrupper  mest 
framträdande (kap 9), medan åldersrelaterade strukturer på den synkretistis-
ka gravplatsen i Fjälkinge företrädesvis återfinns i gravarnas inre uttryck 
(kap 8). Vid tolkningen av de åldersrelaterade fenomen som identifierats 
måste, som tidigare diskuterats, begravningsplatsens övergripande normer 
utgöra det yttre referensverket. Av detta skäl har de båda fallstudierna en 
inledande, relativt omfattande utredning av dessa normverk som sedan sätts i 
relation till de åldersgrupper som är aktuella för avhandlingens primära frå-
geställningar. De sociala strukturer som respektive begravningsplats kom-
municerar kommer sedan att jämföras på ett övergripande plan och i förhål-
lande till kristnandeprocessens förlopp. Det finns naturligtvis en risk att de 
centrala frågeställningarna uppfattas som marginaliserade i förhållande till 
utredningen av tolkningsreferensen; jag menar dock att denna bakgrund är 
nödvändig för att barngravarnas specifika karaktäristik ska kunna förstås. 

De gravmaterial som fallstudierna baseras på har det gemensamt att de 
omfattar ett stort antal gravar och att en betydande del av dessa är barngra-
var. När det gäller det inledande undersökningskapitlet (kap 7) som centreras 
kring den förkristna begravningspraktikens förhållande till barn som grupp, 
eller snarare icke-vuxna individer som osteologiskt och arkeologiskt pro-
blem, har metoden anpassats till förhållandet att denna grupp regelmässigt 
saknas på gravplatserna. Den regelbundna och periodberoende när- och 
frånvaron har här uppfattats som den struktur på vilken diskussionen om den 
förkristna praktiken bör fokuseras. Den överregionala, kvantitativa samman-
ställningen med påföljande diskussion fungerar alltså som ersättning för en 
fallstudie med förkristet gravmaterial.  
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7. Meningen med graven 

7.1 Frånvarande och närvarande barn 
Att barn, eller icke-vuxna individer, generellt är underrepresenterade i förhi-
storiska gravmaterial i förhållande till den förväntade barnadödligheten har 
tidigare uppmärksammats och diskuterats utifrån olika aspekter (se t.ex. 
Gejvall 1960, 39; Sellevold et al. 1984, 212; Lillehammer 1986, 10-16; Lin-
deroth 1990; Welinder 1995; 1998; Ingvarsson-Sundström 2003, 29-35). 
Anförda förklaringsgrunder till de tafonomiska processer som reducerar 
antalet begravda icke-vuxna rör oftast fysiologiska bevaringsförhållanden, 
sentida störningar och svårigheten i att lokalisera och identifiera barnen och 
deras tillhörande gravkonstruktioner. Det finns dock anledning att jämte 
dessa kategorier också beakta den process som föregår en begravning och, 
som inledningsvis diskuterats i kapitel två, den närvarande arkeologens och 
forskarens inflytande över dokumentation, analys och sammanställning av 
gravmaterial (jfr också Hedelin 1997; Welinder 1998, 186-187, Ingvarsson-
Sundström 2003, 33-34).  

Den arkeologiska arbetsprocessen – ett representativitetsproblem? 
Kremering och eventuell efterföljande krossning av ben samt selektion av 
skelettdelar för begravning kan i hög utsträckning påverka hur mycket ben 
som verkligen blir föremål för deponering i samband med den avslutande 
begravningshandlingen (jfr t.ex. Kaliff  1997; Arcini 2007; Sjöling 2007).  

Flera osteologer har menat att barnskelett mer eller mindre förintas vid 
kremering, vilket bidrar till den skeva bild av befolkningssammansättningen 
som brandgravsmaterialet ger (t.ex. Holck 1985, 93, 169; Sigvallius 1994, 
26-32). Denna uppfattning motsägs delvis av moderna observationer som 
istället visat att det, paraxodalt nog, snarare tar längre tid att helt kremera en 
barnkropp än en vuxenkropp, och att återstående fragment dessutom är större 
(Holck in prep, anförd i Hedelin 1997, 82). Frågan om kremeringsprocessen 
och barnskelettens karaktär helt skulle kunna förklara barnens underrepre-
sentation är därmed inte alls enkel.  

Den större andel broskvävnad som små barns skelett består av förintas lät-
tare än mineraliserat ben. Efter kremeringen övergår benet till ett icke-
organiskt tillstånd, vilket ger bättre förutsättningar för bevarande, men ske-
lettdelarna är också mycket sköra innan de svalnat (Arcini 2007, 175, 180). 
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Andra forskare har framhållit att den karaktäristiskt outvecklade benstruktu-
ren hos icke-vuxna å andra sidan gör dessa individer lättare att identifiera än 
vuxna i ett bränt benmaterial, varför risken för förbiseenden vid osteologiska 
analyser uppfattats som relativt liten (se t.ex. Sahlström & Gejvall 1948, 
159-162; Hedelin 1997, 82). På grund av skillnaderna i gravskicket kan dock 
olika förutsättningar föreligga för att identifiera icke-vuxna i material från 
yngre och äldre järnålder, vilket ska beröras närmare i det följande.  

Intensiv sentida markanvändning, till exempel i form av odling eller be-
byggelse, kan ha effekt på underliggande gravar och antalet individer som 
återfinns vid undersökning av platsen. Det har föreslagits att barngravar 
skulle kunna vara mer utsatta för sådana störningar på grund av att dessa ofta 
är ytligt anlagda, vilket exempelvis är fallet i Fjälkinge, Skåne, där de flerta-
liga spädbarnsgravarna var märkbart grundare än övriga gravar. Det framträ-
dande draget på detta gravfält är dock, som senare ska diskuteras, det påfal-
lande höga antalet dokumenterade spädbarnsgravar, trots att platsen senare 
brukats som åkermark (Helgesson 1996). Vad gäller jordbegravningar är 
barnskelett generellt mer utsatta för de fysiologiska förhållandena i jorden än 
vuxenskelett, eftersom förkalkningen av benen vid dödsfallet ännu inte är 
fullständig. Om detta är förklaringen till avsaknaden av barn på gravfälten 
torde kalkrika områden, som exempelvis Öland och Gotland, kunna uppvisa 
ett större antal barnskelettgravar än andra platser och jämförbar mängd svår-
förklarliga bentomma gropar eller motsvarande konstruktioner borde återfin-
nas på övriga platser, vilket dock inte tycks äga någon generell giltighet (jfr 
Molin 1999). De fysiologiska faktorerna tycks därmed inte räcka som till-
fredställande förklaring till underrepresentation av gruppen icke-vuxna indi-
vider, som istället för att utgöra den förväntade ungefärliga hälften av den 
begravda populationen (jfr A-S Gräslund 1973, 161-164; Benedictow 1993, 
19-29, 146; Welinder 1995), ofta saknas helt eller utgör några enstaka pro-
cent av den begravda populationen.  

Ett verkligt representativitetsproblem är dock det faktum att endast en 
mycket liten del av det tillgängliga brandgravsmaterialet är osteologiskt ana-
lyserat, inte minst i fråga om äldre utgrävningar. Detta förhållande framgår 
till exempel av sammanställningsverken Iron Age Man in Denmark (Selle-
vold et al. 1984), där allt brandgravsmaterial har utelämnats, och Ölands 
järnåldersgravfält I-IV (1987-2001), där osteologisk bestämning av det 
brända benmaterialet endast undantagsvis föreligger.  

Ytterligare en faktor som tydligt påverkar den bild vi har av proportionen 
mellan barn och vuxna, framför allt i äldre material, är den tolkande arkeo-
logens prioriteringar och val, både i utgrävnings-, dokumentations- och be-
arbetningsfasen. Vid nutida utgrävningar har närvaro av en osteolog i fält 
blivit alltmer vanlig, vilket påtagligt förbättrar möjligheterna att tillvarata 
information som annars lätt går förlorad. Den större mängden tillgängliga 
gravmaterial härrör dock från äldre undersökningar där de fyndlösa och 
ibland otydliga barngravarna rönt liten eller ingen uppmärksamhet.   
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Också vid sekundär bearbetning och i översiktsarbeten är risken påtaglig 
att antalet redovisade barngravar understiger det faktiska, kända antalet. I 
den tidigare nämnda sammanställningen av Danmarks järnåldersgravar har 
de högt ställda kraven på datering för inkludering av enskilda gravar troligen 
påverkat antalet barngravar i framställningen negativt, då dessa i hög grad 
saknar gravgods och därmed är synnerligen svårdaterade, särskilt om grav-
fältet har använts under lång tid. Detta faktum har också kommenterats av 
författarna (Sellevold et al. 1984, 208-210). 

Emellanåt framträder dock en mindre välmotiverad särbehandling av bar-
nens gravar, som exempelvis i den tidigare nämnda sammanställningen över 
Ölands järnåldersgravfält. Här syns barngravar i vissa fall utan vidare moti-
vation ha exkluderats ur sammanställningar av åldersfördelningen inom ett 
gravfält (t.ex. vol. I, 78, 209, 337-338). Vid sammanställningen av det till 
synes ovanligt barnrika gravfältet från Bjärby, Kastlösa socken, från romersk 
järnålder har författarna valt att utesluta de sjuttiofyra anläggningar som 
tolkats som barngravar ur den i övrigt innehållsrika gravtabellen. ”Barnen” 
redovisas istället i en enskild ålderstabell där gravkonstruktionsbeskrivning-
arna, som för de tjugotvå vuxengravarna istället är påfallande detaljerade, 
helt har utelämnats (vol III, 152-162). Komplexa anläggningar, företrädesvis 
från äldre järnålder, har också ibland förenklats som exempelvis en nedgräv-
ning på gravfältet vid Sörby skola, Gärdslösa socken, innehållande fjorton 
spädbarn och en vuxen, benämnd ”sopgropen”, trots den tydliga referensen 
till kringliggande gravar (vol. I, 336-338). Sammanställningsverk som detta 
används i hög utsträckning för kvantitativa bearbetningar men tycks dessvär-
re utgöra ett mycket bristfälligt underlag, åtminstone när det gäller förekomst 
och presentation av barngravar. Det påtagliga ointresse för barnen som sam-
hällsgrupp som präglat den arkeologiska forskningen gällande teoretisk ut-
veckling, implementering och val av frågeställningar (jfr kap 2) har, eller har 
haft, en motsvarighet också i hanteringen av det faktiska empiriska materia-
let. 

Ett kulturbundet mönster 
Tesen att det varierande dokumenterade antalet barn på gravfälten skulle 
kunna ha en grund i skiftande begravningstraditioner, att barnen på vissa 
platser under vissa perioder begravts avskilt eller inte alls, har tidigare fram-
förts men inte utvecklats vidare (se t.ex. Lindquist 1981, 10; Sellevold et al. 
1984, 208-212; Bennike 1985, 44-47; Sellevold 1989, 80; Linderoth 1990, 
14-15; Welinder 1998, 89; Molin 1999, 46; Ylönen-Peltonen 2000, 52-53).  

Stig Welinder (1998) har i en artikel om barndomskonstruktioner under 
förhistorien i Sverige argumenterat för att barnen faktiskt är närvarande i 
gravmaterial från samtliga förhistoriska perioder. Welinder behandlar dock 
järnåldern som en sammanhållen period, varför äldre järnålderns högre antal 
barngravar kompenserar för den yngre periodens låga frekvens. Han noterar 
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också den vida variation som järnåldersmaterialen uppvisar, dock utan ställ-
ningstagande till de genomgripande kulturella förändringar som övergången 
mellan den äldre och yngre perioden innebar, och som framhållits av andra 
forskare (jfr t.ex. Bennett 1987; Fabech 1991; 1994). 

Det är tydligt att den närvarande arkeologen och de fysiologiska faktorer-
na gemensamt kan ha bidragit till att sänka antalet barn som synliggjorts i 
gravmaterialen. Detta är dock inte hela förklaringen till barnens frånvaro. 
Helena Hedelin har sammanställt ett antal osteologiskt bearbetade gravmate-
rial från Mellansverige i syfte att jämföra förekomsten av barn i förhållande 
till tidsperioder (Hedelin 1997). Hennes resultat visar att förhållandet mellan 
antalet vuxna och icke-vuxna individer på gravfälten är starkt tidsbundet, 
och därmed rimligen också knutet till kulturella handlingsmönster.  

Tabellerna 7.1-3 bygger delvis vidare på Hedelins sammanställning. Ur-
valet omfattar material som är osteologiskt bearbetade med angivande av 
bestämningsgrad (antal identifierade individer och antal åldersbestämda 
individer) samt dateringsgrunder. 

Det föreligger dock stora svårigheter vid kvantitativa sammanställningar 
av åldersmässig fördelning i förhållande till periodisk indelning av gravma-
terial. I de fall då endast en mycket liten del av de identifierade individerna 
har kunnat åldersbestämmas har materialet fått avföras ur sammanställning-
en. En strävan har också varit att undvika material där  undersökningsområ-
det är alltför begränsat på ett sätt som gör att åldersgrupper kan förväntas 
vara ojämnt representerade på grund av åldersbaserad rumslig struktur på 
gravplatsen, vilket framför allt gäller delundersökta kyrkogårdar. Gravfältet 
vid Kopparsvik, Gotland, uppvisar en så ojämn könsfördelning att platsen 
har uppfattats som en garnison eller dylikt varför denna inte heller kan anses 
representativ för de förhållanden som är i fokus här (jfr Thunmark-Nyhlén 
2004; Arcini & Jacobsson 2008). 

På begravningsplatser med mycket lång användningstid kan enskilda gra-
var fynddateras, dock sällan barngravarna, som i de flesta fall är fyndfattiga. 
Med hänsyn till syftet att synliggöra förhållandet mellan tid och tradition har 
därför ett antal material med lång kontinuitet fått avföras på grund av svårig-
heten att placera de enskilda gravarna i en säker tidskontext, vilket exempel-
vis är fallet med gravplatserna i Vallhagar på Gotland (jfr Stenberger 1955). 
Det sammanställda materialet representerar heller inte en önskvärd geogra-
fisk spridning. En heltäckande inventering har inte varit möjlig att göra här, 
varför urvalet inte kan betraktas som statistiskt representativt för det område 
som idag kallas Sverige. Den samstämmighet som råder mellan de mer väl-
representerade regionerna och enskilda material från andra delar av landet 
antyder dock möjligen att de framträdande tendenserna är betingade av tids-
mässiga, snarare än geografiska, faktorer. Äldre grävningsteknik, som ofta 
innebar att endast den ovan jord synliga konstruktionen undersöktes och 
dokumenterades, tycks inte heller i någon högre grad påverka utfallet av det 
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identifierade antalet icke-vuxna, då samstämmigheten mellan äldre och yng-
re undersökningar framstår som god (se tabeller 7.1-3 med referenser). 

Ett påtagligt problem vid kvantitativa sammanställningar av detta slag är 
också de skiftande metoder och kriterier som används av osteologer vid ål-
dersbestämning och redovisning av resultat (se kapitel 2.1), varför grupperna 
Infant, Infans I och II samt juvenilis, alternativt individer under 15 år, här får 
representera gruppen ”icke-vuxna”. Kombinationen av material med olika 
definitions- och kriterieunderlag skapar därmed ofrånkomligt en suddighet 
mellan grupperna ”vuxna” och ”icke-vuxna”, varför resultatet av nedanstå-
ende sammanställning får tolkas med försiktighet. 

Tabell 7.1 Fördelning av ålder i gravmaterial från äldre järnålder. (1) Hedelin 
1997; (2) Sahlström & Gejvall 1948; (3) Cullberg 1973; (4) Evanni 2007; (5-6) 
Sahlström & Gejvall 1954; (7) Äijä 1993; (8) M. Larsson 1994; (9) Gustafsson et al. 
2005; (10) Artursson et al. 1996. 
 Inre 

grav-
skick 

Lokal Period Antal 
ind. 

Antal 
ålders-
best. 

Icke-vuxna 

1 Krem Klinga, Östergötland Br.å-Ä. jå. 67 66 15% (n=10) 
2 Krem Kyrkbacken, Horn,  

Västergötland 
Förrom. jå. 203 200 30% (n=59) 

3 Krem Ekehögen, Halland Förrom. jå. 144 138 25% (n=34) 
4 Krem Sittesta, RAÄ 258,  

Södermanland 
Förrom-rom jå. 36 34 24% (n=8) 

5 Krem Bankälla, Västergötland Förrom-rom jå. 65 65 63% (n=41) 
6 Krem Stora Ro, Västergötland Förrom-rom jå. 38 36 19% (n=7) 
7 Krem 

/Sk. 
Åby, RAÄ 201a,  
Södermanland 

Förrom-rom jå. 163 163 24% (n=39) 

8 Krem Sjögestad, RAÄ 75,  
Östergötland 

Förrom-rom jå. 20 12 50% (n=6) 

9 Krem Kättsta, RAÄ 335 och 56, 
Uppland 

Huvudsakl. 
Brå-rom jå. 

239 220 30% (n=66) 

10 Krem 
/Sk. 

Lundbacken, RAÄ 297:3, 
Uppland 

Rom jå. 52-54 44 30% (n=13) 

    
Totalt: 

 
1027/1029 

 
978 

 
29% (n=283) 
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Tabell 7.2 Fördelning av ålder i gravmaterial från yngre järnålder. (11) Iregren 
1972; (12) Annuswer 1999; (13) Svensson & Andersson 2005; (14) Grönwall & 
Werthwein 2005; (15) Sigvallius 1991; (16) Norberg 1998; (17) Petré 1999a; 
1999b; (18) Petré 1984; 2000; (19) Artelius & Arcini 1996; (20) Artelius & Kris-
tensson 2005; (21) Hauptman Wahlgren 1995; (22) Nylén & Schönbäck 1994; (23) 
Lundborg & Sigvallius 1994; (24) Seiler 2001a-b. 

 Inre 
grav-
skick 

Lokal Period Antal 
ind. 

Antal  
ålders-
best. 

Icke-vuxna 

11 Krem 
/Sk 

Vårby och Vårberg,  
Södermanland 

Yngre järnålder 147 147 6% (n=9) 

12 Krem Brunna, RAÄ 79, Västmanland Folkvandringstid 19 13 15% (n=2) 
13 Krem Lilla Sylta, RAÄ 87:1-2,  

Uppland 
Huvudsakl. 
folkvandringstid 

73 70 6% (n=4) 

14 Krem Karby, RAÄ 57, Uppland Folkvandringstid-
vendeltid 

15 14 14% (n=2) 

15 Krem Trullhalsar, Gotland Folkvandringstid-
vikingatid 

33 32 0% (n=0) 

16 Krem 
/Sk 

Strängnäs, RAÄ 261,  
Södermanland 

Folkvandringstid-
vikingatid 

24-25 11 18% (n=2) 

17 Krem Lovö, Söderby, RAÄ 13 och 16, 
Uppland 

Folkvandringstid-
vikingatid 

70 66 14% (n=9) 

18 Krem Lovö, Lunda RAÄ 27 och 87, 
Uppland 

Folkvandringstid-
vikingatid 

134 131 8% (n=11) 

19 Krem Sannagård RAÄ 30 och 97, 
Halland 

Vendel-
vikingatid 

151 106 12% (n=13) 

20 Okrem. 
ben ej 
bev. 

Bogla, Småland Vendel-
vikingatid 

51 29 3% (n=1) 

21 Krem Härads kyrkby, RAÄ 83,  
Södermanland 

Vendel-
vikingatid 

19 18 0% (n=0) 

22 Krem Tuna i Badelunda, Västmanland Vendel-
vikingatid 

70 58 7% (n=4) 

23 Krem Sund, Säffle, Värmland Vendel-
vikingatid 

28 28 0% (n=0) 

24 Krem 
/Sk 

Vendel sn, RAÄ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 27, 28, 32, 38, Uppland 

Huvudsakl. 
Vendel-
Vikingatid 

160 140 13% (n=18) 

    
Totalt: 

 
994 

 
863 

 
9% (n=75) 
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Tabell 7.3 Fördelning av ålder i gravmaterial från sena vikingatida miljöer med 
synkretistisk eller tidigkristen prägel och tidiga kyrkogårdar. (25) Helgesson 1996; 
(26) D. Carlsson 1999; (27) Frölund 2000; (28) Eriksson & Bergegård 1992; (29) 
Arcini 1999; (30) Persson & Persson 1983. 

 Inre 
grav- 
skick 

Lokal Period Antal 
ind. 

Antal 
ålders-
best. 

Icke-vuxna 

25 Skelett Fjälkinge, Skåne 900-1050 128 128 62% (n=80) 
26 Skelett Fröjel ”kyrkogården”,  

Gotland 
1000-tal 43 40 20% (n=8) 

27 Skelett Skämsta, Uppland 1000-1100 8 8 25% (n=2) 
28 Skelett Björned, Ångermanland 1000-1200 66 65 52% (n=34) 
29 Skelett Kattesund, Lund, Skåne 1050-1100 257 257 39% (n=100) 
30 Skelett Löddeköpinge, Skåne 1050-1150 1431 1431 29% (n=417) 

    
Totalt: 

 
1933 

 
1929 

 
33% (n=641) 

 
Tabell 7.1 visar att frekvensen icke-vuxna i material från äldre järnålder 
varierar mellan 15 och 63% med ett genomsnitt kring 29%. Motsvarande 
siffror för den förkristna yngre järnåldern, här företrädesvis representerad av 
kremeringsgravar, är påtagligt lägre med en variation mellan 0 och 18% och 
ett genomsnitt på 9% som framgår av tabell 7.2. I kandidat- och magister-
uppsatser rörande barngravskicket på Öland (grundat på sammanställnings-
verket Ölands järnåldersgravar) har, trots de tidigare påpekade bristerna i 
sammanställningen, också en tydlig skillnad i barngravsfrekvens mellan 
äldre och yngre järnålder noterats (E. Karlsson 1997; Nordström 2004, 22-
24). Hedelins och studenternas undersökningar och den här presenterade 
sammanställning pekar därmed i samma riktning: skillnaden i fråga om antal 
identifierade icke-vuxna i gravmaterialen torde kunna bindas till tid, och 
därmed till kulturella handlingsmönster. De miljöer som utifrån gravskick, 
tidsställning eller andra skäl har tolkats som synkretistiska/tidigkristna (se 
tab. 7.3 och fig. 7.1) uppvisar en andel icke-vuxna som liknar den äldre järn-
ålderns populationer, varför den yngre järnålderns gravmaterial med hänsyn 
till den låga frekvensen gravlagda icke-vuxna individer framstår som excep-
tionell. 
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Figur 7.1. Boxplot över andelen barn i de på tre perioder fördelade material som 
presenterats i tabellerna 7.1-7.3.   

De representativitetsproblem och källkritiska aspekter som föreligger kom-
plicerar utvärderingen av sammanställningens resultat. Det bör dock noteras 
att även Else Roesdahl för Danmarks vidkommande har framhållit den 
ökande frekvensen småbarngravar som en av de gravskicksförändringar som 
kan relateras till kristnandeprocessen (Roesdahl 1987, 4). Ett liknande och 
mer utförligt resonemang har också förts gällande den tidigkristna anglo-
saxiska begravningstraditionen (Watts 1991, 38-51). 

Per Holck hör till de forskare som har uttryckt tveksamhet till tanken på 
selektiva begravningstraditioner (Holck 1985, 105-106). I hans arbete, grun-
dat på kremerat benmaterial från Universitetets i Oslo samlingar från äldre 
och yngre järnålder, förbiser han dock det faktum att grupperna Infans I och 
II utgör en mer än tre gånger så stor andel av det totala antalet gravar från 
äldre järnålder i jämförelse med det yngre järnåldersmaterialet (Holck 1985, 
katalog, 247-331. Noteras bör dock att materialet i Holcks undersökning är 
mycket ojämnt fördelat mellan perioderna). Resultatet av Holcks bearbetning 
av det norska järnåldersmaterialet harmonierar därmed med de här presente-
rade materialen, även om det inte kommenteras av författaren. Äldre järnål-
derns material består huvudsakligen av brandgravar, liksom de som här re-
presenterar den förkristna yngre järnåldern. Trots detta syns en tydlig skill-
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nad i antalet icke-vuxna, vilket således inte allmänt kan tillskrivas det kre-
merade skelettmaterialets egenskaper. 

Caroline Arcini har i en diskussion om brandgravars representativitet 
bland annat understrukit att den stora mängden djurben i yngre järnålderns 
kremeringsgravar gör människobenen svåra att överhuvudtaget identifiera 
och att de förhållandevis stora gravöverbyggnadernas jord- och stenmassor i 
hög utsträckning har bidragit till att fragmentera benmaterialet. Hon menar 
att detta särskilt försämrar möjligheterna att identifiera icke-vuxna individer 
(Arcini 2007, 171, 175; jfr också Sjöling 2007). Arcini har också kunnat visa 
att ett flertal konstruktioner som generellt typologiseras som olika inre grav-
skickstyper i bronsålders- och äldre järnåldersmiljöer inte ska uppfattas som 
depositionsplatser utan som bålplatser, vilket leder till en kraftig reducering 
av det totala antalet begravda individer. Eftersom spår av icke-vuxna mer 
sällan kan urskiljas i de av Arcini identifierade bålplatserna kan denna 
grupps allmänna underrepresentation till viss del justeras i gravläggningsmil-
jöer från brons- och äldre järnålder (Arcini et al. 2007; Arcini 2007). 

Om man vidare beaktar den specifika åldersfördelningen inom kategorin 
icke-vuxna i de här redovisade materialen, förstärks dock tesen om en rå-
dande åldersselektiv begravningspraxis under yngre järnålder. Tabellen 7.4 
består av en vidare bearbetning av de material från tabell 7.1-3 där icke-
vuxna individer över huvudtaget är representerade och där det av materialet 
framgår att man vid åldersbedömningen har skiljt spädbarn (<1 år) från 
gruppen Infans I (0-6/0-7 år). 
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Tabell 7.4 Andel spädbarn av gruppen icke-vuxna i de material där icke-vuxna iden-
tifierats. Populationsnumrering refereras vid  tabellerna 7.1-7.3. 

 Period Antal  
åldersbest. 

Icke- 
vuxna 

<1 år, andel  
av icke-vuxna 

2 Förrom.jå 200 59 67% (n=20) 
3 Förrom jå. 138 34 74% (n=25) 
4 Förrom-rom. jå 34 8 25% (n=2) 
5 Förrom-rom. jå. 65 41 63% (n=26) 
6 Förrom-rom. jå. 36 7 43% (n=3) 
7 Förrom-rom. jå. 163 39 5% (n=2) 
8 Förrom-rom. jå. 12 6 83% (n=5) 
9 Huvudsakl. Brå-rom jå 220 66 14% (n=9) 
10 Rom jå 44 13 40% (n=5) 

 Tot. Äldre järnålder:  273 36% (n=97) 
 

11 Y. jå 147 9 0 
12 Fvt 13 2 0 
13 Fvt 70 4 0 
14 Fvt-vend. 14 2 0 
16 Fvt-vik. 11 2 0 
17 Fvt-vik. 66 9 0 
18 Fvt-vik. 131 11 0 
19 Vend-vik 106 13 8% (n=1?)  
20 Vend-vik 29 1 0 

 Tot. Yngre .järnålder:  53 2% (n=1?) 
 

25 900-1050 128 80 86% (n=69) 
26 1000-tal 40 8 38% (n=3) 
27 1000-1100 8 2 50% (n=1) 
28 1000-1200 65 34 89% (n=24) 
29 1050-1100 257 100 52% (n=52) 
30 1050-1150 1431 417 25% (n=103) 

 Tot. Medeltid/synkr.:  641 39% (n=252) 
 

 
I äldre järnålderns material och de tidigkristna/synkretistiska materialen ut-
gör spädbarnen sammanlagt 36% respektive 39% av gruppen icke-vuxna. De 
äldsta och yngsta materialens åldersfördelning, där såväl spädbarn som äldre 
icke-vuxna och vuxna finns representerade, tyder på att begravningstraditio-
nen under dessa perioder verkligen har omfattat alla åldrar, om än i varieran-
de omfattning. Arcinis tidigare nämnda identifiering av bålplatser på brons- 
och äldre järnåldersgravfält bidrar till att reducera antalet individer som bli-
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vit föremål för begravningshandlingar, vilket särskilt påverkar det relationel-
la förhållandet mellan antalet spädbarn och andra åldersgrupper (Arcini et al. 
2007; Arcini 2007). En sådan justering på grunder som anförs av Arcini är 
sannolikt högst relevant, åtminstone i de miljöer där spädbarn överhuvudta-
get kan identifieras. Förhållandet torde dock i mindre grad kunna påverka 
utfallet av den yngre järnålderns fördelning av ålderskategorier, då bålplats 
och gravplats i dessa gravmiljöer i stor utsträckning är desamma (jfr t.ex. 
Bennett 1987, särskilt 185).  

Den variation som framträder i materialen från den äldsta och yngsta pe-
rioden kan till viss del ha sin grund i just de tafonomiska processer som tidi-
gare diskuterats, men den för resonemanget viktigaste aspekten är den nästan 
fullständiga frånvaron av spädbarn i kremeringsgravarna från yngre järnål-
der. Av de nio populationer där icke-vuxna individer överhuvudtaget identi-
fierats och där det framgår att spädbarn behandlats som en avskild kategori 
vid bearbetningen, har endast en individ med tvekan definierats som späd-
barn.  

Att förutsätta en åldersgrupps närvaro, trots frånvaro av belägg i aktuell 
undersökning och utan avvikande exempel från andra och kanske mer välbe-
varande miljöer, skulle innebära ett anakronistiskt förhållningssätt som vi i 
vanliga fall avvisar som ovetenskapligt. Det är därför anmärkningsvärt att 
man emellanåt ser just en sådan förutsatt förväntan uttryckas i forskningsar-
beten, särskilt med demografiskt undersökningsfokus (se t.ex. Baudou 1965, 
13-14; Ambrosiani 1973, 125). Även om individer i allmänhet och barn i 
synnerhet ska betraktas som mer svåridentifierade i det uppblandade och 
fragmenterade yngre järnåldersmaterialet, kan den tydliga frånvaron av 
spädbarn inte uteslutande tillskrivas dessa faktorer. Detta särskilt som äldre 
barn och ungdomar, som utifrån skelettets karaktäristika är lätta att identifie-
ra och som enligt Arcini (2007, 180) bevaras lika väl som vuxna, också är 
påtagligt färre i det yngre järnåldersmaterialet än i material från de kronolo-
giskt närmast föregående och efterföljande perioderna.   

Det finns ett avvikande exempel på ett sent brandgravfält, nämligen Bjur-
hovda i Västerås, där barn är mer välrepresenterade än i material från den 
yngre järnålderns tidigare fas. Gravfältets undersökta del användes under 
1000-talet och troligen delvis så sent som på 1100-talet (Welinder 1990). Då 
dess specifika tids- och gravskicksbild inte låter sig placeras i någon av ta-
bellernas 7.1-3 kategorier, diskuteras det istället här i korthet.  

Gravarna bestod av brandlager med överliggande stenpackningar och 
stenkonstruktioner. Av de fyrtiotvå identifierade individerna befanns tolv 
tillhöra åldersgrupperna Infans I/II eller juvenilis (29%) och av dessa be-
dömdes sex ha varit under sex års ålder vid dödstillfället. Då man vid ålders-
bestämningen inte har avskilt Infant (spädbarn) från Infans I (0-6 år) kan 
dock inte just spädbarnens närvaro eller frånvaro diskuteras närmare i detta 
fall. Det stora flertalet brandlager innehöll, jämte människoben, också ben av 
flera djurarter och stora mängder föremål, bland annat vapen, vilket allmänt 
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anses tillhöra den förkristna begravningstraditionen. De exceptionellt sena 
brandgravarna på Bjurhovdagravfältet utgör därmed en sen, konservativ 
variant på den förkristna begravningstraditionen. Trots att samtidig kreme-
ring av flera individer och/eller djur påverkar benens bränningsgrad negativt 
och därigenom också bevaringen, och trots de destruerande kraftiga sten-
packningarna direkt på brandlagren, kunde således sex individer under sex 
års ålder identifieras (d.v.s 14% av samtliga individer och 50% av de identi-
fierade icke-vuxna). Ingenting tyder heller på osedvanligt goda bevarings-
förhållanden; benmängden i några av gravarna var istället mycket liten (We-
linder 1990, 123-124). Det är därför inte troligt att detta material utmärker 
sig i förhållande till andra förkristna yngre järnåldersmaterial på grund av 
positiva avvikelser gällande fysiska bevaringsförhållanden eller gravskickets 
konstitution. Vad som däremot utmärker begravningsplatsen är den ovanligt 
sena tidsställningen (se Welinder 1990, 38-40). Gravfältets sena datering gör 
det därför troligt att man på denna plats, trots det konservativa gravskicket, 
till viss grad har delat det nytänkande som på andra ställen framträder tydligt 
när det gäller gravläggning av olika ålderskategorier.  

Jag menar därför att de yngre järnåldersmaterial vars gravspråk saknar 
kristna referenser närmast bör ses som selektiva representationer av den le-
vande befolkningen. Att frågan om selektiva begravningstraditioner nyligen 
har aktualiserats (se t.ex. Wikborg 2007; Herschend in print) kan möjligen 
innebära att fokus i diskussionen om individers när- och frånvaro på grav-
platserna också i allmänhet kan komma att centreras kring de tafonomiska 
processernas kulturella aspekter i högre grad än vad som tidigare har varit 
fallet.  

De motiv och konventioner som har styrt den selektiva begravningsnor-
men under förkristen yngre järnålder period har, åtminstone delvis, varit 
bundna till sociala strukturer såsom konstruktioner av, och konventioner 
kring, social ålder. De här presenterade resultaten uppvisar dock främst en 
generell tendens från vilken undantag måste förväntas finnas, inte minst med 
tanke på att kristnandet inte kan ses som en linjär process, varken i tid eller 
rum. Den tidigkristna gravplatsen vid Såntorp (Snickaregården 2:3), Väster-
götland, skulle möjligen kunna utgöra ett sådant undantag, då inga individer 
under sju års ålder återfanns bland de begravda, trots den sena tidsställning-
en och den tydligt formulerade kristna gravgestiken. Platsen är dock något 
problematisk och har inte medtagits i tabellerna 7.1-3 då kontinuitet från 
förromersk järnålder föreligger (Lundström & Theliander 2004, 79-90). Så 
kan även gravplatsen på Triberga kvarnbacke, Öland, utgöra ett exempel på 
en regionalt formulerad gravpraktik som inte harmonierar med de här pre-
senterade resultaten. På gravplatsen, som troligen anlades under vendeltid 
och användes fram till sen vikingatid befanns inte mindre än tjugoen av de 
tjugosex individerna vara barn, varav sjutton spädbarn (Peterson 2006). Ef-
tersom datering av hällkistor på Öland är erkänt problematisk utfördes ett 
större antal C14-analyser på benmaterialet. Dateringarna hänför ett större 
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antal av spädbarnsbegravningarna till förkristen yngre järnålder, även om 
författaren reserverar sig för alltför siffertrogen tolkning av tidsställningen 
på grund av att C14-resultaten i några fall motsägs av föremålens datering 
(Peterson 2006, 24-25). Triberga skulle, i den mån dateringen kan anses 
bärkraftig, utgöra det av mig enda kända exemplet på begravningspraktik 
från förkristen yngre järnålder där spädbarn regelmässigt inkluderats. De 
yngsta gravarna dateras dock till medeltid, varför inte heller detta material 
kunde placeras i någon av tabellerna.   

På grund av den samstämmighet som de övriga förkristna yngre järnål-
dersmaterialen uppvisar när det gäller fördelningen av åldrar, finner jag det 
rimligt att trots materialets representativitetsproblem tolka resultatet som en 
indikation på att icke-vuxna individer i mycket begränsad utsträckning be-
gravts på de gemensamma gravfälten under förkristen yngre järnålder. Bar-
nens närvaro är näst intill att betrakta som undantag, vilket i än högre ut-
sträckning tycks gälla spädbarn. 

Utgångspunkten för vidare diskussion är därmed att de vetenskapliga frå-
gorna, trots de påtalade felkällorna, bör ställas till det empiriska materialet så 
som det faktiskt ser ut. Frågan varför barn under vissa perioder endast un-
dantagsvis återfinns på de gemensamma begravningsplatserna måste då sät-
tas i relation både till normer och konventioner som format barndomens 
konstitution och övergripande uppfattningar om begravningens idé.  

7.2 Betydelsebärande från- och närvaro 
Begreppen ”gravar”, ”gravfält” och ”gravmaterial” har inledningsvis be-
handlats relativt oproblematiskt i detta arbete, som beskrivning av fysiska 
sammanhang eller anläggningar innehållande mänskliga kvarlevor. Anled-
ningen till detta förhållningssätt är att fokus i undersökningens första del 
primärt har inriktats på närvarande, och frånvarande, individer snarare än 
sammanhanget för en sådan identifiering.   

För att rikta om frågeställningarna från ”att” till ”varför” fördelningen av 
ålderskategorier kan skilja sig åt inom olika tidsmässiga kontexter, krävs 
dock en problematisering av gravens primära motiv och funktioner inom 
förkristna respektive kristna gravideologiska idékomplex. 

Förkristna begravningsbegrepp 
De motiv som tidigare diskuterats gällande den förkristna gravideologin 
centreras kring manifestationer av gårdsfamiljers maktrelationer, heder och 
ägande genom skapandet av förfäder som i hög grad baserades på ett gravob-
jekt, agenten, i form av den begravda individen (jfr inledning till undesök-
ningsdel B).  
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Utifrån denna skisserade bild är det är inte rimligt att, som i ett flertal de-
mografiska arbeten, utgå från att begravningspraktiken vid gårdsgravfälten 
nödvändigtvis har omfattat samtliga existerande samhällsmedlemmar. Det 
framstår som mer sannolikt att minnesbevarandet av gårdsgrundare och re-
produktion av den obrutna kedjan av upprätthållare av gårdens/hushållets 
kollektiv (jfr Zachrisson 1994, 226-229) istället manifesterades genom be-
gravning av de individer som i kraft av sina levda identiteter och sociala 
kvalifikationer sågs som de därtill bäst lämpade agenterna. Denna lämplighet 
har troligen definierats utifrån individens livsroller, som knappast kan ha 
formulerats oberoende av faktorer som påverkat hans eller hennes hand-
lingsutrymme och kapacitet att reproducera dessa i livet. Familjetillhörighet, 
plats i arvslinjen, kön och ålder borde kunna ses som sådana faktorer (jfr kap 
6). Det är troligen utifrån en sådan struktur som den låga frekvensen icke-
vuxna i gravmaterial från förkristen yngre järnålder måste förstås.  

Dagfinn Skre har diskuterat komplexiten som kringgärdar begrepp som 
fri/ofri och ägande/icke-ägande under yngre järnålder och tidig medeltid 
(Skre 1996, jfr också Iversen 2003). Han menar att ägandet och friheten ska 
ses utifrån en gradskala, snarare än som absoluta begrepp. En juridisk ofrihet 
i någon mening innebar dock samtidigt en ekonomisk trygghet genom be-
skyddarförhållandet mellan ägare och ägd, medan juridisk frihet kunde inne-
bära en samtidig ekonomisk ofrihet, varigenom denna grupp, trots komplexi-
teten i begreppen, tydligt avgränsas från den fria, ägande samhällsgruppen. 
Det har också framförts att de samhällsgrupper som kan karaktäriseras som 
ofria i någon mening eller i avsaknad av eget ägande under förkristen yngre 
järnålder är svåridentifierade i det arkeologiska gravmaterialet, trots att dessa 
otvivelaktligen fanns och sannolikt utgjorde en stor del av befolkningen 
(Benedictow 1993, 109-116; Seiler 2003; Zachrisson 2003). Detta förhållan-
de kan vara en chimär, då det föreligger stora teorirelaterade och källkritiska 
problem med att identifiera hierarkiska sociala relationer utifrån exempelvis 
förekomsten av gravgods. Det är dock ett faktum att yngre järnålderns be-
gravningsritual i mycket hög grad innefattade gods, både i form av föremål 
och djur, vilket kan vara en indikation på att de begravda i de dokumentera-
de gravarna i hög grad definierades i ägandetermer.  

Skre har också, utifrån norska förhållanden, argumenterat för att de gårdar 
som med goda skäl kan tolkas som nyetableringar av en ofri eller delvis ofri 
samhällsgrupp under vikingatid har betydligt färre gravanläggningar än äld-
re, anrika gårdar under samma period. Han tolkar detta som en konsekvens 
av gravens metaforik för den fria, ägande samhällsgruppen och förmedlar 
den bestämda uppfattningen att begravningstraditionen under den yngre 
järnåldern inte omfattade alla samhällets individer (Skre 1996, 310-335).   

