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Förord

Ibland är det mycket lätt att dra sig till minnes hur och när idén till en bok föddes. Den här boken har sin upprinnelse i två olika händelser: Författarna och två
andra vänner och kollegor, Joakim Goldhahn och Terje Gansum, hade sommaren 2009 en av sina träffar i Linköping. Anledningen denna gång var firandet av
två nya professorer i kretsen. Under en bättre middag, med gemytligt samspråk
kom så småningom några av de gemensamma favoritämnena upp. Kremation
var ett självklart sådant, men också likstyckning, torkning av kroppar, rituell
kannibalism och andra ämnen – samtliga lika bisarra för den som inte är invigd
i den särskilda klubb som gravarkeologin utgör. Samtal kring dessa ämnen är
mera regel än undantag vid våra träffar, lika intressanta för vänkretsen som de
kan verka aptitdämpande eller rent stötande för andra middagsgäster på en restaurang. Döden och likbegängelse är normalt sett inte att betrakta som lämplig
middagskonversation. Omtanken om samtalets eventuella salongsfähighet kom
dock ur fokus helt denna gång. Det som väckte sådan entusiasm runt bordet
var en idé som kläcktes, att vi i ett gemensamt bokprojekt skulle sammanfatta
något av den arkeologiska forskning kring död och begravning som vi alla fyra,
var för sig arbetat med under mer än ett årtionde. Idén till ett projekt som fick
arbetsnamnet ʻStora kremationsboken’ var född!
Av olika skäl, främst allas pressade tidsscheman, har denna stora volym ännu
inte sett dagens ljus. Idén är dock inte avsomnad, utan planeringen fortgår, även
om vi är realistiska nog att inse att det kan komma att ta åtskilliga år innan den
färdiga boken föreligger.
År 2010 flyttade Terje, sin verksamhet från universitetet i Bergen till Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala, samma stad där Anders redan var verksam vid
universitetet. Sedan dess har denna halverade styrka – författarna till föreliggande volym – mötts mera ofta. Ofta har det skett över en öl och en god måltid – ofta indisk mat – vilket gjort att avståndet till samtalsämnet hinduistisk
kremation inte varit alltför avlägset. Vi har gemensamma upplevelser av etnoarkeologiska fältstudier av kremering i hinduistisk tradition, från arbete vi utförde tillsammans i Nepal under tidigt 2000-tal. Det var en sådan samtalskväll,
sent på hösten 2010, som vi åter pratade om ʻStora kremationsboken’, att det
fortsatt var en ypperlig idé, men att det kanske skulle vara en lika god idé att
först förverkliga den i mindre skala. Idén till ʻLilla kremationsboken’ var född.
I denna bok skulle vissa centrala forskningsresultat ur författarnas olika, och
delvis gemensamma, forskningserfarenheter kunna syntetiseras. En arkeologisk
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introduktionsbok till brandgravskickets betydelse i ett jämförande perspektiv,
saknas i hög grad. Inte minst märkbart är det för arkeologistudenter som vill
påbörja en fördjupning i någon problematik kring brandgravskicket. Efter viss
diskussion blev vi därför båda helt övertygade om att det vore en angelägen
uppgift att relativt snabbt producera en sådan bok, för att presentera aktuella
forskningsresultat och belysa dessa i ett översiktligt men ändå brett forskningshistoriskt perspektiv.
Liksom iden med ʻStora kremationsboken’, har även detta mindre projekt
tagit något längre tid än vi först beräknade. Det är alltid lätt att vara tidsoptimist inför skrivarbeten! När skrivarprocessen väl startat tillkommer ofta både
nytt material och nya infallsvinklar. Inte minst så upptar alla övriga sysselsättningar för forskare/universitetslärare tiden på ett sätt som inte alltid möjliggör
koncentrerat skrivarbete. Under fältarbete i Tanzania igångsatte dock Terje det
egentliga skrivandet på texten, i en situation där väntetiden för nödvändiga
dokument för forskningstillstånd i vanlig ordning tog längre tid än beräknat.
Under boendet i ett härbärge drivet av katolska nunnor, inföll ett tillstånd
av nödvändig skrivarro för några dagar. Den grund till texten som där växte
fram har byggts ut av Anders och därefter i åtskilliga omgångar bollats mellan författarna och slutligen formats till föreliggande arbete. Många tillägg och
kompletteringar har gjorts på vägen, och den text som nu publiceras består till
lika delar av de två författarnas skrivarmödor. Delar av boken bygger på de två
författarnas tidigare forskning, men här i en form där resultaten tillsammans
kan skapa nya ingångar till förståelsen av kremation som begängelseskick. En
hel del av materialet är nytt eller kraftigt omarbetat och kompletterat och
presenteras här för första gången.
Att skriva tillsammans är en spännande upptäcktsfärd. Slutresultatet blir alltid något annat än vad man från början förväntar sig, eftersom författarna tillför
olika perspektiv och olika kunskap. Den här boken hade därför blivit annorlunda om den förutom av oss båda hade skrivits även av Joakim Goldhahn och
Terje Gansum, vilket var planen när det gäller ʻStora kremationsboken’. Vi har
alla olika infallsvinklar, referenspunkter och teoretiska perspektiv, även om vi
samtidigt är förankrade i en gemensam tematik: tolkningen av kremation och
brandgravskick. Detta gäller förstås även oss två som författat föreliggande bok.
Utgående från våra intresseområden inom forskningen och den problematik
som vi tidigare arbetat med, har vi därför i del 1 fokuserat på ‘komparativ kosmologi’. I denna del (kapitel 3–5) diskuteras i huvudsak tre olika teman; helvetet i judisk-kristen och därmed västerländsk tradition, hinduistiska kremationer samt den vediska bakgrunden till senare traditioner. Vår utgångspunkt för
denna del av boken, är inte att kunskapen kan överföras direkt till tolkningar
av förhistoriska arkeologiska kontexter i Skandinavien (även om den i många
sammanhang kan vara relevant för sådana tolkningar), utan istället att dessa
teman i hög grad format västerländska arkeologers föreställningar om eld och
kremation, på ett såväl medvetet som omedvetet plan. Detta är en problema8

tik som vi vill försöka fördjupa resonemanget kring. Det finns i huvudsak fyra
olika skäl till att vi har valt att göra denna del av boken mera omfattande, än
vad kanske andra arkeologer hade valt att göra i en introduktionsbok om arkeologiska tolkningar av kremationsbruket.
För det första: Helvetet representerar kosmologiskt sett det kanske allra
starkaste uttrycket för bruket av eld som en metafor. Föreställningarna om helvetet har starkt påverkat den västerländska kristna kosmologin, men inte bara
det. Sådana föreställningar har också alltsedan det romerska rikets dagar definierat vilka former av begravningar och likbegängelse som är acceptabelt. Kristendomens förbud mot kremation och syn på förhållandet mellan eldbegängelse och jordbegravning, handlar därför inte endast om en religiös angelägenhet.
Det griper också in i djupgående samhällsstrukturerande processer och sociala
mekanismer. Synen på kremation kan därmed också bli en utgångspunkt för
att diskutera samhällsförändringar i vid bemärkelse. För det andra: Idag finns
det få ställen i världen där man fortfarande kremerar de döda på ett öppet bål.
Hinduistiska kremationer ger därför en värdefull bakgrund för förståelse av hur
begängelseritualen kan gå till, och i det hinduistiska fallet har traditionen en
kontinuitet tillbaka till den fornindiska, vediska, traditionen. Denna bakgrund
berör i sig ett annat och mycket omdiskuterat problemkomplex inom arkeologin – det indoeuropeiska. Detta tidvis mycket kontroversiella forskningsfält
kommer vi att beröra av två skäl: Dels har den mycket väldokumenterade
vediska ritualtraditionen relevans för förståelsen av eldbegängelse i allmänhet,
dels belyser problematiken kring den indoeuropeiska frågan hur studiet av förhistorisk kremation kan vara en del av en större teoretiska diskussion inom
arkeologin. För det tredje: I åtskilliga arkeologiska undersökningsrapporter står
det att det vid utgrävningen påträffades ‘ett fåtal brända människoben’, eller
liknande formuleringar. Dessa fynd av små fragment av brända ben, rymmer
stora tolkningsmöjligheter när det gäller kosmologi och föreställningsvärld. Det
som vid en första anblick ofta uppfattas som något förhållandevis ointressant,
slumpmässigt och svårtolkat, menar vi i själva verket kan utgör en betydelsefull del av de ritualer som företogs, med tydlig utgångspunkt från komplexa
kosmologiska föreställningar. Ett komparativt studium kan här bidra väsentligt
till att utvidga tolkningsramarna och därmed förståelsen av dessa fynd. Slutligen, som ett fjärde skäl till utformningen av boken: Åtskilliga av de teman
som presenteras och diskuteras, har vi båda som forskare varit upptagna av och
arbetat med under lång tid.
Vi som författare och ingen annan är ansvariga för tolkningarna och presentationerna i boken. En sådan här bok, som försöker sammanfatta och diskutera
kremationsbruket inte bara i ett skandinaviskt men också i ett globalt perspektiv, har oundvikligen sina brister. Den skulle kunnat skrivas på ett flertal olika
sätt, och vi menar oss inte heller ge någon fullständig bild. Avsikten är att ge
en arkeologisk introduktion och inblick i några väsentliga delar av kremationsbruket, inte minst för att försöka inspirera till nya och mera problematiserande
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tolkningar av arkeologiska fyndmaterial. Målsättningen med boken har också
haft betydelse för vårt bruk av referenser. Så långt det har varit möjligt har vi
försökt att reducera antalet sådana, eftersom kremation och brandgravar inom
arkeologin, liksom döden, begravningsritualer och kosmologi generellt, är ett så
omfattande forskningsfält att en litteraturlista lätt skulle kunnat ha bli lika lång
som själva texten. Förutom när det gäller verkligt centrala verk, så är referenserna därför också valda för att inspirera till vidare läsning, såväl teoretisk litteratur som när det gäller empiriskt underlag. Eftersom boken främst är avsedd
som en introduktion och inspirationsskrift, har tolkningar och tolkningsperspektiv fått företräde, framför en omfattande empirisk presentation. En mera
utförlig sådan, liksom en fördjupad diskussion kring det empiriska materialet
kan hämtas i referenslitteraturen.
Avslutningsvis vill vi här tacka vänner och kollegor som bidragit med material och idéer. Förhoppningsvis präglas texten av det faktum att vi genom åren
haft mycket roligt och trivsamt umgänge, under diskussionerna om kremation
och begravningsritualer i arkeologisk och komparativ belysning. Joakim Goldhahn och Terje Gansum vill vi tacka speciellt, för såväl vänskap som idéutbyte
under många år. Utan våra gemensamma diskussioner hade aldrig idén till ‘Stora
kremationsboken ’ uppkommit och därmed sannolikt inte heller föreliggande
kortversion. Vi vill också tacka de arkeologer vid Riksantikvarieämbetet, UV
öst som låtit oss ta del av ett nytt och mycket intressant fynd, vilket vi även fått
möjligheten att publicera för första gången. Främst tackar vi Fredrik Molin och
Göran Gruber för detta, även de vänner och kollegor sedan många år.
Sist men inte minst riktar vi ett varmt tack till Berit Wallenbergs stiftelse
och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, vilka möjliggjort
färdigställandet och tryckningen av boken.
Uppsala i november 2012
Anders Kaliff och Terje Østigård
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Del 1: Döden och kosmologin
i komparativ belysning
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Kapitel 1: Arkeologi, död och kremation