Om materialet tolkas rätt, skulle i så fall de icke-ägande eller i lägre grad 
fria individerna vara frånvarande på de kollektiva gårdsgravfälten av samma 
skäl som de icke-vuxna: de var inte bäst lämpade som agenter för de motiv 
som manifesterades i begravningsritualens kollektiva aspekter.  
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Möjligheten att utreda den mycket svårangripna frågan om hur en sådan 
selektiv begravningspraktik förhåller sig till en samtida själs-
/hinsidesuppfattning är starkt begränsad av källmaterialens fragmentariska 
karaktär. Frågan är dock så fundamental att den inte helt kan lämnas därhän, 
även om resonemanget främst får betraktas som hypotetiskt.  

Själsuppfattningen i de flesta arkaiska samhällen är på ett eller annat sätt 
pluralistisk, vilket troligen har gällt även under skandinavisk yngre järnålder 
(B. Gräslund 1989). Uppfattningen om livet efter döden tycks ha varit allt 
annat än enhetlig. Det skriftliga källmaterialet kommunicerar ett flertal tänk-
bara hinsides, men riktar också ett tydligt fokus mot betydelsen av den dödes 
sociala roller i livet (jfr t.ex. Davidson 1943; Clunies Ross 1998, 247; Nord-
berg 2004).  

Även om den metafysiska kosmologien i flera avseenden kan ses som en 
konstruktion med parallella motsvarigheter i den levda världens organisa-
tion, med tydligt separerade sfärer och med reciproka och i något avseende 
hierarkiskt ordnade förhållanden (Brink 2004), kan man inte bortse från att 
de metafysiska föreställningarna också äger en sakral dimension som inte är 
direkt översättbar till profana/sociala system. Skre argumenterar utifrån arvs- 
och ägandestrukturers funktion som centrala motiv för yngre järnålderns 
begravningstradition för tesen att gruppen ofria icke-ägande troligen inte alls 
begravdes på gårdsgravfälten (Skre 1996, 310-311, 332-335). Skres analys 
och argument är bitvis övertygande, men han lämnar dock den intrikata frå-
gan om hur denna socialt grundade selektivitet förhåller sig till metafysiska 
idéer om det förkristna hinsides och förhållandet mellan kropp och själ.   

Det saknas för närvarande en teoribildning för den metafysiska världsord-
ningen med förklarande kraft för begravningsrelaterade frågeställningar, 
något som till stor del grundas i att det skriftliga källmaterialet i just detta 
avseende som sagt är påfallande fragmentariskt och delvis motsägelsefullt 
(jfr t.ex. Steinsland 1991; Nilsson 1996; Hultgård 1999). Snorre Sturlasons 
redogörelse för det mytiska hinsides har bland annat framställts som starkt 
präglad av hans egen kristna världssyn (Hultgård 1999). Några grundläggan-
de antaganden om den förkristna hinsidesuppfattningen kan dock göras och 
relateras till den övergripande samhällsideologin. 

För det första kan man konstatera att en hinsidesuppfattning faktiskt exi-
sterade och att detta begrepp var ytterst differentierat med flera tänkbara 
vistelseorter efter döden och en samtidig tillvaro i den fysiska graven (se 
t.ex. Davidson 1943; Steinsland 1991; Hultgård 1999). För det andra framgår 
också att kvalifikationerna för att komma dit är mer välbeskrivna för vissa, 
än för andra mer vaga och i förbigående beskrivna, hinsides (jfr t.ex. Nord-
berg 2004).  

Hultgård menar, efter en utförlig redogörelse för Snorres hinsidesbeskriv-
ningar att ”vi måste godta V�luspás utsagor om både goda och dåliga post 
mortem-platser som autentiska uttryck för fornskandinavisk tro” (Hultgård 
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1999, 120). Han menar också att idéerna om salighet och straff som förmed-
las i de olika hinsideskaraktärerna kan vara autentisk.  

Kvalificeringen för ett efterliv i Valhall definierades uteslutande av döds-
sättet, det vill säga hur väl individen i fråga lyckades upprätthålla sin sociala 
prestige och rolluppfyllelse in i det sista, genom att dö i strid. Beskrivning-
arna av tillvaron i Valhall präglas starkt av den gemenskap som brödraskapet 
mellan Odens krigare utgjorde, med dödsguden själv som fosterfar (Nord-
berg 2004). I dessa avseenden formuleras tillvaron i Hel som en tydlig men-
tal motsats till både Valhall och föreställningen om Helgafjäll, där en bibe-
hållen familjegemenskap betonas. Till Hel kom istället de individer som inte 
dött i strid, det vill säga inte lyckats eller haft förutsättningar för att reprodu-
cera den ideala livsrollen, och tillvaron där präglades också av en påtaglig 
icke-gemenskap (Steinsland 1991, 66-67).  

Dessa hinsidesuppfattningar tycks i mycket stor utsträckning gälla den 
samhällsgrupp som över lag framträder tydligast i alla källmaterial: de som 
hade förutsättningar att agera som självständiga aktörer på den sociala och 
politiska arenan. De olika hinsidessfärernas grad av salighet/dysterhet har en 
tydlig koppling till rolluppfyllelsen i livet, åtminstone vad gäller denna 
grupp. Vad gäller de socialt och politiskt mindre synliga människorna är 
dock varken de skriftliga eller arkeologiska källorna särskilt meddelsamma.  

Även om tillvaron i till exempel Hel eller Fröjas Folkvang kan ha omfat-
tat andra grupper än samhällseliten och odalsbönderna, så ges inga uttryckli-
ga besked om ett allmängiltigt hinsides för alla. Kan det ha funnits ett över-
gripande hinsidesbegrepp, så allmänt hållet att det inte lämnat avtryck i de 
tydligt kristet präglade skriftliga framställningarna? Vad skedde med de 
icke-ägande, ofria eller socialt oförmögna vid och efter döden? 

Ibn Fadlan uppger i en redogörelse för förfaringssättet vid en träls död att 
den dödes kropp lämnades obegravd till förgängelse av naturen och djuren.103 
Det finns en likhet mellan denna förgängelse och de tillvägagångssätt som 
beskrivs i samband med barnutsättning i det att överlämnandet till naturen 
sker utan särskilda rituella handlingar. Barnutsättningen kringgärdades för-
visso av en räcka skyddsritualer, dessa relaterade dock snarare till aktören än 
objektet för utsättningen (se kap 4). Ibn Fadlans redogörelse ger inte någon 
särskild beskrivning av platsen för händelsen annat än att den döde lämnades 
utan åtgärd på den plats han sökt avskildhet vid sjukdom. Barnutsättningens 
geografi utreddes i kapitel 4, och det finns ytterligare normer att ta hänsyn 
till då det gäller nyttjandet av landskapets liminala zoner för vad man skulle 
kunna kalla ”icke-begravningar”.  

Bertil Nilsson har utförligt studerat den tidiga nordiska begravningsrätten 
och identifierat två grupper av människor som enligt en samfälld tidigmedel-
tida norsk lagstiftning skulle begravas på annan plats än kyrkogården. Det 
gäller odöpta spädbarn, vilka skulle läggas i ovigd jord och täckas över så att 
                               
103 Ibn Fadlan, övers. Birkeland 1954 s. 20 



 157

inte djuren kunde förtära dem, och från kyrkan skilda brottslingar som skulle 
begravas i strandremsan där vatten möter land (Nilsson 1989, 248, 276, sär-
skilt not 95). Barnens placering anges inte närmare än som förlagd till icke-
vigd jord. Det bör dock noteras att uppgiften om övertäckande kan tyda på 
att norm eller praxis har inneburit en ytlig placering, liknande den vid barn-
utsättning.  

Placeringen i strandremsan har en trolig parallell i den tidigare diskutera-
de uppgiften gällande lokalisering av laga utsättning utanför kyrkogårdsmark 
(jfr diskussionen om termen forve, kap 4.1), vilket tyder på att båda katego-
rierna depositioner/gravar förlagts till landskapets liminala element. Dessa 
uppgifter gäller det tidigkristna Norge men det icke-kyrkliga begravnings-
bruket som lagtexterna föreskriver kan ha en grund i en äldre, och i så fall 
till stor del okänd, begravningspraxis som i hög grad kontrasterar de i samma 
lagar förbjudna odalsideologiska högbyggena (jfr G. Andersson 2004, 126-
127). De grupper som lagtexterna i detta fall behandlar, odöpta spädbarn och 
dömda brottslingar, hör under tidig medeltid rimligen till en samhällssfär 
liknande den som under äldre tid inte föranledde begravning enligt odalside-
ologiska principer. Utsättning post mortem kan således ha fungerat som en 
komplementär struktur jämte de kontinuitetsfrämjande begravningarna på 
gårdsgravfälten. Det är heller inte omöjligt att arkeologiskt grundade priori-
teringar och intresseinriktningar kan ha bidragit till att osynliggöra eventuel-
la spår av ett sådant förfarande (jfr kap 7.1).  

Det finns enstaka exempel på fynd som skulle kunna tolkas som utsätt-
ningsliknande begravningar/deponeringar. I den neolitiska gånggriften 
”Hjelmers rör”, Västergötland, återfanns exempelvis ett sekundärbegravt 
spädbarn som 14C-daterades till tidig medeltid (910+/-10 BP). Barnet var 
lagt i öst-västlig riktning under en enkel stenpackning (Persson & Sjögren 
2001; Theliander 2005, 135). Utifrån dateringen, i den mån den kan anses 
pålitlig, och det normverk som kringgärdade utsättning av levande barn är 
det dock kanske troligare att detta rör sig om en icke-kyrklig begravning. 

Om det är så, att vissa grupper av människor inte omfattades av de mång-
facetterade begravningsritualer som gårdsgravfälten vittnar om, hur förhåller 
sig då dessa båda fundamentalt olika begängelsesätt till en samtida själsupp-
fattning?  

Neil Price (2002) har givit en överblick över de skriftliga källornas kom-
plexa flora av fria själsprinciper som förekommer i samband med beskriv-
ningar av kultutövning. Han har funnit att ett flertal av dessa ande- eller 
själsprinciper (t.ex. fylgja och hamingja) också var bundna till en specifik 
familj och kunde ärvas inom släkten. Gemensamt för de för Prices fråge-
ställning relevanta själsprinciperna är att de utifrån Bo Gräslunds antropolo-
giskt grundade tolkning av förkristen själsuppfattning också kan kategorise-
ras som element av frisjälskaraktär (Price 2002, 58-60; jfr B. Gräslund 
1989).  
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I princip alla arkaiska samhällen har en begreppsmässig uppdelning av 
kroppssjäl och frisjäl (B. Gräslund 1989, 60-63), vilket även tycks vara fallet 
under förkristen vikingatid, då det förelåg en tydlig distinktion mellan ”the 
breath of mortal life that inhabits a body, and the soul which may be rene-
wed” (Price 2002, 60). Kroppssjälen representerar då själva livprincipen och 
jagmedvetandet, ibland skilda åt och ibland innefattade i samma kropps-
själsprincip. Frisjälen, ibland även kallad drömsjälen, kan röra sig utanför 
kroppen i samband med dröm, trance eller medvetslöshet (Gräslund 1989, 
62). Gräslund diskuterar frisjälens relation till uppfattningen om den döde: 

I tankarna kan man förvisso förflytta sig i tid och rum och även återkalla 
minnet av döda anförvanter och vänner. I drömmen tenderar dock umgänget 
med de döda att bli mycket mer livfullt och konkret och obundet av tid och 
rum. Det är därför helt logiskt att det vid ett pluralistiskt själsbegrepp brukar 
vara frisjälen/drömsjälen som representerar den döde i efterlivet. (B. Gräs-
lund 1989, 62)  

 
Gräslund framhåller vidare den spridda uppfattningen att kroppssjälen läm-
nar kroppen i samband med den biologiska döden, medan frisjälens frigörel-
se är beroende av kroppens nedbrytning, det är därför troligt att de mer kom-
plexa frisjälsbegreppen hade en närmare relation till kremeringsgravskicket 
än kroppssjälsbegreppet (B. Gräslund 1989, 62-66). Gräslund problematise-
rar vidare bruket av gravgods och invänder med emfas mot förenklande, 
socialhierarkiska förklaringar av ett sådant bruk. Han argumenterar istället, 
utifrån gravgodsets tydliga förankring i begängelsesättet, för att ett sådant 
bruk har sin grund i frisjälsföreställningar och att gravgodsets minskning i 
samband med den alltmer påtagliga närvaron av kristna influenser i grav-
skicket är en ofrånkomlig konsekvens av ett mer enhetligt själsbegrepp (B. 
Gräslund 1989, 63-66).  

Utifrån Gräslunds övertygande resonemang kan man därmed förvänta sig 
att individer som tillskrevs en komplex själsuppsättning behandlades med 
kroppsdestruerande ritualer, som också med fördel kunde innefatta gravgods. 
Den betydligt mer svårgreppbara motsatsen, en icke-destruerande behand-
ling av den döda kroppen och frånvaro av gravgods, kan därmed ha motsva-
rat en enklare eller mer enhetlig själsuppfattning. Som tidigare nämnts är 
barngravar över lag ytterst fyndfattiga genom hela förhistorien, även om 
undantag finns, och det är möjligen dags att vi försöker förstå detta fenomen 
utifrån andra begrepp än att barnen skulle ha haft ett lågt ”socialt värde”.   

Även om direkta källuppgifter saknas för att stödja tesen att man under 
yngre järnålder kan ha tillskrivit skilda individkategorier olikartade själs-
egenskaper, kan de familjebundna kollektiva själsaspekterna möjligen peka i 
en sådan riktning. Saknade man familj- eller släktlinje, omfattades man kan-
ske inte heller av en fylgja eller hamingja. För att återvända till barndomens 
passageritualer kan man notera att namngivningen, som ansågs överföra 
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egenskaper eller aspekter av en avliden anförvant till den nya individen, bär 
drag av ett cykliskt frisjälstänkande. Det är utifrån förda resonemang möjligt 
att namngivningen i någon mån fungerade som en fribesjälande ritual och att 
frisjälsegenskaper således inte betraktades som medfödda.   

Även om materialet inte ger underlag för diskussion om huruvida katego-
rier som nyfödda eller ofria tillskrevs frisjälsegenskaper i mindre utsträck-
ning, kan det föreslagna begängelsesättet vid dessa individers död möjligen 
tyda på en sådan uppfattning. Yngre järnålderns själsföreställningar står, i 
den mån det hypotetiska resonemanget kan anses ha bärkraft, därmed inte i 
konflikt med ett selektivt begravningsbruk. Den levda odalsideologin kan 
möjligen sägas ha en motsvarande sfär inom den metafysiska världsuppfatt-
ningen, inte bara vad gäller källornas meddelsamhet om denna samhälls-
grupp, utan också vad gäller de hinsides sfärer som gjordes tillgängliga ge-
nom individens kvalifikation i livet, kremeringsgravskickets eventuella rela-
tion till det familjegemensamma åminnelsebegreppet och andliga element. 
Att sättas ut, lämnas åt natur och djur för förgängelse, innebär inte bara på 
ett förenklat sätt ett återlämnande till naturen eller ursprunget, det innebär 
också i högsta grad den ultimata icke-åminnelsen.  

Agneta Bennett har framhållit att en omfattande förändring gällande be-
gravningsmotivets innehåll och riktning skedde i samband med övergången 
från äldre järnålder till folkvandringstid (Bennett 1987). Det är knappast en 
slump att den markanta skillnaden i fråga om närvaron av icke-vuxna sam-
manfaller i tid med den av Bennett identifierade ideologiska förändring som 
kommer till uttryck i begravningsritualen (jfr också Hedelin 1997). Det är 
också av detta skäl som folkvandringstida material i den tidigare presentera-
de gravtabellen hänförts till den yngre perioden istället för den äldre. Den 
äldre periodens gravpraktik förefaller ha grundats på delvis andra motiv, som 
av olika skäl omfattat ett större urval av befolkningen. Den äldre järnålderns 
gravmotiv är dock inte i fokus för detta arbete, varför det tills vidare lämnas 
därhän. 

Det föreligger en uppenbar risk att frånvaron av barnbegravningar på 
gårdsgravfälten av anakronistiska skäl jämställs med uppfattningen att barn 
inte hade något känslomässigt, socialt eller ekonomiskt värde i det levda 
samhället. Det finns dock inga som helst indikationer på att vuxna inte skulle 
ha haft känslomässiga band till barnen som grupp och individer, vilket också 
gäller spädbarnen (jfr Mundal 1988). Begravningsmiljön kan heller inte för-
stås enbart utifrån det levda livets sociala värdeskalor, även om en viss paral-
lellitet tycks ha förelegat. Barnens frånvaro på gravfälten ska, utifrån odals-
ideologins funktion, i första hand förstås som en konsekvens av sociala rol-
lers betydelse för de begravda individernas aktörskap vid begravningen.  

Vad gäller icke-vuxna individers sociala och ekonomiska roller måste 
man beakta karaktären hos de introduktiva passageritualer som tidigare dis-
kuterats. Namngivningen syftade till att inlemma den nya individen i raden 
av, oftast släktrelaterade, personer som utgjorde det sociala nätverket av 
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tidigare och samtidigt levande, vilket torde indikera en stark förväntan på 
den nya individens kommande sociala kapacitet, och därmed en känslomäs-
sig och social investering. Bröstgivningen syftade i första hand till att in-
lemma barnet i hushållets och samhällets ekonomiska system, där försörj-
ningsbörda till en början förelåg, men också en tydlig förväntan på indivi-
dens kommande plats i arvsystemet och/eller ekonomiska bidrag. Detta för-
hållande indikerar att känslomässig investering och social förväntan på de 
unga individerna förelåg från ett tidigt stadium, vilket även Mundals (1988) 
studie visar. Vad dessa individer i mindre grad har haft möjlighet till, är att 
utifrån personlig förmåga upprätta en egen aktiv roll i det sociala och eko-
nomiska systemet (jfr kap 6).  

Utifrån denna tes hade det varit givande att undersöka huruvida också 
andra kategorier som i mindre grad kan förväntas ha haft möjlighet att upp-
rätta eller aktivt upprätthålla sin sociala roll, som till exempel sjuka eller 
äldre individer, är sämre representerade i gravmaterialen. Kremeringsmateri-
alet lämpar sig dåligt för denna typ av frågeställningar, det kan dock noteras 
att i såväl danska som norska sammanställningar över vikingatida respektive 
yngre järnåldersmaterial är de vuxna individernas medelålder lägre än vad 
som kan anses naturligt ens i ett lågtekniskt samhälle (jfr Sellevold et al. 
1984, 207, tabell 9-1-4; Holck 1985, 103, 218; Skre 1996, 298-299) vilket 
kan tyda på en generellt lägre närvaro av äldre individer. Materialet och dess 
förutsättningar för tillförlitlig åldersbestämning av äldre individer begränsar 
för närvarande fördjupning i frågan. 

Att barnen begravdes mer som undantag än som regel under denna period, 
trots att åtminstone de äldre barnen kan förväntas ha genomgått de flesta 
inkorporerande passageritualerna, ska förmodligen främst förstås utifrån att 
de inte i första hand återfanns bland gruppen ägande individer eller fungera-
de som självständiga aktörer på den sociala arenan. Det är troligt att undan-
tagen, närvaron av de icke-vuxna som ändå återfinns på de gemensamma 
begravningsplatserna, utgår från specifika kontextuella förutsättningar. Det 
kan röra sig om individer som har fungerat som arvsöverförare eller -
mottagare, eller som trots sin ungdom har inträtt i en social roll som gene-
rellt förvaltas av individer i vuxen ålder, liksom de pojkkungar som tidigare 
berörts. Det skulle också i så fall förklara varför spädbarn inte tycks ha varit 
föremål för sådana undantag. 

Barnens frånvaro ska därmed ses som en konsekvens av både barndomens 
sociala koder och begravningens idé, eller snarare det faktum att båda aspek-
ter integreras i begravningsmotiven. Åldrande individers statusförlust i sam-
band med nedsatt social, fysisk eller annan förmåga visar att individens ka-
pacitet att reproducera sin sociala roll var ett avgörande centralt element i det 
levande livet, liksom att social prestige var färskvara (jfr kap 6). Samma 
princip bör ha haft aktualitet när det gällde att kvalificera sig som en av de 
bäst lämpade i begravningssammanhang.  
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Kristna begravningsbegrepp  
För kyrkans och kristendomens företrädare framstod uppgiften att införliva 
så många individer som möjligt i den religiösa gemenskapen som en högt 
uppställd prioritet. Frågans angelägenhet uttrycks kanske tydligast i de tidiga 
lagstadgade dopföreskrifter som till en början inte bara gav utrymme för 
kompromissartade former av nöddop och primsigning, utan också för straff-
förelägganden för den som underlät att döpa sitt barn inom utsatt tid (Sand-
holm 1965, 51-53; jfr också kap 4). Bertil Nilsson har poängterat att lika väl 
som barndop inte var en angelägenhet för familjen, utan för det kristna sam-
hället, var det inte bara en rättighet utan också närmast en plikt att låta sig 
begravas enligt den kristna doktrinen (Nilsson 1989, särskilt 228-229, 299). 
Det är troligen utifrån detta idékomplex som förändringen i begravnings-
praktiken ska förstås. 

Endast ett fåtal väl definierade kategorier av människor stod under medel-
tiden utanför denna gemenskap i döden, nämligen olika grader av odöpta och 
från kyrkan avskilda brottslingar och självmördare (Nilsson 1989, 228-282). 
När alla åldersgrupper är väl synliga på de medeltida kyrkogårdarna (jfr t.ex. 
Iregren 1988; Kieffer-Olsen 1993; Arcini 1999; Jonsson 1999) är det följakt-
ligen en konsekvens av den fast ideologiskt förankrade strävan att samla så 
många människor, eller själar, till den kristna gemenskap som inte på något 
sätt upphörde i och med döden.  

Den nya begravningspraktiken innebar förvisso en likartad behandling av 
alla kristna efter döden, i det avseendet att alla omfattades av rätten och 
skyldigheten att begravas på den gemensamma begravningsplatsen. Den 
kristna ideologin gav dock utrymme för ett alternativt hierarkiskt system. De 
två tidiga norska lagar som innehåller reglering av olika människors rätt till 
placering på kyrkogården illustrerar hur social hierarki gestaltades genom 
den kristna rumsliga ideologin (jfr Andrén 2000, se också kap 2.3). Enligt de 
båda norska lagtexter som berör dispositionen av kyrkogården,104 och som 
varierar lite på detaljnivå, hade kyrkans upphovsmän eller understödjare och 
deras familjer rätt till begravning i takdroppet närmast kyrkan i öster och 
söder och övriga fria i området strax utanför. Frigivna och frigivna som ännu 
inte hållit frigivningsöl med respektive familjer skulle placeras närmare kyr-
kogårdshägnaden och ofria människor, primsignade men odöpta eller nöd-
döpta barn samt drunknade med norrön frisyr som kunde antas vara kristna, i 
området närmast kyrkogårdsgränsen (jfr också Nilsson 1989, 135-138). 
Denna ordning reflekterar troligen i någon mån också en samhällsordning, 
även om förhållandet mellan dessa båda hierarkiska strukturer inte kan ses 
som en förenklad applikation (se vidare kap 9).  

Källorna är inte samstämmiga vad gäller olika nivåer av odöpta barns 
(t.ex. nöddöpta, primsignade) rätt till kyrkogården (Nilsson 1989, 235-241), 

                               
104 Ä. EidL kristenrätten kap I:50, s. 391; Ä. BorgL, kristenrätten kap I:9, s. 344-345 
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tydligt är dock att man sökt finna vägar att inkludera även dessa i den kristna 
gemenskapen både före och efter döden.  

Man ska dock ha klart för sig att medan de normativa texterna förmedlar 
ett ideal i detta avseende, så representerar det arkeologiska materialet praxis. 
Att förhållandet mellan dessa båda uttryck är relativt komplicerat illustreras 
exempelvis av det faktum att könssegregering, som endast kan styrkas med 
uppgift från en enda nordisk medeltida skriftkälla,105 tycks ha utgjort en 
mycket utbredd praxis då det kan beläggas i åtminstone någon utsträckning 
på de flesta nordiska landsbygdskyrkogårdar från tidig medeltid (jfr t.ex. 
Gejvall 1960; Vretemark 1992; Nilsson 1994, 27-52; Kieffer-Olsen 1993, 
118-120; Risan 2004; Jonsson in print).  

Förhållandet mellan grundläggande ideologi, normativ text och materiella 
spår av faktiska händelser är således synnerligen komplext (jfr Andrén 2000, 
9-10; se vidare kap 9). Det är i alla fall tydligt att i den mån social topografi 
kan spåras i det kristna gravspråket är denna applicerad på regionalt konstru-
erade ideala principer liknande dem som normativa texter kommunicerar. 
Arenan för dessa uttryck är kyrkogårdens rumsliga organisation utifrån den 
ideologiska principen om närheten till det heliga. Den vidgning av begrav-
ningsbegreppet till att omfatta alla (döpta) individer som framställs i ideala 
texter och i begravningspraxis har sitt ursprung i den grundläggande kristna 
ideologin. Ett betydande fokus placeras genom denna förändring på barnet 
som själslig varelse genom rätten till liv och skyldigheten att döpas och be-
gravas. Huruvida detta till en början hade någon som helst betydelse för 
barndomens vardagspraktik är dock en helt annan fråga. Den mentalitets-
mässiga bild som förmedlas i det skriftliga materialet är snarare att den levda 
barndomen i allmänhet tycks ha utgjort en relativt stabil konstruktion (jfr kap 
4-6).  

Graven och barndomen 
Den kristna begravningsidén flyttade i hög grad fokus från det odalsideolo-
giska gårds- och familjecentrerade sammanhang som graven som institution 
fungerade inom under yngre järnålder. I samband med anläggandet av kyr-
kogårdar överfördes också praktiken till en högt specialiserad sfär som var 
strikt avgränsad i rummet och som hanterades av kultspecialister. De kollek-
tivistiska motiv som tidigare kan ha legat till grund för ett selektivt begrav-
ningsbruk kan i ett tidigt skede delvis ha överförts på ett hierarkiskt system 
inom kyrkogården, utifrån närhetsprincipen i relation till kyrkobyggnaden. 
Det är också troligt att denna hierarki administrerades av kyrkans företrädare 
på plats utifrån hur individens själsliga värdighet i förhållande till Gud upp-
fattades, och att delar av organisationen av gravar på kyrkogården syftade till 

                               
105 Ä. EidL kristenrätten kap I:50, s. 391 
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att förstärka betydelseöverföringen från gård och familj till kyrka och kyrko-
gård. 

Den regelmässiga frånvaron av barn (eller icke-vuxna) som syns under 
yngre järnålder har en förklaringsgrund i den övergripande odalsideologin. 
Det är också tydligt att de förkristna själs- och hinsidesuppfattningarna inte 
står i motsatsförhållande till ett sådant selektivt begravningsbruk. Den från-
varo som framträder som en regelmässighet i yngre järnåldersmaterial måste 
ses som en betydelsebärande kulturell konsekvens av den sociala organisa-
tion där individens kapacitet och sociala meritering fungerade som ideolo-
giska element, inte minst i begravningssammanhang. Det innebär förvisso att 
”barndom” som livsfas i sig kanske inte framhävdes som ett ideal; de indivi-
der som befann sig i denna livsfas var dock i hög grad integrerade i de över-
gripande strukturer som formade gårdens och hushållets konstitution (se kap 
4-6). Det finns lika lite anledning att utgå från att ett samband förelegat mel-
lan den selektiva begravningspraktiken och brist på känslomässiga bindning-
ar mellan föräldrar och barn som att utgå från att det vidgade kristna begrav-
ningsbegreppets inkludering av spädbarn representerar det motsatta förhål-
landet. Förändringen gäller främst den religiösa ideologin och begravningen 
som socialt och ideologiskt instrument.  

När- och frånvaron på gravplatserna motsvaras av två fundamentalt olika 
förhållningssätt till individen och graven och är i det avseendet betydelsebä-
rande. Frågan huruvida den nya praktiken främst ska ses som uttryck för 
folklig övertygelse eller som en yttre anpassning av handlingsmönster kräver 
dock vidare problematisering, vilket är en av målsättningarna med de kom-
mande fallstudierna. 
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8. Mellan två traditioner – Gravfältet i 
Fjälkinge 

8.1 Materialets bakgrund och sammansättning 
Gravfältet i Fjälkinge 35:60 m.fl., Fjälkinge socken, är beläget centralt i 
dagens samhälle, cirka 500 meter norr om den medeltida kyrkan. Gravplat-
sen, som placerats på en sandig åsrygg, begränsas naturligt i norr och öst av 
våtmarksområden och en ravin och i söder av en samtida boplatsbebyggelse, 
medan den fortsatta utbredning åt väster ännu är okänd.  

Bertil Helgessons förslag till bestämning av gravfältets brukningstid till 
900-1050 e.Kr  grundas på föremålsdatering och förekomsten av öst-västligt 
orienterade, fyndlösa gravar (Helgesson 1996, 9-12) Dateringen har också 
diskuterats av Fredrik Svanberg som argumenterar för att enstaka begrav-
ningar kan ha skett så tidigt som i slutet av 800-talet, och att säkra belägg för 
gravläggning efter år 1000 saknas även om det inte kan uteslutas att enstaka 
begravningar har ägt rum under tidigt 1000-tal (Svanberg 2003, 103-104). 
Gravfältets användningsperiod bör därmed i nuläget kunna sägas omfatta 
900-talet i sin helhet, med tonvikt på dess senare hälft. Mats Anglert har 
framhållit att det är just under 900-talets andra hälft som kristnandeproces-
sen i Skåne i allmänhet kan förväntas bli synlig i det arkeologiska materialet. 
Han menar att i detta tidiga skede bör uttryck som kan härledas till en kristen 
idégrund inom regionen i främst tolkas som en förändring eller anpassning 
av den materiella gestiken (Anglert 1995, särskilt 9-17), vilket också är min 
utgångspunkt för föreliggande fallstudie (jfr kap 2).  

Som nämnts i materialdiskussionen var skelettmaterialet som helhet 
mycket välbevarat, varför samtliga individers kronologiska ålder vid 
dödstillfället har kunnat bedömas, vad gäller barnen ofta på månaden när. 
Vid undersökningen dokumenterades 122 gravar innehållande 128 individer. 
I två gravar (A 215 och A 360), innehållande en individ vardera, återfanns 
skelettdelar efter ytterligare individer i gravfyllningen. Trots att dessa har 
kunnat åldersbestämmas har de fått avföras från föreliggande bearbetning, då 
ingen primär gravkonstruktion har kunnat relateras till dessa individer. 
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Fig 8.1 Översikt över Fjälkingegravfältet (endast gravanläggningar markerade). 
Bearbetning efter Helgesson 1996. 

Grav A 35 innehöll resterna efter en kvinna i åldern 20-25 år. Mellan hennes 
lårben återfanns rester av ett foster som befunnits vara i sjunde eller åttonde 
fostermånaden. Inga rester av kistfärgningar kunde iakttagas i graven, men 
fostrets placering gör det troligt att denna ändå ska uppfattas som resultatet 
av en så kallad kistfödsel (se kap 2.3). Grav 35 kommer därför i det följande 
att behandlas som en anläggning konstruerad för en gravid kvinna i slutet av 
havandeskapet, snarare än som en dubbelbegravning. Fostret ingår av detta 
skäl inte som individ i de kommande jämförelserna av begravningsritualers 
relation till åldersgrupper. 



 167

 
Figur 8.2. A 35: Kvinna, 20-25 år med foster (7-8 fostermånader) mellan lårbenen, 
en större sten placerad över underbenen och en kniv i huvudänden. 

Grupperingen av de återstående 125 individerna, baserad på Caroline Arcinis 
(1996) åldersbedömning används som utgångspunkt för den jämförande 
analysen då inget annat anges. Arbetsgrupperna är utformade i dialog med 
analysen och sammansatta så att de strukturer som är centrala för diskussio-
nen framgår så tydligt som möjligt (se tab 8.1).  

Tabell 8.1 Åldersgrupper. Från grupperna 2 och 4 har vardera en individ avförts ur 
diskussionen då skelettresterna återfanns i fyllningen till andra individers gravar. 
Grupp Ålder Antal individer Övrigt 
1 Foster/nyfödd 18 Varav 3 foster 
2 0-3 månader 23  
3 3-6 månader 13  
4 6/9-12 månader 12  
5 1,5-3 år 10  
6 Vuxna (20-80+ år) 24 Kvinnor 
7 Vuxna (12-60+ år) 25 Män 
  Tot: 125  
 
Antalet individer som behandlas i det följande uppgår därmed till 125, fyr-
tionio vuxna, till vilka även den enda tolvåriga individen räknas, och sjuttio-
sex barn under tre års ålder. Individer i åldern mellan tre och tolv år saknas i 
materialet och kvinnor i fertil ålder liksom äldre män är underrepresenterade, 
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vilket har föreslagits vara en konsekvens av en ålders- och/eller könsbeting-
ad rumslig organisation på gravfältet (Arcini & Helgesson 1996, 54-55, 60). 

Vid två tillfällen har ytterligare, troligen samtida, gravar undersökts i an-
slutning till det nu aktuella gravfältet, vilket möjligen kan styrka bilden av en 
rumsligt segregerad begravningsnorm. 1953 undersöktes ett fåtal gravar 
inom det nu aktuella området (Fjälkinge 35:64, Strömberg 1961), och 1980 
ytterligare sju, 300 meter öster om Fjälkinge 35:60 m.fl. (Fjälkinge 39:22, 
Nagmér 1983). Gravarnas konstruktion, liksom enstaka föremålsfynd, tyder 
på att de är samtida med de här aktuella gravarna (Svanberg 2003, 106-107). 
De båda tidigare undersökningarna innefattas inte i föreliggande analys, då 
uppgifter om gravkonstruktion och individer inte är jämförbara med det ak-
tuella materialet. Åldersbestämning av de fyra barnen från Fjälkinge 39:22 
har dock utförts inom ramen för ett magisterarbete, varvid två befanns vara 
mellan sex och åtta år, det vill säga inom det åldersintervall där individer 
helt saknas i Fjälkinge 35:60 m.fl. (Kloo et al. 1999, bilaga 1:1). 

Undersökningen av enskilda element i begravningstraditionen och dessas 
relation till kronologisk och social ålder kommer i det följande att utföras 
både i form av jämförelse mellan åldersgrupper och diskussion kring enskil-
da gravar. Som tidigare nämnts krävs en inledande analys av vad som kan 
uppfattas som normer och avvikelser inom den tradition som gravplatsen 
representerar för att barngravarnas specifika särdrag ska kunna relateras till 
detta normverk. Gruppering av individerna efter ålder har varit nödvändig 
för hanteringen av materialet som helhet, men det bör understrykas att såda-
na grupperingar endast kan bidra till att synliggöra tendenser. Även om 
skillnader i begravningsritualen kan urskiljas mellan olika biologiskt defini-
erbara åldersgrupper, är det högst sannolikt att individens sociala ålders- 
eller sfärtillhörighet, så som den kommer till uttryck i utformningen av be-
gravningsritualen, har varit grundad på fler eller andra kriterier än antalet 
levda månader och år.  

Gravfältets karaktär och element – en yttre ram 
Samtliga gravar på gravfältet är skelettgravar utan bevarad synlig markering 
ovan jord. Fjälkinge ansluter därmed till de i området vanligaste begrav-
ningsformerna under 900-talet, även om enstaka kremeringsgravfält också 
har dokumenterats (Svanberg 2003, 102, 107-108, 111). Begravningar har 
företagits både med och utan kista (sistnämnda kategori benämns härefter 
som schaktgravar). Av 120 gravar där närvaro/frånvaro av kista kunde be-
dömas hade fyrtiosju begravningar skett i kista och sjuttiotre utan.  

Gravfältet är beläget strax nedanför ”Fjälkinge backe”, vars orientering 
cirka 20° öst om norrpunkten tycks ha utgjort en fixpunkt för den lokala 
väderstrecksuppfattningen. Backens lokalisering har inte bara påverkat gra-
varna utan även den medeltida kyrkans riktning och det tidiga gatunätet 
(Helgesson 1997, 125). En större andel gravar syns därför orienterade med 
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den dödes huvud kring 20° respektive 290°, som troligen har avsett norr 
(0/360°) respektive väst (270°). Denna troliga intention har beaktats vid 
sammanställningen av gravorienteringen, varför huvudväderstreckens kva-
dranter har förskjutits 20° medurs. Med norra kvadranten avses därmed gra-
var orienterade mellan 335° och 65°, den östra mellan 65° och 155°, den 
södra mellan 155 och 245° och den västra mellan 245° och 335°. I praktiken 
är det endast några få gravar som berörs av denna förskjutning, och i de fall 
graven är orienterad till brytgraderna har dessa räknats till respektive origi-
nalkvadrant. Vid angivelse av gravarnas orientering är det kvadranternas 
intervall som avses.  

Två distinkta grupper kan urskiljas bland de 123 till orienteringen be-
stämbara individerna: sextioen låg i en huvudsakligen nord-sydlig riktning 
och fyrtiosju i väst-östlig. Därtill kommer elva syd-nordligt orienterade gra-
var och fyra öst-västliga. Med stöd i Gunnar Anderssons resonemang om så 
kallade felvända gravar (G. Andersson 2000), och det stora antalet individer 
som begravts med huvudet i nordlig eller västlig riktning, anges härefter 
gravar som väst-östligt orienterade även om dess huvudände riktats mot öst. 

Föremål som inte kan förknippas med kistkonstruktionen (såsom kistspi-
kar eller nitar) återfanns i anslutning till sjuttio individer, medan femtiofem 
befanns i föremålslös kontext. De föremålsförande gravarna är i högre ut-
sträckning orienterade i nord-sydlig riktning, medan de föremålslösa i högre 
grad är väst-östligt orienterade, och uppträder oftare i kombination med ett 
strikt ryggläge.  

Helgesson och Arcini har i en studie föreslagit en gruppering av gravarna 
utifrån en kronologisk utvecklingsmodell där den ena gruppen i huvudsak 
representeras av de nord-sydliga gravarna, som i högre grad var fyndförande, 
kroppen företrädesvis placerad i kista och i annan position än strikt ryggläge. 
I den väst-östliga gruppen, som i högre grad är fyndlös, låg kroppen oftare 
utsträckt på rygg, utan kista. Den senare gruppen tolkas av författarna som 
gravfältets yngsta, medan den förra ses som en kronologiskt äldre grupp. 
Kombinationer av element mellan dessa båda, vilket omfattar ett ansenligt 
antal gravar, ses som ett övergångsfenomen. Grupperna tolkas som represen-
tationer för två skilda, religiöst betingade normsystem: ett förkristet och ett 
kristet (Arcini & Helgesson 1996, 52-54, 59; se också Helgesson 1997, 122).    

Svanberg har dock invänt mot denna dikotomiska tolkning eftersom nord-
sydliga och väst-östliga gravar återfinns i konstant blandning över hela grav-
fältet, utan antydan till rumsliga grupperingar eller koncentrationer. Frånva-
ron av en horisontell stratigrafi som skulle kunna förknippas med ett krono-
logiskt förlopp, och som hade kunnat förväntas vid en gradvis förändrad 
begravningstradition, talar därmed emot en tidsanknuten förklaring till de 
olika elementens förekomst menar Svanberg. Han påpekar vidare att de väst-
östliga gravarna också regelbundet förkommer i kombination med kista och 
innehåller föremål, bara i något mindre utsträckning, och menar därför att 
den av Helgesson och Arcini föreslagna gradvisa övergången från ett förkris-
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tet till ett kristet gravskick får anses vara mindre trolig (Svanberg 2003, 
106): 

Though there seem to be slight differences between these kinds of burials, the 
differences are in fact not very significant. It is possible, then, that a western 
orientation of burials gradually became more popular, but this was not a ma-
jor and thorough change of the customs of burial at the cemetery, and it 
seems dubious to attribute such slight changes to the growing influences of 
Christianity in the area. (Svanberg 2003, 106)           

 
Svanbergs grundläggande slutsats, att de element som framträder har funge-
rat samtidigt inom en gemensam begravningstradition, förefaller högst rim-
lig. I den utsträckning som en kronologiskt betingad förändringsprocess ock-
så skulle kunna skönjas i gravfältets drygt hundraåriga interna historik, så 
ses denna därför som underordnad den varaktiga tradition som istället inte-
grerar olika element i begravningsritualen.  

Valet av en sådan utgångspunkt stöds också av några av de fåtal gravar 
som kan föremålsdateras närmare. I den nord-sydligt orienterade graven 350 
återfanns en större mängd föremål, bland annat en sländtrissa och pärlor, 
vilka daterats till 950-1000 e. Kr, det vill säga den senare hälften av gravfäl-
tets användningsperiod (Svanberg 2003, 104). Graven, som enligt Helges-
sons och Arcinis schema närmast borde höra till den äldre gruppen, är där-
med istället troligen bland de yngre. Samma grav innehöll också två tor-
shammare i vitmetall. Torshammare i gravkontexter är tydligt relaterade till 
kristnandeprocessen i tid och rum, inte som ett uttryck för religiös konflikt, 
utan snarare som en revitalisering av det traditionella symbolspråket (Sta-
ecker 1999a; 1999b). Enligt Jörn Staecker uppträder torshammare i högre 
frekvens i de miljöer där kristnandeprocessen hade ett snabbt och intensivt 
förlopp. Av de sammanlagt tjugotvå gravarna med torshammarhängen från 
Danmark och Sverige (Staecker 1999b, 94), kommer två från gravfältet i 
Fjälkinge, vilket torde vara ett uttryck för att gravplatsens användningsperi-
od sammanfaller med en sådan mental och kulturell förändringsprocess i 
området.   

De olika element som kan ses i gravarnas gestik varierar inte helt fritt. I 
stället föreligger en noterbar relation mellan den väst-östliga orientering-
en/avsaknad av föremål/strikt ryggläge, liksom ett påtagligt förhållande mel-
lan nord-sydlig orientering/föremål/icke-strikt ryggläge. Av den vida varia-
tion av kombinationer som kan ses, framträder dock främst den påtagliga 
frånvaron av konflikt mellan enskilda element och dess bakomliggande mo-
tiv. Elementen, såsom de enda observerbara representationerna av begrav-
ningsritualerna, måste därför ses som markörer för en individualiserad ritual 
som i varje enskilt fall har konstruerats för det aktuella tillfället, men inom 
ramen för ett gemensamt normramverk. Ramverket tillät tydligtvis traditio-
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nella och kristet influerade motiv att kombineras och samverka utan konflikt, 
i ett närmast synkretistiskt förhållande. 

8.2 Gravars och kroppars gestik 
Gravens orientering står, som tidigare sagts, i en icke-absolut men ändå syn-
bar relation till kroppens position i graven. Tydligast uttrycks detta förhål-
lande i de väst-östligt orienterade gravarna, där korrelationen mellan väder-
strecket och utsträckt ryggläge är mycket hög.  

Den stora andel väst-östliga gravar där den döde lagts i strikt ryggläge ut-
gör därmed en enskild struktur som troligen kan förknippas med den kristna 
begravningssemantiken, som tidigare berörts.  

Tabell 8.2 Antal kroppar i ryggläge i de väst-östligt orienterade gravarna. 
Bestämd 

orientering 
Väst-öst Bestämd 

kropps-
ställning 

Ryggläge i samtl. 
gravar 

Bestämd 
or. + kr.st 

Ryggläge 
 i v-ö  

Gravar 
123 51 (41%) 111 60 (54%) 111 39 av 47 (83%) 

 
Gravarnas djup och storlek rymmer också en individbunden variation. Hel-
gesson har till exempel noterat att barnens gravar generellt var grundare än 
de vuxnas (Helgesson 1996, 8). Barngravarnas (grupperna 1-5) längd ökar 
också, föga förvånande, med stigande ålder, liksom kistorna där sådana har 
nyttjats. Man kan också notera att variationen i kiststorlek är mindre ju yngre 
det begravda barnet är, vilket kan vara av visst intresse för frågan om det är 
relevant att åldersbedöma barn efter storleken på det närmast omgivande 
gravrummet (se fig. 8.3). 

Några gravar avviker dock markant från genomsnittslängden inom re-
spektive grupp. Det enda barnet som begravts i hockerställning (A 1103) var 
mellan två och ett halvt och tre år gammalt. Schaktet var påfallande kort 
(0,60 m) jämfört med schaktgravarnas inom grupp 5 genomsnittslängd (0,94 
m). Också det nio till tolv månader gamla barnet i grav 981 hade placerats 
med kraftigt böjda ben i ett avvikande litet schakt (0,57 m, genomsnittslängd 
grupp 4: 0,87 m). Det ska också noteras att dessa båda gravschakt närmaste 
kan beskrivas som runda gropar, till skillnad från de flesta schakt som istället 
är ovala eller rektangulära. Avvikelsen i form och längd gör gällande att 
gravens storlek står i en tydligt artikulerad relation till kroppsställningen i 
dessa fall, vilket måste ses som resultatet av medvetna val vid utformningen 
av begravningsritual och gravrum. 
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Figur 8.3. Schaktstorlek i relation till ålder (störda gravar, kist- och dubbelgravar 
undantagna). 

Samma relation mellan schaktstorlek och kroppsställning kan noteras i de 

vuxengravar där kroppen lagts i hopkrupen ställning. Den kortaste schakt-

graven (0,48 m, genomsnitt av kvinnornas schaktgravar: 1,90 m) bland de 

vuxna är grav 349 där kvinnan hade lagts i extrem hocker, medan den andra 

kvinnan i hockerposition (A 65 b) var begravd i ett normalstort schakt men i 

en extremt liten kista, endast 0,80 meter lång. Samma fenomen kan noteras i 

en mansgrav (A 729:b) där kroppen arrangerats med högt uppböjda ben och 

armarna vinklade in över kroppen. Schaktet var i detta fall endast 1,42 meter 

(genomsnitt av männens schaktgravar: 1,76 m).  

Individens ålder/storlek och kroppsställning är inte den enda faktor som 

kan förknippas med gravarnas längd. Ett flertal schaktgravar där barnet pla-

cerats i hopkrupen ställning innehåller också ett keramikkärl. Dessa gravar 

tenderar istället att överstiga snittlängden inom respektive åldersgrupp: 
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Tabell 8.3 Schaktgravars genomsnittslängd (m) relaterat till förekomst av kärl eller 
hopkrupen kroppsställning (H/ S.3, jfr fig. 8.4). Gravar där schaktstorlek men inte 
kroppsställning är bestämbar har räknats till ”övriga” tillsammans med andra 
kroppsställningar (exkl. dubbelgravar). 

Gr Hocker/S.3 Kärl H/S.3+K Övriga Samtliga 
1 - 0,82 (n=2) - 0,61 (n=11) 0,64 (n=13) 
2 0,54 (n=1) 0,84 (n=2) 0,73 (n=3) 0,71 (n=8) 0,72 (n=14) 
3 - 0,85 (n=2) - 0,80 (n=4) 0,81 (n=6) 
4 0,57 (n=1) 0,92 (n=2) 0,96 (n=2) - 0,87 (n=5) 
5 0,76 (n=2) - - 1,03 (n=4) 0,94 (n=6) 

 
Trots materialets litenhet framgår att kroppens närmaste miljö troligen har 
utformats i enlighet med komponenter i begravningsritualen som har innefat-
tat närvaro av ett keramikkärl och/eller arrangering av kroppen. Detta förhål-
lande visar att ritualens variation har följt så manifesta former att den tänkta 
kroppsställningen eller närvaron av ett kärl har varit självklar för gravgräva-
ren, alternativt att graven grävts i direkt anslutning till eller som ett moment i 
begravningsritualen. Eftersom kroppsställningen heller inte varierar fritt i 
förhållande till andra faktorer, som den begravdes ålder, som senare ska 
diskuteras närmare, är det mindre troligt att kroppsställningen har anpassats 
efter gravens storlek istället för tvärtom.  

Att gravens tillkomst därmed får anses ha ingått som en del i ritualen, bör 
också ses mot bakgrund av Terje Gansums tolkning av den meningsbärande 
byggnadsprocessen av högar (Gansum 2004), vilken understryker begrav-
ningsritualens materiellt konstruktionella aspekt. 

Gravens orientering och yttre uttryck måste därför betraktas som ett resul-
tat av intentionella, ideologiskt grundade handlingar, vilket också i hög grad 
gäller placeringen av föremål i graven.  

Föremål som konstanter och variabler 
Gravföremål utsätts inte sällan, i likhet med medeltidens sakrala byggnader 
och föremål, för profanering i skilda tolkningsprocesser (jfr Härdelin 1998), 
och används till exempel som måttstock för rankning av begravda individers 
diffust definierade ”sociala status”. Sådan avkontextualisering syns tydligast 
i praktiserandet av AF och AOT-metoder, men även i fördjupade analyser av 
enskilda, och då företrädesvis avvikande välutrustade, gravar.  

Lika lite som medeltidens kyrkliga inventarier och konstföremål tillkom-
mit och fungerat som enskildheter avskilda från sitt sakrala sammanhang, 
såsom de ofta behandlas inom forskningen (Härdelin 1998, särskilt 200, 
202), kan gravföremålen tolkas avskilda från begravningskontexten. Själva 
handlingen att placera ett föremål i en grav representerar ett specifikt motiv 
som måste ses utifrån begravningens rituella semantik (jfr t.ex. Herschend 
1997; Fernstål 2004). 
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Gravföremålen kan därför inte behandlas som den form av neutral materi-
ell kultur, som kanske föremål från boplatskontexter i högre grad represente-
rar, utan som fysiska komponenter i den serie operativa handlingar som har 
utgjort begravningsritualen. Föremålen i graven bekräftar genom sin seman-
tiska innebörd på det sättet också den idé som ligger till grund för den meta-
fysiska handlingen.  

Fjälkingegravarnas föremål uppträder både i form av fasta motiv och rör-
liga element, eller i mindre skala återkommande motiv, alltså som ett slags 
konstanter och variabler. I allmänhet ådrar sig variabler ett större forsknings-
intresse, då de i egenskap av avvikelser framträder tydligare än konstanterna 
och därför inger en känsla av signifikant betydelse. Det förefaller dock be-
tydligt mer troligt att konstanternas fasta motiv representerar de manifesta, 
grundläggande formlerna i begravningsritualen, mot vars bakgrund också de 
rörliga elementen kan tolkas (jfr Fahlander 2003, 46-47).  

Tre typer av föremålsrelaterade konstanter kan ses i Fjälkinges gravar. 
Mer än en tredjedel av individerna har begravts i helt föremålslösa kontexter, 
vilket i sig måste ses som ett konstant motiv. Medan det föremålslösa moti-
vet återfinns i alla åldersgrupper, är de båda föremålsbaserade konstanterna 
tydligt åldersrelaterade. Knivar förekommer i trettio av de trettiotvå före-
målsförande vuxengravarna, och utgör därmed ett konstant motiv. Den funk-
tion som kniven har i vuxengravarna, nämligen som grundmotiv i de fall 
något som helst gravgods förekommer, motsvaras i barnens gravar av ett 
keramikkärl. Knivarna respektive kärlen förväntas därmed representera 
grundläggande normer i Fjälkinges begravningsritualer. Av detta skäl kom-
mer dessa gravar att diskuteras närmare i det följande, liksom de gravar som 
efter ett specifikt mönster avviker från konstanternas grundmotiv.  

Kroppsspråkets konstanter och variabler 
Enligt samma princip som föremålen, uppvisar de gravlagda kropparnas 
gestik både varierade och mer fasta motiv. Två grundläggande konstanter 
kan ses, nämligen ryggläget, härefter kallad ställning 1 (S.1) samt enkelt och 
accentuerat sidoläge (S.2 och 3). Ryggläget kan indelas i en strikt utsträckt 
variant (S.1A) oftast med armarna utsträckta utmed kroppen, en mer av-
slappnad där knäna fallit lätt utåt sidorna (S.1B) och en variant där den dö-
des ben böjts mycket lätt åt ena sidan (S.1C). I dessa varianter av ryggläge 
kan armarna ha placerats antingen utmed, böjda in över eller ut från kroppen. 
Sidoläget, som ofta kombinerats med böjda ben och armar, ibland med han-
den/händerna placerade under kinden liksom i sovställning (S.2), ger ett 
välarrangerat intryck. Benen har i vissa fall böjts högt upp mot kroppen, och 
räknas som S.3 om vinkeln mellan ben och kropp är 45° eller mindre.  
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Figur 8.4 Typexempel på de definierade kroppsställningarna. A=S.1A, B=S1.B, 
C=S.1C, D=S.2, E=S.3, F=Hocker (Efter Helgesson 1996) 

Som tidigare nämnts kan kroppspositionen i tre gravar beskrivas som regel-
rätt hocker- eller fosterställning (H). I två gravar syns avvikande extrema 
kroppsställningar, nämligen grav 363 där en man lagts framstupa på mage 
och grav 176 där en man dubbelvikts i norra halvan av en normalstor kista. 
En åldersbunden variation kan ses i kroppsställningarna, vilket antyder att 
valet av kroppens position vid begravningen delvis har utgått från den dödes 
ålder och därtill hörande sociala strukturer. 
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Tabell 8.4 Förekomst av kroppsställningens (S) grundtyper inom åldersgrupperna. 
Gr  S.1 S.1A S.1B S.1C S.2 S.3 S.H 
1: (n=16) 12  (75%)  3 6 2 4 (25%) - - 
2: (n=20) 10 (50%)  5 3 1 6 (30%) 4 (20%) - 
3: (n=10) 1 (10%) 1 - - 9 (90%) - - 
4: (n=10) 1 (10%) 1 - - 6 (60%) 3 (30%) - 
5: (n=7) 1 (14%) - 1 - 3 (43%) 2 (29%) 1 (14%) 
6+7: (n=48) 40 (83%) 30 3 6 3 (6%) 1 (2%) 2 (4%) 
Totalt: 111 65 (59%) 40 13 9 31 (28%) 10 (9%) 3 (3%) 

 
Som framgår av tabell 8.4 finns åldersrelaterade tendenser i fördelningen av 
olika kroppspositioner. Bland de vuxna är ryggläget (S.1) den mest förkom-
mande, vilket också gäller de yngsta i grupp 1, medan de äldre barnen i 
grupperna 3-5 oftast ligger i någon av sidoställningarna S.2 eller S.3. En viss 
skillnad föreligger dock mellan vuxengruppen och de yngsta spädbarnen 
gällande ryggläggets utförande. Den absoluta majoriteten vuxna ligger i 
strikt, utsträckt ryggläge, vilket också gäller de lite äldre barn som ligger på 
rygg. Striktheten i kropparnas uttryck skulle kunna tyda på att kropparna 
varit svepta, vilket tyvärr inte kan styrkas med några andra iakttagelser. De 
yngsta barnens ryggläge domineras istället av en friare ställning. Det faktum 
att benen ofta har fallit ut åt sidorna i knähöjd (se typexempel fig. 8.4b), 
skulle möjligen i så fall kunna tolkas som att dessa kroppar inte varit svepta 
eller lindade vid jordsättningen. 

 Jordfästningen 
Ett återkommande element i kropparnas gestik är att den dödes ben/fötter har 
lagts om lott eller korsats. I ett fall (A 446:VI) återfanns också en kedja i järn 
och brons vid kvinnans korsade fötter, vilket möjligen ska tolkas som att 
dessa bundits i denna ställning. Grav 304 innehöll två individer som begravts 
vid olika tillfällen. Individ 304:a, en fyrtio till femtio år gammal man, hade 
vid begravningen av den tolvåriga pojken, individ 304:b, blivit delvis sön-
dergrävd varpå skelettdelar hade omfördelats i gravrummet. Den äldre man-
nens underben, och eventuellt armben, hade då lagts korsade över mannens 
intakta vänstra underben i vad som får betraktas som en mycket medveten 
gest (se fig. 8.5).  
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Figur 8.5 A 304. Vid 
begravningen av den 
yngre individen rubbades 
skelettet efter den äldre 
mannen, varpå de lösa 
skelettdelarna lagts så de 
korsar det intakta under-
benet. (Foto: Bertil Hel-
gesson, Regionmuseet 
Kristianstad) 

I grav 545 hade flera 
större stenar tillsam-
mans med en kniv 
placerats över mannens 
korsade ben. De korsa-
de benen och stenarna 
ger ett intryck av att 
man med olika medel 
har bundit den dödes 
kropp vid graven, som 
en mycket handfast 
form av jordfästning. 
Det starka uttrycket i 
graven gör att även den 
avvikande placeringen 
av kniven bland ste-
narna över mannens 
ben kanske ska ses som ett jordfästningsmotiv. I ytterligare ett fall (A 35) 
har en kvinna begravts med en stor sten placerad över benen och en kniv 
med avvikande placering, nämligen intill huvudet (se fig. 8.2). Som tidigare 
nämnts återfanns också ett foster i åttonde eller nionde fostermånaden, tol-
kad som kistfödd, mellan kvinnans lårben. Kvinnan har i så fall avlidit i slu-
tet av graviditeten, eller möjligen i samband med förlossningen. I grav 304:b 
återfanns kniven i gravens fyllning, vilket torde innebära att den deponerats 
vid begravningens avslutande moment i samband med förslutningen. Det-
samma kan möjligen gälla för grav 77, där kniven låg utanför kistfärgningen 
i schaktet.  

Den normativa placeringen av kniven är i fjälkingegravarna, liksom på 
andra gravplatser, vid den dödes hand eller bälte, vilket generellt brukar 
tolkas som en representation för den levande vardagens grundutrustning. Det 
faktum att knivarna i Fjälkinge återkommande har placerats på annan plats i 
graven, i flera fall uppenbarligen i samband med begravningsritualens avslu-
tande handling, påkallar dock en mer innebördsinriktad tolkning.  
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Tore Artelius har i en artikel diskuterat en västgötsk kvinnograv från 900-
talet, där knivar och spjutspetsar har ingått i begravningens förseglande mo-
ment (Artelius 2005). Kremeringslagret hade i detta fall placerats i en äldre 
högkonstruktion och innehöll, förutom tio knivar från själva kremeringen, 
också fem spjutspetsar som med kraft hade drivits igenom brandlagret. Efter 
gravens tillslutning hade ytterligare en deposition gjorts i gravens fyllning, 
innehållande en icke-brandpåverkad kniv och två spännbucklor. Artelius 
tolkar förseglingsmomentet som en tydligt fästande eller bindande åtgärd. I 
den specifika gravmiljön är detta en avvikande, individrelaterad handling, 
riktad mot den döda som ett skydd för de levande (Artelius 2005, 265-274). 

Järnet, som bindande element i gravar, är väl känt från historisk tid lik-
som bruket att binda den dödes ben/fötter/stortår eller placera tunga stenar på 
kistlocket för att hindra den döde från att gå igen (Hagberg 1937, 124-125, 
204-207, 214-215, 404). Förutom de tidigare nämnda gravarna fanns stenar 
eller stenkonstruktioner i ytterligare elva gravar. Stenkonstruktionerna följer 
ett varierat mönster, där placeringen över/vid huvudet, på bålen eller benen 
är återkommande medan ett lager stenar över, eller stenkrets runt, den döde 
förekommer liksom att större stenar lagts i själva gravfyllningen. Såväl sena-
re historiska källor som norröna medeltida texter och tolkningar av arkeolo-
giska material stöder idén om stenens bindande kraft i graven (se t.ex. Hag-
berg 1937, 512-514; Nylén 1958; Kaliff 1997, 107-109). Frågan återstår 
dock, av vilket skäl detta uttryck manifesteras så starkt i Fjälkinge.  

Med sin komplexa sammansättning kan grav 952 tjäna som utgångspunkt 
för den vidare diskussionen om de bindande elementens motivinnebörd. 
Graven består av tre skilda lager, liksom staplade på varandra. I botten har 
ett barn, mellan sex och nio månader gammalt, placerats i sidoläge med hu-
vudet i norr och med ett lerkärl i fotändan. Ovanpå detta återfanns ytterligare 
ett barn, nio till tolv månader gammalt, också med ett kärl vid fotändan men 
med huvudet i söder, och med en krets större stenar runt och på kroppen. 
Överst låg två hundar, en valp och en vuxen, också täckta av ett lager stenar. 
Det är inte möjligt att säkert avgöra om begravningarna har skett samtidigt 
eller om graven har nyttjats vid skilda tillfällen, det förhållandevis djupa 
schaktet och det faktum att ingen av begravningarna har stört varandra talar 
dock för att de är samtida (Helgesson, muntlig uppg. 080214). Om begrav-
ningarna är samtida kan barnen, på grund av de närliggande åldrarna, inte 
vara syskon vilket jag ska återkomma till.  

Det lager av större stenar som täcker det övre barnets kropp ger ett när-
mast burdust intryck. Det är tydligt att det jordfästande elementet har accen-
tuerats kraftfullt i denna gravkonstruktion. 
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Figur 8.6 Individ 2 i A 952, täckt med ett lager stora stenar. (Foto: Bertil Helgesson, 
Regionmuseet Kristianstad) 

A 952 är den enda grav på gravfältet som innehåller hundar, eller spår av 
något som helst djur (undantaget en svinbete i grav 176). Hundar förekom-
mer för övrigt frekvent i skandinaviska yngre järnåldersgravar med otvetydig 
förkristen karaktär (A-S Gräslund 2001, 48-49). Anne-Sofie Gräslund och 
Andreas Nordberg har båda, med stöd i såväl skriftliga och ikonografiska 
som arkeologiska källor, klargjort hundarnas starkt symbolladdade roll i 
egenskap av liminala media och som ledsagare för den begravdes själ till de 
dödas värld (Nordberg 2003, 244-254; Gräslund 2004; 2007). 

Om man accepterar utgångspunkten för tolkningen av hund- och stenele-
mentens innebörd, kan kombinationen av de bindande stenarna och de väg-
visande hundarna snarast tolkas som en förstärkning av gravens transforma-
tiva medel. En sådan förstärkning uttrycker, liksom de omfattande jord-
fästande motiven, ett tydligt ambivalent förhållande till begravningen och 
graven.  

Ytterligare en komponent som möjligen ska ses som en anslutande form 
av jordfästning är de tre barngravar där de döda begravts i järnskodda kis-
tor/skrin med låsmekanism (A 1121, A 712, A 467). Låsen har dock inte 
röntgats, varför uppgift om huruvida de var låsta eller inte saknas (Helges-
son, muntlig uppg. 080214). Frågan är om även de gravar där en kniv har 
placerats såsom normen föreskriver, vid handen eller bältet, ska räknas till 
denna kategori. Den allmänt vedertagna normaliserande förklaringen till 
knivars frekventa närvaro i järnåldersgravar, i egenskap av vardagsutrust-
ning, kan vara ett uttryck för den tolkningsmässiga avkontextualisering av 
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gravföremål som tidigare diskuterats. Jag menar att graven och dess föremål 
måste ses som materiella konsekvenser av begravningsritualen, vars specifi-
ka motiv motiverar föremålens närvaro. Knivens närvaro i graven kan lika 
lite som ett matkärl ses som delar i ett stilleben av en levande vardagssitua-
tion. Om knivarnas regelmässiga närvaro skulle  förstås utifrån dessas egen-
skap som vardagsutrustning, hade man också kunnat förvänta sig ett mindre 
absolut, och därmed mindre värdeladdat, mönster där andra vardagliga före-
mål också hade kunnat fungera självständigt som enskilda föremål i graven, 
men så är inte fallet (med undantag för bärnsten, som diskuteras närmare i 
det kommande). 

Den grundläggande idén som kniven representerar i föremålsförande gra-
var kan därför, jämte stenarna, låsen och de dödas korsade ben ses som ett 
troligt jordfästande motiv (jfr också Emanuelsson & Sjöling 2007, 328).  

Tabell 8.5 Sammanställning av bindande eller jordfästande element. Observera att 
förekomst av fler element i samma grav inte dubbelnoterats i totalsummeringen. 
Gr: Lås: Sten- 

konstr: 
Kniv,  
norm. Pos: 

Kniv,  
avvik. pos: 

Korsade ben: Bindande element, 
totalt: 

1 - - - - - 0/18 (0%) 
2 1 1 - - - 2/23 (9%) 
3 2 - - - - 2/13 (15%) 
4 - 2 - - - 2/12 (17%) 
5 - 1 3 - - 3/10 (30%) 
6 - 6 15 1 3 19/24 (79%) 
7 - 3 11 3 2 14/25 (56%) 
Tot: 3 13 29 4 5 52/125 (42%) 
 
Om även de gravar där kniven placerats såsom normen föreskriver, vid den 
dödes hand eller bälte, ska ses utifrån ett jordfästningsmotiv, så präglar detta 
motiv en mycket stor grupp, nämligen femtioen gravar. Dessa avviker inte 
från övriga gravar vad gäller orientering eller kroppspositioner, men däremot 
i fråga om åldersfördelningen som framgår av tabell 8.5, vilket jag ska åter-
komma till. 

Med mer än en tredjedel av alla gravar tillförda kategorin ”jordfästa”, får 
det anses som en så stor grupp att den ambivalens som gravarna uttrycker 
inte i första hand kan förknippas med en uppfattning knuten till enskilda 
individers egenskaper. Stenar placerade på den döde eller i gravfyllningen, 
korsade ben och knivar är heller inte exklusiva motiv för Fjälkingegravfältet. 
Dessa element tycks ha förekommit även på andra platser i området under 
900-talet, vilket exempelvis framgår av Fredrik Svanbergs genomgång av 
sydskandinaviska gravar (Svanberg 2003, t.ex. 87 fig. 6; se också kap 9).  

Jag menar därför att det omfattande inslaget av ambivalens som jordfäst-
ning i olika former uttrycker, snarare bör relateras till den rådande själsupp-
fattning och/eller föreställningen om den dödes transformation.  
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Även om kremeringstraditionen inte är lika väl representerad, eller åtmin-
stone inte lika väl dokumenterad, i södra Skandinavien som i andra regioner 
(jfr Svanberg 2003), är det troligt att den grundläggande begravningsideolo-
giska strukturen var likartad. Den äldre begravningstraditionens kremerings-
element fungerade, även om det inte har varit allenarådande, som en bärande 
beståndsdel i den förkristna eskatologi där liv och död ingick i ett ständigt 
kretslopp med fruktbarhetsmetaforiska förtecken (se t.ex. B. Gräslund 1989; 
Kaliff 1997, 21-22). Även om det förkristna själsbegreppet troligen var mul-
tipelt och idén om tillvaron bortom graven synnerligen komplex (jfr t.ex. B. 
Gräslund 1989), är det tydligt att de idéer som motiverade begravningshand-
lingarna under yngre järnålder kretsade kring just själens friställande från 
kroppen som en förutsättning för till exempel skapandet av förfäder. Men 
där den äldre traditionens själsförlösande medium, i de flesta regioner karak-
täriserat av kremeringshandlingen, var tydligt, kan övergångsgravskickets 
transformationsmoment istället ha upplevts som diffust. Den kristna eskato-
logiska motivkretsen, som betonar gravens funktion för kroppens förvaring i 
väntan på Den yttersta dagen, står i tydlig kontrast till den förkristna idé-
grunden. I en miljö där båda idévärldarna är närvarande, och där traditionen 
har utmanats eller rentav ersatts av den radikalt annorlunda kristna själs- och 
dödsuppfattningen, är de ambivalenta dragen i gravgestiken högst logiska.  

Utifrån kontrasten mellan tankesystemen kan de ambivalenta uttrycken 
möjligen spegla en rädsla för den dödes fortsatta existens i vad som har upp-
levts som en alltför påtaglig och påträngande närhet till de levandes tillvaro 
(jfr Blomkvist 2002, 138-143; Hed Jakobsson 2003, 204-205). Det är troligt 
att de jordfästande elementen i första hand har riktats till den döde som me-
del för att förstärka begravningsritualens transformation, genom den hand-
fasta bindningen mellan kropp och grav.  

8.3 Åldersrelaterade strukturer 
Som tidigare framställts rymmer begravningskonceptet i Fjälkinge en vid 
variation av motiv och motivkombinationer. Utifrån konceptet konstan-
ter/variabler framträder några fenomen särskilt tydligt i förhållande till de 
begravdas ålder, varför en diskussion fokuserad kring dessa förväntas kunna 
bidra till förståelsen om socialt konstruerade åldrar eller sfärer i Fjälkinge. 

Kärl i barnens gravar 
I Fjälkinge återfanns gravfältets samtliga trettio kärl i gravar med barn upp 
till cirka två års ålder. Ytterligare ett kärl fanns i en gravliknande kontext 
utan spår av mänskliga kvarlevor. Det faktum att keramikkärl endast åter-
finns i barngravar indikerar att dessa representerade ett åldersrelaterat motiv 
som således måste förstås utifrån sociala konstruktioner av ålder.  
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Keramik är mycket vanlig i vikingatida gravar och det tycks inte föreligga 

något generellt samband mellan denna och social grupptillhörighet. I några 

fall har dock en särskilt hög keramikfrekvens noterats i barngravar, till ex-

empel i Birka (A-S Gräslund 1973, 174), på den tidigkristna gravplatsen i 

Myllymäki i sydvästra Finland (Ylönen-Peltonen 2000, 52-53) och det stora 

senvikingatida gravfältet i Grødby, Danmark (Wagnkilde & Pind 1991, 60). 

Dessa begravningsplatser tillhör alla ett, i respektive region, uttalat över-

gångsskede. 

Antalet kärl i relation till barnens ålder uppvisar ett markant spridnings-

mönster. Medan nyfödda och barn över ett års ålder endast undantagsvis 

hade fått ett kärl med i graven förekom dessa i mer än hälften av gravarna 

med barn som var mellan ett halvt och ett år gamla. I gravar med foster/för 

tidigt födda, barn äldre än två år och vuxna individer saknas de helt.  

 

 
Figur 8.7 Andel gravar med kärl i olika åldersgrupper. 

Tjugoåtta kärl är så välbevarade att de har kunnat formbestämmas. Ett enda 

kärl har vendisk importkaraktär med meanderslinga (A 1109) och övriga är 

av inhemsk vardagstyp, så kallad A IV-keramik (jfr Selling 1955, 156-208). 

Några karaktäristiska formdrag, som dock inte omfattar alla kärl, påkallar 

närmare uppmärksamhet. Ett stort antal kärl liknar till storlek och form när-

mast öronlösa muggar, lämpliga att hantera med en hand (se fig 8.8a). Fyra 

kärl är försedda med plastiska knoppar strax under mynningen (se fig. 8.8c) 

vilket gör kärlet idealiskt vid hantering med en hand, då knopparna fungerar 

som stopp för handen.  
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Figur 8.8. a: Ett litet kärl, 7,2 cm högt från A 877:2 med ett barn i åldern 0-3 måna-
der. b: Kärl med kvadratisk mynning och två pipformade hörn från A 140 med ett 3-
6 månader gammalt barn. c: Kärl med plastiska knoppar kring ¾ av mynningen. A 
268 med ett barn i åldern 0-3 månader. d: Kärl med skopformad sida från A 1092 
med ett nio månader gammalt barn. (Foto: Föfattaren, med tillstånd av Lunds Histo-
riska Museum) 

Knopparna har i alla fyra fallen placerats så att en tredjedel av mynningen 
har lämnats fri. Denna formtyp återfanns i de yngsta barnens gravar (A 505: 
foster/nyfödd, A 268: 0-3 m, A 432: 0-3 m och A 14: 3-6 m).  

Tre kärl har kvadratisk mynningsform, vars hörn i två fall har vikts lätt 
utåt så de liknar pipar (se fig. 8.8b). Denna form återfanns i något äldre barns 
gravar (A 140: 3-6 m, A 377: 3-6 m och A 64: 1,5 år). På det anglosaxiska 
gravfältet i Casteldyke, Humberside återfanns i en spädbarnsgrav ett kärl 
med spenformad pip, vilket har tolkats som ett matningskärl (Crawford 
1999, 95-96; 2000, 176). Även om det tycks unikt i sitt slag, ska fjälkinge-
barnens kärl möjligen ses som paralleller till detta fynd. De kvadratiska 
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mynningarna med pipformade hörn kan ha haft ett sådant funktionella syfte, 
liksom kärlen med knoppdekor. Ett flertal kärl hade också lätt eller tydligt 
ovalformade mynningar och/eller en osymmetriskt skopformad sida (se fig. 
8.8d). Dessa asymmetrier kan vara relaterade till tillverkningsprocessen, men 
med ledning av de andra, troligen funktionella, formtyperna kan inte en 
medveten formgivning syftande till att underlätta ätande/drickande uteslutas.  

Kärlens form antyder därmed att en primär relation mellan den begravda 
individen och specifika kärltyper, i vissa fall tydligtvis lämpade för matning, 
föreligger. Ett större antal kärl uppvisade också spår av innehåll i form av 
ytliga matskorpor, som dock inte har analyserats. Lipidrester i keramikgod-
set har analyserats av Sven Isaksson vid Arkeologiska forskningslaboratori-
et, Stockholms universitet. Sju kärl med så stor spridning som möjligt i fråga 
om placering på gravfältet, kärlform och de begravda barnens ålder valdes 
för analys. De rester som kan extraheras ur keramikgods härrör företrädesvis 
från det eller de senaste användningstillfällena (Isaksson 2007, 1). I syfte att 
fastställa om innehållet har bestått av human bröstmjölk införskaffades prov 
på sådan från Akademiska barnsjukhuset i Uppsala som jämförelsematerial, 
då denna fråga inte tidigare varit prövad.  

Resultat av lipidanalyser av förhistorisk keramik är, liksom osteologiska 
bestämningar och andra naturvetenskapligt utformade metoder, först och 
främst tolkningar. Även om ämnenas sammansättning kan fastställs med stor 
säkerhet är själva ursprunget, det vill säga i vilken typ av livsmedel de ingått, 
mer problematisk (Isaksson 2007, 3-5). 

Vid lipidanalysen kunde inga inslag av human bröstmjölk påvisas, där-
emot har fyra, eventuellt fem, av de sju kärlen innehållit en anrättning base-
rad på mjölk från idisslare med inslag av någon vegetabilie. Det lilla mate-
rialet tillåter inte några långtgående slutsatser i fråga om skillnader mellan 
åldersgrupper. Något av en tendens är dock att endast de två äldsta barnens 
kärl tycks ha innehållit någon form av växtolja och uppvisar en mer komplex 
sammansättning av fetter. I det äldsta barnets och ett av de yngre barnens 
kärl (A 229 och A 268) kunde spår av en köttanrättning ses. Den enklaste 
sammansättning av fetter återfanns i det yngsta barnets kärl (A 505) vilket 
tyder på en mindre komplex anrättning med ett fåtal ingredienser. 

De mest framträdande dragen i analysresultatet är dock att substansen i 
barnens kärl generellt tycks ha varit ovanligt fettrik och att majoriteten kärl 
troligen har innehållit mjölk med inslag av vegetabilier. Sven Isaksson 
(2007, 9-10) har i en jämförelse med liknande analyser från gravfält i Mel-
lansverige konstaterat att den höga andelen kärl som innehåller spår efter 
idisslare från Fjälkinge (i alla fall utom ett i form av mjölk), utmärker sig 
med statistisk signifikans i förhållande till de övriga materialen. Denna skill-
nad, som således inte beror på slumpen, kan naturligtvis ha sin grund i de 
olika regioner som materialen representerar men det är också möjligt att 
skillnaden mellan materialen beror på åldersstrukturen, då jämförelsemateri-
alen uteslutande härrör från vuxengravar. 
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Den symboliska innebörden av yngre järnålderns gemensamma måltider 
har en motsvarighet i gravarnas semantik och materiella kultur. Föremål med 
anknytning till måltid och/eller matlagning är ytterst vanliga i vikingatida 
gravar och har i vissa högstatusmiljöer tolkats som uttryck för den gravlagda 
individens sociala position och funktion (Isaksson 2000). Lipidanalyser har 
påvisat en generell skillnad mellan material från boplatser och från gravmil-
jöer, såtillvida att vegetabilier företrädesvis kan kopplas till vardagsdieten 
medan gravkärl i högre grad har visat sig innehålla köttbaserad föda (Isaks-
son 2000, 55-61; 2007, 1-2). Det är därmed tydligt att begravningskerami-
kens innehåll inte ska ses som en representation av den vardagliga födan, 
utan att som bärare av en självständig symbolik. Eftersom symbolikens in-
nebörd också kan anses materialiseras i föremål med anknytning till födans 
tillredning (jfr Isaksson 2000, 21-26, 55-62) finns det anledning att utgå från 
att fjälkingebarnens keramik och dess innehåll motsvarar en liknande tanke-
struktur. 

Innebörden av den rituellt viktiga första måltiden har tidigare diskuterats 
utifrån skriftliga källor (se kap 5). Mot bakgrund av denna rituals betydelse, 
vikt och spridning inom det skandinaviska området och i analogi med den 
tidigare skisserade funktionen av materialiserade definitioner, borde kärlen i 
denna gravmiljö uppfattas som materiella idébärare som konkretiserar och 
kommunicerar individens tillhörighet i hushållet och möjligen också dess 
plats i släktlinjen med hänvisning till den första måltidens arvsaspekt.  

Det är möjligen utifrån den aspekten som den vertikala strukturen i barn-
graven 952, som tidigare diskuterats, ska förstås. Barnen var, av de närlig-
gande åldrarna att döma, inte syskon och tillhörde därmed troligen inte heller 
samma familj. De har begravts samtidigt, båda omfattade av transformativt 
förstärkande element, men med varsitt kärl i respektive fotända. Om kärlen 
representerar barnets tillhörighet i släkt- och arvslinjen, kan också den verti-
kala placeringen vara ett uttryck för skilda släkt-/familjetillhörigheter. En 
sådan tolkning kan också styrkas av den generellt praktiserade rumsliga, 
horisontala organisationen i familj- eller hushållsgrupper på yngre järnål-
derns gravfält. Förutom kärlens symboliska representation av barnet som 
inkorporerad samhällsmedlem som manifesteras i gravens inre kontext, kan 
ytterligare en meningsdimension tolkas utifrån några av kärlgravarnas rums-
liga organisation på gravfältet. Den rikt varierade ritual där mat och dryck 
delades, som syftade till att upprätta och bekräfta sociala relationer mellan 
levande människor, har haft en direkt motsvarighet i måltidsrelaterade grav- 
och förfäderskulthandlingar. Placeringen av vissa kärlgravar på gravfältet 
kan styrka idén om kärlet som uttryck för en sådan kontaktyta med historien, 
förfäderna och släktlinjen.  

Förutom gravarna återfanns även ett stort antal huskonstruktioner inom 
gravfältet, företrädesvis i form av stolphål, varav ett är daterat till 400-500 e. 
Kr.  
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Figur 8.9 Den lilla huskonstruktionen med de kringliggande barngravarna med kärl. 

Det femtionio meter långa huset är ett av Skånes största dokumenterade 
långhus och tolkas som en komponent i en äldre stormannamiljö (Helgesson 
1997, 119-121). Trots tidsskillnaden mellan husets användning och gravar-
nas tillkomst, är det möjligt att minnet av denna plats kan ha varit levande 
under gravfältets bruktningstid och kanske till och med påverkat dess placer-
ing, särskilt om Helgessons tolkning av platsens historia är riktig (jfr också 
Ersgård 2006, 63). På tvären över långhusets mitt ligger ytterligare en hus-
konstruktion, bestående av fyra väggrillor i rektangel med stolphål i hörnen. 
Ett 14C-prov har givit en datering till äldre järnålder, men då provet kan ha 
varit kontaminerat (Helgesson 1996, 14) och det uppenbarligen skär långhu-
set, torde det i stället vara yngre. Huset är mycket litet, endast 4,20 x 1,90 
meter, och saknar helt fynd av boplatskaraktär.  

En föreslagen tolkning är att det mindre huset har fungerat samtidigt med 
gravfältet, möjligen som någon form av bårhus (Helgesson 1996, 14). I hu-
sets omedelbara närhet återfanns fem gravar, samtliga barngravar med kärl 
(A 268: 0-3 m, A 64: 18 m, A 14: 3-6 m, A 20: 6 m, A 1170: 9-12 m). Gra-
varnas gruppering kring den lilla byggnaden, och det faktum att ingen av 
gravarna skadar eller har skadats av huset, stöder tolkningen att dessa funge-
rat inom samma tidsmässiga sammanhang.  