Likt och olikt
Den här introduktionen till arkeologi om kremation och brandgravskick, tar
sin utgångspunkt i frågorna om hur och varför likbränning företagits inom olika
kulturer i såväl nutid som det förflutna. Huvudfokus är satt på det förkristna
Skandinavien. En viktig utgångspunkt är att kremation inte är en enda begravningsritual, utan egentligen en uppsättning sådana ritualer vilka dessutom kan
företas med en stor variation. Förbränning vid olika temperaturer, liksom förberedande preparering av den döda kroppens kött och mjukdelar – exempelvis
att skelettera – och inte minst en komplex hantering av de brända benen efter
själva likbränningen är olika ingångar till detta.
Varför finns det skillnader i begravningsritual? Detta är en evigt återkommande fråga inom arkeologin. Ofta blir likheter och kontinuitet i gravskick
inom en kultur och tidsperiod tagna för givet, medan olikheter och förändring
ses som anomalier – det som måste förklaras! Denna utgångspunkt är dock inte
självklar. Förhållandet mellan vad som är likt och olikt kan i sig själv belysa
viktiga religiösa och sociala strukturer och processer. Föreställningar om tillvarons ursprung och yttersta mål, är i sig en fundamental del av vad det innebär
att vara människa. Att söka en mening bakom skeendena är djupt mänskligt
och en kultur i avsaknad av reflektion över existentiella frågor finns knappast.
Frågorna om tillvarons ursprung, sammanhang och mål ligger inbäddade i såväl
kosmologi, myter, ritualer som religiösa läror. Det är de olika uttrycken för
dessa frågor – och människors försök till svar – som finns inbyggda i de materiella lämningar vi som arkeologer har att tolka. Inte minst människans omhändertagande av sina döda har avsatt rika sådana spår, med ett variationsrikt
symbolspråk som utmanar arkeologernas läsning och uttolkning.
Några begrepp som arkeologer ibland använder överlappande vid tolkningen
av sådana lämningar, är termerna kosmologi, religion och ritual. En inledande
definition av begreppen kan därför vara viktig: Kosmologi kan definieras som
en övergripande teori om världen och universum; tid, rum och sammanhang.
Den utgör den övergripande världsbilden, hur man i ett samhälle tror att tillvaron är uppbyggd, hur allt tillkommit och hänger samman samt hur världen
upprätthålls. Kosmologin ska inte uppfattas som en beskrivning av världen ‘där
ute’ isolerat från människan, snarare tvärtom. Den representerar ett nätverk av
13

begrepp, samband och identiteter där människans eget förhållande till världen
är centrala (Barth 1987:72). Kosmologin kan därför sägas påverka såväl religion
som ideologi. Religion utgör ett motsvarande allomfattande begrepp som kan
brukas och förstås på olika sätt. Ibland brukas religion som en synonym till
kosmologi, i den bemärkelsen att en religiös föreställningsvärld kan definiera
en kosmologi. Religion kan även användas som ett snävare begrepp, i form av
föreställningar om en eller flera gudomar som skapare eller härskare över tillvaron. I en religion ingår också regler, ritualer och olika traditioner utgående från
dessa föreställningar (jfr. Flannery & Marcus 1996:352ff ). Ritual är ett begrepp
som åter står i fokus inom flera humanistiska ämnen, från att det under en stor
del av 1900-talet funnits en motvilja mot att se ritual som en grundläggande
del av den mänskliga kulturen (jfr diskussion hos Douglas 1978; Turner 1969).
Ritualer kan definitionsmässigt vara såväl profana som religiösa till sin natur,
eller (mera vanligt) utgöra en blandning från båda fälten. Även om begreppet i
grunden är neutralt avseende religiöst eller profant sfär, så används det ofta mer
eller mindre omedvetet i en bemärkelse som specifikt borde rubriceras religiös
ritual (Stausberg 2002:26ff ).
Studier av gravar och gravskick har haft en central roll inom arkeologin,
i princip så länge den existerat som vetenskaplig disciplin (e.g. Brown 1971;
Chapman et al. 1981; Parker Pearson 1999). Det beror i hög grad på att mycket
av arkeologins källmaterial framkommit just i gravar. Gravar, vid sidan om offernedläggelser och vissa andra deponerade material, utgör dessutom medvetet
nedlagda material, som i sig speglar ett speciellt tankegods. Sådana fyndmaterial
blir med nödvändighet extra värdefulla för arkeologers arbete. Gravfynd har
också använts för arkeologiska tolkningar av mycket varierat slag: beräkningar
av befolkningstal, studier av social skiktning och samhällshierarkier, studier av
hälsa och sjukdomar m.m. Eftersom döden, genom de dödas lämningar, därför
har en så central roll inom arkeologin, är det viktigt för en arkeolog att också
analysera föreställningarna kring döden utifrån dess egna premisser, för att få en
bättre förståelse för forntidens människor. Därför är det också nödvändigt med
en ständig uppdatering av de teoretiska förhållningssätt vi som arkeologer har,
till tolkningen av dödsföreställningar och olika begängelseritualer.
Inom arkeologin är det framförallt tre övergripande materialkategorier som
är direkt kopplade till lämningar efter de döda och därför används i tolkningsprocessen (Østigård 2006):
1. Likbegängelsen. Jordfästning respektive kremation är de två vanligaste övergripande behandlingssätten för de dödas kroppar i den norröna traditionen.
Att även andra begängelseformer förekommit finns det dock indikationer
på. Vattenbegravning (sänkning av liket i sjöar eller vattendrag) är ett sådant
exempel. Fynd av mänskliga kvarlevor i myrar och våtmarker kan under
vissa förutsättningar tolkas just som sådana vattenbegravningar. Även luftbegravningar (att liket läggs ut för att ätas av djur och förstöras av vädrets
14

Dekoration gjord av de avlidnas skallar i en ʻromantiskmakaber’ tradition i dödens
rike: Katakomberna i Paris.
Foto: Terje Østigård.

makter) kan ha ägt rum, något som dock är svårare att finna de materiella
lämningarna efter. I den mån myten om Odens självhängning relaterar till
någon form av verklig praxis, skulle denna möjligen kunna anknyta till någon form av luftbegängelse. Hängning, där liket får förbli i luften till dess
det sönderfaller, kan definitionsmässigt utgöra en luftbegravning, även om
det samtidigt kan innebära att ett straff har utmätts eller att ett självmord
begåtts. Med utgångspunkt från analyser av temperaturen som brända ben
utsatts för vid kremationen (Holck 1987), går det även att argumentera
för att kropparna från avlidna blivit kokta, rökta eller ‘stekta’ (Oestigaard
2000a), något vi har anledning att återkomma till. Mumifiering är ett annat
klassiskt sätt att behandla döda kroppar. Även andra begängelsesätt kan
givetvis ha förekommit, utan att vi har konkreta spår efter dessa. Ofta har
olika behandlingar av de dödas kroppar utförts parallellt eller i olika sekvenser.
2. Gravgods. Anledningen till att det finns gravgods i vissa gravar men inte i
andra är ännu ett olöst problem, även om det finns många tolkningsförslag.
En huvudlinje för tolkningar poängterar eskatologiska förklaringar. Ofta benämns föremål i gravarna även gravgåvor, vilket dock är en mera specifik
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term då den i sig innebär en tolkning av föremålet som en gåva. Gravgodset
betraktas ofta som föremål vilka den döda människan ansetts behöva i tillvaron på andra sidan graven, alternativt som offergåvor till gudomar eller
till den döda människan själv. Enligt ett annat huvudstråk för tolkningar,
har föremålen i gravarna i första hand betraktats som ett uttryck för social
position, en avspegling av den dödes status och rikedom. Det finns inte
nödvändigtvis någon motsägelse mellan dessa synsätt, även om det ibland
framställs så, utan de går i själva verket väl att förena (jfr Kaliff 1997:98ff ).
Ser vi till den förkristna skandinaviska begravningstraditionen, så är dock
variationerna stora över tid, vad gäller såväl gravgodsets omfattning som
utformning. Det komplicerar problematiken kring tolkningarna, såväl om
man ser dem som avspeglande social status som om de förutsätts vara viktiga för tillvaron hinsides. I många sammanhang kan man också argumentera
för att dödsritualerna och gravgodset nog var viktigare för de efterlevande
än av omtanke om de döda (Oestigaard & Goldhahn 2006).
3. Gravmonument. Tolkningarna av frånvaro respektive närvaro av gravmonument innehåller en liknande problematik som rörande gravgodset. Stora
högar har exempelvis ofta blivit tolkade som representerande personer med
rikedom, makt och hög social position. Dessa tolkningar sker då med utgångspunkt från undersökta gravar som bevisligen innehållit mycket rikt
gravgods, t.ex. de vikingatida gravhögarna från Oseberg och Gokstad, med
hela skepp och andra påkostade föremål, liksom Hågahögen utanför Uppsala
och flera av de danska bronsåldershögarna med välbevarade begravningar i
ekkistor. Åtskilliga av de allra största gravhögarna – liksom motsvarande
rösen – innehåller dock lite eller inget gravgods, och högbyggandet tycks
inte heller ha utförts endast med syftet att skapa gravmonument (Gansum
2004a). Till synes helt omarkerade gravar (ofta benämnda flatmarksgravar)
med rikt innehåll, indikerar att hög status under vissa perioder inte alls behövde kopplas till stora monument.
Variationerna i den materiella kultur som på ett eller annat sätt kan kopplas
till begravningsritualer och gravar, är mycket stor (jfr. Ucko 1969). Likbegängelsen, gravgodset och monumenten är tre relativt distinkta parametrar. Dessa
har i olika kombinationer, på flexibla sätt fått ge uttryck för olika ritualer och
bakomliggande tankar. Komplexiteten i gravritualen, som den uttrycks i den
materiella kulturen, kan likafullt endast förutsättas utgöra en delmängd av den
totala kulturella sfären kring död och gravritual. Det är därför av analytiskt
värde, att man skiljer mellan en överordnad ritual med kopplingar till de döda,
inkluderande exempelvis förfäderskult (som kan ske i olika sammanhang och
vid olika tidpunkter), från begravningsritualen i sig. Den senare kan i första
hand avgränsas med och karaktäriseras av de tre parametrar/variabler som beskrevs ovan (Goldhahn & Østigård 2007). I den här boken kommer vi att fo16
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kusera på kremation som likbegängelse, en ritual som dock även måste tolkas
i ljuset av andra begängelsebruk och deras möjliga betydelse. Kremation har,
som vi ska se, en tydlig koppling till andra rituella fält, inte minst till offerbruk
av olika slag (Kaliff 2007). Samtidigt som kremationsritualen i sig är ett distinkt
och väl avgränsat område, innefattar tolkningarna av denna i sig därför med
nödvändighet också ett bredare perspektiv på olika eskatologiska och kosmologiska föreställningar.