Det stora huset har skurits av ett mindre antal gravar, vilket kan tyda på 
att dess exakta utbredning inte var känd vid tiden för gravfältets användning. 
Vid anläggandet av gravarna närmast kring det lilla huset har dock uppen-
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barligen hänsyn tagits till dess närvaro. Den likformighet som framträder 
bland gravarna närmast den lilla byggnaden gällande individernas ålder och 
förekomsten av kärl stärker intrycket av en meningsbärande relation mellan 
barn/kärl och den idé som huset representerar. Jag finner det inte för otroligt 
att det mindre huset har uppförts som en illustration av den historia som den 
tidigare stormannamiljön representerar, och kärlgravarnas metaforik för 
släkt- och arvslinjen förstärkts fysiskt genom återkopplingen till förfädernas 
bostadsplats (jfr Artelius 2004; Gansum 2004).  

Bärnstenens sociala metaforik  
I elva barngravar och fyra vuxengravar återfanns föremål av bärnsten, före-
trädesvis i form av enkla pärlor. Förutom pärlorna fanns också två bärn-
stenshängen, ett bikoniskt och ett i form av en torshammare. Bärnstenspär-
lorna uppträder, med undantag för grav A 351, alltid i ental även i de fall de 
ingår i uppsättningar tillsammans med pärlor i andra material. Av placering-
en att döma har samtliga bärnstensföremål, även de enstaka pärlor som inte 
ingår i större pärluppsättningar, burits runt halsen. Grav A 776, med två in-
divider, avförs här ur diskussionen eftersom graven var mycket störd  och 
bärnstenspärlan inte kan relateras till en specifik individ. Följande diskussion 
rör därmed de återstående fjorton gravarna.  

Som tidigare diskuterats i samband med föremålskonstanterna knivar och 
kärl, förekom ett fåtal undantag från regeln om dessas närvaro i fyndförande 
gravar. Av de sju undantagen innehöll sex gravar istället bärnstensföremål. 
Då dessa tycks vara de enda föremål som fungerar självständigt inom en 
föremålsförande gravkontext, oberoende av kärl- och knivkonstanternas 
omfattande symbolik, kan bärnstensmaterialet förväntas ha representerat en 
alternativ idéform eller ett parallellt motiv i gravgestiken.   

Bärnsten har, då den förekommer i olika förhistoriska gravkontexter från 
Skandinavien och övriga Europa, tidigare klassificerats som ett symbolladdat 
material (se t.ex. Meaney 1981, 67-70; Stjernquist et al. 1994, 38-39; Tilley 
1996, 315-317; Runcis 2002). Vikingatida bärnstensföremål, även i form av 
enkla pärlor som uppträder i ental, har tolkats som föremål med amulettvär-
de (Shetelig 1944; A-S Gräslund 1973, 173-174; 2005; Stjernquist et al. 
1994, 28-31; Flygerfeldt 2005; B. Jensen 2008). Det faktum att bärnsten 
också återfinns i så kallade amulettpåsar, vars funktion har tolkats som ma-
gisk och/eller skyddande, och i torshammarform talar starkt för att materialet 
i sig tillskrivits en symbolisk laddning under denna period (Lundström 1981; 
Stjernquist et al. 1994, 26 med referenser).  

En parallell företeelse är de så kallade kniv- och svärdspärlorna av bärn-
sten som har återfunnits i krigargravar och vapenofferfynd från järnålder 
både i Skandinavien och i Europa. Dessa entaliga pärlor, som har hängt i en 
snodd vid knivens eller svärdets fäste, tycks inte ha ingått i den fasta dekoren 
eller haft en praktisk funktion. De har tolkats som amuletter, avsedda att ge 
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bäraren lycka eller skydd i strid (Stenberger 1979, 524-525; Meaney 1981, 
68; J. Jensen 1982, 156-166; Stjernquist et al. 1994, 39). 

Det återkommande entalet i fjälkingegravarna och torshammaren i grav A 
991 antyder att funktionen knuten till materialet ska tolkas utifrån de ovan 
beskrivna parallellerna. 

Bärnstensförekomsten i barngravarna följer ett åldersmönster: 

 
Figur 8.10 Fördelning av bärnsten i relation till ålder. Den störda barngraven 776, 
som innehöll två individer, har utelämnats då bärnstenspärlans tillhörighet är oklar. 

En dryg tredjedel av de äldre barnen hade därmed utrustats med bärnsten, 
medan materialet endast undantagsvis återfanns bland de yngsta. Detta måste 
tolkas som att en tydlig distinktion har gjorts mellan de två åldersgrupperna, 
vilket är en av utgångspunkterna för den kommande diskussionen. 

Två av de fyra vuxengravarna med bärnsten avviker tydligt från gravfäl-
tets alla normer. Individen i grav A 176 hade avlidit i en ålder mellan trettio-
fem och sextio år, och hans/hennes begravning hör till de mest spektakulära 
på gravplatsen. Individen, som med viss reservation har tolkats som man 
(Arcini 1996, 23; Helgesson 1996, 7), hade begravts i  dubbelvikt position 
med ansiktet nedåt i norra halvan av en normalstor kista.  
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Figur 8.11 A 176. Individen med oklar könstillhörighet har begravts dubbelvikt i 
norra änden av en normalstor kista. (Foto: Bertil Helgesson, Regionmuseet Kristi-
nanstad) 

Runt halsen har han haft ett halsband bestående av glaspärlor, en 
bergkristallpärla och en bärnstenspärla. Under huvudet i pannhöjd återfanns 
en svinbete. För övrigt fanns i graven också en järnhank till ett ämbar och en 
sländtrissa. Den avvikande kroppsplaceringen, svinbeten i pannan och den 
kvinnligt kodade pärluppsättningen och sländtrissan placerar denna grav 
utanför den på gravfältet rådande begravningsnormen. Att de fysiska 
könsindikerande dragen hos just den här individen var svåra att bestämma 
med säkerhet är intressant sett i relation till gravens i övrigt avvikande 
materiella uttryck. Det ligger bortom det här arbetets ramar och syften att 
försöka presentera en rättvisande tolkning av gravens samlade uttryck, men 
förslagsvis kan det ha varit en person med kultfunktion (jfr Price 2002, 
särskilt 122-123, 179-180, 210-223) och/eller ett genus bortom de 
polariserade manligt/kvinnligt som återfinns på gravfältet i övrigt (jfr också 
Sofaer Deverenski 2006, 101). Trots att materialet endast omfattar fyra 
vuxna individer, bör det noteras att de övriga tre vuxna bärnstensbärarna är 
av kvinnligt biologiskt kön, vilket också ska ses i relation till vikingatida 
amuletters generella samband med kvinnogravar (jfr B. Jensen 2008, 155-
161). Oavsett på vilket sätt individen i A 176 har avvikit från normen i livet 
är det utifrån gravens uttryck klart att han/hon är att betrakta som en avvika-
re i förhållande till normen. 
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Figur 8.11 Den 80-åriga 
kvinnan i A 65b har be-
gravts i hockerställning i 
en endast 0,8 meter lång 
kista. (Foto: Bertil Hel-
gesson, Regionmuseet 
Kristianstad) 

Kvinnan i grav A 65:b 
var troligtvis över åttio 
år gammal vid dödstill-
fället, och är därmed 
den äldsta individen på 
gravfältet. Som tidiga-
re nämnts hade hon 
begravts i hockerställ-
ning i en extremt liten 
kista (0,8 m lång och 
0,42 m bred), och som 
enda föremål i graven 
tillvaratogs en bärn-
stenspärla under hen-
nes haka. Hennes häl-
sotillstånd har präglats 
av långt framskriden 
åldersosteoporos (ben-
skörhet). De flertaliga 
frakturer som kunde 

ses var visserligen läkta vid dödstillfället, men bör sammanlagt ha orsakat 
lång tid av immobilitet. Den kanske allvarligaste frakturen har drabbat bäck-
enringen, med fraktur på både övre och nedre pubisgrenen, som jämte ytter-
ligare frakturer på över- och underarmsben troligen orsakat en lång period av 
väsentligt inskränkt rörlighet (Arcini 1996, 15-16). Frakturernas art är myck-
et vanliga bland äldre kvinnor än i dag och tyder på att hon kan ha haft pro-
blem att röra sig obehindrat och periodvis varit mer eller mindre beroende av 
andra i sitt dagliga liv.  

De andra två kvinnorna (A 6 och A 391) placerar sig också i det övre ål-
dersskiktet inom den begravda populationen. De var över sextio respektive 
mellan fyrtio och sextio år gamla. Som framgick av kapitel 6 är det inte den 
kronologiska åldern, utan individens funktionella status som har kulturell 
relevans för ålders- eller sfärstillhörighet i textmaterialens framställningar. I 
detta avseende tycks en parallell föreligga mellan en sådan konstruktion och 
begravningsritualens sammansättning i Fjälkinge.  

Skelettmaterialet har undersökts av Caroline Arcini (1996) och komplet-
terande undersökning av barnskeletten har företagits av en studentgrupp i 
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Lund (Kloo et al. 1999). En stor del av bärnstensbärarna uppvisade Cribra 
Orbitalia, små hål i ögonhålornas tak. Den fysiologiska bakgrunden till upp-
komsten av Cribra Orbitalia är oklar men har bland annat ansetts relaterad 
till utdragna sjukdomstillstånd, oftast infektionssjukdomar, med påföljande 
allvarlig närings- och/eller järnbrist (se t.ex. Stuart-Macadam & Kent 1992; 
Wapler 1998, 72; Arcini 1999, 112). Källproblematiken som förknippas med 
tolkningen av denna fysiska observation berör såväl huruvida håligheterna 
ska hänföras till fysiologiska nedbrytningsprocesser eller ett livsrelaterat 
tillstånd, som vad ett sådant tillstånd i så fall representerar. Utan att fästa allt 
för stor vikt vid denna problematiska osteologiska parameter vill jag ändå 
påtala några uppenbara samband mellan förekomsten av Cribra Orbitalia 
och andra fysiska anomalier och den sociala gestaltningen som framträder i 
gravarna. 

I den mån skelettförändringen verkligen kan relateras till livsprocessen 
har Cribra Orbitalia hos tre av de vuxna bärnstensbärarna troligen utveck-
lats tidigare i livet, då fullvuxna skelett i mindre grad påverkas på detta sätt 
(Stuart-Macadam 1985, 392). När det gäller vuxengruppen kan således inte 
denna faktor överhuvudtaget diskuteras i relation till individens hälsotill-
stånd vid dödstillfället. Bland de femtiotvå barn som undersökts i fjälkinge-
materialet uppvisade tio tecken på Cribra Orbitalia (19,2%). Fem av dessa 
återfinns bland de tio bärnstensgravarna, vilket innebär en tydlig överrepre-
sentation i denna grupp.  

Förutom de två vuxna individerna med Cribra Orbitalia, så uppvisar sju 
av de fjorton skeletten i bärnstensgravarna indikationer på andra allvarliga 
och/eller funktionsnedsättande tillstånd. Den gamla kvinnan i grav 65b hade, 
som tidigare påtalats, flera åldersrelaterade och sannolikt handikappande 
problem, kvinnan i grav 6 hade också drabbats av artrit/artros i båda knäle-
derna, vilket troligen har påverkat hennes dagliga liv (Arcini 1996, 23-26). 
Hälften av barnen uppvisade som sagt tecken på Cribra Orbitalia. Jämfört 
med de 113 övriga undersökta individerna varav endast 25 (22%) uppvisar 
identifierbara spår av sjukdom eller trauma (vuxna med Cribra Orbitalia 
undantagna), är således sådana tillstånd kraftigt överrepresenterade bland de 
bärnstensbärande individerna.  

Relationen mellan ohälsa och bärnsten accentueras tydligast i grav 351. 
Det cirka treåriga barnet var den enda individ där ett framskridet stadium av 
Cribra Orbitalia (grad III) kunde iakttas (Kloo et al. 1999, 126). Denna in-
divid var också den enda som hade begravts med tre bärnstenspärlor istället 
för en. Individer som har utvecklat Cribra Orbitalia har, i den mån tillstån-
det kan relateras till livsprocessen, troligen överlevt en längre period eller 
återkommande perioder med allvarlig sjukdom, då sådana deformiteter inte 
hinner utvecklas vid snabba förlopp som raskt leder till döden (Stuart-
Macadam 1992, 44).   

Den stora andel fysiska sjukdomstecken som återfinns hos de bärnstens-
bärande individerna, trots att de flesta sjukdomar inte låter sig spåras i ske-
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lettmaterial (Saunders & Hoppa 1993, 134; Arcini 1999, 14-16), är en viktig 
utgångspunkt för förståelsen av bärnstenens innebörd i begravningskontex-
ten och de begravda individernas sociala sfärtillhörighet.  

En långdragen period med kraftigt nedsatt hälsa eller sjukdom medför, 
liksom hög biologisk ålder, ett gradvis närmande mot dödsögonblicket och 
den socioreligiösa transformation som döden innebär. Till skillnad från 
snabba sjukdomsförlopp eller död orsakad genom trauma, innebär det suc-
cessiva närmandet till döden en gränsöverskridande process som kan pågå 
länge, kanske under många år.  

Den i forskningssammanhang benämnda ”osteologiska paradoxen” (jfr 
t.ex. Wood 1992), det vill säga att de individer som i osteologiskt material 
uppfattas som de sjukaste och svagaste egentligen tillhör de starkare efter-
som de överlevt tillräckligt lång tid för att utveckla synbara sjukdomsspår, 
kan i detta avseende ha haft en kulturell motsvarighet för det dåtida samhäl-
let. Bärnstensförekomsten i gravarna indikerar att en utdragen period av 
ohälsa eller en långvarig åldringsprocess kan ha medfört att de individer som 
genomgick en sådan process uppfattades utifrån andra sociala begrepp än 
övriga, i högre grad levande, personer. Det är inte rimligt att tänka sig att de 
yngsta barnen, vars gravar inte innehöll bärnsten, i mindre utsträckning skul-
le ha drabbats av sjukdomar då de trots allt tillhör den avlidna befolkningen. 
Av åldern att döma har dessa individer troligen istället avlidit efter en korta-
re sjukdomstid och berördes därför kanske inte av samma begreppsförskjut-
ning som bärnstensbärarna.  

Det är också intressant att notera att ingen av de fyra individerna med lep-
ra hade försetts med bärnsten. Orsaken till att detta tillstånd möjligen inte 
helt definierats utifrån samma begrepp som andra infektionssjukdomar är 
inte möjlig att klarlägga utifrån föreliggande material. När det gäller arrange-
ringen av kroppsställning i graven föreligger dock en parallell mellan indivi-
der som drabbats av lepra och/eller annan sjukdom samt hög ålder och barn i 
en viss åldersgrupp (se nedan, särskilt tab. 8.7). 

De individer som genom sitt fysiska tillstånd kontinuerligt levde nära 
själva dödsögonblicket torde i kulturellt hänseende ha befunnits vara i ett 
ständigt gränsöverskridande tillstånd. Bärnstensbarnen uppvisade i högre 
grad än övriga begravda tecken på långdragen sjukdom och bör därför delvis 
förstås utifrån en sådan tankekonstruktion. Men de unga barnen befinner sig 
också i en parallell form av liminalitet, genom den nyliga ankomsten till de 
levandes värld. På det sättet befinner sig de gamla och de unga i liknande 
faser i det kontinuerliga, cykliska livstänkandet som genomsyrar den yngre 
järnålderns eskatologi (jfr kap 4). Båda grupperna kan i det avseendet upp-
fattas utifrån gränsöverskridande begrepp. 

Det är möjligen utifrån en sådan struktur som också grav 176 ska förstås. 
Om den kraftigt avvikande gestiken i denna grav ska tolkas som att indivi-
den har haft en funktion som inte i första hand var praktisk/produktiv, så kan 
han/hon också genom sin livsroll ha uppfattats som kontaktmedium med 
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förfäderna eller de dödas värld. Neil Price har framhållit att vikingatida kult-
specialisters gravar kan uttrycka en oklar eller överskridande genusidentitet, 
särskilt gällande föremålsuppsättningar (Price 2002, 142-149). Oavsett den 
osäkra osteologiska bestämningen, och därmed också de slutsatser som kan 
dras av individens genusmässiga sfärstillhörighet, föreligger ytterligare före-
teelser som återknyter till Prices diskussion om kultaktörers materialitet, 
nämligen den svinbete som placerats i pannan på individen i grav 176. 
Djurmasker i olika utföranden kan relateras till det kultmotiv som förknippas 
med hamn- eller skepnadsbyte (jfr Price 2002; Back Danielsson 2007). I 
några andra exempel finns samma metaforik uttryckt i gravsammanhang, 
som i den birkagrav (Bj. 959) där en halshuggen kvinna begravts med det 
egna huvudet under ena armen och en svinkäke placerad på halskotorna 
(Arbman 1943, 384; Price 2002, 206-207, se också 364-378). Price har också 
framhållit att sejdutövning, särskilt då denna företogs av män, förknippades 
med socialt problematiska koncept som ergi och nið vilka inte i första hand 
var hedrande (Price 2002, 210-223). Den dubbelvikta kroppspositionen i 
grav 176 kan mycket väl representera ett sådant socialt stigma. I den mån 
individ 176 ska förstås utifrån dessa gränsöverskridande strukturer ansluter 
också hon/han till den ovan diskuterade liminalitet som kringgärdar sjuka, 
gamla och unga (jfr Price 2002, 113, 121-122).  

Frånvaron av den i andra föremålsförande gravar obligatoriska kniven i 
vuxengravarna 176 och 65:b stärker tolkningen av dessa individers gräns-
överskridande tillvaro. Om kniven representerar ett ambivalent förhållnings-
sätt till gravens transformativa medel, så torde det i mindre utsträckning ha 
gällt övergången för de avlidna individer som genom sin livsroll eller sfär-
tillhörighet redan hade etablerad kontakt med de icke-levandes värld. Möjli-
gen är också kvinnans i grav 65:b hockerställning uttryck för denna idé, då 
positionen i antropologisk forskning ofta ses som en symbolisk fosterställ-
ning (jfr Kaliff 1997, 80 med referenser). Kvinnans ställning, och frånvaron 
av kniv, kan i så fall tolkas som att hon vid begravningstillfället var redo för 
återfödelse in i nästa värld och därmed mindre beroende av gravens och be-
gravningsritualens transformativa kapacitet, eller eventuella brist på den-
samma. Även om de enda undantagen från den obligatoriska närvaron av 
kniv i fyndförande vuxengravar återfinns bland bärnstensgravarna, bör dock 
sägas att andra enstaka tänkbara jordfästande element finns representerade. 
Ett av barnen var begravt i kista med lås (A 1121) och tre gravar innehöll 
stenar i fyllning, huvud- eller fotända (A 65:b, A 370 och A 134). Kroppsar-
rangering med korsade ben återfanns dock inte i denna grupp.  

I levande livet torde en stor del av dessa individer ha utgjort hushållens i 
ekonomiskt hänseende mindre produktiva medlemmar, på grund av biolo-
gisk hög eller låg ålder och/eller sjukdom, vilket också ansluter till den tidi-
gare diskuterade sociala konstruktionen för individer i socioekonomisk bero-
endeställning (se kap 6). Bärnstenens skyddssymbolik kan ha avsett dessa 
oförmögna individers utsatta tillvaro som kan relateras till en ekonomisk och 
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social beroendeställning i livet, men den kan lika väl ses som en markör för 
en likaledes utsatt tillvaro i den liminala sfären mellan de levandes och dö-
das världar.  

Det mest påfallande draget vad gäller bärnstensgravarnas sociala struktur 
är dock att de yngsta barnen (grupp 1 och 2), som rimligen borde uppfattas 
som de mest beroende och utsatta och de nyligast anlända till de levandes 
värld, endast undantagsvis tycks innefattas i den sfärtillhörighet som bärn-
stensmaterialet representerar. Detta förhållande ska diskuteras närmare i det 
följande. 

8.4 Sociala åldrar – sociala sfärer 
Begravningsritualerna i Fjälkinge förhåller sig till ett gemensamt referens-
ramverk av synkretistisk karaktär. Den individuella ritualen tycks ha utfor-
mats i dialog med referensverket, men med tydlig utgångspunkt i de unika 
förutsättningar som varje enskild begravning innebar vad gäller den dödes 
sociala ålder, kön, roll, och familje- eller hushållstillhörighet. Det faktum att 
variationen i fråga om vilka element som fogades samman till begravningens 
helhet har följt åldersbundna strukturer, tyder på att individens sociala roll 
och sfärtillhörighet vid dödstillfället har haft betydelse för begravningens 
utformning. De åldersrelaterade fenomen som föregående diskussion be-
handlat följer en struktur som kan tjäna som utgångspunkt för en vidare dis-
kussion om konstruktioner av sociala åldrar och sfärer i 900-talets Fjälkinge. 

En gränsöverskridande ålderssfär  
Det tillstånd av liminalitet som den tidigare diskuterade gruppen bärnstens-
bärare uttrycker, visar att begravningsritualen i hög grad utformats med hän-
syn till individens sociala sfärtillhörighet vid dödstillfället. Begravningen 
kommunicerar därmed ett socialt ”nu”, på samma sätt som de skriftliga käl-
lorna beskriver gällande samma grupp (se kap 6).  

Det är således möjligt att urskilja en social kategori människor som troli-
gen i första hand varit beroende av hushållets ekonomiskt produktiva med-
lemmar. Det är också möjligt att se närvaron av bärnstensamuletter och den 
gamla kvinnans läkta skador som att uttryck för att dessa också togs väl om-
hand inom ramen för hushållsinstitutionen.  

Denna sfär omfattar till viss del funktionellt begränsade äldre och sjuka 
vuxna, men de unga individerna som är betydligt fler i antal, utgör troligen 
en bas för denna grupp. Begravningarna tillhörande dessa lite äldre barn ger 
ett intryck av omfattande arrangering, vilket tydligast syns i de, ofta i detalj, 
noggrant tillrättalagda kroppspositionerna. Ett tillrättalagt sidoläge med lätt 
uppdragna ben är den vanligaste kroppspositionen i grupperna 3-5, i två fall 
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(A 991 och A 218 båda 1,5-3 år) har även ena handen placerats under kinden 
liksom i sovställning.  

Utsträckt ryggläge (S.1 A) är den kroppsställning som dominerar vuxen-
gravarna. Några av de vuxengravar där kroppsställningen avviker från det 
konstanta motiv som det utsträckta ryggläget utgör har redan berörts. Indivi-
den i A 176 har troligen en inom gravfältet unik bakgrund till den dubbelvik-
ta positionen, vilket möjligen också kan gälla A 363 där en man begravts på 
mage, vars gravkonstruktion dock inte ger underlag för utförligare tolkning 
(jfr dock Arcini & Jacobsson 2008). Individen i A 176, liksom den mycket 
ålderstigna kvinnan i A 65:b som begravts i hockerställning, kan därmed 
relateras till en karaktäristik som för övrigt är utmärkande för lite äldre barns 
gravar, inte bara utifrån bärnstensförekomsten utan också i fråga om kropps-
positionen. Regelrätt hocker förekommer endast i två ytterligare gravar (A 
1103: 2,5-3 år, A 349: 60+ år). De tre individer som lagts i hockerposition 
kan med ledning av åldern associeras till en gemensam social sfär represen-
terad av sjuka, unga och gamla. En liknande struktur kan skönjas i de vuxen-
gravar där kroppen lagts i de för äldre barn karaktäristiska S.2 och S.3.  

Tabell 8.6 Sammanställning av vuxengravarna med S.2, S.3 och hockerställning. 
Samtliga individer uppvisar sjukdomstecken och/eller hög kronologisk ålder. 

Anl. Ålder S Övrigt: 
99 50-60 2 Lepra 

601 60+ 2 Artrit i flera leder 
77 17-18 2 Lepra och Cribra 

729b 25-30 3 Lepra, Cribra och periostit 
349 60+ H - 
65:b 80+ H Osteoporos och frakturer 

 
Av sammanställningen framgår att av samtliga vuxna individer som arrange-
rats i S.2, S.3 eller hocker hade tre uppnått en kronologisk ålder över sextio 
år och alla utom en visade spår av sjukdom, särskilt lepra. Det finns därmed 
anledning att utgå från att valet av den dödes kroppsposition ska förstås i 
relation till den sociala sfär som individen tillhört vid dödstillfället. De (kro-
nologiskt) äldre individerna som ingår här kan, utifrån den bild som övriga 
gravar uppvisar, tolkas så att dessa på grund av fysiska eller andra tillkorta-
kommanden saknade förmåga att upprätthålla sin sociala roll eller position 
baserad på individuell prestation vid tiden för dödsfallet. Även om det inte 
föreligger underlag för att diskutera huruvida de här presenterade äldre och 
sjuka uppfattades som gränsöverskridande på det sätt som bärnstensbärarna 
gjorde, kan de i det dagliga livet ha delat social sfär. En indikation på att den 
sociala ålderstillhörigheten har definierats utifrån förmåga, snarare än krono-
logisk ålder, är att ett stort antal äldre, och även sjuka, inte har begravts ut-
ifrån den barntypiska normen. Hög kronologisk ålder är heller inte i sig lik-
tydigt med fysisk eller mental oförmåga. 



 196 

De likheter i begravningsritualen som kan ses bland barn, sjuka och äldre 
i Fjälkinge uppvisar därmed en tydlig parallell till medeltida gravmaterial 
och det skriftliga källmaterialet (jfr Jonsson 1999; in print, se också kap 6). 
De sociala begrepp som omfattat dessa individer bör därför kunna tolkas 
som en del i en stabil, eller seg, mentalitetskonstruktion.  

Samma slags uttryck för traditionskontinuitet återfinns intressant nog i 
bärnstensmaterialets beständiga symbolinnehåll och dess relation till barn 
som grupp, såväl framåt som bakåt i tiden. I Fjälkinge återfinns bärnsten 
främst i gravar med äldre individer och barn och på Lunds medeltida kyrko-
gårdar finns sammanlagt endast tre bärnstenspärlor dokumenterade i säkra 
gravkontexter, varav samtliga är småbarnsgravar (Cinthio 2002).  

Bärnstenstraditionens kontinuitet i gravkontexter kan i viss mån följas i 
högmedeltid genom den personliga religiösa rekvisita som radbanden ut-
gjorde under denna period (Dahlerup Koch 2000, 111, 117). Kontinuiteten 
från den förkristna bärnstenstraditionen till den kristna gravrekvisitan indike-
rar att den traditionella idéformen, i detta fall med en ny religiös valör, över-
levt ett radikalt religionsskifte. Inom den senare skandinaviska folktraditio-
nen ansågs bärnstenen skydda barnet bland annat från sjukdom, smärta vid 
tandsprickning och från att bli bortbytta innan de var döpta (Tillhagen 1983, 
203, 244-245; Swahn 1999). Traditionen med rötter i folktron har praktise-
rats långt fram i 1900-talet och tycks förankrad i den förkristna föreställ-
ningsvärlden. Faktum är att samma relation mellan barn och bärnsten även 
har kunnat beläggas från stenålder och äldre järnålder (jfr Stjernquist 1996; 
Runcis 2002). Frågan om en traditionsform kan vidmakthållas genom så lång 
tidsrymd, även om det rituella innehållet har varierat, får dock tills vidare 
lämnas öppen.  

Grupperna 3-5 uppvisar stor variation i gravarnas uttryck, både vad gäller 
orientering, kroppsställning och föremål. I de äldsta barnens gravar, grupp 5, 
kan en orientering mot det vuxna gravuttrycket skönjas, då det bara är i den-
na barngrupp som enstaka redskap och dräktdetaljer förekommer. Den tydli-
gaste markören är dock anslutningen till vuxengravarnas semantik genom 
förekomsten av knivar i tre gravar (A 705, A 134 och A 350). Det är också i 
denna åldersgrupp som gravplatsens två torshammare återfinns (A 350 och 
A 991, båda 1,5-3 år gamla).  

Traditionellt skulle man kunna tolka de mer omfattande pärluppsättning-
arna som finns i två av gravarna (A 350 och A 351) i denna grupp som mar-
kerade representationer av individernas (kvinnliga) genus. Men med tanke 
på den oklara könstillhörigheten hos mannen/kvinnan i grav 176 som tidiga-
re diskuterats, som också bar en pärluppsättning, är det  ytterst tveksamt om 
de förenklande dikotomierna manligt/kvinnligt är relevanta kategorier inom 
den sociala sfär som tydligtvis omfattat både individ 176 och större delen av 
individerna i grupperna 3-5. Jag finner det troligt att dessa individers sociala 
kön inte följer samma definitioner och innehåll som det kvinnliga/manliga vi 
är vana vid att kategorisera (jfr Lewis-Simpson 2008). I övriga vuxengravar 
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tillhör dock pärluppsättningarna de individer vars biologiska könskaraktärer 
utan reservation har tolkats som kvinnliga.  

Gravarna i grupperna 2-4 präglas markant av närvaron av matkärl, som 
finns i mer än hälften av dessa gravar. Kärlet kan, som tidigare diskuterats, 
ses som en materialiserad definition av den begravdes sociala ålder och till-
hörighet i familj- eller släktlinjen i analogi med den rituella första måltiden. I 
begravningssammanhanget uttrycker också gravarna med kärl en förstärkt 
återkoppling till historien och förfäderna, både genom den accentuering av 
släktlinjen som barnets kärl representerar och i fem fall också genom placer-
ingen nära den lilla huskonstruktionen som kan ses som en symbolisk repre-
sentation för den äldre boplatsen.     

Det kollektiva behovet av återknytning till en grupps historia och ur-
sprung har ansetts öka i perioder av politisk eller annan instabilitet (Arons-
son 2004; Persson 2009). I detta fall är det barn, företrädesvis från några 
månader till ett år gamla, som genom begravningsritualen aktiverats som 
kontaktupprättare mellan den levande och den historiserade befolkningen 
under den turbulenta period som kristnandeprocessen representerar. 

Frågan återstår dock, varför upprättandet av en sådan kontakt sker genom 
begravningsritualer konstruerade för just denna åldersgrupp. En förutsättning 
för att gravobjektet tilldelas en sådan roll i begravningsritualen torde vara att 
individen först etablerats i det levande samhället genom vederbörliga passa-
geritualer. Den mångfald av passageritualer som kringgärdade barnets tidi-
gaste sociala liv (se kap 5) tyder på att introduktionen hade karaktären av en 
fas, snarare än som under medeltid vid ett givet tillfälle. Då barnen i grupp 5 
är mellan ett och ett halvt och tre år gamla, är det rimligt att utgå från att de 
har genomgått större delen av introduktionsstadiets ritualer. Kärlbarnen är 
generellt något yngre än bärnstensbarnen, även om absoluta gränsdragningar 
varken är produktiva eller möjliga att göra. Dessa yngre barn, genom vilkas 
begravningar återkoppling till förfäderna sker, har rimligen etablerats i hus-
hållet åtminstone genom den första rituella  måltiden. Det är dock möjligt att 
dessa individer fortfarande befann sig mitt i den introduktiva barndomsfasen 
vid dödstillfället och därigenom sågs som fördelaktiga aktörer vid återupp-
rättandet eller bekräftandet av banden mellan förfäderna och det levande 
hushållet eller kollektivet. 

De äldre barnen, i grupperna 3-5 och delar av grupp 2, kan genom be-
gravningsritualernas konstruktion ses som gränsvarelser ur olika aspekter. 
Bärnstensbarnen har troligen tillhört en sådan kategori även i levande livet, 
vilket är mindre klart vad gäller de mindre barnen. Begravningsritualernas 
konstruktioner för de nyfödda i grupp 1 ger möjligen anvisning därom, då 
grupperna 1 och 2 bär vissa gemensamma drag.  
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Hushållets yngsta – nyfödda eller socialt ofödda? 
De nyfödda spädbarnens gravar (grupp 1) skiljer sig från de äldres i två av-
seenden: gravarna har ett avvikande homogent gravspråk och en mer marke-
rad kristen gestik. Av samtliga arton gravar i denna grupp var fjorton orien-
terade i väst-östlig riktning, femton var föremålslösa och av de sexton där 
kroppsställningen kunde bedömas låg tolv i ryggläge. En av de nord-sydliga 
gravarna (A 314) var en dubbelbisättning med ett tre till sex månader gam-
malt och ett nyfött barn, där båda lagts tätt samman på sida i den för äldre 
barn karaktäristiska sovställningen. I detta fall tycks dubbelbegravningen 
utformats enligt normer som huvudsakligen relaterar till det äldre barnet. 

Tabell 8.7 Antal östvästliga, fyndlösa, rygg-gravar i respektive grupp. Procent utgör 
andelen bestämbara gravar inom varje kategori. 
Gr: Tot: Best.s.: Best.or.: S.1: Öv.or.: 0 föremål: 
1 18 16 18 12 (75%) 14 (78%) 15 (83%) 
2 23 20 22 10 (50%) 12 (55%) 13 (57%) 
3 13 10 12 1 (10%) 2 (17%) 6 (46%) 
4 12 10 12 1 (10%) 2 (17%) 2 (17%) 
5 10 7 10 1 (14%) 2 (20%) 2 (20%) 
6+7 49 48 49 40 (83%) 19 (39%)  17 (35%) 
Tot 125 111 123 65 (59%) 51 (41%) 55 (44%) 
 
Sammanställningen ovan visar att de yngsta barnens gravar är väst-östligt 
orienterade i nära dubbelt så hög utsträckning som genomsnittet för hela 
populationen. Också grupp 2, till vilka gränsen till grupp 1 i praktiken är 
flytande, ligger väl över genomsnittet. Vad gäller samorganisationen mellan 
S.1 (ryggläge) och öst-västlig orientering, så är dessa element över lag i hög 
grad koordinerade (se tab. 8.1). De vuxnas gravar utmärker sig härvidlag 
genom att samtliga individer begravda i öst-västligt orientering ligger rygg-
läge, detta är dock den vanligaste kroppsställningen även i nord-sydliga gra-
var inom denna åldersgrupp.  

De yngsta spädbarnens gravar karaktäriseras också genom en mycket låg 
föremålsfrekvens. Endast tre av de arton gravarna i grupp 1 innehöll något 
som helst föremål, nämligen kärl i två fall (A 505 och A 388) och två glas-
pärlor i ett fall (A 227). Även om föremålens roll i begravningsritualen gene-
rellt anses minska mot slutet av vikingatiden, troligen som en följd av ökan-
de kristna influenser på begravningspraktiken, är frånvaro/närvaro av före-
mål ett mycket problematiskt element att använda i diskussioner kring be-
gravningsritualers religiösa aspekter. Även om diskussioner kring diffusa 
begrepp som ”social status”, som gärna utgår från just föremålsförekomst, 
har ett begränsat vetenskapligt värde så kvarstår faktum att barngravar är 
påfallande fyndfattiga genom hela förhistorien (jfr t.ex. Sellevold et al. 1984, 
208-212). Huruvida en föremålslös grav ska förstås utifrån hierarkiska socia-
la strukturer eller utifrån religiösa termer är därmed en mycket problematisk 
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fråga. Båda perspektiven förefaller synnerligen svårbelysta om man arbetar 
med enskilda gravar, ett större gravmaterial kan dock ge möjlighet till jämfö-
rande analys av fler element inom en samlad kontext. 

Vad som tydligast skiljer spädbarnen i grupp 1 från samtliga andra ål-
dersgrupper i Fjälkinge är den höga andelen gravar med samtidig förekomst 
av väst-östlig orientering, ryggläge och avsaknad av föremål. En samman-
ställning av andelen (bestämbara) gravar inom respektive åldersgrupp med 
samtidig förekomst av dessa tre element klargör förhållandet: 

 
Grupp 1: 10 av 16 gravar (63 %) 
Grupp 2: 8 av 20 gravar (40 %) 
Grupp 3-5: 1 av 27 gravar (4 %) 
Grupp 6-7: 8 av 48 gravar (17 %) 
Totalt: 27 av 111 gravar (24 %) 

 
De östvästliga gravarna med samtidig förekomst av ryggläge och avsaknad 
av föremål i den yngsta spädbarnsgruppen utgör en mer än tre gånger så stor 
andel av gruppen jämfört med den övriga populationen.  

Sextioåtta av de sjuttionio begravda barnen i Fjälkinge har bedömts som 
spädbarn (<1 år), vilket är en för vikingatida gravmaterial mycket hög siffra 
(jfr kap 7.1). Det stora antalet spädbarn, och de idékoncept som manifesteras 
i dessas gravar, ansluter i mycket hög grad till de strukturer som återfinns på 
de tidiga kyrkogårdarna. Det är tydligt att de nyfödda barnens gravar i sig 
själva utgör ett kristet färgat motiv inom denna synkretistiska traditionskon-
text. 

De begravningsmotiv som gestaltas i barngravarna är tydligt relaterade till 
ålder. De drag av liminalitet, ambivalent själs- eller dödsuppfattning och den 
vida variation av motiv som de vuxnas och de äldre barnens gravar kommu-
nicerar är påfallande frånvarande i de yngsta barnens gravar. Då det inte är 
rimligt att utgå från att åldersgruppernas gravars skiftande semantik är rela-
terade till familjer eller grupper av människor med olika religiös självbild, 
som i så fall skulle ha drabbats av helt olika barnadödlighetsfrekvens, måste 
förklaringen sökas i den kulturella uppfattningen av barndomens sociala 
konstruktion.  

De tidigare diskuterade motivkretsar som kan knytas till bärnstensföremål 
och matkärl omfattar de nyfödda spädbarnen i mycket begränsad utsträck-
ning. Både kärl och bärnsten förekommer i väst-östligt orienterade gravar, 
om än i mindre utsträckning än i nord-sydliga. Innebörden av dessa föremåls 
närvaro i graven står därmed inte i konflikt med de idéer som den väst-
östliga orienteringen representerar. Ändå förekom inga bärnstensföremål och 
endast två av matkärlen i de yngsta spädbarnens gravar. 

Det är endast i spädbarnsgruppen (1) som S.1B är den vanligast före-
kommande kroppspositionen (se tab. 8.4). Denna typ av ryggläge karaktäri-
seras av ett icke-strikt uttryck, vilket hos spädbarnen framförallt represente-
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ras av att den dödes knän har fallit lätt ut åt sidorna. Som tidigare nämnts, 
kan detta tolkas som att kropparna inte har svepts, eller inte arrangerats för-
utom att de lagts på rygg i graven. Materialet är för litet för att dra några 
långtgående slutsatser av detta, annat än att ställningen förekommer spora-
diskt i andra grupper men dominerar endast i grupp 1. Denna, eventuellt 
illusoriska, brist på arrangemang ska ses i relation till den homogenitet eller 
brist på individuell variation som dessa gravar i övrigt uttrycker. Det är tyd-
ligt att de minsta barnens gravar kommunicerar mycket svaga uttryck för de 
strukturer som har föranlett den individuella variationen i övriga åldersgrup-
pers begravningsritual, till förmån för en kristet färgad homogen begrav-
ningsritual men med lägre grad av arrangering. 

Tabell 8.8 Framträdande drag i gravarrangemanget i förhållande till ålder. 
 Foster/nyf. 

(n=18) 
0-6 m. 
(n=37) 

9 m.- 3 år 
(n=23) 

Vuxna 
(n=49) 

V-ö or. 67% 43% 19% 37% 
Kärl 18% 43% 52% 0% 
Bärnsten 0% 5% 35% 8% 
 
Utifrån den tidigare förda diskussionen kan detta möjligen innebära att de 
nyfödda i högre grad fortfarande befann sig i ett tillstånd eller sfär utanför 
den som annars är karaktäristisk för större barn samt äldre och/eller sjuka 
individer. Det är av avsevärd vikt att inte förknippa en sådan konstruktion 
med den dåligt definierade termen ”låg social status”, i bemärkelsen ”mycket 
lite värd”. Utifrån ett cykliskt livstänkande är det rimligare att se dessa barn 
som ännu socialt ofödda, i väntan på att genom passageritualernas transfor-
mation bli till i kulturell mening. 

Inom ramen för en barndomskonstruktion som innebär ett utdraget intro-
duktivt skede, och i vars början barnutsättning är socialt accepterad, ter sig 
en begravning i händelse av oväntat dödsfall i denna fas troligen motsägelse-
full. Etnografiska studier har visat att uppfattningen om ointroducerade indi-
vider generellt också är intimt bunden till när- eller frånvaro av ritualer i 
samband med fysisk död. Om individen ännu inte har fästs vid livet genom 
vederbörliga ritualer tycks heller inte ritualer för transformationen tillbaka 
till ursprunget vara nödvändiga, eftersom man aldrig i kulturell mening har 
flyttats därifrån (se t.ex. van Gennep 1960 [1909]; Ucko 1969). Det framstår 
som rimligt att tolka frånvaron av spädbarn som syns på förkristna begrav-
ningsplatser från yngre järnålder som uttryck för en sådan livs- och dödsupp-
fattning. Den konsekventa frånvaron av de minsta barnen (se kap 7) kan då 
tillskrivas kombinationen av kollektivistiska begravningsmotiv och att späd-
barn inte ansågs vara i behov av begravningsritualens transformation, snara-
re än att de genom sin förmodade ”låga sociala status” inte hade förtjänat 
den. 
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Trots de många spädbarnsgravarna i övergångstidens Fjälkinge uttrycker 
dessa ett svagt eko av en sådan traditionell mentalitet. Även om de allra 
yngsta spädbarnen trots allt begravdes, har begravningsritualens utformning 
mer karaktären av kristen formalia än den tydliga gravobjektsuppfattningen 
som med agentfunktioner, individuell variation och ambivalens kommer till 
uttryck i övriga åldersgruppers gravar.   

8.5 Mellan två traditioner 
Man kan därmed konstatera att en inte oväsentlig del av samhällets kollekti-
va idéer och behov uttrycks och manifesteras i barnens gravar. När det gäller 
återknytning till historien tycks denna ha realiserats via de individer som 
avlidit under inkorporationsstadiet och som genom sitt liminala tillstånd 
hade etablerad kontakt med båda världarna. Behovet av en sådan återupprät-
tad kontakt speglar också tydligt den ideologiska turbulens som kristnande-
processen innebar. Torshammaramuletter i gravar har tolkats utifrån en lik-
nande idégrund (jfr Staecker 1999a; 1999b). Närvaron av två sådana i Fjäl-
kinges gravar stärker bilden av en mentalt och ideologiskt turbulent period, 
med oklar eller utmanad bild av gravens transformativa medel och kapacitet 
och ett ökat behov av återkoppling till ursprunget. Utan våldsamma eller 
separatistiska aktioner uttrycker gravarna i Fjälkinge den ideologiska svaj-
ning som den komplexa perioden innebar.  

Det kristna begravningsidealet framstår som tydligast artikulerat i de 
yngsta spädbarnens gravar, vilka också saknar den variation av motiv som 
finns representerad i de äldre barnens gravar. Barnen i Fjälkinge har av sin 
samtid inte uppfattats som en homogen massa; den sega mentalitetsstruktur 
som omfattat de lite äldre barnen framträder i tydlig kontrast till adaptionen 
av nytänkande som präglar de yngsta spädbarnens gravar. Det är inte rimligt 
att se de skilda uttrycken som konsekvener av oliktänkande individers eller 
gruppers religiösa självbild, i så fall hade man kunnat förvänta att de olika 
ideologiska elementen skulle vara mer jämnt fördelade över åldersgrupperna. 
Av detta skäl kan man möjligen se de yngsta spädbarnens gravar som kristen 
formalia, uttryck för en anpassning av handlingsmönster till nya ideologiska 
grundformer, eller möjligen mer konkret som uttryck för lojalitet med andra 
grupper eller tongivande personer i området. Den omfattande inklusionen av 
spädbarnen i reguljära begravningskontexter måste således främst förstås 
som en av kristnandeprocessens ideologiska, snarare än mentalitetsmässiga, 
konsekvenser. 
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9. I kyrkans närhet – Kattesundskyrkogårdens 
sociala topografi  

9.1 Rumslig ideologi och social hierarki  

(…) materialet ger vid handen att barnen blivit gravsatta efter olika principer, 
om nu det är fråga om principer i detta sammanhang. Möjligheten finns också 
att barnen gravsatts enbart utifrån praktiska överväganden. (…) En tendens 
tycks dock vara att spädbarn till stor del erhållit sådana gravplatser som an-
sågs vara förnämligt belägna på kyrkogårdarna, det vill säga nära kyrkobygg-
naden och i öster. (Nilsson 1994, 85, 87)  

 
Bertil Nilssons slutsats angående det medeltida barngravskicket är i hög grad 
representativ för den medeltida gravforskningen i allmänhet. Trots att det 
stora flertalet forskare har noterat spädbarnens avvikande placering är det 
mycket få som har försökt sätta in detta barngravskick i ett ideologiskt sam-
manhang, även om den ofta förekommande placeringen intill kyrkans kor 
eller längs långväggarna satts i samband med de värderingsprinciper som 
strukturerat det medeltida kyrkogårdsrummet. I det fåtal arbeten där frågans 
bakgrund ägnats uppmärksamhet har emotionellt inriktade förklaringar 
kommit att dominera: spädbarnsgravarnas placering tolkas i första hand som 
känslouttryck för föräldrakärlek (t.ex. I. Karlsson 1988; Olsson 2002, 46-
47). 

Roberta Gilchrist (1994) har, med utgångspunkt i det medeltida England, 
diskuterat hur socialhierarkisk klassificering av människor kunde aktiveras 
genom förhållandet mellan den mänskliga kroppen och rumslig organisation. 
Hennes studie visar bland annat att leprahospitalen till en början inte bara 
placerades avskilt från stadsbebyggelse i smittskyddande syfte, de valda 
platserna hade också tydligt exponerade lägen vid exempelvis broar, vägar 
och stadsportar vilket troligen ska förstås som illustrerade framställningar av 
sjukdomens sociala och religiösa stigma. Gilchrist menar att en sådan ge-
staltning hade ett pedagogiskt syfte, nämligen att förmedla det renhetsideal 
som var en central aspekt av den kristna ideologin (Gilchrist 1994, 47-49). 
Grundläggande för resonemanget är det meningsbärande förhållandet mellan 
människokroppen och rumslig distribution som riktad ideologisk framställ-
ning, vilket torde vara giltigt även för organisationen av de döda i det mest 
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laddade av områden inom den kristna rumsuppfattningen: kyrkan och dess 
kyrkogård. 

Den medeltida kyrkogården kan beskrivas som ett minneslandskap där in-
teraktionen mellan gravar, sakral kontext och åskådare är central. Föreställ-
ningen om skärselden, som formaliserades något senare än den här aktuella 
tidsepoken, underströk beroendeförhållandet mellan de dödas välgång bor-
tom graven och de efterlevandes förböner. Men även tidigare har den av-
gränsade sakrala sfären med sitt drag av beständighet och delvis publika 
aspekter kunnat aktivera sådana minnesfunktioner. Minneslandskapet med 
sina fasta topografiska referenspunkter (avgränsningar, byggnader, synliga 
gravmarkörer etc.) genererade en ständig återaktivering av de ideologiska 
markörernas hierarkiska budskap, som också tillgängliggjordes för den en-
skilde åskådaren genom personliga referenser till döda anförvanters plats på 
kyrkogården (jfr t.ex. Geary 1994; Gilchrist & Sloane 2005, 30-45, 184-
201). Minneslandskapet har  därmed haft alla förutsättningar att fungera 
också som en arena för ideologisk förmedling. Det är därför av stor vikt att i 
den mån det är möjligt söka identifiera sändare och mottagare för de ideolo-
giska budskap som ryms i kyrkogårdens sociala organisation.   

Flera insatser har gjorts under senare tid i syfte att analysera social struk-
tur på de medeltida nordiska kyrkogårdarna (t.ex. I. Karlsson 1988; Vrete-
mark 1992; Kieffer-Olsen 1993; Andrén 2000; Jonsson 1999; in print; 
Cinthio 2002). Två arbeten är av särskild betydelse för den här aktuella dis-
kussionen, nämligen Kristina Jonssons (1999; in print) studier kring sociala 
konstruktioner och Anders Andréns (2000) analys av kyrkogårdsrummets 
sakrala värdeaspekter. 

Jonsson har i sin analys av kyrkogårdar från såväl Jämtland och Norge 
som Skåne diskuterat hur social topografi gestaltats inom kyrkogårdsrummet 
och därigenom kunnat identifiera sociala strukturer bortom förenklade ge-
nusdikotomier eller socialekonomiska hierarkier. Hennes resultat visar att 
svårt sjuka eller handikappade individer, som på goda grunder också kan 
antas ha varit socioekonomiskt dysfunktionella, främst kan relateras till bar-
nens sociala sfär i fråga om gravars utformning och placering. Jonsson me-
nar att denna struktur som kan ses i begravningsområdets disposition är en 
konsekvens av det levande samhällets sociala konstruktioner. Då Jonssons 
material främst härrör från tidig- och högmedeltid är hennes resultat av sär-
skilt värde, eftersom det indikerar att samma slags åldersrelaterade strukturer 
som tidigare diskuterats gällande det senvikingatida gravfältet i Fjälkinge 
(kap 8) kan ha haft giltighet också under den medeltida perioden. 

De flesta studier av det medeltida gravskickets sociala aspekter utgår im-
plicit från kyrkogårdsrummets rumsligt värdemässiga dimension, vilket möj-
ligen kan vara en konsekvens av det faktum att det medeltida konforma 
gravspråket gav mycket lite utrymme för andra, idag identifierbara, indivi-
duella uttryck än just rumslig distribution. Andrén (2000) har dock, som 
tidigare nämnts, formulerat en explicit teori kring denna ”närheten till det 
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heliga” som organisatorisk princip för den hierarkiska värderingen av kyrko-
gårdsrummet. Denna princip kommer att fungera som ett analytiskt verktyg i 
den kommande fallstudien och diskussionen. 

Föreliggande fallstudie syftar till att skapa en förklaringsram till barn-
gravskicket under tidigkristen medeltid genom jämförande diskussion kring 
ideologiska principer och social och religiös praxis, med utgångspunkt i en 
kyrkogårdsmiljö från sent 1000-tal i Lund. Till skillnad från de flesta sociala 
analyser kommer inte särskild uppmärksamhet riktas mot de individer som 
utifrån avvikande kroppslängd eller resurskrävande gravformer kan antas ha 
tillhört samhällets elit, då det får anses som relativt välbelagt att dessa har 
haft möjlighet att kvalificera sig som värdiga en plats i kyrkans närhet ge-
nom sin ekonomiska ställning (jfr t.ex. Mårtensson 1976, 112-114; Andrén 
2000). Frågan är istället hur barnens gravar förhåller sig till det sakrala 
rummet och den ideologiska manifestation som jag menar att kyrkogårdsmil-
jön förmedlar.  

9.2 Materialets bakgrund 

Det tidiga Lund och Trinitatis kyrkokomplex 
Omkring år 990 e. Kr. grundas staden Lund i närheten av Uppåkra, den äldre 
centrala handels- och hantverksplatsen i området. Staden grundades på ini-
tiativ av kung Sven Tveskägg och dess snabba utveckling följde samma 
mönster som andra städer grundade på kungligt initiativ i England, Norge 
och övriga Danmark under samma period (Cinthio 2002, 22-27). Förfarandet 
vid stadens grundande tyder på att bakomliggande politiskt och religiöst 
betingade ambitioner har förelegat som kan relateras till det danska rikse-
nandet, i vilket den kyrkliga institutionen ingick som ett grundläggande or-
ganisatoriskt och ideologiskt kontrollinstrument (Blomqvist 1951, 46-47; 
Anglert 1995, 10, 51-56). 

Inte så långt från kungsgården anlades också vid samma tid en träkyrka, 
troligen redan då helgad åt Treenigheten och Frälsaren (Trinitas, Salvator). 
Träkyrkan uppfördes troligen också på kungligt initiativ som utgångspunkt 
för de visiterande missionsbiskoparnas verksamhet i det östdanska området 
(Cinthio 1996, 7-10).  

Maria Cinthio har bearbetat det totala arkeologiska materialet från trinita-
tisområdets kyrkor och kyrkogårdar, som efter hundra år av undersökningar 
har kommit att bli relativt omfattande. Hon har därvid kunnat upprätta ett 
kronologiskt relationsschema, framför allt grundat på dendrokronologi och 
stratigrafiska förhållanden över de fysiska lämningarna, som ger en god bild 
av kyrkornas och kyrkogårdarnas inbördes tidsmässiga och organisatoriska 
relation (Cinthio 1992; 1996; 1999; 2002). Den äldsta kyrkogården var i 
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bruk från 900-talets sista decennium fram till reformationen 1536. 1104 gra-
var har bedömts tillhöra den äldsta perioden (ca. 990-1050/60). Då detta 
område endast är delvis undersökt finns det dock anledning att uppskatta det 
faktiska antalet gravläggningar under perioden till det dubbla (Cinthio 1996, 
9; jfr dock Kriig 1987 som uppskattar antalet gravläggningar till 3400). Kyr-
kogården kring Trinitatiskyrkan hade sin största utbredning under detta tidi-
gaste skede och uppvisar ett ytterst heterogent gravskick vilket möjligen 
delvis kan tillskrivas stadens innevånares skiftande bakgrunder. Heterogeni-
teten måste dock kanske främst betraktas som ett uttryck för en ännu inte 
konsoliderad kristen begravningstradition.  

Oavsett befolkningsunderlag kan den äldsta perioden i Lunds historia 
närmast beskrivas som ett etableringsskede. Kring år 1050 sker dock en 
mycket omvälvande organisatorisk förändring i samband med inrättandet av 
biskopssätet i Lund som kommer till särskilt tydligt uttryck i Trinitatiskyr-
kans område. Kring åren 1020/30 påbörjas bygget av Trinitatisträkyrkans 
efterträdare i sten, som invigs någon gång före år 1060, i samband med att 
Skåne, jämte Blekinge och Bornholm bildar ett eget stift under biskop Hen-
rik med säte i Lund. Kring tiden för inrättandet av biskopssätet byggs ett 
flertal träkyrkor i staden, varav två inom Trinitatiskyrkans område. Det är 
denna centralplats för utövandet av den nyetablerade biskopsmakten med en 
biskopskyrka i sten, en stavkyrka i söder och en i öster med tillhörande kyr-
kogårdar som den vidare diskussionen kommer att centreras kring.  

De båda stavkyrkorna, som till skillnad från de flesta andra inte kom att 
ersättas av stenkyrkor, och vars patronicier därför är okända, uppfördes båda 
kring mitten av 1000-talet och lades ned i början av 1100-talet. Den omorga-
nisation som medförde nedläggningen av de båda stavkyrkorna kan troligen 
tillskrivas ytterligare en kyrkoorganisatorisk förändring, nämligen inrättan-
det av ärkebiskopsdömet, i början av 1100-talet (Mårtensson 1976, 130-131; 
Cinthio 2002, 101-108, 140).  

De tre kyrkorna inom samma tomtområde utgjorde troligen delar i en 
större organisatorisk helhet, med den nybyggda biskopskyrkan som nod. Ett 
argument för att så var fallet är att platsen för de då nedlagda kyrkogårdarna 
senare kom att disponeras av klostret som inrättades vid Trinitatiskyrkan på 
1100-talet (Wallin 1989; Cinthio 1996,14). De tre kyrkorna med tillhörande 
begravningsplatser bör därför inte ses som separata, traditionella försam-
lingskyrkor, utan som delar i en större enhet styrd av samma kyrkofaderliga 
hand under perioden cirka 1050-1100. Den organisatoriska och rumsliga 
närheten till biskopsmakten har således stor betydelse för förståelsen av kyr-
kogårdarnas ideologiska uttryck. 

Frågan om vilka människor som begravdes vid de tre kyrkorna på trinita-
tisområdet under perioden cirka 1050-1100 har behandlats i flera arbeten 
(t.ex. Mårtensson 1976; Cinthio 1992; 1999; 2002; Andrén & Carelli 1998; 
Andrén 2000). Meningarna går, som tidigare nämnts, något isär vad gäller de 
begravda populationernas etniska och/eller social bakgrund. Då frågan inte 
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är av avgörande betydelse här, ska jag begränsa diskussionen till några fak-
torer som är av visst intresse för den fortsatta tolkningen. Begreppet ”tradi-
tionsgrupp” används här som beteckning för en odefinierad grupp människor 
som av social, etnisk eller annan bakgrundsorsak i hög grad delar begrav-
ningsnorm. 

Gravarna vid den äldsta Trinitatiskyrkan av trä (ca. 990-1050) kommuni-
cerar ett relativt heterogent gravspråk. Gravläggningar med olika specifika 
element är fördelade till olika delar av kyrkogården. Gravar som försetts 
med kol återfinns exempelvis centrerade i kyrkans närhet medan tråg- och 
stockkistor, gravar med gravkäppar och individer med lepra har placerats i 
kyrkogårdens yttre område (Arcini 1999, 118-120; Cinthio 1999, 33-37; 
2002, 44-98; Andrén 2000, 13-14). När Trinitatiskyrkan vid 1000-talets mitt 
ersätts av efterföljaren i sten flankerad av de två stavkyrkorna i söder respek-
tive öster, sker tydligtvis också en församlingsmässig omstrukturering vilket 
framförallt framgår av begravningstraditionerna på respektive kyrkogård. 
Tråg- och stockkistor kommer ur bruk, med några få undantag, och ersätts av 
plankkistor. Den traditionsgrupp som företrädesvis gravlades i närheten av 
den äldre Trinitatiskyrkan i trä tycks också i fortsättningen begravts i sten-
kyrkans närhet där träkolsgravar är väl representerade, medan element som 
återfanns i den äldsta kyrkogårdens ytterkanter, det vill säga individer med 
lepra och gravar med gravkäppar, i mycket hög utsträckning kom att kon-
centreras kring den östra stavkyrkan (den s.k. Kattesundskyrkan). Gravkäp-
par förekommer endast undantagsvis vid stenkyrkans gravplats och saknas 
helt i gravarna kring den södra stavkyrkan, där istället träkolsgravar före-
kommer frekvent (Cinthio 1999, 21, 33-37 fig. 2:7-2:8). De tre samtida be-
gravningsplatsernas gravar uttrycker således delvis olika normativa traditio-
ner, varav samtliga kan spåras till den äldsta begravningsplatsen. De indivi-
der som kom att begravas vid Kattesundskyrkan hörde troligen till samma 
traditionsgrupp som de som ursprungligen placerades i den äldsta kyrkogår-
dens ytterkanter (jfr Cinthio 1999, 36-37).  

Tre dopbrunnar dokumenterade i anslutning till Trinitatiskyrkan och den-
drokronologiskt daterade till denna omstruktureringsfas (1060+/-5 respektive 
1063+/-5: Cinthio 1996, 10; 1999, 28-29) vittnar om biskopens aktiva närva-
ro, då det vid denna tidpunkt endast var biskopar som hade doprätt (Holm-
berg 1990, 26-27). Trinitatiskyrkan i sten bör därför betraktas som biskopens 
representationskyrka och de två stavkyrkorna som underställda denna inom 
samma förvaltning (Mårtensson 1976, Cinthio 1999, 21; 2002, 110). Då 
valet av plats för begravning av enskilda individer under denna tidiga period 
snarare baserades på social tillhörighet till en viss kyrka än territoriell indel-
ning av socknar, vilket senare blir fallet (Andrén 1984, 53-66), kan man 
konstatera att Kattesundskyrkogården förmodligen inte i första hand hyste 
förvaltningens mest välbeställda grupp människor, och troligen heller inte de 
mest teologiskt lärda, även om dessa inte kan tillskrivas så specifika epitet 
som ofria eller obesuttna. Däremot kan man, inte minst utifrån det faktum att 
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nästan samtliga samtida lepragravar som identifierats inom området hör till 
Kattesundskyrkan, tala om en övergripande social struktur där människors 
uppfattade sociala och/eller religiösa värdighet har haft betydelse för försam-
lingstillhörighet och för distributionen av gravplatser. 

Kattesunds kyrka och kyrkogård 
Den östra stavkyrkans kyrkogård, härefter kallad Kattesundskyrkogården, 
utmärker sig särskilt i det att den är näst intill totalundersökt och att gravar-
na, i jämförelse med den södra stavkyrkogården, var mycket välbevarade 
(Arcini 1999; Cinthio 1999; 2002, 118). Den cirka tjugosju meter långa kyr-
kans konstruktion består av takbärande stolprader utmed långhus- och kor-
väggar samt kraftiga, rundade väggstavar i ek (Blomqvist 1963, 16-25; Mår-
tensson 1976, 116-122). Några meter väster om kyrkobyggnaden fanns rester 
av ytterligare samtida stolphål vilka har tolkats som lämningar efter en 
klockstapel (Blomqvist 1963, 26; Cinthio 1996, 11; se fig. 9.1).  

Runt kyrkan dokumenterades gravläggningar på alla sidor. Gravplatsen är 
i princip totalundersökt sånär som på två längsgående stråk strax norr om 
kyrkobyggnaden (se fig. 9.1). Kvarliggande schaktbänkar i ett rutnät i kyr-
kogårdens södra del har dock inte markerats på de här redovisade ritningarna 
(se istället Blomqvist 1963).  

Förhållandena för bevaring av benmaterial var mycket goda vid Katte-
sundskyrkan i jämförelse med exempelvis den södra stavkyrkans gravar 
(Arcini 1999; Cinthio 2002, 118). Skiftande utgrävnings- och dokumenta-
tionsmetoder har dock medfört en viss osäkerhet gällande ett antal individers 
exakta placering inom området. Materialet omfattar som mest 338 begravda 
individer vars närvaro representeras dels av känd gravplats och osteologiskt 
uppskattad dödsålder, dels enbart genom förekomst av skelettrester med 
oklar placering inom området och dels genom känd gravplacering men där 
åldern inte alltid har kunnat uppskattas genom kistans eller skelettets storlek 
eftersom gravar i schaktkant inte undersöktes i sin helhet (se kap 3.2). Jag 
kommer därför företrädesvis att arbeta med de 321 gravar där gravplatsen 
har kunnat fastställas med relativt god säkerhet genom fältdokumentationen 
och där individens ålder har kunnat uppskattats genom osteologisk bedöm-
ning (247 individer) eller kistans/skelettets mått (74 individer/gravar: se 
vidare kap 3.2). Uppgifter om biologisk ålder och sjukliga förändringar, 
framförallt lepra, har hämtats från Arcinis opublicerade och publicerade 
material (om kriterier för åldersbedömningen, se Arcini 1999, 49-53). Osteo-
logiska respektive arkeologiska åldersbedömningar kommer att redovisas 
separat. 

Inför den rumsliga analysen har en uppdelning av kyrkogården i zoner fö-
retagits i väderstreckskvadranter och en yttre och inre zon (se fig 9.1).  
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Figur 9.1 Zonindelning av Kattesundskyrkogården. Inre området motsvarar ett av-
stånd på cirka två meter från kyrkväggen. Gravarnas storlek och form är stiliserade.  

Zonindelningen kan bidra till att synliggöra rumsliga mönster, även om 
gränsdragningen är artificiell och resultaten snarast ska uppfattas som ten-
denser gällande den rumsliga fördelningen av gravar. Gravgrupper eller för-
tätningar av individer i en viss ålder kommer därför att diskuteras i komplet-
terande syfte för vidare utredning av dessa tendenser. Arbetsmetoden utgörs 
därmed av en jämförande analys av individers uppskattade dödsålder, och i 
vissa fall även hälsotillstånd, och den rumsliga distributionen vilken senare 
ska diskuteras utifrån principen om ”närheten till det heliga”. Generella och 
specifika uttryck i gravspråket inom kyrkogården bidrar också till förståelsen 
av människors förhållningssätt och handlingar i samband med begravningen, 
varför även sådana uttryck kommer att framställas i förhållande till kyrko-
gårdsrummet och senare i förhållande till sociala kategorier.  
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9.3 Fasta normer – fast övertygelse? 

Ett homogent gravspråk 
Den del av begravningsritualen som företogs i samband med jordandet av de 
döda vid Kattesundskyrkan kan beskrivas som påfallande homogen till sin 
grundstruktur i förhållande till den äldre Trinitatiskyrkogården. Homogenite-
ten på denna gravplats har också särskilt framhållits i tidigare studier (Mår-
tensson 1963a, 43-48; 1976, 115; Cinthio 2002, 88, 125). De döda hade med 
få undantag arrangerats med armarna utsträckta längs sidorna och i samtliga 
dokumenterade fall med huvudet i väst. Ett mycket stort antal kistgravar har 
dock drabbats av störningar, troligen av djur, varför skelettdelarna i många 
fall var totalt omrörda. En mindre andel individer hade begravts utan kista 
medan den absoluta majoriteten var begravda i plankkistor, oftast med tra-
petsoid form. Tre tråg/stockkistor dokumenterades i områdets nordvästra 
hörn (Mårtensson 1963a, 44-48; 1976, 115).  

I enstaka fall har föremål lagts i graven eller suttit i de kläder i vilka den 
döde begravts (se Mårtensson 1963a; Mårtensson 1976). Samtliga gravar 
med föremål har återfunnits på kyrkogårdens södra del, med undantag för 
P220 i norr som innehöll en kniv. 

Det är också inom områdets södra del, främst utmed den södra långhus-
väggen och i ett stråk strax väster om kyrkan, som gravar anlagda på träkol 
har dokumenterats. Träkol förekommer sporadiskt i gravar på alla medeltida 
gravplatser i Lund, men mest frekvent vid den intilliggande södra stavkyr-
kan. Cinthio har tagit fasta på träkolstraditionens starka förankring i det ang-
losaxiska kulturområdet och menar därför, framförallt med stöd av den södra 
stavkyrkans homogena gravskick, att begravningsplatsen kan ha fungerat för 
en avskild grupp människor med engelskt ursprung under perioden före 1050 
(Cinthio 2002, 117-120). Med tanke på mängden engelska specialister som 
bevisligen fanns i det tidiga Lund, och vars närvaro är tydligt representerad i 
den omfattande myntningsverksamheten (Malmer 2003), kan en sådan hypo-
tes vara rimlig (jfr dock Andrén 2000, 14). Den resurskrävande handlingen 
att förse kista eller gravschakt med en bädd av träkol har föranlett tolkningen 
att denna tradition även representerar ekonomiskt välbeställda individer, 
vilket även stöds av de begravdas kroppslängder och av att samtliga träkols-
gravar i Lund från perioden i fråga har återfunnits i kyrkobyggnaders närhet 
(Andrén 2000; Cinthio 2002, 115-120). 

Det kanske mest utmärkande elementet för Kattesundskyrkogården är den 
stora andel gravar som försetts med gravkäppar (ca. 40% av samtliga gra-
var). Till skillnad från träkolsgravarna är dessa jämnt spridda över hela 
gravområdet (jfr Cinthio 2002, 112) och återfinns hos gravlagda oavsett 
ålder eller hälsotillstånd. Gravkäpparnas symboliska innebörd är alls inte 
enkel att tolka; det är dock möjligt att en referens till framställningar av på-
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nyttfödelsen inom det kristna symbolspråket föreligger. Den kristna metafo-
riken återfinns bland annat i liturgiska framställningar av knoppande träd 
eller stavar och det tillika grönskande Kristi kors som den ultimata represen-
tationen för uppståndelsen och det eviga livet efter döden (Cinthio 2002, 68-
87). Det är också möjligt att de nyttjade trädslagen, framförallt hassel, hade 
parallella, traditionellt förankrade symbolreferenser (Mårtensson 1963a, 48; 
1976, 107-111; se också G. Andersson 2004, 110 med referenser). 

Det kraftigt varierande antalet käppar i de enskilda gravarna skulle kunna 
indikera att käpparna burits av personer i gravföljet som sedan lagt dem i 
graven. En sådan tolkning av stöds bland annat av en parallell från Bayeux-
tapeten där personerna i ett gravfölje ses bära snarlika gravkäppar (Cinthio 
2002, 83-87). Den vida variationen gällande käpparnas placering, såväl i 
som utanför kistorna och såväl under som över både kroppar och kistor 
(Mårtensson 1963a, 48-53; 1976, 105-108), kan ses som ett uttryck för att 
nedläggandet inte har skett i anslutning till samma moment vid de olika be-
gravningarna, utan snarare som en icke-standardiserad del av begravnings-
förfarandet. Om tolkningen är riktig tyder det stora antalet gravkäppar på 
Kattesundskyrkogården, och samtida praktik vid andra kyrkogårdar, på att 
seden fick ett snabbt och stort genomslag. Med referens till såväl tradition 
och vardagslivets cykliska gång som till den kristna bildvärlden, kan grav-
käppens metaforik för den kristna återuppståndelsen mycket väl ha framstått 
som begriplig och tilltalande för en nykristen befolkning. Kanske gällde det 
särskilt för den illitterata befolkningsgrupp som kunskapsmässigt stod utan-
för den lärda kristendom som praktiserades av samhällets elit och kultspecia-
lister. 

Den övergripande gravgestiken är således påfallande homogen gällande 
såväl gravars orientering, kroppsställning som kistornas konstruktion. Även 
träkol och gravkäppar förekommer i sådan utsträckning att de kan ses som 
fasta inslag i begravningsmiljön. De enstaka föremålens placering i sydligt 
belägna gravar ska kanske förstås i anknytning till träkolsgravarna inom 
samma område och den relation som tycks föreligga mellan södra delen av 
kyrkogården och begravningar av ekonomiskt mer välbeställda individer. 
Detta förhållande kan ses som ett uttryck för kyrkogårdsrummets socialhie-
rarkiska konnotationer, vilket jag ska återkomma till. 

Ambivalenta uttryck 
Det är av avsevärd vikt att i den mån det är möjligt också ta ställning till 
begravningsritualers riktning: av vem och för vilket syfte utfördes olika 
handlingar vid graven? Roberta Gilchrist och Barney Sloane (2005) har 
framhållit att den kristna begravningsritualens delar kan relateras till såväl 
kyrkans specialister som till privata aktörer i hemmiljön. Det homogena 
gravskick som i stor utsträckning praktiserades i det medeltida Europa ger 
vid handen att lokaliseringen och grävandet av graven samt själva jordsätt-
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ningen till största delen utfördes av de kristna kultspecialisterna enligt ett 
fast liturgiskt mönster. Iordningställandet av kroppen och kistan tycks där-
emot i högre utsträckning representera mer privata begravningshandlingar, 
utförda i hemmet av icke-specialister (Gilchrist & Sloane 2005, 7, 219-228; 
jfr dock Geary 1994, 2). Med utgångspunkt från de gravkäppar som troligen 
placerades i graven av de individer som utgjorde gravföljet i samband med 
själva jordandet, ska dessa icke-specialisters förhållande till döden och gra-
ven i någon mån diskuteras i det följande.  

Käpparnas varierande placering i gravarna kan vara ett slumpmässigt re-
sultat av ett avsiktslöst nedkastande av käpparna i kista eller schakt. Stadigt 
återkommande formationer talar dock mot en sådan förklaring (jfr Mårtens-
son 1963a, 48-52; 1963b, 92; 1976, 105-112). Käpparna har placerats såväl i 
kroppens längd- som tvärriktning, ibland även samlade i knippen. Påfallande 
ofta, då fler än en käpp förekommer, har dessa dock placerats så att två eller 
flera korsar varandra. Anders W. Mårtensson har velat se formationerna som 
framställningar av runtecken (Mårtensson 1963a, 48-52; 1963b, 92; 1976, 
105-112). Formationerna kan dock inte tillskrivas ett sådant specifikt me-
ningsinnehåll utan analogistöd eller utgångspunkt i mer bärkraftigt jämförel-
sematerial. Med ledning av den tidigare diskussionen kring fjälkingemateria-
let kan det vara rimligare att se själva korsformationen som ett uttryck för 
övergångstidens dubbla och i någon mån ambivalenta förhållningssätt till 
relativt nyetablerade begrepp kring döden, graven och transformationen som 
övergångstiden representerar. Mårtensson har tidigare framställt de olika 
typer av käppformationer som återfinns på kyrkogården (Mårtensson 1963a, 
55-61, fig. 31-40). Jag ska här endast diskutera den enklare och tydligare 
korsformationen med två korsade stavar som placerats över eller under 
kropp eller kista.  

Med utgångspunkt i dokumentationsmaterialet från undersökningarna av 
Kattesundskyrkogården kan åtminstone sjutton gravar med käppar i enkel 
korsformation noteras. Jag vill dock framhålla att fler fall kan ha funnits och 
att otydligt dokumenterade fall har utelämnats här. Av figur 9.3 framgår att 
alla dessa gravar ligger i kyrkogårdens yttre zon, utom en som ligger nära 
gränsen till den inre zonen. Denna distribution, även om det faktiska antalet 
gravar med korslagda käppar kan vara högre, antyder att formationen är re-
sultatet av medvetna handlingar och att motivet i första hand kan relateras 
till de individer som inte begravts i kyrkans omedelbara närhet.  

Fem gravar där den dödes ben istället har lagts i kors kan tjäna som ut-
gångspunkt för en vidare förståelse av korsformationens funktion i begrav-
ningssammanhanget. Som tidigare nämnts tycks denna kroppsställning inte 
vara exklusiv för Fjälkinge och Lund, även om någon genomgång av jämfö-
relsematerial inte har varit möjlig att göra här.  
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Figur 9.2 Spädbarn, 3-6 mån, 
med korsade underben i grav utan 
kista (T169). Barnet hade be-
gravts över individ T127, men 
gravfyllning tycks ha funnits 
mellan skeletten varför det troli-
gen inte är en dubbelbegravning. 

Eftersom praktiken tycks ha 
förekommit på flera platser 
under sen vikingatid/tidig 
medeltid (jfr kap 8) får man 
utgå från att betydelsen har, 
åtminstone i någon utsträck-
ning, varit allmänt känd och 
varit en del i förhållningssättet 
till döden och graven under 
övergångsperioden. 

Bedömningen av kroppspo-
sitioner är problematisk i detta 
material eftersom skelettde-
larna i kistorna i många fall 
var totalt omrörda, vilket in-
nebär att fler fall kan ha förelegat än de anförda fem. Spädbarnet i grav T169 
(3-6 mån) i områdets yttre sydvästliga zon hade dock gravlagts utan kista 
och kroppens läge var till synes intakt, varför underbenens korsade läge får 
bedömas som ursprungligt (fig. 9.2). I den relativt ostörda kistgraven P124 
(kvinna 20-25 år) återfanns också en lepradrabbad kvinna med korsade, näst 
intill tvinnade ben.  

I gravarna T45 och T16 (kvinna 40-80 år, barn 4-5 år) återfanns indivi-
dernas lårben respektive underben i korsat läge. Båda kropparnas position 
tycks vara rubbade, i T45 var skelettdelarna till och med så omrörda att man 
måste fråga sig om lårbenen kan ha lagts i detta läge vid ett senare tillfälle än 
själva begravningen. Det är naturligtvis möjligt att formationerna har åstad-
kommits av små gnagares aktivitet i kistorna, eller är en effekt av att krop-
parna har varit svepta, men gravarnas spridning inom kyrkogården talar dock 
för en annan tolkning. Samtliga fem gravar där korsade ben kunde ses var 
belägna utmed kyrkogårdens ytterkanter. T16 låg intill den dokumenterade 
avgränsningen i öster, T45 och T169 låg i södra ytterområdet, P124 och 
P307 (man 17-20 år) i kyrkogårdens nordvästra hörn (se fig 9.3). 
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Figur 9.3 Distribution av gravar med korslagda ben och gravkäppar. 

Gravar från Fjälkinge där den dödes ben korsats har här tolkats inom ramen 
för ett jordfästande uttryckskomplex (se kap 8). Konsekvensen av en sådan 
förståelse är att de/den begravande i något avseende tillskrivs ett ambivalent 
förhållande till döden, livet efter detta och/eller den begravda individens 
eller gravens transformativa möjligheter. I den mån samma förståelsegrund 
kan anses bärkraftig även gällande Kattesundskyrkogården tycks det tidigare 
diskuterade motivet att fästa den döde vid graven genom korsmarkeringen i 
vissa fall också ha fått en förstärkt eller vidgad betydelse inom den tidig-
kristna begravningsritualen, genom kombinationen med den återfödelsesym-
bolik som gravkäppen kan ha representerat. 

Liksom i Fjälkinge förekommer i några fall i Kattesund också att stenar 
placerats i gravens eller kistans huvud- eller fotända. Vad gäller stenar som 
placerats i medeltida kyrkogårdsgravars huvudände betraktas dessa vanligen 
som nischstenar eller huvudstöd, vars funktion var att rikta den dödes blick 
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rakt fram/upp. Denna idé relateras till uppståndelsemotivet på samma sätt 
som ryggläget och den väst-östliga orienteringen och återfinns på medeltida 
kyrkogårdar i hela Nordeuropa (Kieffer-Olsen 1993, 143-145). Det är där-
med oklart huruvida Kattesundsgravarnas stenar ska förstås utifrån denna 
uppståndelserelaterade praktik eller det jordfästande uttryckskomplex som 
korsformationerna troligen representerar. Då stengravarna återfinns såväl i 
kyrkans närhet som i kyrkogårdens ytterkant, kan inte heller några slutsatser 
dras med ledning av den rumsliga fördelningen i detta material. Frågan får 
därför tills vidare lämnas därhän.  

Inom den medeltida eskatologin grundlade de dödas påtagliga sociala 
närvaro också en mer fysiskt konkret uppfattning om den dödes fortsatta 
existens, vilket resulterade i en utbredd gengångarföreställning. Denna grun-
dades troligen i att begravningens passagemoment inte ansågs fullbordat 
förrän kroppen förmultnat, vilket kan dröja upp till ett år efter begravningen 
(Binkski 1996, 139; Caciola 1996; Gilchrist & Sloane 2005, 199-202). Idén 
om vem som riskerade att gå igen relaterade främst till hur den begravdes 
värdighet och själsliga tillstånd vid dödstillfället uppfattades (Caciola 1996, 
27). Det fanns således individbundna bevekelsegrunder för att fästa den döde 
vid sin grav, troligen både i syfte att skydda levande från döda och under-
stödja den avlidnes transformation. 

Placeringen av gravar med korsade gravkäppar och korsade ben visar att 
de föreställningar som föranlett en sådan handling inte har omfattat de indi-
vider som begravts i kyrkobyggnadens närhet. Istället finns en tendens till en 
korrelation mellan dessa element, särskilt korsade ben, och en placering i 
kyrkogårdens ytterkanter. Också detta förhållande kan relateras till den hie-
rarkiska struktur som, genom placeringen i förhållande till kyrkobyggnaden 
och den kult som förrättades där, tillskrev individer olika själslig värdighet. 

9.4 Det sakrala rummet som social arena 

Social ålder som rumslig organisatorisk princip 
Den rumsliga struktur som gravar med föremål, kolbädd samt korslagda 
käppar eller ben utgör, visar att begravningar som förlagts till kyrkogårdens 
inre och yttre områden uppfattats delvis olika, om betydelsen av dessa ele-
ment har tolkats rätt. Det finns därför anledning att fråga sig om, och i så fall 
hur, sociala begrepp kring exempelvis ålder också har utgjort en organisato-
risk faktor för den rumsliga distributionen. 

I den följande framställningen har totalt 321 individer inräknats, vars ål-
der har kunnat bedömdas och vars gravplats med rimlig säkerhet kunnat 
fastställas. Kyrkogårdsrummet har indelats i åtta zoner, fyra inre (zon 1) och 
fyra yttre (zon 2), där den innersta zonen sträcker sig cirka två meter från 
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kyrkoväggen. Den inre zonen omfattar totalt nittiotvå begravda individer (62 
osteologiskt och 30 arkeologiskt bedömda) och den yttre sammanlagt 229 
individer (185 osteologiskt och 44 arkeologiskt bedömda). Tabellerna 9.1a-c 
visar åldersfördelningen av de här bearbetade 321 individerna inom kyrko-
gårdens respektive zoner. 

Tabell 9.1a Osteologiskt bestämda individer. 50+ innebär att medeltalet för det 
uppskattade åldersintervallet är >50 (individer med angiven ålder 20-80 år, det vill 
säga ”vuxen” är ej medräknad i gruppen 50+). 

Zon Spb 1-5 år 5-10 år 10-15 år Vuxen 50+ 60-80 år Tot. 

NV1 1 (100%) - - - - - - 1 

SV1 - - - - 4 (80%) - 1 (20%) 5 

NÖ1 16 (64%) 3 (12%) 2 (8%) 2 (8%) 2 (8%) - - 25 

SÖ1 16 (52%) 6 (19%) 2  (6%) - 7 (23%) - - 31 

         

NV2 9 (15%) 8 (14%) 1 (2%) 6 (10%) 21 (36%) 7 (12%) 7 (12%) 59 

SV2 2 (5%) 3 (7%) 2 (5%) 4 (9%) 27 (61%) 5 (11%) 1 (2%) 44 

NÖ2 - - 1 (4%) 3 (11%) 17 (61%) 2 (7%) 5 (18%) 28 

SÖ2 4 (7%) 5 (9%) 6 (11%) 1 (2%) 33 (61%) 3 (6%) 2 (4%) 54 

Tot: 48 (19%) 25 (10%) 14 (6%) 16 (6%) 111 (45%) 17 (7%) 16 (6%) 247 

Tabell 9.1b Arkeologiskt bestämda individer enligt angivna mått. 
Zon ”Spb”  

(<60 cm) 
”Barn”  

(60-130 cm) 
”Vuxen”  

(> 130 cm) 
Tot. 