Kremationsritualen och dess relation
till andra begängelsesätt
Historiskt sett har kremation i Europa betraktats som en hednisk sedvänja, och
därmed som en motpol till jordbegravningar, vilka då främst förknippats med
kristet bruk. De kristna kyrkorna har under en mycket stor del av historien
varit emot bränning av de dödas kroppar. Från och med 200-talet e.Kr. var
kremation förbjuden av kyrkan, även om det dessförinnan faktiskt praktiserats
också av vissa kristna. År 785 hårdnade attityden mot eldbegängelsen högst väsentligt, i och med att den blivande kejsar Karl den store införde dödsstraff för
de som lät kremera sina avlidna. Denna hårt fördömande inställning kom sedan
att bli normgivande under hela medeltiden och långt fram under tidigmodern
tid. Undantaget var grova brottslingar av olika slag, för vilka eldbegängelsen
istället användes som ett straff. Det skedde antingen i form av avrättning genom bränning på bål, eller genom att kvarlevorna brändes efter avrättningen.
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Genom att elden förtärde kroppen och kvarlevorna, ansågs även själen dömd
till förtappelse.
En förändring började märkas under upplysningstidens 1700-tal, med dess naturvetenskapliga framsteg och med den industriella revolutionens inledning. Under denna tid debatterades ofta platsbristen på stadskyrkogårdarna, ett resultat av
en ökad inflyttning till städerna, liksom de stora sanitära olägenheter som begravningarna där orsakade. Begravning hade fram till dess skett såväl inne i kyrkorummet, som på trånga kyrkogårdar, många gånger i flera lager och med endast tunna
jordskikt som täckte kropparna. Lukten var ofta vedervärdig, och nu insåg man
även att de hygieniska problemen kunde leda till ohälsa och sjukdom. Samtidigt
som nya kyrkogårdar anlades i städernas utkanter, blev kremation gradvis accepterat som ett gravskick i slutet av 1800-talet. Det första krematoriet i Skandinavien togs i bruk i Sverige 1887. I Norge förblev kremation förbjudet i ytterligare
ett drygt årtionde, till 1898, och det första krematoriet öppnade i Bergen 1907. I
såväl Sverige som Norge, liksom i flertalet kristna länder, har det dock tagit lång
tid för kremationsbruket att bli mera allmänt accepterat utifrån kristen teologi.
Så sent som 1951 utbröt en ny debatt kring eldbegängelsen i Norge. Motståndarna
hävdade fortsatt att kremation var en hednisk sedvänja och följaktligen en synd
för kristna att befatta sig med. Den romersk-katolska kyrkan upphävde förbudet
mot kremation 1963, medan de ortodoxa kyrkorna ännu idag upprätthåller ett
förbud mot att bränna de dödas kroppar. Det starka motståndet mot kremation
från kristen ståndpunkt, kan ses som en konsekvens av den stora betydelse som
eldbegängelse under historiens gång haft inom andra religioner, mot vilka det
kristna gravskicket kontrasterat.
Föreställningar om livet efter döden i olika religiösa traditioner uppträder
generellt enligt två huvudmönster: Att den döde sover i graven, och graven utgör den dödes boning, eller att själen, eller någon aspekt av människan, frigörs
och börjar söka sig vidare till en annan existens (Widengren 1969:448ff ). Det
finns naturligtvis utrymme för varierande uppfattningar som innefattar drag
från båda dessa huvudmönster. Efter att den döda människan har återbördats
till de olika grundelement av vilket kosmos är sammansatt, är hon enligt vedisk tradition vilande. Från denna vila finns dock ett oundvikligt återvaknande
(Lincoln 1986:124). Detta visar att föreställningen att den döda människan vilar
i graven, åtminstone tillfälligt, inte behöver innebära någon motsägelse mot
föreställningen om att en sönderdelning av kroppen slutligen återbördar dess
olika delar till elementen.
Begravningsritualer företas av åtminstone delvis olika skäl inom olika kulturer. En kombination av flera orsaker utformar ofta den tillämpade ritualen.
En vanlig uppfattning om begravningsritualerna är att de hjälper till att frigöra
den avlidna människan från hennes jordiska skepnad, samt underlättar hennes
existens i det hinsides. Genom begängelseritualen, liksom med hjälp av fysiska
hinder i graven, kan man försöka besvärja den avlidna att stanna i graven och
inte återvända i sin fysiska skepnad som gengångare.
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1700-talsbegravning av en
kvinna vid Sura gamla kyrka,
Västmanland, Sverige. Foto:
Kristina Jonsson.

De mest förekommande gravskicken i världen är som nämnts brand- och
jordbegravning, vilka förekommer från äldsta tid. Mumifiering av liket har likaså varit en vanlig åtgärd i många kulturer och religiösa traditioner. Avslutningsvis är utsättning av den döda människan – det vi ovan även rubricerat som
luftbegravning – ett begängelseskick som förekommit, där kroppens delar får
ätas av djur och utsättas för naturens krafter.
Inom såväl det grekiska, romerska som det germanska området har man under
förhistorisk tid och under antiken praktiserat både jordning och bränning. I det
forntida Iran förekom utsättning kombinerat med tanken att den döda kroppen
skulle ätas av vilda djur. Avsikten med den forniranska begravningsritualen var
att kroppen på detta sätt skulle förstöras, eftersom de materiella lämningarna
betraktades som kopplade till ondskan i världen (Widengren 1969:408ff ). Enligt
den forniranska religionen – zoroastrismen (efter religionsgrundaren Zarathustra/grek. Zoroastres) – var tillvaron dualistisk till sin natur och uppdelad i det
goda/rena och det onda/besudlade. Kroppen ansågs till sin natur vara oren, vilket speciellt gäller för en död kropp som därför varken skulle förorena eld eller
jord. Begravningsritualerna tjänade dels till att skaffa undan liket på ett sådant
sätt att de efterlevande inte skulle ta någon skada av dess orenhet, dels till att un19

derlätta för den dödes själ att ta avsked från den här världen (Stausberg 2005:111).
Den zoroastriska traditionen utvecklades successivt till en raffinerad begängelsemetod, vilket kulminerade i uppförandet av en särskild typ av byggnader som
brukar benämnas ʻtystnadens torn’. På en plattform i tornet blev kroppen uppäten av fåglar och de kvarvarande resterna lämnade att torka. Benen kastades ned
i tornets inre där släckt kalk avslutade sönderdelningen av benen till pulver, varefter regnvatten fick föra med sig de upplösta resterna för att rensas genom filter
av sand och kol. Efter denna process var kroppens orenhet slutligen borta och
själen befriad (Thomas 1987:455ff ).
Föreställningar om att någon eller några delar av människan frigörs genom
kroppens förstöring, och därmed kan gå vidare till en annan existens eller återfödas, är som synes vanligt förekommande. De förutsätter då inte kremering,
utan andra typer av sönderdelning kan anses ha motsvarande funktion. Med
den tibetanska buddhistiska traditionen kan man konstatera att förutom kremation också utsättning (med styckning av kroppen) men även begravning och
till och med mumifiering praktiseras inom samma tradition. Styckning eller
bränning anses vara de mest gynnsamma. Anledningen till detta är att de frigjorda själsaspekterna inte ska lockas att försöka återta sin gamla kropp, vilket
anses vara en risk om kroppen förblir oförstörd eller lämnad att förstöras långsamt (Hoffman 1967:81ff ). När det gäller de högsta lamorna gäller inte detta
förhållningssätt, utan deras kroppar bevaras istället så intakt som möjligt. Anledningen är att de betraktas som färdigutvecklade själar vilka frivilligt inkarneras för att hjälpa människorna och därmed fria att lämna kroppen efter egen
vilja (Goodman & Davidson 1992). Liknande föreställningar finns också inom
hinduismen, något som vi har anledning att återkomma till i följande kapitel.
Kannibalism är ett annat sätt att snabbt befria den döda kroppen från köttet,
och att sönderdela denna. Liksom kremering kan det vara ett sätt att förhindra en långsam förruttnelse, vilket ibland betraktas som skadligt för den dödes fortsatta öde. Vid förekomst av rituell kannibalism kokas köttet oftast före
förtäringen (Thomas 1987:456). Samtidigt som kroppen har förstörts och själen
befriats, uppgår en del av den döde, och dennes egenskaper, i de efterlevande.
Såväl styckning av kroppar, som kannibalism, återbegravning och förruttnelse i
graven kan förknippas med likartade eskatologiska föreställningar. De kan även
överensstämma med föreställningar som ligger till grund för brandgravskick. Sönderdelningen av kroppen kan ske på andra sätt men med en principiellt likartad
innebörd: ʻMan, it seems, was (and still is) convinced that he had no chance of renewing his existence, of attaining the “new life”, unless he first put an end to the
old. He did this with an image of fragmenting the bodyʼs unity’ (Eliade 1964:36).
Med eldbegängelse skapas en särskilt tydlig och effektfull markering av
kroppens sönderdelning. Kremation som begängelseform och begravningsritual
har också under lång tid och i många olika kulturer varit dominerande i förhållande till andra gravskick, som begravning obränd i jord, vatten eller i form av
luftbegravningar. Innebörden i kremeringsritualen i sig är av avgörande bety20

delse för förståelsen av det forntida brandgravskickets olika moment. Liksom
när det gäller många andra arkeologiska tolkningar, är det i sammanhanget lätt
att omedvetet fastna i vår egen tids synsätt. Det kan exempelvis gälla deponeringen av ben på gravfältet, där vi med utgångspunkt från vår egen tid kanske
läser in en allt för stor betydelse i just denna del av ritualen, medan vi i högre
grad kanske borde rikta vårt intresse mot kremeringsritualen i sig.
Något som gör brandgravskicket unikt i förhållande till andra gravskick, är
de många olika sätt som elden och de brända benen kan användas på som rituella uttryck, också i andra sammanhang än vid själva begängelseritualen. Vid
en jordbegravning blir vanligen den döda kroppen begravd i sin helhet, även
om det förekommer traditioner där kroppen kan delas och behandlas på olika
sätt, exempelvis genom att olika föremål tillverkas av den döda människans
ben, eller att delar av kroppen äts upp. Deponering av ben från fragmenterade
kroppar uppträder exempelvis på gravplatser i Central- och Sydosteuropa från
mesolitikum och framåt. En del sådana fynd kan förklaras med dålig bevarandeförhållanden, att endast en del av benen bevarats, men långt från alla
(Chapman 2000:6ff ). När det handlar om en vattenbegravning, blir kroppen
nedsänkt i en sjö, i havet eller i rinnande vatten, vanligen genom att den tyngs
ned med stenar eller förankras på annat sätt, för att inte stiga upp till ytan. Vid
en luftbegravning slutligen, där liket antingen blir sönderdelat med kniv eller
yxa av en rituell specialist, eller sönderslitet av korpar och andra djur, kan delar
av benmaterialet användas på olika sätt, efter det att benen har ätits rena från
mjukdelar. Exempel på det här är att ben krossas och blir till magring i keramikkärl eller i andra föremål.
Gemensamt för dessa gravskick är att de omfattar en behandling av köttet och
de andra mjukdelarna på den döda kroppen, på ett eller annat sätt. En minimalistisk definition av en begravningsritual skulle därför kunna vara ʻen rituell behandling av den döda kroppens kött och andra mjukdelar, vilka annars skulle förmultna okontrollerat’, oavsett om det handlar om en destruering av mjukdelarna
genom eld, genom att påskynda förruttnelsen och låta den ske i en speciell miljö
eller genom konservering, som i torkning och annan mumifiering (Oestigaard
2005:202). I det följande kommer vi att med begravningsritual avse religiöst definierade praktiker som föreskriver någon form av rituell behandling av kroppen
i överensstämmelse med detta, för att lösa problemet på ett sätt eller ett annat.
Kremation är det snabbaste och i mångas ögon nog också det mest hygieniska sättet att lösa problemet med en död kropp som kommer att förmultna.
Även om de praktiska aspekterna av eldbegängelse som en teknologisk process
har många likheter världen över, så är det stor variation i meningsinnehållet
som läggs i eldens symboliska, destruktiva och även skapande kvaliteter. Lika
viktig som eldens symboliska roll är, lika betydelsefulla kan även de brända
benen vara – en närmast oförstörbar del av den döda kroppen som möjliggör
ytterligare rituella manifestationer. Inte minst detta förhållande – de brända
benen som kvarvarande ʻprodukt’ – gör kremationen som begängelseritual unik
21

Ruttnande lik på Nire-gravplatsen i västra Nepal. Foto: Terje Østigård.

i förhållande till flertalet andra gravskick. Kremationen kan upplevas som en
sorts rituell konsumtion av den döda kroppens mjukdelar genom eld, men i
lika hög grad också som en viktig transformation av den döda människan. Genom att fokusera på kremationen som transformation blir den döda människan
ett gränsöverskridande medium. Genom eldbegängelsen förenas och upplöses
olika element i varandra och omvandlar människan och för henne bortom den
kända världen. Denna aspekt öppnar upp för en stor bredd av symbolik när det
gäller de brända benens betydelse.
Något av det mest uppseendeväckande med förkristna kremationsgravar är
den relativa frånvaron av brända ben i de kontexter där sådana deponerats. Även
vid beaktandet av källkritiska aspekter, i huvudsak att benen skulle ha kunnat
vittra sönder genom särskilt dåliga bevaringsförhållanden eller att utgrävarna inte
dokumenterat samtliga ben vid undersökningen, så är slutsatsen ändå entydig:
Endast en mindre del av de kremerade benen från den döda människan har blivit
begravd i marken – i urnegravar, gropar, lager under stensättningar eller i högar. Urnor och andra benbehållare är ofta så pass små, att de knappast heller är
avsedda att rymma merparten av benen. Resten av benen har således tagits om
hand eller använts på annat sätt, möjligen på ett sätt som gett den nya roller och
nytt värde för de levande. Kremationsbruket gjorde det möjligt att bevara och
använda transformerade och bestående delar från den döda människan. I genomsnitt finns endast ca 10–20% av det totala förväntade benmaterialet från en bränd
kropp nedlagt i de anläggningar vi benämner som gravplatser eller gravgömmor.
Detta kommer vi också att diskutera närmare i kapitel nedan.
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Fig. 5. Kremation vid Pashupatinath, Nepal. Foto: Terje Østigård.

Det arkeologiska materialet visar alltså tydligt att endast en mindre del av
det brända benmaterialet samlades ihop för att deponeras i skyddade lägen i
mark eller under stenar. Platserna där dessa delar av benmaterialet begravdes
kan i sig själva vara påkostade eller monumentalt utformade, med bl.a. rikt
gravgods nedlagdt, men merparten av benen har uppenbarligen fått en annan
placering eller funktion. Kremationen kanske därmed inte i första hand bör
tolkas som en begravningsritual, i den bemärkelsen att den förbereder för begravning i jorden, utan som en ritual som företas med den döda människan för
att transformera resterna av kroppen till flera olika tillstånd, där brända ben är
det mest fysiskt påtagliga resultatet. Även i gravanläggningar där likbränningen
skett på samma plats där deponeringen av benen sedan sker, är det anmärkningsvärt hur lite brända ben som påträffas. De brända benen var uppenbart
inte endast av intresse för att skapa en minnesplats för familj och sörjande – i
själva verket kanske i hög grad en projektion av vår egen tids värderingar – utan
de mänskliga kvarlevorna och deras behandling tycks ha ingått i en större samhällelig kontext. Sannolikt bör vi därför söka förklaringen i ett rituellt sammanhang med stark koppling till kollektiva kosmologiska myter om skapelse, liv
och död. Frånvaron av stora mängder brända ben i gravgömmorna bör därför
betraktas som intentionell, och kopplad till en medveten uppdelning av ben
efter själva eldbegängelsen (diskuterat i bl.a. Kaliff 1992, 1997, 2007).
Genom de brända benens permanens, ger kremation stor potential att rituellt uttrycka hur aspekter av den döda människan separeras och föras vidare –
åter inkorporeras i samhället och gemenskapen eller förs till en annan verklig23

het – jämfört med exempelvis obränd inhumation. Genom den transformation
som sker på likbålet, överskrider den döda människan det individuella, och de
omvandlade kvarlevorna kan i sitt nya tillstånd även manifestera kollektiva föreställningar. Den laddning som tillmättes de brända benen, har sannolikt varit
av fundamental betydelse för de ritualer som hörde samman med kremationsbruket. Detta indikeras inte minst av de små koncentrationer av brända ben
– ofta av till synes symbolisk karaktär – som påträffas i de anläggningar vi som
arkeologer rubricerar som gravgömmor, men också i ett flertal andra kontexter.
Det är inte alls ovanligt att brända ben påträffas i stolphål till hus, i till synes
vardagliga eldstäder, spridda på boplatser och i åkermark, eller deponerade i
vatten. Inte minst återfinns de i anläggningar med eldsprängd sten, ofta omnämnda som skärvstenshögar, en fornlämningstyp som vi därför har anledning
att diskutera mera ingående i ett särskilt kapitel i boken. Kort sagt, fragment av
brända ben ser ut att kunna ingå i en stor variation av olika sammanhang, och
en del av dessa kan ha varit väl så betydelsefulla som de anläggningar vi som
arkeologer vanligen rubricerar som gravar, och ofta fokuserar merparten av vår
uppmärksamhet på. Kremationsbruket är således mycket komplext, och omfattar sannolikt flera moment än vi vanligen föreställer oss, även om spåren av
dessa inte är lika tydliga som de anläggningar vi benämner gravgömmor.
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Kapitel 2: Jämförande studier av
ett komplext gravskick

Att förstå det förflutna
Diskussionerna i boken kommer i första hand att handla om det skandinaviska arkeologiska fyndmaterialet, men med inspiration till tolkningar från flera olika kulturella kontexter. De kronologiska avgränsningarna är mycket vida, och vår avsikt
är att behandla den skandinaviska eldbegängelsetraditionen ur ett övergripande
perspektiv. Generella drag är därmed viktigare än mindre vanliga avvikelser och
detaljer, något som gör att vi ganska fritt rör oss mellan arkeologiska perioder
och geografiska områden i södra Skandinavien. För att ge en bättre förståelse för
kremationen som såväl teknologisk process som ritual, ges här också en inblick i
hur nutida kremationer företas inom hinduismen, med exempel från Indien och
Nepal. Studier av dessa har utförts av författarna gemensamt och enskilt, liksom
komparativa studier med det skandinaviska materialet.
Att använda komparativa material och analogier vid arkeologiska tolkningar
utgör i sig ett både givande och omdiskuterat fält för arkeologer. Jämförande
studier kan utföras av olika skäl, såväl för att belysa övergripande problematik
och mera generella förhållanden som för att göra mera fördjupade tolkningar.
Att använda de hinduistiska exemplen för att belysa kremationsbruket också
i det forntida Skandinavien, behöver inte vara så långsökt som det först kanske kan tyckas. Genom den fornindiska – vediska religionens – släktskap med
andra indoeuropeiska ritualsystem, varav också den fornskandinaviska utgör
en variant, kan här finnas betydligt flera likheter än de rent generella sådana
som har med kremationsritualens tekniska aspekter att göra. För att tydliggöra
detta, vill vi här inledningsvis ge en viss introduktion till användandet av analogier och hur vi resonerat kring dessa.

Att använda analogier – utmaning och nödvändighet
Problematiken kring hur vi som arkeologer benämner och tolkar, ligger djupt
förankrad i frågan om varifrån vi hämtar våra referenspunkter. Vi är alla påverkade av vår omgivning, och även våra mest personliga tankar och känslor upp25

står i relation till något. Att ge ett generellt svar på vilken sorts analogi som är
bäst att använda för en arkeologisk tolkning är därför svårt, eftersom vi i själva
verket alltid använder analogier vid tolkningar, även om det sker omedvetet.
Även när vi inte tror oss bruka anlogislut, så använder vi ju oundvikligen våra
egna utgångspunkter som referens. På gott och ont kan vi därför aldrig frigöra
oss från våra egna omedvetna analogislut, men vad vi kan göra är att komplettera med medvetet valda analogier. Frågan är därför inte om vi bör använda
analogier utan hur, och inte minst på vilket sätt det bör medvetandegöras (problematiken kring analogier diskuteras även i Oestigaard 2000b, 2004a; Kaliff
2005, 2009 med referenser).
Här finner vi en del av problematiken bakom varför vissa ord, använda som
operativa begrepp, styr våra tolkningar på ett omedvetet plan. Det är helt enkelt omöjligt att använda ett ord som exempelvis ʻgrav’ eller ʻoffer’ utan att
påverkas av ordens betydelse i vår egen kulturella kontext (se Gansum 2004a).
Medvetenheten om detta tar inte bort problemet men ger perspektiv på de
valda analogier som vi ofta väljer att betrakta som mer svårhanterliga. De valda
analogierna är då lättare att genomlysta, vilket naturligtvis inte är detsamma
som att de automatiskt är relevanta. Noggrant valda etnografiska analogier utgör därför ett ovärderligt instrument för att tolka olika arkeologiska kontexter.
Hur man väljer sådana är i sig en komplex fråga. Olika kriterier av betydelse
kan skönjas, exempelvis social struktur, teknisk nivå, naturmiljö, näringsfång,
geografisk och/eller tidsmässig närhet liksom religiösa föreställningar. En analogi kan dock vara relevant som utgångspunkt och inspiration för tolkningar,
även om den inte i alla avseenden är idealisk. Den kan då ändå fungera som
illustration och inspirationskälla för sambandet mellan föreställningar och ritualer, ur ett övergripande jämförande perspektiv.
Under senare år har arkeologer ofta diskuterat problematiken kring olika
tolkningsperspektiv, inte minst när det gäller tolkningarnas subjektivitet och
projektioner av uttolkarens egen förförståelse. Detta har också aktualiserat
frågor kring definitioner och begreppsapparat, eftersom slentrianmässiga tolkningar och ett oreflekterat användande av nomenklatur och begreppsapparat
är vanligt förekommande. Terminologi och tolkning har ofta kommit att bli
samma sak i den arkeologiska processen, eller åtminstone styr terminologin i
hög grad tolkningen. Detta är särskilt påtagligt när tolkningarna omfattar objekt som har stark känslomässig laddning, eller när begrepp och terminologi
innefattar ord med särskild laddning. Död, begravning och grav är tydliga sådana exempel: ord med starkt känslomässigt innehåll, vilket varierar mellan
olika uttolkare och styr tanken i olika riktningar. De tolkningar som görs av
gravritualen i det förhistoriska samhället blir därför starkt påverkad av vår egen
syn på död och begravning och vad graven representerar för oss. Detta sker alldeles oavsett om vi medvetet tror att vi styrs av vår egen förförståelse eller ej.
I det skandinaviska brons- och järnåldersålderssamhället, kan man förvänta
sig en kosmologisk grundsyn där en del föreställningar som i vår tid separeras
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som sakrala respektive profana, istället varit sammanflätade. Den kosmologiska
grundsynen är då meningslös att försöka förstå utifrån vår egen kulturs separation i en religiös respektive sekulär sfär. Ingen verksamhet är helt frikopplad
från religionen samtidigt som det inte heller finns någon verksamhet som enbart kan betraktas som religiös i vår tids bemärkelse. Det vi benämner religion
är i ett sådant samhälle själva förklaringsmodellen för verkligheten. Varje rit
upplevs ha en funktion och därmed finns ingen principiell uppdelning mellan
det som vi i vår kultur skulle definiera som en rituell respektive en funktionell
handling. Det är därför viktigt att man som arkeolog ständigt medvetandegör
skillnaden mellan vår nutida västerländska, i grunden sekulariserade och naturvetenskapliga, syn på världen och den världsbild som omfattades av människor
i de forntida samhällen vi oftast studerar (jfr. Kaliff 1997:102ff; 2007:163–174).
Med terminologi och begreppsapparat följer ett batteri av såväl medvetna
som omedvetna associationer, särskilt när det gäller känsloladdade begrepp.
Varje kategorisering utgör i sig en förenkling. För att göra systematiska och
jämförande studier möjliga kommer vi inte ifrån detta arbetssätt, men vi måste
försöka medvetandegöra processen. Ett jämförande perspektiv kan här vara en
värdefull hjälp.
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Innan vi ger oss i kast med att diskutera jämförande tolkningsperspektiv
på det fornskandinaviska eldbegängelseritualen, med utgångspunkt främst från
sentida hinduistiska och äldre indoeuropeiska traditioner, så ska vi här först se
på föreställningar kring döden och elden i några av de traditioner som har nära
anknytning till vår västerländska idévärld. Dessa föreställningar är fundamentala för mycket av vår tids föreställningsvärld, även om vi mera sällan medvetandegör detta. Även sekulärt tänkande färgas i hög grad av religiösa metaforer,
och inte minst har mycket av ifrågasättandet av religiösa doktriner, vilket i hög
grad präglat det västerländska moderna samhällets framväxt, tagit sin utgångspunkt i de skrämmande eskatologiska läror som finns och har funnits. Med
utgångspunkt från den judisk-kristna kosmologin och idévärlden, finns därför
flera föreställningar som i olika form är djupt rotade i västerländskt tänkande.
Utan metaforer som ʻhelvete’, ʻskärseld’ eller ʻbrinnande gehenna’, skulle såväl
vårt språkbruk som vår föreställningsvärld se annorlunda ut. Sannolikt vore
också våra arkeologiska tolkningar ganska annorlunda dessförutan. Dessa föreställningar och deras historia är en mycket viktig del av vår kulturella förförståelse vid tolkningar, sådana föreställningar som vi medvetet eller omedvetet
ofrånkomligen relaterar till, genom att likna företeelser vid dem eller genom
att kontrastera mot dem. Dessa helvetesföreställningar har också varit betydelsefulla för att fastställa och definiera europeiska begravningsseder, alltsedan
senromersk tid. Kremation kom att betraktas som ett hedniskt gravskick, och
måste därför förstås mot bakgrund av det öde som ansågs kunna vänta den
döda människan i eldens eviga pinor.
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Kapitel 3: Helvetet – att bränna eller
inte bränna?