NV1 3 2 - 5 
SV1 6 - 1 7 
NÖ1 7 5 - 12 
SÖ1 3 2 1 6 

     
NV2 1 3 4 8 
SV2 1 3 11 15 
NÖ2 1 2 3 6 
SÖ2 2 2 11 15 
Tot: 24 (32%) 19 (26%) 31 (42%) 74 
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Tabell 9.1c Totalt antal individer, arkeologiskt och osteologiskt bestämda. 
Zon Spb  Barn Vux. (inkl. äldre)  Tot. inom zon 

 
NV1 4 (67%) 2 (33%) - 6 
SV1 6 (50%) - 6 (50%) 12 
NÖ1 23 (62%) 12 (32%) 2 (5%) 37 
SÖ1 19 (51%) 10 (27%) 8 (22%) 37 

     
NV2 10 (15%) 18 (27%) 39 (58%) 67 
SV2 3 (5%) 12 (20%) 44 (75%) 59 
NÖ2 1 (3%) 6 (18%) 27 (79%) 34 
SÖ2 6 (9%) 14 (20%) 49 (71%) 69 
Tot: 72 (22%) 74 (23%) 175 (55%) 321 

 
Zonernas ålderssammansättning är, som framgår av tabellerna 9.1a-c, ytterst 
heterogen. Gruppen vuxna (15-50 år) utgör mer än hälften av de osteologiskt 
bedömda individerna i de yttre zonerna, förutom i NV2, vilket jag ska åter-
komma till. Det föreligger också en skillnad mellan norra och södra halvan 
av kyrkogården, i det att en betydligt större andel vuxna har begravts i söder 
än i norr (71 i söder och 40 i norr av de osteologiskt bedömda vuxna).  

Det är av väsentlig betydelse att uppmärksamma att förhållandet mellan 
åldersgrupperna ”spädbarn”, ”barn” och ”vuxna” inom zonerna inte ändras 
med mer än några procentandelar då de osteologiska och arkeologiska be-
stämningarna läggs samman (jfr tabell 7.1a-c). Detta med undantag för de 
gravglesa zonerna SV1 och NV1, med sammanlagt endast tolv respektive 
sex dokumenterade gravar, där det uppskattade antalet spädbarnen utgör 
omkring hälften av de begravda individerna endast då arkeologisk och osteo-
logisk åldersbestämning vägs samman. Av detta bör man kunna dra slutsat-
sen att den osteologiskt bestämda testgruppen i stort kan ses som representa-
tiv för den sammanlagda begravda populationen.  

Yngre vuxna individer under femtio år har därmed i första hand gravlagts 
söder om, och en bit från, kyrkobyggnaden. Av de fjorton dokumenterade 
vuxengravarna inom den södra zonen närmast kyrkan är sju träkolsgravar. 
Könsbestämningen, som har kunnat göras på tio av de fjorton träkolsgravar-
na, antyder att män kan ha begravts på träkolsbädd något oftare än kvinnor 
(7 män, 3 kvinnor). Endast ett (arkeologiskt definierat) ”barn” återfanns 
bland träkolsgravarna (T176). Samtliga vuxna som begravts med träkol i 
zonen närmast kyrkan, och vars ålder har kunnat bestämmas närmare, är 
relativt unga (T86: man 20-25 år, T106: kvinna 25-30 år, T120: kvinna 25-
30 år, T132: kvinna 35-40 år), därtill kommer två vuxna individer vars ålder 
inte har kunnat bestämmas närmare (T114 och T174: 20-80 år) och ytterliga-
re en arkeologiskt bedömd ”vuxen” (T138). Sex träkolsgravar återfinns i de 
sydöstra och sydvästra ytterzonerna, samt en nordöst om kyrkan. Av dessa 
ligger tre i närheten av zongränsen och tre mer perifert.  
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Det är företrädesvis yngre vuxna som begravts med träkol nära kyrkan i 
söder, vilket tidigare diskuterats utifrån jämförelse med andra lundamaterial 
och tolkats utifrån sociala termer av Andrén (2000) och utifrån traditionsur-
sprung av Cinthio (2002). De båda tolkningarna har det gemensamt att oav-
sett om de begravda har tillhört en mer diffust definierad grupp ekonomiskt 
välbeställda, som Andrén föreslår, eller företrädesvis yrkesspecialister med 
anknytning till det anglosaxiska kulturområdet som Cinthio argumenterar 
för, finns det ingen anledning att ifrågasätta förhållandet mellan individerna i 
träkolsgravarna och dessas tillhörighet till en socialt eller ekonomiskt mer 
välbeställd samhällsgrupp. Man bör också notera att detta element endast i 
undantagsfall har omfattat begravningsritualer för barn och äldre individer. 
Större andelen individer som begravts med träkol nära kyrkan tycks istället 
ha befunnit sig i en livsfas vid dödstillfället som kan antas ha varit yrkes- 
och försörjningsmässigt produktiv.  

Av de trettiotre individer som på osteologisk grund har bedömts vara fem-
tio år eller äldre är endast en begravd i zonen närmast kyrkan (grav T165 i 
SV1). Till skillnad från de yngre vuxna är betydligt fler av de äldre indivi-
derna begravda i kyrkogårdens norra del än i söder (21 i norr och 12 i söder). 
Större delen av dessa äldre återfinns i kyrkogårdens nordvästra ytterhörn (14 
individer). Det är således möjligt att en distinktion har förelegat mellan vux-
na som kan antas vara i arbetsför eller i andra avseenden produktiv ålder och 
de äldre varav åtminstone någon del kan antas ha passerat en sådan livsfas. 
Denna bild styrks också av det faktum att samtliga individer med identifier-
bara spår av lepra också är begravda i kyrkogårdens norra del (se fig. 9.4), 
och inte sällan tillsammans med äldre individer och barn, vilket jag ska åter-
komma till.  
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Figur 9.4 Distribution av gravar med äldre (>50 års ålder) och lepradrabbade indivi-
der. 

Underlaget gällande barn i åldersgrupperna 1-5, 5-10 och 10-15 år är för litet 
för att några långtgående slutsatser kring rumsfördelningen ska kunna dras. 
En generell tendens är dock att dessa åldersgrupper i första hand är begravda 
utanför den innersta zonen (24 arkeologiskt och osteologiskt bedömda 
”barn” i zon 1 och 50 i zon 2). Nio av de tjugofem barnen som på osteolo-
gisk grund bedömts tillhöra åldersgruppen 1-5 år är dock begravda i zon 1 i 
närheten av kyrkans kor (3 i NÖ och 6 i SÖ) medan åtta är begravda i kyr-
kogårdens nordvästra hörn.  
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Figur 9.5a Distribution av gravar med spädbarn som bedömts vara i foster- eller 
nyföddhetsstadium (d.v.s. yngre än fyra veckor). Endast osteologiskt bedömda indi-
vider markerade. 

Också gruppen 5-10 år är representerad i den innersta östra zonen (4 av 14 
åldersbestämda individer) men en betydande del av denna grupp återfinns i 
zon SÖ2 (6 av 14 individer) där de yngre vuxna annars dominerar. Också 
åldersgruppen 10-15 år, vars sociala tillhörighet till barnsfären kan ifrågasät-
tas, är huvudsakligen begravd utanför zon 1, utom två individer som grav-
lagts i NÖ1 (2 av 16 åldersbestämda).  

Det mest distinkta förhållandet mellan rumsordning och ålder kan dock 
ses i fördelningen av spädbarnens gravar. Av de sammanlagt fyrtioåtta osteo-
logiskt bedömda spädbarnen är trettiotre (69%) begravda inom zon 1, och av 
dessa ligger alla utom ett i öster kring kyrkans kor. Om arkeologisk och os-
teologisk bedömning vägs samman framgår att spädbarnen utgör hälften 
eller mer av alla begravda inom zon 1 (67% i NV1, 50% i SV1, 62% i NÖ1 
och 51% i SÖ1), det vill säga inom två meters avstånd från kyrkobyggnaden. 
De spädbarn som begravts i kyrkans närhet tenderar också att vara yngre än 
de som begravts i områdets yttre zon (se fig 9.5a-b), vilket i det följande ska 
relateras till kyrkogårdsplaceringens ideologiska motiv.  
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Figur 9.5b Distribution av spädbarn (<1 år) som har bedömts ha passerat fos-
ter/nyföddhetsstadiet (d.v.s. äldre än fyra veckor). Endast osteologiskt bedömda 
individer markerade. 

De kyrkogårdszoner som här skapats med linjalens hjälp kan endast påvisa 
generella strukturer gällande fördelningen av människor i olika åldrar inom 
kyrkogårdsrummet. Det är i alla fall tydligt att spädbarnen är markant domi-
nerande inom den inre zonen, särskilt kring koret i öst, och att dessa i all-
mänhet är yngre än de mer perifert placerade spädbarnen. Det har också 
framgått att grupperna äldre och yngre vuxna inte i första hand har begravts 
på samma plats. Yngre vuxna dominerar i söder medan äldre oftare har be-
gravts i samma område som de lepradrabbade, norr om kyrkan. Här finns 
också en tendens till placering av barn i åldern ett till fem år, även om den 
översiktliga zonindelningen inte är så tydlig i detta avseende. I det följande 
kommer därför fyra rumsligt organiserade och framträdande grupper eller 
förtätningar av vissa åldersgrupper användas som utgångspunkt för den vida-
re diskussion kring de generella strukturer som zonindelningen låter ana (se 
fig. 9.6).  
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Figur 9.6 Placeringen av gravgrupper eller förtätningar av åldersgrupper, nummer 1-
4 (mörkare grått). Kontrastgruppen som diskuteras i texten har markerats med ljusa-
re grått norr om grupp 1. 

Liksom i Fjälkinge tycks individers hälsotillstånd eller funktionella ålder ha 
haft betydelse vid begravningen. I detta fall är det den rumsliga distributio-
nen som är framträdande, inte minst vad gäller de lepradrabbade individerna. 
I skelettmaterialet kunde spår av lepra konstateras på nio individer, samtliga 
begravda norr om kyrkan. Skelettförändringarna periostala pålagringar och 
Cribra orbitalia är, i den mån de kan uppfattas som relaterade till livsproces-
sen, oklara symtom på ett ohälsotillstånd hos den drabbade individen, före-
trädesvis relaterade till långvariga infektionssjukdomar (se kap 8). Även om 
inte alltför stor vikt kan läggas vid dessa diffusa faktorer vars genes inte kan 
säkerställas, redovisas de här jämte all annan tillgänglig osteologisk informa-
tion.  

Närmast kyrkan i det yttre nordvästra området ligger sju gravar varav fyra 
nästan på rad efter varandra i öst-västlig riktning (gravgrupp 1, se fig. 9.6). 
Gravarna är inte markant avskilda, men ligger samlade med de fyra längsgå-
ende vuxengravarna i söder och de övriga tre strax nordöst om dessa (P316: 
man 60 år, Cribra orbitalia; P317: kvinna 45-60 år, lepra och artros; P329: 
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man 50-60 år; P330: 12-14 år, lepra; P331: 3 år, Cribra orbitalia; P332: 4-5 
år, periostala pålagringar och Cribra orbitalia; P333: kvinna 60-80 år). Av 
de sju individerna uppvisade två spår av lepra, varav den ena också lidit av 
artros. Samtliga vuxna kan hänföras till åldersgruppen äldre, utom tonåring-
en med lepra. I gruppen återfinns också två barn, tre och fyra/fem år gamla, 
båda med periostala pålagringar och/eller Cribra orbitalia. Ålders- och häl-
sokaraktäristiken inom grupp 1 skiljer sig markant från exempelvis de indi-
vider som begravts omedelbart norr om denna grupp (P315: man 25-30 år; 
P328: spädbarn 6-9 mån; P327: kvinna 25-30 år; P326: barn 1-5 år; P325: 
nyfödd; P343: man 35-40 år). Dessa vuxna individer är påtagligt yngre och 
friskare och barnen yngre i denna konstrastgrupp (markerad i fig. 9.6 med 
ljusare grått strax norr om grupp 1). Att inga sjukdomstecken har noterats 
inom denna grupp kan möjligen i sig vara relaterat till individernas ålder, då 
de individer som blir gamla också som bekant hinner genomleva fler sjuk-
domar.  

Gravgrupp 2 är, till skillnad från grupp 1, rumsligt avgränsad från andra 
gravar och återfinns rakt norrut från kyrkans mittparti utmed den nordväst-
gående stig som troligen har lett fram till kyrkans nordportal (se t.ex. fig. 9.6 
där den dokumenterade stenläggningen är markerad i nordvästra hörnet). I 
denna grupp återfinns sex individer vars ålders- och hälsotillstånd korrelerar 
med gravgrupp 1 (P344: 3-6 mån, periostala pålagringar; P345: man 60-80 
år, lepra; P346: 8-9 år, periostala pålagringar och Cribra orbitalia; P350: 
man 30-40 år, periostala pålagringar; P351: man 50-60 år, lepra; P352: kvin-
na 60-80 år, artros och kilformade kotor). De vuxnas ålder är påfallande hög 
och här finns också bland annat två lepradrabbade och en individ med artros. 
Också här återfinns två barn. Samtliga individers skelett inom denna grupp 
uppvisar fysiska anomalier. 

Grupperna 1 och 2 har en struktur som ytterligare förstärker en av de ten-
denser som kunde ses i åldersfördelningen mellan kyrkogårdens zoner: äldre 
och/eller vad som kan tolkas som fysiskt funktionsnedsatta individer har i 
hög utsträckning avskilts från yngre, friskare vuxna. Det är också tydligt att 
barn, företrädesvis de som passerat spädbarnsstadiet, i viss mån relaterar till 
denna grupp som därmed skulle kunna definieras utifrån en tidigare diskute-
rade social struktur. Denna grupps karaktäristik liknar den som identifierades 
genom begravningsritualens sammansättning i Fjälkinge, som där företrä-
desvis omfattade äldre och barn samt i någon mån andra avvikande individer 
(se kap 8; jfr också Jonsson in print). Inom ramen för den kristna rumsupp-
fattningen gestaltas dock denna sociala sfär på Kattesundskyrkogården ge-
nom gravarnas rumsliga förhållande, snarare än som i Fjälkinge genom de 
detaljer som kan hänföras till ritualens utformning och den enskilda gravens 
inre arrangemang.  

Ytterligare en likhet med Fjälkingegravfältet är att spädbarnsgravarna 
skiljer sig från gravar med barn i andra åldrar och att gestaltningen av dessa 
utgör en tydlig struktur inom begravningsplatsen. Grupperna 3 och 4 består 
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egentligen snarare av förtätningar av specifika spädbarnskategorier. Grupp 3 
återfinns invid nordvästra långhushörnet och består av tjugofem barngravar 
(K39: arkeologiskt bedömt ”barn”; K35: 0-3 mån; K37: nyfödd; K32: arkeo-
logiskt bedömt ”spädbarn”; K28: nyfödd; K34: foster; K31: nyfödd; K36: 
arkeologiskt bedömt ”spädbarn”; K33: arkeologiskt bedömt ”spädbarn”; 
K30: nyfödd; K24: nyfödd; K29: nyfödd; K28: nyfödd; K27: arkeologiskt 
bedömt ”barn”; K26: foster; K25: nyfödd; K22: barn 1-5 år; K21: nyfödd; 
K20: arkeologiskt bedömt ”spädbarn”; K19: arkeologiskt bedömt ”späd-
barn”; K18: barn 0-7 år; K16: nyfödd; K15: arkeologiskt bedömt ”späd-
barn”; K14: arkeologiskt bedömt ”barn”; K13: arkeologiskt bedömt ”späd-
barn”). Ålderssammansättningen i denna grupp är markant: av de femton 
osteologiskt bestämda barnen befinner sig tio i nyföddhetsstadiet och ytterli-
gare två är att betrakta som för tidigt födda, då de befinner sig i fosterstadiet. 
Ett barn är mellan noll och tre månader gammalt och två är troligen äldre, 
mellan noll och sju år gamla. Av de tio arkeologiskt bestämda individerna 
har ytterligare sju bedömts som ”spädbarn” och tre som ”barn”.  

Det bör understrykas att endast ytterligare två barn har bedömts som ny-
födda i hela materialet. De är begravda i nordvästra hörnet, NV2. Ytterligare 
två foster är också identifierade i skelettmaterialet, nämligen T108 som lig-
ger centralt intill kyrkans södra långvägg och T104, som dock inte har någon 
egen dokumenterad grav. Då även en vuxen, icke könsbestämd individ har 
tillskrivits gravnummer T104, och den dokumenterade kistan är i vuxenstor-
lek, kan fostret antingen tillhöra en störd oidentifierad grav, ingått i en dub-
belbegravning med den vuxna individen eller möjligen vara resultatet av att 
denna vuxna varit en gravid kvinna. Det är således oklart om något mer barn 
i fosterstadium, förutom T108, verkligen har begravts på någon annan plats 
än i nordvästra långhushörnet. Denna plats har i allra högsta grad använts för 
begravningar av en specifik åldersgrupp, nämligen helt nyligen födda späd-
barn.  

Då hela området kring kyrkans kor inte är fullständigt undersökt, det syd-
västra långhushörnet är exempelvis inte utgrävt, får gravgrupp 4 kring korets 
södra hörn tjäna som jämförelsematerial till gruppen i norr (T25: 0-3 mån; 
T72: 6-9 mån, Cribra orbitalia; T70: 0-3 mån; T69: 6 år; T67; arkeologiskt 
bedömt ”spädbarn”; T82: 1,25-2 år, Cribra orbitalia; T66: 3-6 mån, perios-
tala pålagringar; T57: arkeologiskt bedömt ”barn”; T73: arkeologiskt bedömt 
”spädbarn”; T80: 6-12 mån; T76: 0-3 mån; T62: 0-3 mån, periostala pålag-
ringar; T60: 3-6 mån; T61: 3 mån; T58: arkeologiskt bedömt ”barn”; T75: 
20-25 år, ej könsbestämd; T41: kvinna 30-40 år; T81: 3-6 mån; T77: 0-3 
mån; T78: 2-3 år; T56: 6-9 mån; T55: 7-8 år). 

Också här är större delen av de begravda individerna spädbarn (12 av 18 
osteologiskt bestämda), men dessa befann sig huvudsakligen i en annan 
spädbarnsfas vid dödstillfället än de som begravts i vinkeln där långhus mö-
ter kor i norr. Fem barn har bedömts vara mellan noll och tre månader gamla 
och sju mellan tre månader och ett års ålder. Därtill kommer två barn mellan 
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ett och tre år och två mellan sex och åtta. Här fanns också två vuxna, varav 
en könsbestämts som kvinna. Ytterligare fyra individer är arkeologiskt ål-
dersbestämda, två ”spädbarn” och två ”barn”.  

Om man jämför spädbarnens åldrar i grupperna 3 och 4 (13 respektive 12 
osteologiskt bestämda individer) framgår att spädbarnen i grupp 4 har en 
genomsnittsålder kring fyra månader, medan samtliga spädbarn utom ett i 
den norra gruppen befann sig i nyföddhetsstadiet vid dödstillfället. Det är 
därmed tydligt att placeringen av de minsta barnen inte bara generellt skiljer 
sig från andra åldersgrupper genom gravarnas nära relation till kyrkobygg-
naden, utan också att den osteologiska gruppen ”spädbarn” (<1 år) inte har 
distribuerats rumsligt som en socialt homogen kategori.  

Liksom det faktum att gravar med träkol eller föremål i princip bara åter-
finns inom områdets södra del (Mårtensson 1963a; 1976; Andrén 2000; 
Cinthio 2002, 120-123) och individer som drabbats av lepra endast norr om 
kyrkan, kan man konstatera att även individers kronologiska eller kanske 
snarare funktionella ålder har haft viss betydelse för gravarnas rumsliga för-
hållande till kyrkobyggnaden.  

Yngre vuxna individer har företrädesvis begravts inom områdets södra del 
och utgör majoriteten av alla begravda utanför den innersta zonen. Äldre 
vuxna individer har istället i mycket högre grad begravts i norr, framförallt 
inom den nordvästra ytterzonen. Förtätningar av denna ålderskategori inom 
gravgrupperna 1 och 2 visar också att gravar med äldre, leprasjuka och barn, 
främst de som passerat det tidiga spädbarnsstadiet, tenderar att ligga till-
sammans. Spädbarnsgravarna dominerar i området närmast kyrkan, och är 
numerärt mest välföreträdda i de båda östra innerzonerna. Jämförelsen mel-
lan grupperna 3 och 4 ger dock vid handen att individer under ett års ålder 
inte har begravts inom samma område, då gruppen begravda intill nordvästra 
långhushörnet är betydligt yngre än de som begravts kring korets södra hörn. 
Den rumsliga fördelningen av gravar visar att individer under ett års ålder 
har givits gravplats som huvudsakligen avviker rumsligt från gravar med 
äldre barn och vuxna, samt att spädbarnsperioden (0-1 år) tydligtvis inte har 
uppfattats som socialt homogen.  

Åldersstrukturen måste ses som en indikation på att de döda inte i första 
hand har placerats i familjegrupper. Det är tydligt att organisationen av gra-
var inom kyrkogårdsrummet har grundats på andra principer. 

Arcini har framhållit att de goda bevaringsförhållanden som präglar mate-
rialet har bidragit till att väsentligen öka det sammanlagda antalet identifie-
rade äldre individer just kring Kattesundskyrkan, och att det är anledningen 
till den i förhållande till andra material avvikande stora andel äldre i detta 
material (Arcini 1999, 61-67, 153). När det gäller fördelningen inom kyrko-
gården torde dock inte en sådan faktor ha inverkat nämnvärt. Med ledning av 
andra åldersgruppers fördelning, särskilt segregeringen av spädbarn, är det 
värt att istället pröva en kulturbunden förklaringsmodell.  
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Kyrkogårdens rumsliga organisation visar också att de fåtal ambivalenta 
uttryck som ryms inom det i övrigt homogena gravspråket står i ett tydligt 
artikulerat förhållande till kyrkobyggnaden och gravplatsens avgränsning. 
De gravar som anlagts på avstånd från kyrkobyggnaden uttrycker i högre 
grad ett ambivalent förhållande till den begravda individens transformation, 
vilket torde innebära att gravens placering ska ses i förhållande till hur den 
begravdas själsliga tillstånd har uppfattats.  

Av de principer som styrt placeringen av gravar framstår sociala aspekter, 
som individens ålder eller hälsotillstånd, som inte helt oviktiga faktorer. De 
hierarkiska tendenser som kan ses i gravarnas placering kan motsvara en 
social ordning med giltighet också för det levande samhället. Jag menar dock 
att innebörden av en sådan framställning inom den sakrala begravningsmil-
jön inte kan ses som ett förenklat avtryck av den sociala verkligheten, utan 
måste förstås som ett specifikt kommunikationssystem med avsändare och 
tänkta mottagare. Dessa faktorer kan väl diskuteras utifrån termer av hur 
olika individers värdighet reproducerades i förhållande till den kristna kul-
ten, och därmed också till Gud. I följande kapitel ska därför de principer som 
kan ha legat till grund för uppfattningen om individers kristna värdighet 
relateras till den kyrkogårdsliga rumsideologin. 

Närheten till ”det heliga” som rumslig organisatorisk princip   
Principen om närheten till det heliga bygger på en övergripande rumslig 
ideologi, där också kyrkans frids- och asyllagar ingår, och har sin bakgrund i 
fornkyrkans martyrkult. Genom de handlingar som förrättades vid kyrkans 
altaren, kom gravplatsen nära kyrkan under tidig skandinavisk medeltid sna-
rare att värderas utifrån den aktivitet som pågick i kyrkan än själva relikerna 
(Nilsson 1989, 160; 1996, 374-379; Andrén 2000, 7-8).  

Konsekvensen av en sådan föreställning är att området närmast huvudal-
taret, det vill säga kring kyrkans östra del eller kor, ansågs högst värderad 
som gravplats, liksom placeringen i takdroppet utmed kyrkans långväggar 
eftersom graven genom vattenbegjutelsen från kyrkans tak kom i ständig 
fysisk kontakt med byggnaden och dess kultaktiviteter. Utifrån samma när-
hetsprincip var platsen närmast kyrkogårdsavgränsningen, längst bort från 
kyrkan, lägst värderad och därmed minst eftertraktad (Nilsson 1989, 124-
142, 160; 1996, 374-379).  

Enligt de tidigare berörda norska lagpassagerna (se kap 7.2) var det fram-
förallt individer som hade ekonomiska möjligheter att främja kyrkans verk-
samhet, och som i praktiken bidragit till kyrkobygge eller underhåll, samt 
kungens män som skulle gravsättas i området kring kyrkans kor och i tak-
droppet (Nilsson 1989, 134-140).  

Motsvarande ”ovärdighet” kan beskrivas utifrån två tematiska kategorier, 
nämligen egendomslösa eller ofria som inte kunde leva upp till den ekono-
miskt betingade värdigheten och människor som inte var kvalificerade ge-
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nom dopet eller som senare i livet visat sig ovärdiga: odöpta, icke-kristna 
eller de som på grund av sina handlingar hade avskilts från kyrkan (Nilsson 
1989, 134-140, 248-253, 276; Andrén 2000, 9). Det kristna levnadsidealet 
framställs således som dels betingat av ekonomiska resurser och dels av 
individens i handling manifesterade värdighet genom mottagandet av dopet 
och genom efterlevandet av de kristna regelverken samt i övrigt uträttade 
mildhetsgärningar. Gravens plats i närheten till det heliga, och därmed Guds 
fysiska närvaro på jorden, var således ideologiskt bunden till hur individers 
värdighet i förhållande till Gud uppfattades (jfr Andrén 2000, 20).  

I frågan om vem som i praktiken avgjorde var inom kyrkogårdens hägn 
individer skulle gravsättas är de nordiska textkällorna tystlåtna. Aktörsfrågan 
har också, förvånande nog, sällan berörts i studier av kyrkogårdars sociala 
organisation. För Englands vidkommande har de privata och professionella 
aktörsaspekterna av begravningen behandlats utförligt, som tidigare berörts. 
Vad gäller den rumsliga dispositionen av kyrkogårdsrummet har det fram-
hållits att ”the management of the cemetery space was firmly within the pub-
lic realm of professional ecclesiastics” (Gilchrist & Sloane 2005, 219). Ett 
konkret exempel på den kyrkliga institutionens exklusiva dispositionsrätt 
över kyrkogårdarna kan ses i en dokumenterad konflikt mellan påvestol och 
kungamakt i England i början av 1200-talet, som resulterade i ett påvligt 
förbud för befolkningen att ta del i de heliga sakramenten. Situationen föran-
ledde uppkomsten av en mängd profana begravningsplatser och illustrerar 
tydligt hur den kyrkliga begravningsrätten disponerades inom den kyrkoor-
ganisatoriska hierarkin (Gilchrist & Sloane 2005, 46-47). Det är rimligt att 
utgå från att situationen varit likartad också i de skandinaviska länderna. 

Bertil Nilsson har framhållit att den kanoniska rätten understryker indivi-
dens rätt till val av gravplats. Motsvarande förhållande kan dock inte beläg-
gas gällande det tidigmedeltida skandinaviska lagmaterialet, utom i fråga om 
rätten att välja gravplats vid annan kyrka än vid den egna sockenkyrkan 
(Nilsson 1989, 52, 169-172, 198-200). Med utgångspunkt i den kristna vär-
dighetens komponenter som förutsättning för gravsättning inom kyrkogårds-
rummets olika zoner, ligger det betydligt närmare till hands att utgå från att 
en sådan bedömning gjordes av kyrkans företrädare och ämbetsmän än att 
individen, eller dennas familj, fritt kunde disponera kyrkogårdens utrymme.  

Det är högst troligt att placeringen av gravar i hög grad har varit en kyrko-
rättslig angelägenhet också i det skandinaviska kulturområdet, och att bisko-
pen besatt en nyckelposition just gällande gravrätten och regleringen av den-
na (jfr Nilsson 1989, 52, 56, 68; Andrén 2000, 10). Den kommersialisering 
som sker under 1200-talet gällande gravplatser (se t.ex. Nilsson 1989, 185-
186; Kieffer-Olsen 1993, 93-95; Andrén 2000, 20;  Cinthio 2002, 186-187) 
talar också rimligen för att kyrkans förvaltare även tidigare hade organisato-
riskt monopol gällande fördelningen av gravplatserna.  

När det gäller gravplatserna inom kyrkogårdens hägn är det således rim-
ligt att utgå från att placeringssrätten har stått under kyrkoinstitutionens för-
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valtning. De strukturer av social karaktär som framträder inom kyrkogårds-
rummet bör därför främst tolkas som uttryck för en tidig kyrkoorganisatorisk 
agenda. Uttrycken för gravplatsbunden tradition och variation och spår av 
ambivalens i gravarnas inre konstruktion kan däremot möjligen relateras till 
de individer i gravföljet som inte kan räknas till kultspecialisterna. 

Som framställts ovan är det inte särskilt troligt att gravarna på Katte-
sundskyrkogården har organiserats i familjegrupper. Gravarna uttrycker 
istället ett starkt drag av individualitet: varje individ har givits en egen grav-
plats, som mycket sällan överlagrar en annan. Det finns heller inte något 
exempel på att två eller flera individer har lagts i samma kista eller schakt, 
med ett möjligt undantag (gravarna T127 och T169, se ovan). Detta skiljer 
Kattesundskyrkogården från senare medeltida material, såväl utanför som 
inom trinitatisområdet. Från 1100-talets början och framåt blir gravläggning 
av barn och ungdom/vuxen i samma gravar (på goda grunder tolkade som 
familjegravar) vanliga vid Trinitaits stenkyrka (Cinthio 2002, 174). Samma 
företeelse uppträder till exempel vid Alvastra klosters kyrkogård (Regner 
2007, 123), dominikanernas kyrkogård i Åhus som anlagts under 1200-talets 
första hälft (Arcini 2003, 32-33) och S:t Jörgens kapell i Malmö som anlades 
i början av 1300-talet (Olsson 2002). Här har barn i flera fall placerats i 
samma grav som en vuxen, ibland till och med i dennes famn. Sådana posi-
tioner eller placeringar är inte kända från Kattesundskyrkogården. Under 
perioden 1050-1100 är det istället tydligt att individens förhållande till den 
övergripande rumsideologin har formulerat utgångspunkten för placeringen 
inom kyrkogården.     

Andrén (2000) har argumenterat för att den kristna rumsideologi och de 
sociala normverk som framställs i de tidiga norska lagarna har en motsvarig-
het i den sociala topografin på kyrkogårdarna i Lund. De arkeologiskt identi-
fierbara zonerna är förvisso mer diffusa och svårare att tillskriva så specifika 
samhällsgrupper än vad som är fallet med lagmaterialet, men i huvudsak 
tycks samma huvudprinciper varit giltiga. Han har också framhållit att gra-
varnas placering ska ses som en del i gestaltandet av den kristna rumsideolo-
gin och att denna praxis i hög grad kom att bekräfta rådande social ordning. 
Det är dock av avsevärd vikt att fördelningen av människor inom kyrko-
gårdsrummet inte betraktas som en förenklad spegling av den levda världens 
sociala struktur, då det i första hand var individens religiösa, och inte världs-
liga, värdighet som var under bedömning (jfr också Regner 2007, 120-121). 
Att världslig och själslig värdighet ofta har kommit att sammanfalla, som 
exempelvis framgår av träkolsgravarnas placering, beror dock på att ekono-
miskt välstånd gav större utrymme för individen att understödja kyrkans 
verksamhet, även om alla kanske inte förvaltade denna möjlighet (Andrén 
2000, 9-10, 21-23).     

Rumsordningen på kyrkogårdarna kan därmed inte ses som ett avtryck av 
det levande samhällets sociala ordning, utan snarare som kristen ideologi 
applicerad på rådande social ordning. Genom klassificering av människor 
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efter deras värdighet i förhållande till Gud och genom placering av de mest 
värdiga i kyrkans närhet framställs ett människo- eller levnadsideal på ett 
sätt som närmast liknar praktisk religionsundervisning (jfr också Gilchrist 
1994).  

Utifrån denna förklaringsmodell är träkolsgravarnas placering i söder, 
varav hälften i kyrkans närhet, inte särdeles komplex. Inte heller är det sär-
skilt förvånande att vuxna individer i arbetsför eller socioekonomiskt pro-
duktiv ålder mer sällan har placerats i det nordvästra hörnet av kyrkogården 
än i andra delar. Om man accepterar utgångspunkten att kyrkans organisatö-
rer och företrädare förvaltade kyrkogårdsrummets disposition för att förmed-
la den kristna rumsideologins symbolstarka innebörd till en nykristen, och 
kanske inte i alla avseenden teologiskt lärd befolkning, bör man också se 
placeringen av barn i olika åldrar, leprasjuka samt äldre individer utifrån 
samma förklaringsperspektiv. 

Lepradrabbade var stigmatiserade redan under tidig medeltid, inte bara på 
social utan även kristen teologisk grund, då sjukdomen ansågs oren (Møller-
Christensen 1971; Gilchrist 1994, 48; Andrén 2000, 11-14; Jonsson in print). 
De lepradrabbade individernas kristna värdighet var därmed troligen jämför-
bar med deras sociala värdighet, varför placeringen av dessa i kyrkogårdens 
utkant kan ha framstått som lättbegriplig för kyrkobesökarna.  

Gravgrupp 2 på Kattesundskyrkogården är också placerad utmed den väg 
eller stig som har lett fram till kyrkobyggnaden. Två individer i denna grupp 
bär spår av lepra, liksom ytterligare en individ på andra sidan den tänkta 
vägsträckningen (jfr fig. 9.4). Det exponerade läget ansluter till de rumsliga 
strukturer som Gilchrist har identifierat gällande engelska leprahospital och 
borde därmed också förstås som en del av gestaltningen av den kristna ren-
hetsläran (jfr Gilchrist 1994). När det gäller barn och gamla är förhållandet 
lite annorlunda, även om den åldrade människokroppen inte precis framstod 
som något medeltida ideal (Shahar 1994; Simpson-Lewis 2008).  

Både Gilchrist (1994) och Shahar (1994) har i sina studier understrukit 
det reciproka förhållandet mellan kroppens fysiska tillstånd och den medelti-
da uppfattningen om människans moraliska eller andliga tillstånd. Ålderdom 
och barndom som fysiska tillstånd var troligen inte behäftade med den sor-
tens stigma som till exempel leprasjukdomen. Men unga individer var i reli-
giöst hänseende omyndiga till sju års ålder och därför inte aktiva i religions-
utövningen (Nilsson 1994, 87) och båda kategorierna människor besatt, i det 
fall man inte tillhörde samhällets mer välbesuttna, i mindre grad ekonomisk 
och praktisk förmåga att understödja kyrkans verksamhet. Om familj eller 
annat socialt nätverk saknades, kunde individer utan försörjningsförmåga 
troligen utsättas för välgörenhet av korrigerande natur, till skillnad från till 
exempel fattiga präster som sågs som värdiga välgörenheten (Gilchrist 1994, 
46-47). Det är därmed möjligt att klustren av gamla, barn och leprasjuka ska 
ses som en framställning av passivitet och oförmåga i kontrast till produkti-
va, eventuellt ekonomiskt välbeställda individers placering. 
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Jonssons (in print) arbete visar att socialt kön och ålder inte uteslutande 
har definierats utifrån biologiskt kön och kronologisk ålder, utan utifrån vad 
som kan beskrivas som normativa uppfattningar om individers kapacitet och 
roller i samhället. Hennes undersökningar visar också att sådana sociala ka-
tegorier eller sfärer regelbundet har iscensatts inom ramen för de medeltida 
kyrkogårdsrummens disposition. Jonssons undersökningsresultat harmonie-
rar väl med de resultat som tidigare framställts här gällande den grupp som 
jag valt att definiera utifrån social och fysisk kapacitet (se kap 6 och 8). 
Denna grupp tycks ha utgjort en social sfär inom hushåll och samhälle, som 
en del i den kända sociala ordningen, vilket också återges i placeringen av 
gravarna på Kattesundskyrkogården.  

Den påfallande likhet som föreligger gällande åldersfördelningen på 
gravplatserna i Fjälkinge och Kattesund kan vara ett resultat av en i hög grad 
individcentrerad gravplaceringsprincip. Arcini och Helgesson (1996) har 
tidigare framfört en sådan hypotes. I ett senare arbete hävdar dock Arcini 
(1999), med stöd av ett yngre danskt församlingsmaterial, att såväl Fjälkinge 
som Kattesund återspeglar en normal befolkningsmortalitet. Utifrån den 
avvikande stora andel äldre och barn som gravlagts på Kattesundskyrkogår-
den i förhållande till de båda samtida gravplatserna (jfr Arcini 1999; Cinthio 
2002) och med tanke på den icke-territoriellt baserade kyrkotillhörigheten 
(se Andrén 1984), bör man dock kanske överväga om kyrkotillhörigheten 
kan ha varit mer socialt rörlig än den senare sockentillhörigheten, åtminstone 
vad gäller gravläggning. 

Om det sakrala rummet i egenskap av minneslandskap kunde fungera som 
en arena för ideologisk gestaltning, är det tänkbart att anknytandet till för 
människor välkända sociala mönster var en en förutsättning för framställ-
ningens begriplighet. Genom aktivering av den för alla kända och rådande 
sociala ordningen vid enskilda begravningar, förmedlades också centrala 
aspekter av den kristna rumsideologins innebörd. Tydliga exempel på hur ett 
oönskat leverne kunde illustreras i samband med döden ges av Peter Carelli i 
en studie av vad han kallat ”profana gravar” (Carelli 1995; se kap 2.3). Be-
gravning eller deponering en individ utanför kyrkogårdshägnet innebar troli-
gen den mest kraftfulla återgivningen av, i detta fall låg, kristen värdighet. 
Även i senare historisk tid var det företrädesvis människor som inte hade fört 
ett idealt leverne eller inte givits tillträde till dopet, som har uppfattats som 
potentiella gengångare, såsom brottslingar, självmördare och odöpta späd-
barn. Om tolkningen av den pedagogiska rumsgestaltningen är riktig visar de 
jordfästande elementens rumsliga belägenhet (se fig. 9.3) att de i ytterkant 
begravda individernas välgång i och bortom graven troligen heller inte upp-
fattades som helt självklar.  

Det bör också noteras att de spädbarn som inte begravts i kyrkans närhet i 
viss mån också har omfattats av en sådan föreställning, till skillnad från 
spädbarnen på gravfältet i Fjälkinge (se kap 8). Detta förhållande ska nog 
troligast ses som ett uttryck för att de traditionella begreppen kring den tidi-
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ga barndomen delvis hade kommit att omformulerats vid tiden för begrav-
ningsaktiviteten på Kattesundskyrkogården, möjligen som en följd av den 
kyrkliga organisationens agenda vilket ska diskuteras närmare i följande 
kapitel. 

9.5 Spädbarnen och närheten till ”det heliga” – ideal och 
praxis 
Det stora antalet spädbarn som gravlagts i Kattesundskyrkans närhet kan inte 
i första hand uppfattas som enskilda uttryck för privat sorg eller omsorg. Mot 
en sådan förklaring talar inte bara den rumsliga spridningen av ålder inom 
spädbarnsgruppen, utan även det faktum att det inte är särskilt sannolikt att 
familjer fritt disponerade kyrkogårdsutrymmet. Inte heller tycks den generel-
la åldersfördelningen inom kyrkogården vara resultatet av familjevis grav-
placering, såsom i högre grad var praxis under den senare medeltiden. 

Det finns inte några kända uppgifter i skriftliga källor som särskilt be-
handlar frågan om spädbarnens placering; ändå förekommer en rumslig för-
delning liknande den i Kattesund påfallande ofta i olika kyrkogårdsmaterial 
från tidigkristna etableringsskeden i olika delar av Norden. Som exempel 
kan de tidiga kyrkogårdarna vid Skeljastaðir och Keldudalur på Island och 
Tjodhildes kyrka på Grönland nämnas. Vid Skeljastaðir har, utifrån osteolo-
giska uppgifter kombinerade med kistornas mått, majoriteten av spädbarnen 
placerats i den rekonstruerade kyrkans närhet (jfr Stenberger 1943, 133-136, 
227-260), vilket också gäller Keldudalur (Callow 2006, 63-64, fig.1). Av 
planritningen att döma tycks småbarn vid Tjodhildes kyrka företrädesvis ha 
placerats i området direkt öst om kyrkan (Krogh 1967, särskilt 40-41). Den 
delvis undersökta stavkyrkan under nuvarande stenkyrkan i Mattmar, Jämt-
land uppvisar också ett påfallande högt antal spädbarnskistor (30-60 cm 
långa, osteologisk bestämning saknas) i det undersökta området i direkt an-
slutning till den äldre kyrkokroppen (Sundström 1989; opubl. rapport). 
Samma förhållande tycks föreligga på ett flertal andra, äldre kyrkogårdar (se 
t.ex. I. Karlsson 1988; Kieffer-Olsen 1993; Nilsson 1994, 84-87; Callow 
2006).  