‘To be or not to be’ – kremering eller att brinna för evigt?
Helvetet har vanligen betraktats som en sorts diabolisk tortyrkammare, där
syndarna ska pinas intill evig tid med outsägliga smärtor i ett brinnande inferno.
Den här föreställningen har under lång tid varit central inom kristendomen,
och fruktan för att brinna i helvetet har för många kristna varit starkare än
tron på ett evigt liv och ett himmelrike. Tanken på att man efter det jordiska
livets slut hamnar i det brinnande helvetet för evig tid, är kanske en av de mest
extrema och skrämmande tankekonstruktionerna som människan skapat. Den
som hade kontroll över att bestämma rätt och fel, hade också makten i sina
händer att antingen hota människor med helvetet eller locka med löften om
himmelriket. Under en lång tid av kristendomens historia, har prästerna hotat
med helvetet som straff om inte människorna följde kyrkans lära och moral.
Hotet om helvetet har frammanat omåttlig fruktan, och de många utbroderade
historierna om vilka outhärdliga och grymma plågor som väntar i helvetet, har
frammanat bilden av alla de värsta tänkbara scener som kan drabba människan.
Helvetet – det brinnande Gehenna – ska per definition vara det absolut värsta någon kan föreställa sig. Eller mera riktigt: Människans föreställningar om
helvetet ske endast ge en liten försmak eller en glimt av hur det egentligen är
att komma dit efter döden. Egentligen blir det långt värre än så, långt värre än
någon människa förmår att föreställa sig. Vi kan som levande människor inte
fullt ut förstå hur det skulle vara att för evigt existera och känna smärta i en
infernalisk, brinnande tortyrkammare, men vi försöker ändå måla upp en bild
av vilka fasansfulla scener som kommer att möta oss där.
Det är likaväl ett fundamentalt teologiskt problem förknippat med uppfattningen om ett helvete. Om nu helvetet var så centralt och förtjänar den plats
det intagit i många kristna samfunds tradition, skulle man förvänta sig att det
också hade en framträdande plats i Bibeln, och inte minst i Nya Testamentet.
Det finns dock endast tolv referenser till gehenna/helvetet i Nya Testamentets
böcker sammantaget (Matteus 5:22, 5:29 ock 30, 10:28, 18:9, 23:15, 23:33, Markus
9:43–44, 9:45, 9:47–48, Lukas 12:5 ock Jakob 3:6). Merparten av de föreställningar som finns om existensen av ett helvete, kommer därför inte från Bibeln.
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De utgör i första hand kulturella tolkningar av religionen, men har som tradition blivit djupt inkorporerade i det som av många uppfattas som kärnan i den
kristna tron. Inom den katolska kyrkan med dess betoning av traditionens betydelse vid sidan om de kanoniska texterna, behöver detta inte nödvändigtvis
vara ett problem. Viktiga delar av den kristna läran kan finnas bevarade även
utanför Bibelns texter.
Helvetet har dock en lång förhistoria. Dess gradvisa utveckling har genomgått åtminstone fem olika faser som kan kopplas till olika andra uppfattningar
och föreställningar om straff, synd och ondska. Dessa kan grovt klassificeras
enligt följande: 1) Gud straffar människan med en syndaflod, 2) Sheol, 3) Gehenna, 4) medeltidens tortyrkammare, med elden som viktigt redskap, och 5)
helvetet som frånvaron av Gud. Vi vill här belysa den utvecklingen, vilken varit en process där de ovan nämnda kategorierna av olika helvetesföreställningar
gradvis kommit att överlappa varandra och utvecklas.

Syndafloden
Idag tar vi ofta för givet att det inom kristendomen generellt alltid funnit
uppfattningar om såväl en himmel som ett helvete, där de rättroende belönas
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respektive syndarna bestraffas. Båda dessa föreställningar är dock i hög grad
historiska produkter som tillkommit efter hand. Efter syndafallet, då de första
människorna – Adam och Eva – blev utvisade ur paradiset, startar människans
egentliga jordiska historia enligt den kristna läran. Denna händelse ses också
som orsaken till viktiga kosmologiska förändringar i eskatologin – föreställningarna om människans öden efter döden. Så länge människan befann sig i Edens
lustgård – paradiset – var livet evigt, och det fanns därmed inget behov av vare
sig himmelrike eller helvete för människan att komma till. Med syndafallet,
och människans inträde i det dödliga jordelivet ändrades detta fullständigt.
I den tidiga judisk-kristna traditionen, hade tron på ett individuellt liv efter
döden till synes ingen framträdande roll. Även om det finns några referenser i
Bibeln som antyder något om föreställningarna om existensen efter döden, så
fanns ändå ett stort utrymme för utvecklingen av betydligt mera komplexa
sådana föreställningar, om såväl belöningar för de rättfärdiga som straff för de
syndiga (Oestigaard 2003, 2009). I den tidiga eskatologin fanns ingen explicit
uppfattning om vad som väntade människan i dödsögonblicket. Ser man till
skrifterna, så tycks uppfattningen om fortsatt existens och odödlighet mera
uppfattas som en kontinuitet i släktled än som en individuell existens i en himmelsk tillvaro. Individens död förde inte denna närmare Gud, och inget tyder
på förekomsten av en uppfattning om personlig belöning i form av ett himmelrike, eller straff i form av ett helvete. En rättrogen skulle beskydda sin släkt
och sina efterkommande genom att leva rättskaffens och utföra rätt handlingar,
medan en ond människa skadade sina arvtagare genom ett orättfärdigt leverne.
Odödlighet var inte en individuell egenskap, utan något som åstadkoms genom
barn och ättlingar (Segal 1997, Hachlili 2001).
Guds vrede inskränkte sig inte heller till individnivå, utan kunde inkludera
en persons familj eller hela samhället. Gud straffade människorna som kollektiv om de hade syndat, och straffen som de beskrivs i Gamla Testamentet kom
i form av epidemier, sjukdom, hungersnöd, krig och belägring eller fördrivning
från landet. Straffen var ofta kollektiva och jordiska. Ett gudomligt system där
människorna blev individuellt och kollektivt straffade eller belönade här på
jorden, i form av olyckor och katastrofer eller alternativt i form av välfärd och
framgång, innebar att det inte fanns en tro på en separat himmel och ett dito
helvete, i en annan sfär eller dimension av tillvaron. Syndafloden kan därför
tolkas utifrån ett sådant perspektiv (Oestigaard 2010a, 2010b).
Under loppet av de sju dagar från att Noahs ark stängdes, till dess att syndafloden verkligen kom, så samlades människor och djur runt farkosten. När
vattnet började stiga, försökte de storma arken för att kunna ta sig ombord.
Vilda djur angrep och dödade många av dessa människor, men det öde som
väntade de som överlevde detta var ännu värre. Det stigande vattnet var nämligen kokande hett!
Ur ett helvetesperspektiv är syndafloden intressant av flera skäl. Den är det
hårdaste straff Gud någon gång har lagt på mänskligheten på jorden. Guds av31
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sikt var då inte att syndarna skulle få lida för evigt, utan att jorden skulle rensas
från synd och återuppstå i ett rent tillstånd, som en form av kollektivt dop som
renade världen från synd. I efterhand ångrade sig dock Gud och lovade att aldrig
mera utradera mänskligheten som kollektiv. Detta kan ses som startpunkten på
en eskatologisk utveckling av himlen respektive helvetet som separata lokaler i
en icke-jordisk tillvaro, där de rättroende individerna blir belönade och syndarna
straffade. Löftet från Gud om att inte ännu en gång utradera mänskligheten,
innebar också att straffen för synd inte längre kunde vara kollektiva.
Berättelsen om syndafloden kan därför ses som början på en teologisk process som kulminerade med föreställningen om individuell belöning eller straff
på icke-jordiska platser – himmel eller helvete. Det skulle emellertid ta lång tid
för denna eskatologiska tankemodell att bli fullt utvecklad.

Sheol
I översättningar av Gamla Testamentet tolkas begreppet Sheol ofta som ett
ord för helvetet. Den vanligaste tolkningen av Sheol är dock istället ʻgrav’. Det
skulle visserligen kunna implicera att Sheol kan ha uppfattats som någon form
av straffdom efter döden, men hur straffet i så fall var utformat och vad det
karaktäriserades av är i så fall osäkert. Det har å andra sidan också hävdats
att föreställningar om tillvaron efter döden, liksom ritualer som är knutna till
uppfattningar om en åtskillnad mellan kropp och själ, inte har någon egentligen plats i den religion som dyrkar YHWH (Kaufmann 1960:311). Sheol i
bemärkelsen ʻgrav’ skulle ju kunna syfta på den döda människans vistelseort
efter döden, helt utan tankar om straff eller belöning kopplade till denna plats.
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Begreppet ʻSheol’ uppträder 65 gånger i Gamla Testamentet, men etymologin är osäker och tolkningen av ordet är avhängigt av den kontext det används
i. Det står exempelvis att den döda människan ʻgår ned till Sheol’. Sheol har då
blivit förstått som ett underjordiskt land av mörker, liksom det grekiska dödsriket Hades. 31 gånger kan det tolkas som en beteckning för ʻgrav’, 31 gånger
som ett ord för ʻhelvete’ och 3 gånger endast i betydelsen ʻgrop’. Profeten Hezekiel associerar Sheol med en grop och med djupt vatten. Detta behöver dock
inte nödvändigtvis stå i motsats till en användning av ordet för helvete. Även
i senare, kristen tradition används uttryck som ʻhelvetesgap’ och ʻhelvetesdjup’
för verkligt stora och farliga gruvhål och branta raviner. Liksom Sheol har helvetet oftast kommit att kopplas till en underjordisk plats.
Hurdant Sheol ursprungligen föreställdes; om det var ett underjordiskt rike
eller ett icke-jordiskt, vad som kännetecknade eventuella straff som där ägde
rum liksom om tillvaron i Sheol ansågs vara för evigt, är samtliga förhållanden
som är svårt att uttala sig säkert om. Det är dock i sammanhanget intressant att
konstatera att en föreställning om en underjordisk tillvaro efter döden här har
börjat utkristalliseras, en tillvaro där syndare och förtappade också får genomlida någon form av individuellt straff, om inte annat så åtminstone genom själva
vistelsen i detta underjordens rike.

Gehenna
Vid arbetet med den nya bibelöversättningen i Norge, diskuterades huruvida
ordet ʻhelvete’ borde bytas ut mot ʻGehenna’, vilket är den plats ordet ursprungligen avser. När den slutliga reviderade versionen av Nya Testamentet utkom
hösten 2011, var ett antal ord utbytta för att innehållet mera skulle återspegla
originaltexterna. ʻHerberget’ i Betlehem ändrades exempelvis till ʻhusrom’. Ordet helvete behölls dock istället för det föreslagna Gehenna, på grund av ordets
långa tradition i sammanhanget och att det i den aktuella betydelsen finns djupt
inarbetat i västerländsk kristen kultur. En stark idéhistorisk bild av detta slag är
inte lätt att avfärda och ändra. När således till och med bibelöversättarna håller
fast vid begreppet, trots att det inte tillhör den ursprungliga texten, får man en
föreställning om i hur hög grad bilden av helvetet som en evig eld har bränt sig
fast i västerländsk föreställningsvärld, arkeologernas inkluderat.
Gehenna – Hinnomdalen – syftar på en dal utanför gamla Jerusalems murar,
där barnoffer till guden Molok ska ha ägt rum. Dalen blev under gammaltestamentlig tid till en sopstation som brann kontinuerlig. Även liken efter
förbrytare blev kastade i denna eviga eld. Idén om en plats för syndastraff efter
döden, inkluderande en evig eld, började ta form. Som tidigare nämnts, finns
endast tolv referenser till Gehenna/helvetet i Nya Testamentet. Flertalet av
föreställningarna om ett helvete kommer således inte från Bibeln, utan härrör
från senare tillägg, uttolkningar och traditioner. Centralt i utvecklingen av före33
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ställningarna om helvetet är också identifieringen av skärselden som en speciell
plats, med en alldeles särskild eskatologisk betydelse.
Idéer utvecklas som bekant över tid, men det kan samtidigt argumenteras
för att de två ʻuppfinnarna’ av skärselden var Clemens av Alexandria (d. ca.
215) och Origines (d. ca. 253/254). Under det 4:e århundradet var alla de stora
kyrkofäderna ense om, med små variationer i uppfattning, att några syndare
förvisso kunde bli frälsta efter döden, men först sedan de genomgått en dom
och en efterföljande smärtsam process av botgöring (Le Goff 1984:3–10). Enligt
kyrkofadern Augustinus var de extrema smärtorna i helvetet inte endast ett
passande straff för de förtappade. Genom vetskapen om vilka hemskheter de
slapp undan, var vetskapen om helvetets kval samtidigt också en belöning för
de redan frälst som kunde glädja sig åt att slippa detta och istället få leva för
evigt i en himmelsk tillvaro.
I Europeisk kristenhet spelade såväl helvetet, skärselden som Satan – djävulen – endast en mindre roll ända fram till 12:e och 13:e århundradet. Under
denna period byggdes dock föreställningarna på och förstärktes dramatiskt. Det
som nu formulerades var en dogm om det mest fruktansvärda helvete som
överhuvudtaget existerat inom den kristna läran, och den bild som ännu idag
lever kvar som en närmast arketypisk uppfattning om hur helvetet är beskaffat. Det är det klassiska brinnande helvetet, där de förtappade lider de mest
outhärdliga kval som nu gör entré.
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Den eviga eldens tortyrkammare
För att detta helvete skulle se dagens ljus, eller rättare sagt avgrundens mörker,
så krävdes intellektuellt och teologiskt nytänkande. Det förutsatte en förförståelse om att helvetet skulle höra nära samman med skärselden, i sig ett brinnande ʻhelvete’ men begränsat i tid och omfattning. Teologisk sett kan skärselden antingen uppfattas som ett förmak till himmelriket eller som en avdelning
i helvetet. Smärtan i skärselden skiljer sig idémässigt från smärtan i helvetet,
genom att den förra kombineras med ett hopp om frälsning, medan den senare
enbart innehåller evig förtvivlan. Även om bägge är smärtsamma, så är skärselden en renande plats medan helvetet är en rent straffande sådan.
Idén om en skärseld blev ett särskilt teologiskt spörsmål som krävde sina
egna förklaringar och tolkningar. För att skärselden skulle uppfattas som att
den hade verklig existens, så skedde en förändring i uppfattning från att förstå
smärtan som symbolisk till att den faktiskt var rent fysisk. Eftersom processen i
skärselden efter döden nu uppfattades som en realitet, krävdes också en tro på
en verklig plats där reningsprocessen ägde rum, om och i en annan dimension.
Synderna måste brännas ut ur de orättfärdiga på en särskild plats: Purgatorium – platsen för skärselden. Bränningen av personer som dömts för häxeri,
kan ytterligare ha förstärkt bilden av den brinnande i skärselden och helvetet
(Oestigaard 2003, 2009).
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Utgående från historiskt källmaterial har den franske historikern Jacques Le
Goff tolkat det som att föreställningar om en verklig, fysisk skärseld inte existerade förrän tidigast omkring år 1170. Dessförinnan brukades ordet symbolisk.
Peter Comestors intellektuella reflektioner om detta tema ägde rum mellan
1170 och hans död 1178 eller 1179. Begrepet ʻpurgatorium’ som han då kom att
bruka, måste därför ha introducerats i sin nya betydelse under denna tidsperiod
på 1170-talet. ʻPurgatorium’ blev nu en fysisk plats, där skärselden existerade
(Le Goff 1984:266–268).
Kyrkan godkände formellt doktrinen om skärselden år 1253, medan det dessförinnan hade skett mycket liten intellektuell reflektion kring uppfattningarna
om ett helvete (Turner 1995:89, 127). Som en del av processen med att utveckla och sanktionera föreställningarna om ett verkligt helvete, måste även
den mycket praktiska frågan lösas om vilken sorts eld som existerade i dessa
sammanhang. Problemet, som det uppfattades, låg i att om det handlade om
vanlig eld som här på jorden, så skulle de förtappade brinna upp. Därmed
skulle inte straffet vara för evigt, vilket var avsikten med helvetet. Den jordiska
elden kunde förvisso gälla för tillståndet i skärselden. Där skulle synderna brännas bort, på samma sätt som den vanliga elden förtärde sitt bränsle. Helvetets
plågor däremot skulle vara eviga, och därmed elden vara av sådan kvalitet att
den förorsakar outsäglig smärta men för den skull inte förtär sitt offer.
Det var den franske biskopen i Paris, William av Auvergne (1228–49), som
kom att lösa detta teologiska problem. Helveteselden var helt enkelt annorlunda jämfört med den eld vi känner till här i jordelivet. Den brann evigt men
utan att konsumera sitt bränsle. Smärtan var lika ohygglig som om man brändes
av vanlig eld, men i motsats till förhållandet i en sådan så började inte de förtappade människorna brinna upp i helvetets eld. I evig tid rasade branden och
slickade människornas kött och lemmar, men utan att förtära dessa. De förblev
därför till evig tid i helvetets inferno av eld (Le Goff 1984:255).
ʻPurgatorium’ och skärselden hade även en central plats i Thomas Aquinos
arbeten. Aquino dog på resan till det 2:a kyrkokonsiliet i Lyon år 1274, och det var
på detta konsilium som katolska kyrkan gjorde de slutliga ställningstaganden som
slog fast den verkliga existensen av ʻPurgatorium’, skärseld och helvete.

Frånvaron av Gud
Påven Johannes Paulus II tog den 28:e juli 1999 ställning emot uppfattningen
om att helvetet är ett diaboliskt inferno av flammor, där de förtappade brinner
i eviga smärtor. Han menade att bilderna av helvetet som Den Heliga Skrift
skildrar bör tolkas korrekt. De visar oss den totala frustrationen och tomheten i
våra liv om inte Gud finns. Istället för att utgöra en specifik plats, visar helvetet
tillståndet en människa hamnar i då denna definitivt och av egen fri vilja skiljer
sig från Gud, källan till allt liv och glädje:
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‘The images of hell that Sacred Scripture presents to us must be correctly interpreted. They show the complete frustration and emptiness of life without God.
Rather than a place, hell indicates the state of those who freely and definitively
separate themselves from God, the source of all life and joy. This is how the Catechism of the Catholic Church summarizes the truths of faith on this subject:
“To die in mortal sin without repenting and accepting God’s merciful love means
remaining separated from him forever by our own free choice. This state of definitive self-exclusion from communion with God and the blessed is called ‘hell’”.

Det handlar således inte om straff och pinor i ett fysiskt helvete. De få beskrivningarna i Bibeln som inkluderar eld, ska därför förstås bildligt som den andliga
smärta det vållar människan att inte kunna ta del av Guds kärlek. Helvetet är
då själva frånvaron av Gud och inte ett brinnande inferno som pinar kroppen
med värsta tänkbara smärta i evig tid.
Skärselden har nu också ändrat karaktär. I ett tal den 12:e januari 2011 uttalade sig påven Benedictus XVI om att skärselden inte ska uppfattas som en
yttre flamma, utan som en inre eld som renar. Att vara åtskild från Gud uppfattas då som att man har en brännande eld inom sig. Det existerar således inte
längre i katolska kyrkan en uppfattning om att skärselden finns som en verklig
plats i en annan tillvaro, där köttet på den döda människan bränns som en rening från synd.
Föreställningarna om att bli bränd i helvetet eller i skärselden har genomgått
många ändringar genom kristendomens historia. Denna utveckling visar såväl
den fysiska som metaforiska potential som ligger i eldens kvaliteter. Inom kristendomen är helvetet per definition någonting mycket negativt, och detta har
haft betydelse för vår allmänna syn på elden. Den brinnande elden ses därför
som destruktiv, farlig och skrämmande. Denna syn på elden är däremot inte
generellt giltig, och i många andra kulturer och religiösa traditioner betraktas
elden istället i huvudsak som en positiv, transformativ kraft. Det är också just
denna potential som genom tiderna har gjort kremation till en så kraftigt meningsbärande ritual, ett gravskick där den döda människan själv aktivt blir ett
medel i de gränsöverskridande processerna mellan den här världen och gudarnas eller förfädernas världar. Hinduismen utgör en sådan religiös tradition, där
elden har en grundläggande betydelse som konstruktiv kraft i skapelsen och
upprätthållandet av kosmos. Det här är en föreställning som går mycket långt
tillbaka historiskt sett, till de allra äldsta vediska ritualtraditionerna.
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Kapitel 4: Kremation inom hinduismen