Kieffer-Olsen (1993) har bland annat undersökt kyrkogården i danska Ti-
rup med särskilt fokus på kronologiska förhållanden. Han konstaterar att 
koncentrationen av spädbarnsgravar i kyrkans närhet, särskilt kring koret, 
tillhörde kyrkogårdens äldsta fas medan åldersgruppen istället var mer jämnt 
disponerad över gravplatsen i ett senare skede (Kieffer-Olsen 1993, 92-93). 
Möjligheterna att dokumentera en sådan kronologisk utveckling är annars 
över lag små, särskilt om kyrkogården använts under mycket lång tid (se 
t.ex. Jonsson in print). I de fall gravplatsen har haft en begränsad och tidig 
användningsperiod (t.ex. Tjodhildes kyrka, Skeljastaðir och Kattesund) är 
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dock denna tendens vanligen dokumenterad. Den ålderssegregering av späd-
barn som kan ses i tidig medeltid har därmed kronologiska och ideologiska 
beröringspunkter med könssegregeringsbruket, i det avseendet att männi-
skors fördelning på de tidiga kyrkogårdarna tycks ha grundats på individspe-
cifika faktorer. 

Som tidigare nämnts, skulle barns gravar följa fädernas placering enligt 
de båda norska lagar där frågan om social stratifiering inom begravnings-
platsen behandlas (se kap 7.2). Dessa ”barn” specificeras inte närmare, var-
för omnämnandet lika gärna skulle kunna avse den biologiska och sociala 
relationen (barn/förälder) som en kronologisk åldersgrupp. Om så är fallet, 
följer de båda lagpassagerna i hög grad kanonisk lag angående familjegrav-
läggningar (jfr Nilsson 1989). 

Skillnaden mellan normativa texters ideala framställningar och praxis så 
som den framträder i det arkeologiska materialet har dock i vissa stycken 
visat sig stor, varför de båda källkategorierna måste förstås utifrån sina olika 
förutsättningar. Som exempel kan nämnas att det i den isländska lagsamling-
en stadgas att de begravdas kvarlevor skulle flyttas i händelse av nedlägg-
ning av en kyrkogård, medan arkeologisk undersökning av kyrkogårdar ned-
lagda under Grágás-tid visar att så uppenbarligen inte skett (Nilsson 1989, 
176-177). Ett annat exempel, som har berörts tidigare, gäller den könssegre-
gering som praktiserats frekvent på landsbygden under tidigmedeltid och i 
vissa områden fram i högmedeltid, men som endast finns omnämnd i en 
enda bevarad textkälla (jfr t.ex. Vretemark 1992; Kieffer-Olsen 1993).  

Bertil Nilsson har understrukit att kanonisk rätt inte innehåller föreskrifter 
om könssegregering och menar därför att människors placering efter kön på 
kyrkogårdarna i Norden är ett resultat av en tidigmedeltida, regionalt tilläm-
pad, praxis (Nilsson 1989, 142-143). Han menar också att könssegregeringen 
initierats av den kyrkliga organisationen och att denna infördes, trots den 
kanoniska rättens betoning av familjegravsprincipen, samtidigt med det utta-
lade kravet på kyrkogårdsbegravning (Nilsson 1989, 78-83, 91, 229-232, 
241, 299). Med stöd i de flesta kända undersökningar från tidigmedeltida 
miljöer (dock inte Trinitatiskyrkogårdens anläggningsfas: se Arcini 1999), 
menar jag att även ålderssegregering med särskilt exklusiv behandling av 
spädbarn bör ses som en del i samma struktur, nämligen som en praxis sär-
skilt utformad för den tidigmedeltida, skandinaviska kulturmiljön. Att Katte-
sundskyrkogården avviker från den äldre kyrkogården kring Trinitatiskyrkan 
i detta avseende ska troligen förstås i relation till etableringen av biskops-
makten på platsen strax före anläggandet av stavkyrkan. Denna omstrukture-
ring torde ha inneburit kraftfullt ökade möjligheter för systematisk och en-
hetlig administrering av gravplatserna enligt ideologiska principer.  

Könssegregeringen på de tidigmedeltida kyrkogårdarna har behandlats i 
ett flertal studier (t.ex. Gejvall 1960; Vretemark 1992; Kieffer-Olsen 1993, 
118-120; Nilsson 1994; Risan 2004). Maria Vretemark (1992) har velat se 
könsuppdelningen i relation till den omfattande Mariakulten och placeringen 
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av Mariaaltaren vid kyrkornas nordväggar, och tolkar segregeringen som en 
illustration av kyrkorummets inre gestaltning, medan Nilsson (1994) fram-
håller gudstjänstlivets teologiskt grundade rörelsemönster som bakgrund till 
kyrkogårdarnas uppdelningen av män och kvinnor. Det förefaller dock som 
om denna form av segregering i högre grad har praktiserats i landsbygdsmil-
jöer än i stadsmiljöer, varför motivet även bör ses utifrån de skillnader som 
landsbygds- respektive stadskulturen innebar. Den mest påfallande skillna-
den mellan dessa båda kulturmiljöer torde vara landsbygdsbefolkningens 
starka förankring i gårds- och familjeenheten. Som tidigare diskuterats var 
förfäderskulten och den historicitet som gården representerade ideologiska 
centralpunkter i den vikingatida och tidigmedeltida socialmiljön. Maria 
Cinthio har därför bland annat föreslagit att könssegregeringen kan ha varit 
ett medel för den tidiga kristendomens representanter att bryta traditionella, 
familjebaserade mönster genom kyrkogårdens uppdelning av familjemed-
lemmar och betoning av den mer individbaserade könsaspekten (Cinthio 
2002, 134; jfr också A-S Gräslund 2001, 85). Förklaringen syns mycket 
rimlig, särskilt med tanke på att stadsbefolkningen per definition levde av-
skild från den tids- och platskontinuitet som i högre grad troligen präglade 
landsbygdsmänniskornas liv, varför gårds- och familjestruktur inte på sam-
ma sätt konkurrerade med det kristna individbegreppet inom stadsmiljön.  

Det faktum att såväl isländsk som norsk tidigmedeltida lagstiftning inne-
håller artikulerade påbud om kyrkogårdsbegravning för alla kristna indivi-
der, har av Nilsson tolkats som uttryck för ett spänningsförhållande mellan 
tradition och nytänkande under konsolideringsskedet (Nilsson 1989, 228-
229). Det torde innebära att förläggandet av gravar till kyrkogården inte all-
tid var självskriven under den tidigkristna perioden. När det gäller spädbarn 
är det, som tidigare framhållits, inte ens självklart att dessa alls omfattades 
av den normativa begravningstraditionen under perioden före det att kristna 
influenser kan ses i gravmaterialet.  

Med utgångspunkt i att könssegregering och krav på kyrkogårdsbegrav-
ning introducerades simultant som två delar i en övergripande ideologisk 
strategi med framställningar som syftat till att gestalta kristen ideologi, bör 
man utgå från att även segregeringen av spädbarn hade ideologiska bak-
grundsmotiv. Av resultatet från den tidigare textundersökningen (kap 4-6) 
framgår att etableringen av dopet och den med tiden alltmer vidgade inne-
börden av denna ritual, samt förbud mot barnutsättning, var två högt priorite-
rade frågor för den tidiga kyrkliga organisationen. Nilssons undersökning 
visar att dopet, som förutsättning för kyrkogårdsbegravning, framställs som 
en fråga av central betydelse i det tidiga lagmaterialet, inte minst med tanke 
på de generösa varianter på nöddop som förekommer i de tidiga norska la-
garna (Nilsson 1989, 232-254).  

Frågan är dock om man i det tidigaste skedet, före 1100-talets början då 
sockenkyrkor och präster fick doprätt, hade möjlighet att hävda dopet som 
förutsättning för begravning? Det finns inga källor som talar för att odöpta 
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kunde tillåtas begravning inom kyrkogården i det tidiga skedet, å andra sidan 
är källorna också tystlåtna när det gäller bakgrunden till könssegregeringen 
som tydligtvis utgjorde praxis i många landsbygdsområden. Det kan således 
även på denna punkt ha förelegat en skillnad mellan textframställda ideal 
och levd praktik. Placeringen av spädbarn i olika åldrar på Kattesundskyrko-
gården är svårförenlig med de tidigaste nordiska lagföreskrifterna. Om det 
regelrätta dopet var en förutsättning för begravning på kyrkogården i prakti-
ken, och spädbarnsplaceringen i korets närhet har fungerat som en framställ-
ning av dopets egenskaper som grundelement i individens kristna värdighet, 
hade man kanske kunnat vänta en annorlunda åldersfördelning. Med tanke 
på att barndop endast förrättades av biskopen vid de större högtiderna fram-
står det inte som särskilt troligt att alla de nyfödda och dessutom minst tre 
för tidigt födda (foster) som placerats nära koret, verkligen hunnit genomgå 
regelrätta dop. Man kan också notera sambandet mellan de nyföddas placer-
ing på Kattesundskyrkogården och den medeltida placeringen av Mariaalta-
ren vid just det norra korsprångets vägg (jfr Vretemark 1992). Det finns inga 
spår av altaren i Kattesundskyrkan, vilket dock inte utesluter ett Mariaaltare 
kan ha funnits, och i så fall innanför den vägg intill vilken de nyfödda be-
gravdes. Den medeltida Mariakulten innebar delvis en överföring av äldre 
traditionselement och hade en central funktion för reproduktion och barnafö-
dande (se kap 2.2). Det är möjligt att de nyfödda barnens placering i närhe-
ten av ett Mariaaltare kan ha ingått i någon form av övergångskonstruktion 
som exempelvis gav teologiskt sanktionerad legitimitet till begravning av 
odöpta. Vad gäller denna fråga, samt praxis för nöddop och primsigning och 
dessa ritualers giltighet för kyrkogårdsbegravning i det tidiga Lund, finns 
dock inga källor att tillgå varför frågan tills vidare får lämnas öppen.  

En annan högt prioriterad fråga för den tidiga kristendomens företrädare 
var förbudet mot det traditionellt accepterade barnutsättningsbruket, vilket 
möjligen är en mer relevant fråga att diskutera utifrån spädbarnens placering 
och ålder, särskilt om man beaktar de frids- och asyllagar som kringgärdade 
kyrka och kyrkogårdsrum.  

Andrén (2000) har tidigare diskuterat de medeltida frids- och asyllagarna 
som en beståndsdel i den övergripande kyrkorumsideologin. Dessa lagföre-
skrifter accentuerar den hierarkiska struktureringen av kyrkan och kyrko-
gårdsrummet såtillvida att böter och straff stegras ju närmare det heligas 
centrum, det vill säga koret och högaltaret, ett brott blev begånget (Nilsson 
1989, 145-154; 1991; Andrén 2000, 21). Frids- eller asylrätten innebar hu-
vudsakligen två moment: dels att kyrko- och kyrkogårdsrummet skulle vara 
fredat, och dels att individer som sökt sin tillflykt dit inte fick skadas eller 
föras därifrån med våld. De mer detaljerade föreskrifterna återfinns i Skan-
dinavien först i de yngre norska lagarna, som då helt överensstämmer med 
kanonisk lag. Mindre specifika föreskrifter i de äldsta norska lagarna visar 
dock att asyl- och fridskonstruktionen inte var okänd under äldre medeltid 
(Nilsson 1989, 145-154; 1991).  
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Trots det källkritiskt problematiska förhållandet mellan den äldsta nordis-
ka lagstiftningen och det här aktuella arkeologiska materialet, vill jag åter-
knyta till några centrala teman från textundersökningen. Även om källorna 
skiljer sig åt tidsmässigt och geografiskt kan kyrkogården i Kattesund, lik-
som de övriga anförda tidiga kyrkogårdarna med spädbarnskoncentrationer 
kring koren, ses som representativa för samma etablerings- eller konsolide-
ringsfas som den de tidigaste norröna textkällorna representerar, åtminstone 
så länge den jämförande diskussionen rör sig på ett övergripande mentali-
tetsmässigt plan.    

I samband med de kompromissartade undantagen i de norska lagarna gäl-
lande barnutsättning inom kyrkogårdens hägn diskuterades den riktade stra-
tegi som denna kompromissform kommunicerar (se kap 4). Genom att för-
visso tillåta utsättning i vissa fall, men samtidigt anmoda anhöriga att få 
barnet döpt eller primsignat och stanna kvar på plats och be för dess själ, 
accentueras barnets själsliga status på ett sätt som troligen effektivt motver-
kade barnutsättningsbruket. En social, och troligen mental, förutsättning för 
genomförandet av abort eller infanticid är att fostret/barnet inte har genom-
gått introducerande passageritualer, och därmed ännu inte tillskrivits status 
som socialt levande människa. I kompromisserna ingick också, med ett un-
dantag, att barnet i samband med laga utsättning skulle begravas på kyrko-
gården, vilket måste tolkas i samma riktning: en individ som behandlas med 
vederbörliga begravningsritualer tillskrivs också ett människovärde. Jag 
menar att det är utifrån denna fasta konstruktion som de frekventa och ge-
nom placeringen mycket framträdande spädbarnsbegravningarna under tidig 
medeltid ska ses. En individ som i fråga om kronologisk och social ålder är 
likvärdig med de kring koret begravda kan inte avlivas utan att djup ideolo-
gisk konflikt uppstår, åtminstone inte inom ramen för utsättningsbrukets 
konceptuella konstruktion.   

 Frids- och asyllagstiftningen, i den mån den var artikulerad under denna 
tid (jfr Nilsson 1989, 145-154), kan ha bidragit till att framställa spädbarnen 
som okränkbara. Placeringen i den absoluta närheten till ”det heliga” kan 
också ha fungerat som en materiell manifestation, syftande till att fastställa 
det späda barnets själsliga värdighet. Om detta är det huvudsakliga motivet 
bakom gravarnas placering, skulle ett strikt doptvång vara kontraproduktivt, 
även om dopet jämte begravningen tillhörde de mest grundläggande kristna 
passageritualerna (Paxton 1990, 102-103). Det är högst troligt att primsig-
ning och olika typer av nöddop har praktiserats även i Lund under 1000-
talets andra hälft, men inte lika säkert att dopet var en absolut förutsättning 
för kyrkogårdsbegravning.  

Demonstrationen av spädbarnens själsliga värdighet bör ses mot bakgrund 
av den traditionella barndomskonstruktion som möjliggjorde barnutsättning i 
anslutning till födelsen, och som inte med självklarhet ledde till regelrätt 
begravning om barnet avled spontant. Behovet av en sådan demonstration 
för att omformulera det traditionella barndomskonceptet måste också förstås 
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utifrån dess djupa förankring i samhällsbevarande konstruktioner av arvs-
rättslig och hushållsekonomisk karaktär, även om arvssuccessionen kanske 
inte var lika grundläggande viktig för stadsmänniskor som för landsbygdsbe-
folkningen. Dessutom tycks den traditionella barndomen över lag ha varit en 
mycket konservativ konstruktion (se kap 4-6).  

Att behovet av undervisning gällande spädbarns rätt till kyrkogårdsbe-
gravning har varit reellt kan kanske anas av ett arkeologiskt fynd som gjor-
des i det medeltida Lunds ytterkant. I kvarteret Själabodarna upptäcktes 
nämligen ett spädbarn (0-3 månader) som begravts eller deponerats under ett 
husgolv. Huset dateras till 1000-talet och skelettresterna upptäcktes av en 
slump eftersom man, som vid flertalet andra stadsarkeologiska undersök-
ningar, inte hade prioriterat dokumentation av benmaterial (Roslund 1990). 
Själabodsbarnet är ett enskilt fynd, det är dock inte omöjligt att liknande 
företeelser kan ha förbisetts vid de omfattande undersökningar som bedrivits 
under mer än 100 år i staden. Det faktum att även spädbarnsgravarna på Kat-
tesundskyrkogården uppvisar ambivalenta drag, vilket inte var fallet i Fjäl-
kinge, kan också vara en antydan om att det meningsinnehåll som förmedla-
des genom dessa gravars placering till viss del anammats av mottagarna för 
den pedagogiska gestaltningen. Man kan således utgå från att den strategi 
som framträder, såväl gällande utsättningskompromisserna i de norska lag-
verken som i placeringen av individer på kyrkogården i Kattesund, troligen 
också var effektiv. 

Kattesundskyrkogården ingår som en del i biskopens kyrkokomplex, och 
var troligen underställd hans förvaltning. Kyrkans användningsperiod inleds 
i samband med en större kyrkoorganisatorisk omstrukturering, nämligen 
stiftsinrättandet. Upprättandet och invigning av de två stavkyrkorna med 
tillhörande gravplatser, konstruktioner av dopbrunnar och troligen även en 
klockstapel markerar biskopens och de praktiserande prästernas närvaro 
inom kyrkokomplexet. Dessa materiella spår utgör, i egenskap av redskap 
för kyrkans verksamhet, även en illustration av kyrkans ämbetsmäns centrala 
uppgifter under detta skede: att kalla levande och döda till kyrkan, förrätta 
dop och begravning och genom kyrkogårdens rumsliga gestaltning undervisa 
de levande i det ideala kristna levernets ideologi. Inom detta verksamhets-
område framträder också en strategisk ambition att i grunden förändra barn-
domens konstruktion, vars angelägenhet kommer till uttryck genom den 
demonstrativa placeringen av avlidna nyfödda och äldre spädbarn i absolut 
närhet till ”det heliga”. 
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Avslutande diskussion:  
Undersökningsdel B 

En arkeologisk studie med syftet att undersöka sociala åldersbegrepp genom 
gravkonstruktioner i kombination med osteologisk information kräver nog-
granna metod- och källöverväganden. Vilket klassificeringssystem som till-
lämpats vid bearbetningen av benmaterialet kan vara avgörande för möjlig-
heterna att uppfatta sociala strukturer av detta slag. De här presenterade fall-
studierna från Fjälkingegravfältet och kyrkogården i Kattesund har exempel-
vis visat att spädbarn (0-1 år enligt osteologisk klassificering) inte av sin 
samtid uppfattades utifrån ett, utan ett flertal sociala åldersbegrepp, åtmin-
stone i begravningssituationen. Detta mönster hade dock inte kunnat identi-
fieras här om inte källmaterialet hade tillåtit osteologen att frångå den tradi-
tionella klassificeringen i grupper till förmån för en mer exakt bedömning av 
individers kronologiska ålder. 

Det är tydligt att förståelsen för det varierande antalet identifierade icke-
vuxna individer i gravmaterial från olika perioder till stor del är förankrad i 
forskarens förkunskaper och vetenskapliga utgångspunkter. De fysiologiska 
nedbrytningsprocesser som i tidigare forskning har framhållits som den 
främsta förklaringen till barns frånvaro i gravmiljöer har stor relevans i fråga 
om möjligheterna att identifiera unga individer i kremerat benmaterial, men 
den nästan totala frånvaron av spädbarn i de här redovisade materialen från 
förkristen yngre järnålder kräver också en kulturell förklaring. Som arkeolog 
har jag argumenterat för en komplementär tolkning utifrån skillnaden mellan 
förkristna, synkretistiska och kristna begravningsideologiska aspekter. En 
vidareutvecklad tvärvetenskaplig metod där osteologisk och arkeologisk 
kunskap bättre kan vägas samman till en tolkning av samtliga de processer 
som format gravmaterialen framstår dock alltjämt som mer än önskvärd. 

Som ett resultat av kristnandeprocessen uppvisar gravskicket en så ge-
nomgripande förändring att det är rimligt att betrakta detta som ett specifikt 
övergångsgravskick. Den äldre begravningstraditionen karaktäriseras av 
historiserande och odalsorienterade motiv där den begravde i hög grad fun-
gerar som gravobjekt eller agent för kollektiva syften. Inom den kristna, 
individfokuserade och uppståndelsemotiverade begravningstraditionen kan 
den begravda individen istället närmare beskrivas som det gravsubjekt för 
vars tänkta nytta begravningsritualen konstruerats. 
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Fallstudien av Fjälkingegravfältet visar att element i begravningsritualen 
som kan hänföras till förkristen respektive kristen idétradition inte uppfatta-
des utifrån motsatsdistinktioner av 900-talsbefolkningen. I stället kan en hög 
grad av samverkan iakttas mellan olika idéuttryck i enskilda gravkontexter 
och inom gravplatsen. Genom arbetsbegrepp som exempelvis konstanter och 
variabler i förhållande till materialets interna traditionsreferens, kan fasta 
och rörliga element identifieras, tolkas och sättas i relation till andra socialt 
verksamma faktorer, i detta fall främst ålder. Det framstår således som en 
metodisk fördel om gravar som i något avseende anknyter till övergångsti-
dens variabla former tolkas utifrån en synkretistisk referensram. Perspektiv-
förskjutningen innebär ett avståndstagande från etikettering av enskilda gra-
vars och individers religiösa identitet till förmån för ett mer problemoriente-
rat fokus på människors förhållningssätt till den pågående processen. 

I Fjälkinges gravar framträder två, till sin medvetandemässiga karaktär 
helt olika, förhållningssätt till samexistensen av de båda eskatologiska idé-
formerna. 

Den vida variationen i fråga om kombinationer av element såsom kropps-
ställning, gravorientering, föremål och gravrummets utformning tyder på att 
begravningsnormerna medgav utrymme för individuella formuleringar, tolk-
ningar och val. Den gravgestik som omfattar jordfästande element har här 
uppfattats som uttryck för en högst logisk ambivalens inför närvaron av en 
ny och annorlunda syn på den döde och på gravens funktion som viloplats 
med referens till återuppståndelsemotivet. Jag menar att de ambivalenta ut-
trycken och tolkningsutrymmet som den individuella variationen represente-
rar, främst bör ses som resultatet av en harmonisk, mentalitetsmässig föränd-
ringsprocess. 

I Fjälkinge saknas i påfallande hög grad uttryck för individuell variation 
eller reciprok närvaro av förkristen och kristen begravningstradition i de 
yngsta spädbarnens gravar. Dessa kommunicerar istället ett homogent och 
mer formellt kristet gravspråk, inom vilket den begravde i hög grad måste 
uppfattas som gravsubjekt. De yngsta barnens gravar avviker i detta avseen-
de tydligt från den i övrigt heterogena ritualfloran där även andra förhåll-
ningssätt kan skönjas, som exempelvis i de barngravar med matkärl i anslut-
ning till det äldre långhuset som här tolkats utifrån en kollektivistisk och 
historiserande motivgrund. 

Det är av avgörande betydelse att slå fast att gravarnas skilda uttryck inte 
kan relateras till skilda familjer eller grupper. Hade så varit fallet hade varia-
tionen inte varit så tydligt åldersbunden. I förhållande till den äldre, troligen 
selektiva, begravningstraditionen måste det omfattande inslaget av spädbarn 
i synkretistiska och tidigkristna begravningsmiljöer snarare uppfattas som en 
höggradig anpassning till yttre påbud än som ett uttryck för den mentalitets-
mässiga omsvängning som kan ses i övrigt. 

Även på Kattesundskyrkogården avviker spädbarnsgravarnas uttryck i 
förhållande till andra åldersgrupper. Här framträder dock skillnaden främst i 
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förhållande till den kristna rumsideologins hierarkiska konnotationer och 
spädbarnsgravarnas dominans i området närmast kyrkokroppen. Inom den 
institutionaliserade miljö där kyrkogårdsrummet utan tvekan varit admini-
strerad av kyrkans förvaltare, artikuleras innebörden av gravgestiken inom 
denna ålderskategori således betydligt klarare än i Fjälkinge. 

I jämförelse med andra åldersgrupper framgår därmed att det troligen inte 
var övergripande barndomsbegrepp, utan avgränsade värden i livsprocessens 
början, som kom att ifrågasättas när ett kristet nytänkande gjordes alltmer 
gällande. Den kristna ideologin innebar att individens själsliga förhållande 
till Gud och den väntande återuppståndelsen kom att betonas i begravnings-
ritualen. Därav också det senare artikulerade kravet på att alla levande indi-
vider skulle döpas och begravas på kyrkogården. De talrika spädbarnsgra-
varna och dessas placering på Kattesundskyrkogården och andra tidiga kyr-
kogårdar ska därför troligen uppfattas som en materialisering av detta ideal. 
Förutom den tidigare diskuterade förändringen i fråga om barnutsättning och 
initiation tycks således även den markerade inklusionen av spädbarn i be-
gravningspraktiken främst vara ett utslag av en medvetet och ideologiskt 
styrd process.      

Jag finner det troligt att inkluderingen av spädbarn kan ha ingått i ett mer 
övergripande kunskapskoncept, särskilt utformat för skandinaviska kultur-
förhållanden. En liknande tolkning har framförts angående könssegregering-
en på de tidiga kyrkogårdarna (Vretemark 1992), vilken bör förstås som en 
del i samma tankestruktur. Köns- och ålderssegregeringen kan ha syftat till 
att accentuera individen i egenskap av gravsubjekt och därigenom motväga 
den kontinuitetsfrämjande och odalsorienterade kollektivism som präglade 
gårdsgravfältens ideologi (jfr A-S Gräslund 2001, 85). Detta bör i så fall ses 
som en logisk följd av den pågående etableringen av kyrkoinstitutionen i ett 
samhälle som var starkt förankrat i en familje- och släktskapsstruktur.  

För att manifestera en sådan nyordning var begravningshandlingen och 
gravplatsen lämpliga pedagogiska redskap, särskilt mot bakgrund av den 
grundläggande betydelse som gravkulten hade i det förkristna samhället. 
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10. Kristnandeprocessen ur ett 
barndomsperspektiv 

Barndomen är, liksom alla andra sociala konstruktioner, i hög grad kultur-
specifik. Utformningen av barndomens sociala utrymmen definieras och 
regleras utifrån grundläggande samhällsnormer, varför sådana konstruktioner 
är av särskilt stort värde för studiet av ett samhälles ideologi och mentalitet. 
Den tidigaste barndomen, det sociala livets början, har här visat sig vara ett 
särskilt relevant samhällsstudieobjekt, eftersom kristnandeprocessens meka-
nismer kom att påverka dess grundläggande definitioner. 

Två urskiljbara sociala kategorier eller sfärer har lyfts fram i de arkeolo-
giska och textbaserade undersökningarna. Resultatet visar att den beroende-
sfär som omfattat äldre barn framstår som relativt stabil i kontrast till den 
tidigaste barndomens omgestaltade definitioner. De mest framträdande för-
ändringarna som har kunnat följas i de presenterade materialen rör barnbe-
gränsningspraktiken, den rituella definitionsrätten (särskilt i arvshänseende) 
och begravningstraditionen.  

Barnutsättningstraditionen omformas under den aktuella perioden från att 
ha varit en socialt accepterad praktik via undantag och kompromisser till 
förbud. Undantaget i den isländska alltingsöverenskommelsen och kompro-
missparagrafernas framskjutna plats i de tidigmedeltida norska lagarna tyder 
på att frågan hade hög prioritet. Att ämnet ägnats sådan uppmärksamhet i de 
tidiga källorna, har här tolkats som ett uttryck för att förbudet i praktiken 
kom att begränsa hushållens ekonomiska självständighetsutövning. 

Den rituella legitimeringen av nyfödda potentiella arvingar, som före do-
pets etablering var en angelägenhet uteslutande för gården och hushållet, 
överfördes under medeltidens lopp till det kristna dopet som huvudsakligen 
skulle förrättas i kyrkan. Även denna omformulering tycks ha motsvarat en 
reell förändring från en förkristen till en kristen praktik. Inkonsekvenser i de 
svenska lagarna tyder på att processen inte var utan turbulens. Kanske illu-
strerar också de sydskandinaviska lagformuleringar som kärnfullt slår fast att 
hedningar inte får ärva frågans fortsatt höga angelägenhetsgrad. Hade frågan 
om dopet och arvsrätten ännu vid denna tid varit neutraliserad så hade troli-
gen incitament saknats för ett sådana uttryck. 

Begravningspraktiken på gårdsgravfälten under yngre järnålder tycks en-
dast i ytterst begränsad omfattning ha innefattat spädbarn. När spädbarns-
gravar senare uppträder i anmärkningsvärd omfattning och med avvikande 
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homogent kristen gestik i övergångs- eller tidigkristna gravmiljöer måste 
denna generella omsvängning uppfattas som en inordning i den kristna ideo-
login. Det framstår också som troligt att omformuleringen av den dödes roll 
från gravobjekt till gravsubjekt kan ha understött den processen. 

Jag menar att den påfallande stora mängd spädbarnsgravar som dokumen-
terats i exempelvis Fjälkinge bör ses som resultatet av en höggradig anpass-
ning till kristna ideal eller påbud, snarare än som ett uttryck för en framväx-
ande folklig kristen övertygelse. Frågan om huruvida det förlopp som skisse-
rats här ska förstås som konsekvensen av en mer övergripande och organise-
rad missionsagenda låter sig dock inte besvaras utifrån det begränsade 
material som behandlats i detta arbete. Den överensstämmelse som de över-
siktligt granskade kyrkogårdsmaterialen uppvisar, motsäger dock inte att så 
skulle kunna vara fallet. 

De identifierade förändringarna i den rituella och sociala inramningen av 
spädbarnsperioden är naturligtvis främst förankrade i kristen dogmatisk 
praxis. Dop och begravning räknas till de mest grundläggande kristna passa-
geritualerna och barnutsättning/infanticid återfinns bland de frågor som han-
terades med hög prioritet i hela det kristna Europa. Vad som bör uppfattas 
som konstruktioner utformade med särskild hänsyn till det skandinaviska 
kulturområdet är dels det regionala kravet på dopet som arvslegitimeriande 
ritual och dels valet att frångå den kanoniska familjegravläggningsprincipen 
på de tidiga kyrkogårdarna. 

Den familje- och gårdscentrerade samhällsideologin, som främst karaktä-
riseras i odalskonceptet, fungerade som en organisatoriskt och mentalitets-
mässigt dominant struktur inom det senvikingatida samhället. Ritualiserade 
handlingar i samband med begravning och arvssuccession bekräftade hushål-
let som organisatorisk grundenhet och reproducerade den förkristna sam-
hällsideologin genom de manifestationer av gårds- och familjekontinuitet 
som genomsyrade dessa praktiker. De kan i det avseendet närmast beskrivas 
som samhällsbevarande institutioner. När den rituella arvslegitimeringen 
överflyttades till den kyrkliga domänen och avlidna segregerades efter indi-
vidspecifika kriterier såsom ålder och kön på landsbygdskyrkogårdarna, 
torde detta därför kunna ses som en strategisk metod syftande till att något 
neutralisera denna familjestrukturs hegemoni inom samhällsordningen. 

I normerna för spädbarnsbegravning och barnutsättning framträder aspek-
ter av den sociala barndomskonstruktionen som tydligast skiljer traditionell 
och kristen idéform åt. För förändringen av dessa element i den sociala ko-
den och i praxis kan just gestaltningen inom ramen för den kristna rumsideo-
login ha varit ett verkningsfullt redskap. Jämte naturligt avlidna barns placer-
ing nära kyrkobyggnaden framträder den intrikata utformningen av laga 
utsättning i de norska lagarna som ett parallellt idéuttryck. Genom att syn-
liggöra och betona det själsliga värde som den kristna ideologin tillskrev 
spädbarn framställdes utsättning som en psykologisk omöjlighet, då indivi-
den genom primsigning eller dop och genom begravningen ofrånkomligen 
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tillskrevs ett kulturellt människovärde. Det är också troligt att valet av be-
gravningsplatsen som arena för en sådan akt grundades i en förförståelse för 
plats- och begravningsbegreppens starkt normerande och definierande digni-
tet. Den administrativa kontrollen över kyrkogårdsrummet kan således ha 
fungerat som ett strategiskt verktyg för den kyrkliga institution vars organi-
satoriska räckvidd i övrigt var något begränsad i ett tidigt skede av proces-
sen.  

Introducerandet av dopet som initiationsritual framstår som relativt 
oproblematisk i det skriftliga källmaterialet medan förbudet mot barnutsätt-
ning och etableringen av dopets arvsberättigande funktion har avsatt kon-
flikt- och kompromisspår. Detta torde bero på att dessa angelägenheter in-
gick i fundamentala sociala strukturer som i princip konstituerade samhällets 
fortbestånd. Äktenskapsregleringen kom under senare medeltid att genomgå 
en liknande process (jfr L. Carlsson 1972). 

De ideologiska motsättningar som kan anas i lagmaterialet och segre-
geringen efter individspecifika kriterier på kyrkogårdarna kan inte förstås på 
annat sätt än som resultatet av en strävan att öka den kyrkliga institutionens 
inflytande över hushållens ekonomiska och familjecentrerade struktur. De 
regionalt formulerade anspråken på kyrkligt inflytande tycks därmed inte i 
första hand ha utmanat centrala religiösa föreställningskomplex, utan det 
enskilda hushållets autonomi, vilket också gällde regleringen av barnbe-
gränsningssystemet. Som delar i en grundläggande struktur kunde dessa inte 
ändras utan att hela ekonomiska och sociala system försvagades eller urhol-
kades, något som skulle kunna förklara processens komplexitet. 

Syftet bakom en sådan utformning av den kristna institutionens anspråk 
torde kunna avläsas i konfliktfaktorernas gemensamma nämnare: förhållan-
det mellan hushållens strukturella självständighet och den pågående etable-
ringen av Kyrkan som hierarkiskt överordnad samhällsinstitution.  

Den rituella initiationen av nyfödda, barnbegränsningsfrågan och begrav-
ningsförfarandet förefaller vara komponenter med förklarande potential för 
tolkningen av den sociala kodens reciproka förhållande till den pågående 
samhällsprocessen. Dessa tre moment tycks dessutom i så hög grad integre-
rade att man kan tala om en fast etikformel där en förskjutning av ett enskilt 
element ofrånkomligt leder till turbulens i konceptets helhet. Enkelt uttryckt 
kan man säga att den förändring som övergångstiden medförde resulterade i 
en tidigareläggning av den ideala barndomens början. 

Man kan därmed konstatera att normer kring barnbegränsning, initiations- 
och begravningsritualer är intimt förknippade i det avseendet att de på olika 
sätt definierar det kulturella livets början. Samtliga tre idékomplex utgör 
nämligen rågångar kring det sociala gränsland som den tidigaste barndomen 
i alla avseenden utgör, vilket också kristnandeprocessen i Skandinavien vitt-
nar om. 
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Epilog 

Frågan om när livet börjar och när ett foster blir ett barn med rätt till liv kan 
nog sägas utgöra en av de eviga frågorna. Trots att frågan faktiskt inte kan 
besvaras, kräver vår sociala samvaro som människor att vi finner överens-
kommelser för ett kulturellt accepterbart förhållningssätt till den gränsdrag-
ningen.  

Även om varje historisk kontext är unik, menar jag att arkeologisk kun-
skap om människors handlingar och förhållningssätt kan ge ett värdefullt 
perspektiv på vår egen tids moraliska och etiska problematik. Den här epilo-
giska kommentaren är ett försök till en sådan reflektion. 

Gråzonen mellan vad som tolkas som mänskligt liv i vardande och barn 
med fullt människovärde utgör i hög grad ett etiskt och juridiskt gränsland. 
Ändå kräver våra dagliga angelägenheter ett fast norm- och regelverk för 
olika typer av verksamheter, som fortplantning och familjeplanering, forsk-
ning och omvårdnad och död och begravning. Frågan om när, och inte minst 
hur, barnet blir ett barn är därför inte bara av filosofiskt värde utan tillhör ett 
av de högst aktuella sociala axiom kring vilka vårt kulturella liv kretsar. 

Gränsdragningen är i högsta grad kulturellt konstruerad. Under 1800-talet 
hände det att spädbarn som avlidit odöpta under sin första levnadsvecka 
noterades som dödfödda i kyrkoböckerna och i början av 1900-talet kunde 
kvarlevorna efter ett fullgånget men dödfött barn benämnas ”fosterklum-
pen”, troligen delvis för att minska moderns känsla av förlust (Brändström 
1984, 104; Milton 2001, 229). Ett sådant förhållningssätt känns ytterst 
främmande i relation till vår egen konstruktion av spädbarnet, men ligger 
således relativt nära i tid.  

De senaste årtiondena har präglats av en genomgripande förändring i frå-
ga om synen på fostret och det nyfödda barnet. En del av denna process kan 
relateras till den aktiva feministiska rörelsen och den alltmer etablerade upp-
fattningen om kvinnans rätt att själv bestämma över sin kropp och fortplant-
ning, som bland annat resulterade i den nya abortlagen år 1974 (SFS 
1974:595). En inte helt oansenlig inverkan har också den medicinteknolo-
giska utvecklingen haft, med vars hjälp allt yngre för tidigt födda barn kan 
räddas till livet utanför livmodern, en utveckling som bidragit med en ny 
moralisk problematik (jfr Rynning 2004).  

Att tillåta abort av foster som befinner sig i ett utvecklingsstadium som 
(med teknikens hjälp) kan betraktas som levnadsdugligt är i princip en etisk 
omöjlighet. Det är nog de flesta av oss överens om. I praktiken har den övre 
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gränsen också förskjutits i takt med medicinteknikens framsteg, eftersom 
fostrets livsduglighet utgör den avgörande faktorn vid särskilda prövningar 
om i vilka fall abort tillåts efter den adertonde graviditetsveckan (se t.ex. 
Hedström 2001; Örn 2001; Bygdeman & Ahlenius 2005). 

Förskjutningen av de legala definitionernas innebörd på dessa områden 
orsakade också en turbulent debatt kring andra verksamheter, inte minst 
transplantationsmedicin och vetenskapliga experiment på aborterade foster 
som visat livstecken. Filosofen Jan Perselli (1998) omfattar i sitt avhand-
lingsarbete just den turbulenta perioden efter år 1974 då definitionerna i 
olika lagrum inte längre kommunicerade en sammanhållen syn på fostret och 
människovärdet. Vid tiden för Persellis arbete praktiserades i svensk lag-
stiftning olika juridiska definitioner av när fostret blev ett barn, vilket troli-
gen är en del av bakgrunden till de senaste årtiondenas intensifierade offent-
liga debatt. Idag har definitionerna något närmat sig varandra. 

Den juridiska definitionen av när fostret blir ett barn regleras i folkbokfö-
ringslagen och anges där till den tjugoandra graviditetsveckan, eller om bar-
net/fostret visat livstecken efter födelsen (SFS 2008:207). Abortlagen förhål-
ler sig med ett säkerhetsavstånd till denna reglering genom att tillåta abort 
fram till den artonde graviditetsveckan, och därefter med Socialstyrelsens 
tillstånd om det finns särskilda skäl (SFS 1995:660). Om allvarlig risk för 
den gravida kvinnans liv eller hälsa föreligger, kan graviditeten därmed med 
stöd av lagen avbrytas även så sent att fostret kan betraktas som livsdugligt, 
vilket enligt praxis infaller kring den tjugoandra graviditetsveckan. Skillna-
den mellan abort och avbrytande av graviditeten blir då i allmänhet att i det 
senare fallet görs försök att rädda såväl mor som barn (även om chansen för 
överlevnad är mycket liten). Det intressanta i sammanhanget är dock att i 
dessa fall tillskrivs moderns liv ett högre skyddsvärde än fostrets, trots att 
detta i lagens mening från och med tjugoandra graviditetsveckan definieras 
som ”barn”. Förutsättningarna för självständig överlevnad har, och har kan-
ske alltid haft, stor betydelse för hur fostret eller barnet uppfattas. 

När avbrytandet av en livsprocess kan tillåtas utan alltför stort samhälls-
moraliskt dilemma är således starkt knutet till stadiet av livsduglighet. Kom-
ponenterna utgör så att säga två icke-självständiga aspekter av livets början 
med konkret inverkan på våra handlingsmönster.  