Varanasi och Pashupatinath
Många människor förknippar traditionell kremation framförallt med hinduismen, och bilder av hur likbränningen utförs inom denna tradition: Eldsflammorna och röken från gravbålen som stiger mot himlen, medan solen sänker
sig över den heliga floden Ganges stränder i den urgamla staden Varanasi (Benares), eller vid den nästan lika heliga floden Bagmati, där den flyter invid
templet Pashupatinath i Nepal. Den hinduistiska kremationen har i mycket
format också en västerländsk bild av hur en traditionell kremation i det fria ska
företas. Men, som vi här vill visa, så representerar hinduismens ritualer endast
en möjlig tradition, och i det Skandinaviska materialet kan finnas spår efter
helt andra sorts tillvägagångssätt och praktiker. Likafullt så kan de hinduistiska
exemplen i sig också ge en inblick i den komplexitet som råder även inom en
tradition, vilken utifrån kan tyckas relativt enhetlig.
För hinduer är Varanasi i Indien den absolut heligaste plats som existerar.
Staden, som enligt hinduerna själva är världens äldsta bebodda, ligger invid den
heliga floden Ganges strand. Ganges anses förbinda människornas jordiska tillvaro med den överjordiska och översinnliga världen – de himmelska sfärerna
om man så vill. Floden betraktas samtidigt som en modergudinna – ʻModer
Ganges’ – som är för evigt ren och har förmågan att rensa sina tillbedjare från
synd. Ganges livgivande vatten betraktas som ʻnektar av odödlighet’, vilket
bringar liv till de döda människor som blir kremerade längs den himmelska
floden (Darian 1978, Eck 1983).
Inom hinduismen existerar enligt vissa synsätt 330 millioner gudar, vilka
samtliga anses vara närvarande i den heliga staden Varanasi. Shiva – en av de
tre huvudgudomligheterna vid sidan om Vishnu och Brahma – är den gud som
ger och tar liv. Denna gudom är därför mycket viktig för ritualer kring liv och
död. Enligt hinduistiskt synsätt kan själen bli reinkarnerad i nya kroppar hela
8,4 miljoner gånger innan man når frälsning och frihet från återfödelse – mukti.
Att vara evig betyder att slippa bli återfödd. Det är den förgängliga kroppen
och det jordiska som hindrar själen från en evig och oföränderlig tillvaro (Kinsley 1993). Floden Ganges helighet är dock så stor, att endast en liten droppe
av dess vatten kan frigöra den döda människan från reinkarnationscykeln. Det
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Ganges i Varanasi, Indien. Foto: Terje Østigård.

anses därför idealiskt för döende hinduer att låta sig föras till Varanasi och
dö där, allra helst med fötterna eller benen i den heliga flodens vatten, för att
därefter bli kremerad och få askan strödd i floden. Ur ett kosmiskt perspektiv,
kan döden inom hinduismen sägas vara den viktigaste händelsen i en människas
liv. Det är genom döden och ritualerna som företas i samband med denna, som
den fortsatta existensen avgörs. Så sker för alla levande varelser, och samma
mekanismer styr därmed kosmos i stort liksom de styr den enskilda varelsen.
Mikrokosmos avspeglar makrokosmos.
Enligt mytologin kremerade guden Shiva sin hustru Parvati vid kremationsplatsen Manikarnika i Varanasi. Den ursprungliga elden från denna kosmiska
kremation, ska enligt traditionen därefter ha brunnit konstant i templet på
kremationsplatsen. När anhöriga idag ska kremera en avliden, hämtar de med
fördel eld från detta ursprungssbål. Kvarbliven ved från andra kremationsbål,
förs också till denna plats för att mata elden och se till att den aldrig slocknar.
Genom att ta eld därifrån, blir den döda människan kremerad med samma eld
som användes av guden Shiva vid dennes hustrus begängelse. Om denna dör
ut, tror man att världen kommer att kollapsa och att det därefter uppstår en ny
världsordning (Parry 1994).
Varje år kremeras mellan 30–40,000 människor i Varanasi. De som inte har
möjlighet att resa dit själva för att dö och därefter kremeras på platsen, kan istället låta sprida sin aska i floden under loppet av nästkommande år. Det ska då
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Kremation vid begängelseplatsen Manikarnika i Varanasi. Foto: Gro Kyvik.

egentligen ske som en del i en pilgrimsresa som görs av anhöriga för att ge den
döda anförvanten frälsning. Modern teknologi har dock effektiviserat den här
processen och skapat nya möjligheter. Urnor från hela Indien blir idag fraktade
med postgång till Varanasi, för att askan där ska kunna spridas i Ganges. I närliggande städer finns det även särskilda transportfirmor som har specialiserat
sig på att transportera döda kroppar obrända till Varanasi, för att såväl kunna
kremeras där som få askan spridd i floden: dessa har betecknande nog namn
som ʻThe Last Rites Mail’, ʻThe Heaven Express’ eller ännu mera rakt på sak
när det gäller vad som tillhandahålles: ʻCorpse Waggon’ (Parry 1994:53).
Trots att Varanasi således är den allra heligaste platsen längs hela Ganges, fylld
med andlig renhet, så har den konstanta strömmen av pilgrimer, sjuka och döende människor, liksom kremationerna, i praktiken gjort staden mycket oren i
fysisk mening. Sjukdomar härjar därigenom och risk finns för större epidemier.
Askan från alla brända döda har blivit ett stort problem vad gäller föroreningar,
något som idag dock håller på att förbättras efter ett värsta läge under 1980-talet.
Att bli kremerad på traditionellt sätt i Varnasi är dyrt. Fattiga människor
som inte har råd att betala för en kremation, kommer ändå till flodstranden
för att dö. Dessa har då traditionellt därefter ofta fått en vattenbegravning, där
kroppen lagts i flodens vatten obränd. En tung sten fästs då vanligen vid kroppen som sedan sänks i Ganges vatten. Efterhand löstes dock repen upp, eller
delar av kroppen löstes upp, så att kvarlevorna flöt upp. Hur många lik som
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årligen har behandlats på detta sätt är svårt att avgöra. Det har sannolikt handlat om tusentals, vilket ger en tydlig belysning av de sanitära olägenheterna.
Föroreningarna var för några årtionden sedan så omfattande, att politikerna
1988 bestämde att flera hundra köttätande sköldpaddor skulle släppas ut i
flodvattnet, för att få bukt med de flytande liken och ruttnande kroppsdelarna. Man övervägde till och med att plantera in krokodiler i floden för detta
syfte. Lösningen blev slutligen att man byggde ett modernt krematorium som
öppnades 1989 vid Harishchandra ghat, en av kremeringsplatserna vid floden i
Varanasi (Parry 1994).
Öppnandet av krematoriet möttes av motstånd och väckte protester. Hindupräster argumenterade för att en eldbegängelse i krematorium av modernt slag
inte alls var gynnsam för den döda människan, med hänvisning till att guden
Shiva själv kremerat på ett öppet gravbål, med levande eld i det fria. En annan och kanske än mera betydelsefull protest var den som framfördes av de
grupper som traditionellt utförde kremationer i det fria och hade monopol på
detta. En modern kremation var betydligt billigare än en traditionell sådan, och
krävde inte heller de traditionella specialisterna för sitt utförande. Dessa gick
således miste om viktig inkomst och sitt levebröd.
I Nepal är templet Pashupatinath, beläget invid floden Bagmati i utkanten
av Kathmandu, den heligaste platsen i landet. Den räknas som nummer två
i helighet inom hinduismen totalt sett, efter Varanasi. Enligt traditionen är
guden Shiva skapad på just denna plats, och gudomen är manifesterad i form
av en linga – en sten formad som en fallos – inne i templet. Att dö och bli
kremerad på denna plats är det mest eftersträvansvärda för Nepals hinduistiska befolkning (Bhandar 1988), på motsvarande sätt som ovan beskrevs för
Varanasi i Indien. Döende människor kommer gärna till tempelområdet vid
Pashupatinath när de märker att deras sista dagar närmar sig. De kan då få bostad i det så kallade ʻDe döendes hus’, en form av hospice där de kan dö på det
eskatologiskt sett mest fördelaktiga sättet. Målet är att de ska kunna få dö med
benen doppade i flodens heliga vatten, på samma sätt som är idealet i Varanasi.
En sådan död, varefter kroppen kremeras vid flodens strand, försäkrar den döda
människan befrielse från kretsloppet och hon slipper att återfödas vidare.
På kremationsplattformarna utmed Bagmati-floden, vilken i sin tur förenas
med Ganges nedströms, kremeras årligen mellan 5–6000 döda människor. Det
sker i en symbolrik och relativt enhetlig ritual, vilken dock varierar bland annat
beroende på hur påkostad begängelse de anhöriga har råd med. I de enklaste
och billigaste varianterna så utför de anhöriga själva hela ritualen. Bålet antänds genom att eld anbringas i munnen på den döda kroppen, där brännbart
material först har placerats. Man föreställer sig att livsanden från det gamla
livet lämnat kroppen genom munnen, och det är också genom munnen som
den nya livsanden ska starta nästa liv. Om en vuxen eller äldre man kremeras,
ska hans äldste son helst utföra antändningen av kremationselden. Efter att
bålet antänds, sköts resten av kremationen av speciella präster, förutsatt att de
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En avliden som ligger med benen i den heliga flodens vatten.
Foto: Terje Østigård.

Kremeringen startas med att
äldste sonen tänder på bålet.
Elden ska anbringas i munnen
på den döde fadern. Foto: Terje
Østigård.
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Kremering med bambusstockar vid Pashupatinath, Nepal. Foto: Terje Østigård.

anhöriga har råd med detta. De professionella krematörerna tillhör en särskild
grupp inom prästkasten, brahminerna. Sysslan går i arv från far till son, och de
som utför kremationerna vid Pashupatinath idag har ofta fått yrket i arv sedan
många generationer tillbaka (Oestigaard 2005).
Den avlidna människan anses inte helt död förrän kremationen genomförts,
och den dödes livskraft därigenom blivit frisläppt från kroppen genom ritualen. I denna ingår också att den dödes huvud ska spräckas med hjälp av en bambustock under loppet av kremationen, för att själen – livskraften – därigenom
ska släppas fri och en ny inkarnation därefter ska kunna fullbordas. Även här
är det äldste sonen som bör genomföra ritualen, åtminstone om det är fadern
som kremeras. I praktiken är det dock få som genomför den här delen av ritualen, dels av emotionella skäl, dels eftersom den höga temperaturen på bålet
ofta gör att skallen spricker utan ytterligare påverkan. Ofta sker detta med en
ljudlig explosion, när kroppsvätskor inne i skallbenet expanderar och börjar
stötkoka. Ljudet när skallen exploderar på detta sätt, tas som ett gott tecken
på att själens frigörelse fullbordas. Vid genomförandet av sin roll i kremationen anses sonen begå ett religiöst mord på sin far (även om detta samtidigt
sker av mycket lovvärda skäl, för att hjälpa den avlidna), genom att antända
elden och genom att krossa huvudet. Han blir därmed betraktad som oren och
måste därför genomgå en rituell reningsprocess. Det här visar också tydligt att
kremationen på ett plan betraktas som ett människooffer, något som är grundläggande inom hinduismen och återgår på de allra äldsta föreställningarna i den
fornindiska, vediska religionen, något vi har anledning att fördjupa oss i längre
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fram i denna bok. I egenskap av offer är kremationsprocessen därmed också
en skapelseprocess – en livgivare. Genom ritualen frigörs fadern från sin gamla
existens, för att få en ny inkarnation eller i bästa fall befrias från kretsloppet.
Sonen intar samtidigt faderns gamla plats och tar på sig dennes roll i samhället
och i den religiösa utövningen (Parry 1994:151–152).
Kremation som transformation har således en fundamental roll inom hinduismen, för överföringen mellan liv och död och därefter tillbaka till nytt liv.
Om ritualerna blir fel utförda, anses detta mycket ofördelaktigt för den döda
människan. Den nya inkarnationen anses kunna bli sämre därigenom. För att
fullt ut förstå kremationens roll och funktion i samhället, som den grundar sig
på de kosmologiska föreställningarna, är det nödvändigt att se närmare på hur
döden som sådan betraktas inom hinduismen.