Men det finns fler sociala praktiker med ofrånkomliga konsekvenser för 
hur vi uppfattar gränsen mellan liv i vardande och självständigt, okränkbart 
liv. En sådan praktik är vårt sätt att hantera mänskliga kvarlevor efter det att 
livsfunktionerna upphört. Begravningslagen omfattar idag alla dödfödda 
efter den tjugoandra graviditetsveckan, eller om barnet/fostret andats eller 
visat andra livstecken efter födelsen (SFS 2008:208). Dessa uppfattas då som 
individer med rätt till begravning med vederbörliga ceremonier på våra ge-
mensamma begravningsplatser. Eftersom tidsgränsen förhåller sig harmo-
niskt till gränsen för avbrytande av liv och bokföringen av vad som kan defi-
nieras som individer, är denna hantering heller inte särskilt kontroversiell.  
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Vad som dock har uppfattats som kontroversiellt är hanteringen av yngre 
foster, som de senare åren har genomgått en dramatisk förändring och som i 
praktiken står i ett etiskt konfliktförhållande till definitionen av människo-
värdet så som det framställs i de ovan angivna lagrummen.  

För ganska många år sedan arbetade jag inom kvinnomedicinsk sjukvård 
på avdelningar där patienter omhändertogs i samband med såväl sena aborter 
som missfall och regelrätta förlossningar. En gynekologisk avdelning i da-
gens Sverige är, förutom en sjukvårdsinstitution, en arena där gränsdrag-
ningar i livets början och dess konsekvenser dagligen exponeras och hante-
ras. Det dagliga arbetet styrdes, då liksom nu, av lagar och förordningar som 
också definierade vår yrkesmässiga hållning om när den mänskliga barndo-
men börjar, i alla fall i juridiskt hänseende. I praktiken ställdes vi emellanåt 
inför situationer där omsättningen av lagen till praktik inte alltid var själv-
klar, eftersom våra lagverk inte ger detaljanvisningar för hur vi bör handla i 
varje enskild situation. Särskilt gällde det hanteringen av kvarlevorna av 
sena aborter och missfall.  

De missfall som hanterades på avdelningen inföll ofta sent i graviditeten 
och föräldrarnas sorgeprocess utgjorde vår utgångspunkt för omvårdnaden. 
Självklart hanterades fostret med största respekt, vilken också sammanföll 
med lagens förord. Regelrätt begravning ombesörjdes om föräldrarna så 
önskade, även om fostret inte hade uppnått den av begravningslagen och 
folkbokföringslagen fastställda gränsen som då var tjugoåtta graviditets-
veckor (vilket möjliggjordes av en ändring i begravningskungörelsen 1982, 
se SOSFS 1990:8). Fostret placerades därför pietetsfullt i en vit, kistliknande 
låda i sköljrummet i väntan på vidare transport. På avdelningen utfördes 
också sena aborter, även om dessa händelser inte hörde till vanligheten. Gra-
viditetens stadium avgjorde själva abortmetoden, som i de sena fallen likna-
de en provocerad förlossning. Av omsorg om kvinnan (eller paret) bortskaf-
fades fostret ur rummet så snart det var framfött. Om fostret visade livsteck-
en avdelades en i personalen att sitta hos det tills dessa avstannat, varefter 
kvarlevorna sändes till förbränning i enlighet med föreskrifter om hantering 
av biologiskt material. Det framstod som mycket klart för mig som sjuk-
vårdspersonal att den juridiska definitionen av vem som var ett barn och inte, 
i allra högsta grad realiserades i vårt hanteringssätt. Endast i fråga om det 
aborterade fostret som visat livstecken kan vårt handlande inte sägas vara 
helt i harmoni med de normer kring livets början som lagarna förmedlade. 

Att besluta, genomföra och handha ett medvetet avbrytande av en livspro-
cess i vardande är, och har troligen alltid varit, moraliskt och känslomässigt 
komplicerat. Det är möjligt att jag i detta avseende har påverkats av min 
egen yrkeshistoria i förståelsen av aktörerna i sagatexternas barnutsättnings-
episoder som förser sig med avskärmande och skyddande handlingar, men 
det är också fullt möjligt att den förkristna barnutsättningspraktiken har så 
mycket gemensamt med vår abortverksamhet att de båda praktikernas grund-
läggande systematik är fullt jämförbara. I båda fallen handlar det om socialt 
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och moraliskt accepterade handlingar, så länge de kulturellt definierade 
gränserna upprätthålls. Människors kapacitet att hantera och genomföra ett 
avbrytande tycks dock alltid ha varit beroende av att dessa gränser är tydliga 
och enhetliga.  

År 1990 utkom Socialstyrelsen med nya råd gällande omhändertagandet 
av foster efter abort (SOSFS 1990:8). Reaktioner från såväl personal som 
patienter på det faktum att foster efter sena aborter hanterades som riskavfall 
på sjukhusen föranledde ett alternativt förfarande: efter den tolfte gravidi-
tetsveckan, eller om personalen upplever att fostret har människoliknande 
drag, ska nu istället kvarlevorna skickas till kyrkogårdsförvaltningen för 
kremering och jordande eller spridning på anonym plats på kyrkogård eller i 
minneslund. Den förändrade hanteringen kan i förstone tyckas vara ett mer 
respektfullt, och därmed mindre etiskt laddat, förfaringssätt. Men vad händer 
med våra etiska riktmärken om vi behandlar kvarlevor efter provocerade 
aborter på ett begravningsliknande sätt? 

Arkeologer har under minst hundra år betonat begravningshandlingens 
kraft som social och ideologisk markör. En regelrätt begravning enligt gäl-
lande normer tillskriver den begravda individen ett obestridligt människo-
värde, bortom biologiska eller kronologiska gränsdragningar. Platsen för 
begravningen och gravens fysiska förutsättningar att fungera som minnesbä-
rare har i det avseendet alltid varit av stor betydelse. Valet av gravplats 
kommunicerar hur den begravda individen uppfattas av de efterlevande, 
liksom förvaltningen av minnet efter den avlidna. Själva begravningen är en 
handling som i sig själv definierar gravobjektets kulturella position. Och 
även om man från olika håll har betonat att handhavandet av aborterade fos-
ter inte är begravningar, eftersom vederbörliga ceremonier saknas och kvar-
levorna jordas eller sprids i anonymitet, är det handlingen i sig, inte vad den 
kallas, som definierar dess kulturella innebörd.  

Det är således inte särskilt förvånande att personal från gynekologiska av-
delningar i Danmark och i Sverige har protesterat mot att, särskilt yngre, 
foster behandlas på detta sätt. Den begravningsliknande efterhanteringen av 
aborterade foster kan leda till en normförskjutning som innebär att abort-
handlingen i sig skuldbeläggs, och personalen uppfattar sig som medverkan-
de till att ta liv, eftersom fostret i kraft av begravningshandlingen tillskrivs 
individkaraktär (Haverdahl 1990; Löfgren et al. 1991; Nordgren 1991; Tho-
rup 2007). 

Det framgår därmed med all önskvärd tydlighet att de handlingar som 
kringgärdar hantering av kvarlevorna i mycket hög utsträckning ingår i den 
konstruktion som definierar den mänskliga, sociala livsprocessen. Tillsam-
mans med gränsdragningar för när livsprocessen kan avbrytas och en rituell 
(eller i vår tid, juridisk) allmändefinition av barnet tycks människovärdet 
skapas i skärningspunkten mellan dessa komponenter. De utgör en fast for-
mel i den meningen att en del inte kan förändras utan att de övriga delarna, 
och därmed hela definitionen, ifrågasätts.  
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Med detta i åtanke vill jag återvända till våra äldsta kyrkogårdar och till 
de kristenrätter som reglerade barnutsättning i det tidigkristna Norge. Jag 
menar att i en tid då livsprocessen kunde avslutas strax efter förlossningen 
skulle det framstå som en moralisk omöjlighet att begrava nyfödda individer, 
även om de någon gång kan ha framstått som lämpliga objekt för begrav-
ningens förfadersorienterade motiv. Trots att egentliga källor saknas, finns 
det därför anledning att utgå från att begravning av samtliga (eventuellt med 
undantag av odöpta) individer som förordades av de kristna förespråkarna 
inte framstod som en omedelbar självklarhet för människor i allmänhet, ens i 
de tidiga formellt kristna skandinaviska miljöerna.  

Att utplåna barnutsättningspraktiken framstod som en högt prioriterad 
uppgift för den tidiga kyrkans företrädare, vilket tydligt framgår av det 
skriftliga källmaterialet. Det strategiska tillvägagångssättet har satt avtryck i 
såväl skriftkällor som i de materiella spåren av ideologiskt laddade hand-
lingar. Den demonstrativa placeringen av avlidna spädbarn kring kyrkornas 
väggar och kor befäste en ny ordning i vilken även nyfödda barn tillskrevs 
ett momentant människovärde, och därigenom också ett skyddsvärde. Ge-
nom att under en övergångstid tillåta passivt avlivande av nyfödda men i 
allmänhet kräva att dessa skulle gravsättas på kyrkogården införlivades även 
dessa i den barnkategori som besatt skyddsvärde och den övergripande defi-
nitionen av livets början ifrågasattes. Genom begravningshandlingen och 
kravet på aktörerna att be för barnets själ praktiserades en människovärdesyn 
som moraliskt omdefinierade handlingen från utsättning (jämförbar med 
abort) till mord eller dråp. Det är i allra högsta grad troligt att denna norm-
förskjutning upplevdes starkast av aktörerna själva. Den tidigmedeltida för-
ändringsprocessen tycks i detta avseende vara fullt jämförbar med den som 
artikulerats av vårdpersonal idag, nämligen att just det begravningsliknande 
handhavandet leder till att den, i övrigt fullt legala, abortverksamheten ifrå-
gasätts på ett moraliskt plan. 

Frågan är också om det inte är just den oerhört komplexa frågan om han-
teringen av aborterade foster som har orsakat nyaktualiseringen av frågan 
om abortgränser och den fria abortens vara eller inte vara som har kunnat 
märkas de senaste två decennierna.  

I vårt samhälle är begravning av människors kroppar mycket strikt regle-
rad. Allmänna eller enskilda begravningsplatser i form av kyrkogårdar eller 
minneslundar utgör de enda alternativen för deponering av mänskliga kvar-
levor, med undantag för spridning av aska över ett större område, exempel-
vis över havet, som kan ske efter särskilt tillstånd från länsstyrelsen (SFS 
1990:1144). Enskild gravsättning på annan plats, i naturen eller på privat 
mark, tillåts i regel inte med hänvisning till att handlingen då tillskriver land-
skapsrummet en laddning som i övrigt begränsar människors otvungna för-
hållningssätt till platsen (exempelvis för svampplockning och annan rekrea-
tion). Sekulariseringen av vårt moderna samhälle har möjligen bidragit till 
att vi i någon mån har blivit mindre medvetna om platsbegreppets starka 
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symbolkraft, men faktum kvarstår att den plats där vi lägger våra anhöriga 
till den sista vilan har en mycket utpräglad och symbolmättad funktion: det 
är platsen för åminnelse och hedrande av saknade anförvanter. Platsens pri-
märfunktion reglerar därför värdet av en begravningsliknande handling, även 
om vi inte kallar deponeringen av foster för begravning.   

Genom kremering och/eller jordandet av de aborterade kvarlevorna i 
minneslundar och på kyrkogårdar skapas ett, om inte individuellt så åtmin-
stone kollektiviserat, minne över de foster som kunde ha blivit barn. Minnet 
efter denna anonyma, kollektiva individ utan vare sig namn eller person-
nummer skapas i kraft av platsbegreppets kulturella dynamik. På de grav-
platser där aborterade foster också har en synlig markering, vilket till exem-
pel är fallet på en kyrkogård där platsen kallas ”Barnkullen”, materialiseras 
minnet så tydligt att den begravda fosterkategorin blir konkret och greppbar. 
Fostrets anonymitet, som för övrigt nogsamt värnas genom hela hanterings-
processen, uppvägs av minnesplatsens existens eftersom fostren inte kan 
betraktas som bortglömda. Barnkullen, och andra jämförbara platser, innebär 
full anonymitet samtidigt som platsens kollektiva identifikation tillskriver 
denna nya kategori ett ackumulerat värde, någonstans mellan aborterbart 
foster och folkbokförd individ. Genom denna normförskjutning kompliceras 
också den moraliska ramen inom vilket abortverksamheten bedrivs, enligt 
samma mönster som vid övergången mellan förkristen och kristen tid.  

Avsikten med denna nutidskommentar i ett arkeologiskt avhandlingsarbe-
te är på intet sätt att söka moralisera eller leda våra etiska balansfrågor i nå-
gon specifik riktning, utan endast att söka bidra med den historiska reflek-
tionen att livets början eller avgränsningen av människovärdet aldrig kan 
sökas i biologiska definitioner. Och kanske i någon mån påminna om att vi 
måste vara medvetna om våra handlingars obevekliga makt att definiera den 
fasta formeln för barndomens gränsland. 
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Summary 

This thesis explores the process of Christianisation in Viking and Medieval 
Scandinavia through the social constructions of infancy and the beginnings 
of human life, as expressed in ideals and practices seen in written and archa-
eological evidence.  

Scholars have recently argued that the children of the past are ‘invisible’ 
in the available source material. My opinion is, however, that this invisibility 
is an academic construction, which risks preserving the very incongruity it 
was meant to address. For this reason, an entirely different approach has 
been taken in this thesis. The point of departure is the notion that children 
undoubtedly existed in the past and that making them visible only depends 
on the chosen perspective. ‘Childhood’ is here regarded as a social construc-
tion defined by and therefore also reflecting contemporary society. ‘Christi-
anisation’ is seen as a process, heterogeneous in time, space and manifesta-
tions. It is therefore of the greatest importance to approach each piece of 
evidence as a closed phenomenon comparable only to itself.  

Scholars generally agree that the emerging Christian institutions provided 
alternatives to the pre-Christian perceptions of birth control and initiating 
rites of passage, most strikingly expressed in the criminalising of infanticide 
and the introduction of infant baptism. In this thesis, the strategies, processes 
and ideological foundations behind these new practices and how they chang-
ed the traditional notions of infancy, is investigated and understood in terms 
of agency, ideal and practice. For these purposes, two distinct types of evi-
dence have been consulted: medieval texts (provincial laws, poetry and pro-
se) and archaeological cemetery records. Due to the different problems con-
cerning the use of written and archaeological sources respectively, these 
materials have been dealt with in two separate analyses. Investigation A 
(chapters 4–6), is entitled ‘Child Abandonment, Social Introduction and 
Qualification – Representations of Early Childhood in Medieval Texts’, whi-
le investigation B (chapters 7–9), treats ‘The Process of Christianisation and 
the Widened Concept of the Grave – Early Childhood Displayed in Archaeo-
logical Sources’.  

Old Norse poetry, prose and Scandinavian laws have, after intense scho-
larly debate, now been recognised as valid sources – if used with caution – to 
Scandinavian medieval mentality, ideology and customary law. The referen-
ces in the written sources to child abandonment (chapter 4), initiating rites of 
passage (chapter 5) and different social ages (chapter 6) are considered as 
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aspects of mentality, norms and at times also as expressions of conflict and 
compromise within the contexts of cultural change and agency.  

The variations in mortuary rituals according to the age of death have been 
analysed in two case studies: a late Viking-Age cemetery with syncretic 
burial practices (chapter 8) and a formalised early Christian churchyard 
(chapter 9). In pre-Christian cemeteries, children in general and infants in 
particular, are rarely identified and therefore instead of a case study, a com-
putation of a large body of material selected according to certain criteria has 
been put together (chapter 7). In the last chapter (10), the results from inves-
tigations A and B are thematically discussed. 

In chapter 4, the written sources are used to examine the concept of child 
abandonment in terms of regulating norms, motivations, agency, geography 
and gender. The widely accepted idea that selective female infanticide was 
practiced is challenged through comparisons with written sources and it is 
argued that this notion is based on traditional perceptions of gender roles, 
which need to be questioned and reconsidered. Child abandonment needs to 
be understood primarily in terms of household economy and autonomy.  

This practice was regulated by a specific set of norms, which presumably 
constituted the prerequisite for the social acceptance of this custom. The 
most significant reason for this acceptance appears to have been that the 
abandoned children had not been initiated into society. Spatiality is another 
key issue for understanding the mentality behind this phenomenon. In the 
Icelandic sagas, child abandonment was performed in places that can be 
interpreted as liminal, with boundaries between domesticated and undomes-
ticated land being the most frequently mentioned, while bodies of water oc-
cur sporadically. According to some, rather conciliatory sections of the laws, 
churchyards should be used for this purpose. It therefore seems clear that the 
practice of child abandonment was strictly enclosed both by social and geo-
graphical boundaries.  

The strongest indications that child abandonment was practised during the 
conversion period are the prohibitions in the ecclesiastical regulations of the 
oldest Norwegian laws. It should be noted that the normative texts have been 
continuously re-shaped, both within the oral tradition that forms the origin 
for both sagas and laws, and the written versions that may have preceded the 
now extant manuscripts. In order to understand the contents of, and the mo-
tivations behind, the prohibitions against child abandonment, it must be kept 
in mind that these laws were produced within a Christian culture where this 
practice was forbidden. Significantly, in later medieval laws infanticide is 
classified as murder or manslaughter.  

The prohibitions against abandoning children in the oldest Norwegian 
laws contain exceptions that enable the continuation of this practice, altho-
ugh under strictly regulated forms. The prominent position of these regula-
tions in the laws has been seen as an expression of the prioritization of this 
issue, both by those in favour of Christianity and those with more conserva-
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tive views. The new, legal, practices represented – with one exception – an 
ecclesiastical version where the child, after prime-signing or baptism, should 
be left to die either outside the church or in a grave. The relatives were urged 
to stay with the child until it was dead and to pray for its’ soul. The emphasis 
on the ensouled status of the child represents a clear compromise with earlier 
traditions that can, above all, be likened to a psychological strategy. This 
was probably a far more successful way of eliminating the practice of child 
abandonment than an outright prohibition would have been. 

In chapter 5, the written evidence for Christian and pre-Christian rites of 
passage is explored. Rituals of official character, such as the pouring of wa-
ter, naming, public announcements at the thing etc. are more frequently men-
tioned than unofficial rituals. Two ritual contexts are particularly interesting 
here. The first one is the procedures for passing a child from one family to 
another, requiring witnesses to observe when the child was placed on the 
ground/floor. This is particularly clearly expressed in regulations concerning 
the caring of children otherwise unprovided for. The second noteworthy 
ritual is the passage rite of breast-giving, i.e. the infant’s first feed. In the 
early Norwegian and also later Swedish laws, this appears as a rather unoffi-
cial, although highly important ritual, which seems to have served several 
purposes. The giving of the breast seems to have signified not only the in-
fant’s introduction into the economic sphere of the household, but also the 
acceptance of responsibility for the raising of the child by the heads of the 
household. It was moreover only prior to the first feed that infanticide could 
be legally practised.  

In the Icelandic law Grágás as well as some Swedish provincial laws, re-
gulations on the requirements for inclusion in the inheritance succession 
either alternate between baptism and breast-giving or combine the two. The 
view of baptism as an act that qualified the individual for inheritance, which 
developed over the course of the Middle Ages, has no support in canon law 
and as it only appears in Spanish and Scandinavian medieval law, it is pre-
sumably a result of regional demands. The conflict that can be glimpsed 
between the legitimacy of these two rituals may be a consequence of the fact 
that breast-giving constituted an important ritual tool within the family and 
household. The transfer from the giving of the breast to baptism as a way of 
legitimising children for inheritance is here interpreted as a strategic shift of 
inheritance-related issues from the private sphere of the household to the 
highly specialised and managed Christian one. In this way, the Church bro-
ught these issues under its’ own control. This new interpretation also sug-
gests that the autonomy of the individual household was challenged at this 
time, which could explain the conflict between the two rituals observed in 
the sources.  

The Laws of the Gulathing and the Frostathing stated that when a child 
was transferred from one provider to another, the child and its’ food vessel 
should be placed outside the receiving party’s farm. The vessel is here seen 
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as a symbol of the infant’s first feed and passing it on was presumably both a 
manifestation of the child’s initiated status and of the transfer of the respon-
sibility to provide for the child. The importance placed on this ritual in the 
written sources should above all be seen in relation to the plethora of well-
known late Iron-Age rituals that entailed both the giving and the receiving of 
food and drink. The purpose of these rituals was to produce and reproduce 
social ties between people, which also appear to have been the overall func-
tions of the ritual first feed. 

In chapter 6 the evidence for links between the old or sick and children is 
reviewed and discussed in the light of earlier research. The written sources 
clearly convey the heroic ideal of individuals who are able to act indepen-
dently on the social scene and in this way reproduce their role. The sphere of 
dependency and absence of abilities to maintain social and economic roles, 
common to elderly and children, can be seen e.g. in the large fines prescri-
bed by the laws for crimes committed against these groups. The exclusive 
social sphere that was characteristic of the elderly and also older children is 
used here and in the following archaeological analysis as a tool for separa-
ting out and contrasting the social concepts that structured the period of in-
fancy. The survey of the sources shows that neonates were not included in 
this sphere of dependency, which suggests that the first period of a child’s 
life was surrounded by specific norms.  

The archaeological analysis is divided into three separate parts. The well-
known fact that infants are, to a large extent, absent in the burial record from 
various prehistoric periods has traditionally been interpreted as a result of 
poor conditions for preservation only. In chapter 7, a cultural explanation for 
the low numbers of non-adults identified in excavated cemeteries is offered, 
through a quantitative study of material from different time periods, which is 
followed by an interpretation of the reasons for the varying funerary tradi-
tions. The study covers 978 burials with individuals from the early Iron Age, 
for whom the age of death has been established, 863 burials from the pre-
Christian part of the late Iron Age and 1929 from syncretic or medieval buri-
al grounds (see table 7.1-3 and figure 7.1).  

The results show that non-adults (< 15 years of age) are a lot more com-
mon in the burial record from the early Iron Age, as well as in the syncre-
tic/medieval periods, than in the pre-Christian Viking Age. The results are 
even more striking when comparing the numbers of infants (< 1 years old) 
only. During the early Iron Age as well as the syncretic/medieval periods, 
infants constitute 36 % and 39 % of the non-adults respectively, while only 
one individual from the pre-Christian Viking Age has � hesitantly � been 
classified as such (see table 7.4). Since the bone material from both the early 
and the late Iron Age is mainly cremated, the variation in the numbers of 
infants cannot be seen to be caused by this particular practice. Scholars have 
previously argued that the massive external burial constructions of the late 
Iron Age are the reason for the missing infants, suggesting that the weight of 
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these must have shattered the fragile infant bones. In this thesis it is, howe-
ver, argued that the almost complete absence of infants in the regular ceme-
teries from the late Iron Age should instead be seen as a result of the prevai-
ling principles of burial.  

Apart from a sacral dimension, pre-Christian mortuary practices also con-
tained profane and judicial elements, such as inheritance succession, power 
relations and land ownership. All of the former elements were included in 
the óðal, which was one of the key concepts that structured society. The 
motifs of late Iron-Age mortuary ideology, in which the dead to a higher 
degree should be interpreted as ‘objects’ rather than ‘subjectives’, thus sup-
port the idea that burial practices were selective, and above all included tho-
se individuals who were the most suited for such manifestations. Infants 
seem only in exceptional cases to have been ascribed those social qualifica-
tions that were required for burial in the regular cemetery.  

For the representatives of Christianity and the medieval Church, the task 
of incorporating as many as possible into their religious community was high 
on the agenda. In the same way as infant baptism was the concern of Christi-
an society rather than the family, it was not just a right, but more or less a 
duty, to bury the dead according to Christian doctrines. The changing burial 
practices, which affected also the youngest infants, should most likely be 
understood in the light of these ideas. The increased presence of infants, 
which is connected to growing Christian influences, is here seen as a real 
cultural change. The absence and presence of infants in cemeteries are signi-
ficant as they can be linked to two fundamentally different attitudes to the 
individual and the grave. The question as to whether the new practices sho-
uld primarily be seen as an expression of an expanding popular Christian 
conviction, or simply as an adjustment of traditional acts, require further 
examination. This has been carried out through comprehensive analyses of 
the burial practices of two separate bodies of material, the results of which 
are presented in chapters 8 and 9.  

The conditions for analyses of the materials from the early medieval 
churchyard at Kattesund (in use c 1050-1100 AD) and the cemetery at Fjäl-
kinge (dating from the late Viking Age, mainly 10th century) (Scania) vary 
slightly. Fjälkinge is a burial ground where both pre-Christian and Christian 
elements can be identified in the mortuary rituals. The bone material, which 
consists of 125 osteologically examined individuals, is extraordinarily well 
preserved and documented. The conditions for detailed analyses of age in 
relation to the different elements of the mortuary rituals are therefore ideal. 
In a case such as this, elements that can be related to pre-Christian or Chris-
tian mortuary ideologies respectively must be seen as parts of a whole, and 
the way in which these elements relate to the physiological or social age of 
the individuals must be seen as significant.  

Kattesund is, as most churchyards, characterised by Christian spatial prin-
ciples. Those aspects of the burial practices that can be related to the age of 
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death are therefore interpreted in relation to the hierarchy of space. The writ-
ten documents are more heterogeneous and thus not as favourable for our 
understanding of individual graves. The ages of the interred have been osteo-
logically determined in 247 out of the 321 graves for which the available 
documentation allows closer analysis, while for the remaining 74 age has 
been estimated on the basis of the documented size of the coffin or skeleton.  

In order to carry out the social analysis of the Fjälkinge cemetery, an ini-
tial study of the syncretic and transitional character of the burial practices 
was required, in order to elucidate the overall norms governing burial at this 
site. These mortuary practices are not seen as a combination of dichotomous 
elements belonging to two separate religious systems, but instead as a dis-
tinctive tradition where the co-existence of the two ideologies has created 
new ideas, and laid the foundations for dynamic and innovative burial ex-
pressions. This particular form of manifestation has been termed syncretic, 
and is here seen to be supported by the absence of a conflict between the 
Christian and pre-Christian elements, and also by the fact that elements of 
different religious character, found within the same burial context, are fre-
quently seen to co-operate. In order to understand how social age is expres-
sed in the grave, the normative framework of the burial ground was first 
examined.  

The ambivalence towards the ‘transforming capacity’ of the grave that is 
regularly seen in burial arrangements, demonstrates that the traditional per-
ceptions of the characteristics and functions of the grave had been challeng-
ed by Christian ideals. Certain traits, such as crossed or tied legs, stones pla-
ced over the dead person’s head or legs, as well as odd positions of knives in 
the graves, have here been interpreted as various means of trying to stop the 
dead from walking. This suggestion can also be related to the Christian idea 
of the grave as a temporary resting place before resurrection.  

The most striking expressions of social order that can be seen in burial ar-
rangements include the presence of pottery vessels and amber, as well as the 
homogeneity of the graves of the neonates. At Fjälkinge, all thirty pottery 
vessels were found in the graves of children under the age of two, which 
suggest that these represent, within the context of this burial ground, a motif 
connected to age. These containers must therefore be interpreted through the 
social constructions of age. Pottery vessels were moreover found in more 
than 50 % of the graves of children who had died before their first birthday 
(with the exception of foetuses and newborns). Lipid analyses of seven con-
tainers demonstrated that the main ingredient of the vessel’s contents seems 
to have been milk. It has previously been argued that utensils intended for 
preparation and distribution of food and drink were associated with ritual 
and social acts in producing and reproducing social relations, even when 
they appear in burial contexts. 

Given the importance of the ritual first feed, combined with the strict age 
distribution of individuals buried with vessels, it is suggested that the vessels 
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signified that these children had been initiated into society and also, through 
the inheritance aspect of the first feed, into the family line. This interpreta-
tion is supported by the function of the vessels in the laws discussed above, 
as well as the spatial distribution of some of the vessel-graves. These graves 
are positioned around a building that seems to be contemporary with the 
graves, built on top of an earlier longhouse dating from AD 400-500. The 
latter is one of the oldest longhouses known from southern Scandinavia, and 
it therefore seems likely that this site remained in popular memory in the 
centuries during which it transformed from a settlement into a cemetery. In a 
period of instability, the children buried with vessels may have functioned as 
agents for re-establishing ties between the living and the ancestors.  

At Fjälkinge, amber was found exclusively in burials of older children as 
well as in those of the sick and/or old, primarily women. Scholars have pre-
viously argued that Viking-Age people used amber as important amulets. 
This notion has here been utilized in order to study the social sphere to 
which the individuals buried with amber may have belonged. The old, sick 
and young all seem to have had a position of dependence in the household, 
which separated them from ‘the adults’, who were productive in both social 
and economic terms. The distribution of amber in the graves provides the 
same image of the sphere of social dependence, as that in the written sources 
discussed above.  

The number of infants’ graves at Fjälkinge is not only particularly large in 
comparison to other Viking-Age burial grounds, but the burials are also in 
many ways different from the otherwise heterogeneous norm of the cemete-
ry. The graves of newborns and infants aged up to three months tend to be 
east-west orientated more often than the graves of other age groups. This 
tendency is even more pronounced in the graves of foetuses and newborns. 
What clearly distinguishes the burials of the youngest infants from other age 
groups at this site is not only this over-representation in east-west oriented 
burials, but also the high frequency of such graves simultaneously exhibiting 
supine interments and absence of grave goods. The presence of all these 
elements together is very typical of Christian churchyard burials. 

The higher rate of infants buried in east-west oriented graves, a custom 
which later became the norm, suggests that the increased presence of young 
children in syncretic cemeteries may be a consequence of Christian influence 
and/or regulations. The lack of individual and ambivalent traits in the graves 
of newborns in Fjälkinge, as well as the aspect of traditional age-selective 
mortuary tradition (discussed in chapter 7), suggest that these graves perhaps 
ought to be considered as expressions of conformity to Christian standards � 
rather than strong Christian beliefs � within the mental framework provided 
by the syncretic milieu. This interpretation could also explain why amber, 
intended to protect the old and young in life or death, was only given to two 
of the fifty-seven infants who died during their first six months. Uninitiated 
children, who were not seen as having entered into the social reality of the 
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living, were presumably not perceived to need the funerary rituals in order to 
enter the world of the dead. The fact that they still often appear in syncretic 
contexts is probably due to other reasons than a fundamental change in the 
social and mental constructions of childhood. These other motivations are 
more clearly displayed in early churchyards.  

Kattesund is currently one of the earliest medieval churchyards known in 
the Scandinavian countries. Despite its’ early date, it is a strictly formalised 
churchyard, which was under the authority of the nearby Episcopal seat. The 
idea termed ‘the principle of proximity to the holy’, i.e. the hierarchical 
structure according to which people were spatially organised, depending on 
their individual relationships with God, has here been used as the main ana-
lytical tool for the understanding of the social aspects of the churchyard.  

Within medieval eschatology, the social presence of the dead took the 
form of concrete ideas of the continued physical existence of the dead in the 
grave. This in turn triggered widespread notions of ghosts, a theme which 
has previously been discussed by scholars. Notions of who ran the risk of 
turning into a ghost were closely connected to the perceived religious status 
and worthiness of the individual at the time of death. Attributes meant to 
keep the dead in their graves, such as crossed burial rods and bodies with 
crossed legs, also appeared in the Kattesund churchyard, although only in the 
outer areas of the cemetery, which suggest that those buried there were seen 
as significantly different from those buried close to the church. The spatial 
organisation within the cemetery has therefore been seen as a suitable star-
ting point for the wider discussion on social constructions.  

The spatial organisation of the churchyard has been analysed by a divi-
sion of the cemetery into zones, as well as analyses of the spatial relation-
ships between certain age groups and the church building and churchyard 
boundary. The distribution of the graves showed a clear pattern in terms of 
age and health. Young adults were primarily buried in the southern part of 
the cemetery, while the majority of the older individuals lay in the northern 
part. It was also here that all those whose skeletons showed signs of leprosy 
were found. These bodies had at times been buried in rather exposed loca-
tions, alongside the paths that led from the road to the church, which has in 
line with earlier research, been interpreted as a strategic and educational 
demonstration of the repercussions of living an unendorsed Christian life. 

The most distinct feature of the spatial organisation is the distribution of 
the infants’ graves. Of the 48 newborns that have been osteologically exami-
ned, 33 were found within two metres from the church and all of these, apart 
from one, had been buried around the chancel. When burials examined in 
osteological and archaeological terms are combined, the presumed infants (< 
1 year) make up more than half of all the individuals buried in the zone clo-
sest to the church. It is also clear that infancy was not regarded as a socially 
homogenous phase, as the youngest (foetuses and infants < 4 weeks) were 
primarily buried in the north-western corner of the nave, while older infants 
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were distributed around the whole church, and some were also found in the 
outer zone of the churchyard. This case study thus demonstrates that age 
functioned as one of several organisational principles and that the graves do 
not seem to have been distributed according to family.  

The hierarchical tendencies that can be seen in the location of the graves 
may represent a social order with parallels to that of the living. It is however 
argued here, that the meaning of such an arrangement should not be seen as a 
simplified reflection of a social reality, but rather as a system of communica-
tion with transmitters and envisaged recipients.  

Those ‘transmitting’ these messages were presumably the representatives 
of the Church, as well as cult specialists, who had the authority over burial 
arrangements and the churchyard itself. The Christian spatial ideology may 
thus have functioned as a pedagogical tool for the education of the newly 
Christianised congregation. The sparse written information extant today on 
the ideological organisation of graves provides an image of how the chur-
chyard space was seen, even if the discrepancy between ideals related in 
texts and practices as reflected in the archaeological material, is rather large. 
A generic interpretation of the founding principles is that these above all 
required that graves should be distributed according to the social and spiritu-
al status of the dead.  

The consummate arrangement of the infants at Kattesund has parallels in 
other early churchyards, but is not mentioned in the written sources. The 
reasons for this can presumably be examined in the light of the information 
provided by the written sources on the ecclesiastical agenda of altering the 
traditional construction of ‘childhood’. 

The early Scandinavian laws contain decrees on churchyard burial for 
everyone, which previously have been seen as an expression of a not yet 
consolidated Christian burial tradition. Concerning the infants of the pre-
Christian Viking Age it is, as pointed out above, by no means certain that 
these were included in the regularised burial acts. The large numbers of in-
fants buried next to the church at Kattesund can therefore be seen as part of 
the attempts to present burial as desirable and necessary, even for the young-
est in society. Judging by the ages of the infants, it is moreover not certain 
that baptism was a prerequisite for churchyard burial. In this period, baptism 
was only performed by bishops at certain times of the year. It is therefore not 
impossible that the legal requirement of baptism was at this early stage con-
sidered of lesser importance than other more pressing goals. 

As mentioned above, the prohibitions against the traditionally accepted 
practice of child abandonment were important for the early Church in Scan-
dinavia. This aspect has here been seen as particularly relevant for the reaso-
ning behind the location of infants’ graves in the early medieval churchy-
ards, especially if taking into account the laws on peace (friðr) and asylum 
that applied to churches and churchyards, which meant that individuals who 
fled to these places could not be harmed or forcefully removed. By burying 
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the youngest infants in the most highly protected and the most highly ‘ideo-
logically charged’ area of the churchyard, the view of infants as inviolable 
and ensouled individuals, was emphasised. This must be seen as part of the 
Church’s strategy to change the traditional social construction of early child-
hood.  

The overall result of this work can be summarised in four themes:  
– It is clear that scholars’ decision to accept or question the perceived in-

visibility of children of the past has been of fundamental importance for the 
results achieved. This invisibility, invariably constructed by scholars, has at 
times been used as an explanation for the low interest in children shown 
within Scandinavian archaeology. In this thesis, the aim was to interpret the 
sources with the point of departure that children existed in the past. The re-
sults demonstrate that the process of social change, brought by Christianisa-
tion, was expressed in conservative, innovative as well as conciliatory fa-
shions. 

– There is good reason to treat the burial practices of the conversion peri-
od as a separate tradition med with a particular capacity to mirror the ongo-
ing process. In this study, special attention has been paid to two phenomena. 
The elements intending to keep people in their graves, found in both late 
Viking-Age and early Christian cemeteries, have been interpreted as expres-
sions of the popular attitude to the new kind of presence, brought to the gra-
ve by the Christian resurrection motif. The all-inclusive burial principles that 
with time embraced almost everyone in society is most clearly expressed 
through the difference in the numbers of identifiable infants’ graves between 
the late Iron Age and the early Christian period. Seemingly, these two phe-
nomena correspond to rather different levels of awareness; ambivalent featu-
res appear mainly to represent adjustments in mentality, while the numbers 
and organisational features of infants’ graves should probably be seen as 
markers of Christian ideology.  

– Both written and archaeological sources provide a picture of a socially 
constructed sphere of dependency, defined by the inadequacy of certain ca-
tegories of people to act independently on the social arena. These people, 
most often the sick, elderly or young, constituted a social stratum that was 
internal to the household. This construction seems to have been both stable 
and long-standing. All sources consulted here, moreover, clearly show that 
newborns or young infants were not included in this construction.  

– It has also been argued that the significant increase in the number of 
children’s, and particularly infants’, graves during the transition to Christia-
nity and the early Middle Ages is the result of missionary strategies and the 
agenda of the early Church, as is the noteworthy spatial distribution of gra-
ves in the churchyards. Initiation rituals as well as regulations on child aban-
donment and burial practices were strategic tools used to modify the central 
aspects of the Viking-Age perception of infancy. It is also argued that traces 
of conflict or conciliation are primarily found in issues relating to children as 
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agents of the family and inheritance lines, suggesting that the ongoing estab-
lishment of the Church in some respects challenged the traditional autonomy 
of the households. 

– Strict laws and regulations in themselves were not, however, enough to 
change the conceptions of childhood. It is instead argued that the exceptions 
in the Norwegian laws regarding child abandonment within churchyards, 
demonstrate a clear Christian strategy of compromise. By allowing child 
abandonment in certain cases, but at the same time requesting relatives to 
have the child baptised/prime-signed and to remain by the child and pray for 
its’ soul, the ensouled status of the child was emphasised in a way that pro-
bably counteracted the tradition of child abandonment rather efficiently. A 
social, and probably mental, prerequisite for carrying out infanticide must 
have been that the child was not initiated into society and therefore not seen 
as a fully living human being. The regulations requiring that the legally 
abandoned children should be buried in a churchyard must also be interpre-
ted in the same manner, i.e. an individual who is subjected to proper burial 
rituals is also ascribed unquestionable human dignity. In my view, the many 
infants’ burials and their specific location must be interpreted through this 
constantly recurring construction. An individual, who in terms of chronolo-
gical and social age, is equal to those buried around the chancel, cannot be 
put to death without a deep moral conflict, at least not within the traditional 
concept of child abandonment. 

This study has therefore resulted in an epilogue, contemplating modern 
society and our constructions of the beginning of life in view of the laws on 
abortion and the handling of aborted foetuses, issues which recently have 
been brought to the fore once again.  

Where the boundary is to be drawn between what today is defined as hu-
man life in the making and children, is currently a highly debated ethical and 
legal issue. Our daily concerns regarding reproduction, family planning, 
research, care, as well as death and burial require comprehensive agreement 
on the concept of the beginning of life. The laws that define when the foetus 
becomes a child and the regulations on legal abortions must be congruous, 
which is why the laws have to be changed on a regular basis. There are, ho-
wever, other social practices with inevitable consequences for our concep-
tion of the boundary between life in the making and independent inviolable 
life.  

An example of such a practice is our way of handling human remains af-
ter the cessation of the vital bodily functions. In the 1990s, staff and patient 
reactions on the handling of late-aborted foetuses as biological waste in 
Swedish hospitals resulted in an alternative procedure. Foetuses aborted after 
12 weeks of pregnancy, or those which the staff felt had human traits, should 
instead be cremated and buried or have its’ ashes to spread in a churchyard/ 
memorial grove. This can initially be seen as a more respectful, and thus less 
ethically complex, procedure. The question is what happens with our ethical 
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boundaries if we treat the remains of induced abortions in a manner similar 
to a regular burial?  

Archaeologists have during at least 100 years stressed the power of the 
burial as a social and ideological marker. A burial carried out according to 
current norms provides the dead with unquestionable human dignity, beyond 
biological or chronological boundaries. The location of the burial and the 
manner in which the grave carries memories, have always been important in 
this respect. The choice of burial site together with commemorative practi-
ces, communicate how the dead is seen by the living. The burial is an act 
which in itself defines the cultural position of the ‘object of the grave’.  

The burial is therefore, both now and in the past, one of the social boun-
daries that defines childhood. Perhaps this thesis can serve as a reminder that 
the beginning of life can never be sought in biological distinctions, and also 
urge us to consider the power of our actions in terms of defining the bounda-
ries of early childhood.  

 
 

English revised by Alexandra Samnark 
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