Heliga män och festivalen Shivaratri
För att ge en inblick i hur döden uppfattas, och vilken roll denna uppfattning har inom hinduismen, kan man med fördel studera fenomenet med heliga
personer och hur de stora festivalerna gestaltas, inte minst då festivalerna till
guden Shivas ära och kanske allra främst Shivaratri.
Det finns flera myter som vill förklara uppkomsten av Shivaratrifestivalen.
Enligt en av dessa så firas festivalen för att högtidlighålla bröllopsdagen mellan
Shiva och dennes hustru Parvati. En annan myt gör gällande att Shiva just på
natten för Shivaratri manifesterade sig på jorden i form av en linga, den fallosformad sten i vars form han traditionellt dyrkas. För tillbedjare av Shiva är
Shivaratri lite som en motsvarighet till julen för de kristna, manifesterad i form
av stora festiviteter. En pilgrimsresa till de mest heliga templen och platserna
under festivalen har än idag mycket stor religiös betydelse för hinduer. Många
tror att om de ärar och tillber Shiva under Shivaratri, så blir de renade från
synd, frigörs från återfödelsens kretslopp och undgår ytterligare inkarnationer
(Oestigaard 2005).
Människans själ är visserligen odödlig, men kroppen är förgänglig och kan
följaktligen dö. I hinduistisk föreställning tar själen (även om detta västerländska begrepp kanske inte ger en helt korrekt beskrivning av hur livskraften föreställs) boning i en ny kropp, efter att den gamla har dött och
sönderdelats genom eld. Den nya inkarnationen bestäms av en människas
tidigare erfarenheter – vilka syndiga respektive vällovliga gärningar som företagits och huruvida rätt ritualer utförts. Traditionellt föreställer man sig
som nämndes ovan att en hindu kan reinkarneras hela 8,4 miljoner gånger.
Målet är därför att så snart som möjligt komma ur denna cykel av död och
återfödelse, frigöras och ge själen en evig existens i det himmelska. Den mest
framgångsrika vägen att säkra en sådan utveckling, är att bli en helig person
– en sadhu (Gellner 1993).
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En helig man utför en renande
eldritual under Shivaratri-festivalen. Foto: Terje Østigård.

Idealt sett bör därför hinduer viga sina sista år i livet åt att väl förbereda sig
på döden, för att i bästa fall därigenom slippa vidare återfödelse. De förbereder
sig då på att själva bli gudomliga. Heliga personer – det handlar i flertalet fall
om män även om också kvinnor förekommer – är vandrande asketer, vilka
avsagt sig allt det världsliga och lämnat sin familj för att helt kunna ägna sig åt
det religiösa livet. En viktig del i tillvaron för en helig person är att besöka olika
religiösa festivaler och delta i dessa. For Shivatillbedjare är Shivaratri speciellt
viktig. Detta är därför en festival där de mest heliga personerna deltar, och även
de som underkastat sig de mest extrema formerna av asketism (Jaer 1995).
I Indien och Nepal finns sammantaget flera miljoner av dessa sadhus – heliga
personer och profeter av olika slag. Ofta är det svårt att avgöra vilka som är
verkligt allvarligt menande, eftersom det också finns åtskilliga charlataner och
uteliggare som uppträder i liknande skepnad för att vinna sympati och fördelar.
De kan då sova i templen och även få allmosor av olika slag. För att verkligen
betraktas som helig räcker dock inte att man säger sig vara det, eller uppträder på ett speciellt sätt, man måste även bevisa detta. Det kan framförallt ske
genom botande och helbrägdagörelse eller genom att utföra andra sorts under.
Ett flertal av de heliga män som deltar i festivalen Shivaratri ägnar sig åt helbrägdagörelse. Trots att det idag finns medicinklinker i Nepal där läkare gratis
behandlar de sjuka, så föredrar många att söka bot hos de heliga männen under
festivalen.
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En helig man gör sig klar att lyfta
med ʻden elfte fingern’. Foto: Terje
Østigård.

Ett vanligt sätt att försöka bevisa sin helighet och att man blivit något utöver
en vanlig dödlig, är att försöka överskrida kroppens normala gränser. Genom
att utsätta sig för orimliga kroppsliga plågor eller belastningar, poängteras att
kroppen är dödlig till skillnad från själen. Tanken är då att de heliga kan utstå
kroppens lidande på ett sätt som vanliga människor inte klarar, ett asketiskt
ideal som går igen i många olika religioner. Genom att övervinna kroppens förgänglighet, kan själen ta steget mot en frigörelse från ytterligare inkarnationer.
Ger en helig person efter för smärta, visar det å andra sidan på motsvarande
sätt att man ger efter för det materiella och förgängliga. Om så sker, är det ett
bevis för att man i själva verket fortfarande är en vanlig dödlig, eftersom det
eviga inte kan vara påverkat av det förgängliga. Det är därför mycket viktigt
att som helig person visa att man faktiskt kan utstå omänskliga smärtor och
ansträngningar, något som får olika praktiska uttryck. Att gå på glödande kol är
en sådan vanlig praktik. Andra äter inte fast föda på mycket lång tid, upp till
10–20 år. För vanliga dödliga hinduer är en av de mest chockerande och imponerande praktikerna (eller i alla fall den som drar mest åskådare) när heliga
män lyfter tunga föremål med ʻdet elfte fingret’, det vill säga med deras penis
– fallosen, som också har en speciell kosmologisk konnotation i förhållande till
guden Shiva. I de mest extrema fallen kan uppemot 100 kilo lyftas på detta
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sätt – ibland på ett järnspett som penis virats runt. Ofta sker det inför en stor
och ibland skräckslaget fascinerad publik.
Med dessa handlingar bevisar de heliga personerna en sak: De kan göra något som vanliga människor inte klarar av och är därmed av annan natur än de
dödliga. De har upphävt kroppens begränsningar och är fria från dess fängelse.
De är nu odödliga och blir inte återfödda vidare. Därmed är de gudar och eviga
varelser.

Aghorerna och deras extrema förhållande till döden
Det finns en grupp av heliga män som utvidgat symboliken och ritualen till det
extrema, inte minst när det gäller förhållningssättet till döden (se Parry 1982,
1985, 1987, 1994, Svoboda 1993a, 1993b, 1998). Aghora har beskrivits som en
ʻsuperform’ av hinduismen där all dess filosofi och praktik finns koncentrerad
i en intensiv form. Medan vanliga troende hinduer följer det som kallas högra
handens regel (höger hand anses ren inom hinduismen, medan vänster hand är
oren), så följer aghorerna vänstra handens väg, vilken fokuserar på absolut inre
renhet som kontrast mot extrem yttre orenhet, inkluderande exempelvis nekrofili, sex och narkotika. Även om idealet för dessa handlingar är strävan mot
den yttersta formen av renhet, är det samtidigt en del personer som praktiserar
den här inriktningen just på grund av möjligheterna till missbruk under skenet
av att det sker i ett högre syfte.
Aghorerna är mycket mytomspunna, och det är därför vanskligt att få ett
vederhäftigt svar på dels hur många som utövar denna praktik, dels vad som är
fakta respektive myter i förhållande till de handlingar de i själva verket utför.
Enligt vissa uppgifter finns endast ca 200 Aghorer inom hela den Indiske subkontinenten, medan andra gör gällande att de kan vara så många som 1000.
Det handlar i alla händelser inte om några stora grupper som ingår i denna
mycket extrema sekt. Även bland aghorerna själva är oenigheten stor om vilka
som egentligen är rättroende och verkligt praktiserande, vid sidan om de charlataner som missbrukar sin position för att bruka droger och leva ett allmänt
syndigt levarna.
Aghorerna föredrar att bo på kremationsplatserna, och de är mycket svåra
att träffa och komma i kontakt med förutom på de stora Shivafestivalerna då
de kommer som pilgrimer. De ser sig själva som redan döda människor. Det är
inte heller döden de fruktar, utan återfödelsen. När man föds, så har man med
sig karma – det vill säga spåren av tidigare gärningar – som skapar problem för
framtiden. Det är denna karma som i sig styr vad den nya existensen kommer
att ha för förutsättningar.
Det är huvudsakligen tre aspekter av livet som binder människan till kroppen och det materiella: sömn, mat och sex. Aghorerna sover därför så lite som
möjligt, i avsikt att därigenom skärpa sinnena. När det gäller mat och sex, vill
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Kvinnlig Aghori. Foto: Terje
Østigård.

heliga män traditionellt sett avstå så mycket som möjligt av dessa kroppsliga
aktiviteter, allt för att förbereda kroppen för döden. Yttre orenhet är dock inte
något som Aghorerna tar avstånd från, tvärtom så inkorporerar de dessa som
en del av deras meditation och rituell praxis. Lik, menstruationsblod och kött
från människor är speciellt viktiga delar i dessa ritualer, liksom bruket att äta
sådana beståndsdelar ur skålar gjorda av mänskliga skalltak.
Det innebär en mycket lång process för att bli en fullvärdig aghori. Som ett
första steg måste kandidaten äta delar av sin egen avföring, och göra detta av
tillgivenhet och kärlek. I ett icke-religiöst sammanhang skulle detta upplevas
som en ren perversion, men ur aghorernas synvinkel utgör det en logisk utgångspunkt för förnekelsen av normala mänskliga värden och behov. Delikat
och smaklig mat som är nyttig för kroppen, går rakt igenom denna och resterna
kommer ut orena. Det bevisar för Aghorerna att kroppen i sig är oren, skapar
orenhet. Detta är dock inte nödvändigtvis fallet med en helig persons kropp.
Kropp och själ är en enhet. En ren och fullkomlig själ förutsätter en lika ren
och fullkomlig kropp, och därför kan inte avföringen längre vara oren då den
passerat genom en helig kropp. När en aghori uppnår detta religiösa stadium,
och till fullo inser de här sambanden, är de i stånd att äta vad som helst; råttor,
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hundar och även sitt eget kött, ja dricka direkt från rännstenen. De ingår nu i
ett kosmologiskt sammanhang, döda för denna världen och bortom dess orenheter (Svoboda 1993a:181–183).
Det här förstärkts ytterligare genom olika handlingar med döda kroppar.
En ritual går ut på att aghorerna sitter nakna och mediterar på döda människors kroppar. Den här ritualen kan även innefatta nekrofili, liksom ätande av
kroppsdelar som annars blir kremerade på likbålet. Att vara aghori innebär att
man går bortom varje mänsklig begränsning, sin egen kropps begränsning, men
också andra människors gränser. Bruk av narkotika ingår också som en del av
ritualerna, för frågan är ju vad som är starkast – det narkotiska medlets verkan
eller den heliga personens kontroll av dess negativa krafter? Utgående från
samma sorts logik, utsätter sig också aghorerna för att bli bitna av giftiga ormar.
När de förmår att kontrollera effekterna av dessa krafter – gifter och annan
kroppslig påverkan – så är det ett bevis på förmågan att övervinna kroppen
och det materiella. I praktiken innebär dock detta att många i själva verket är
tunga drogmissbrukare, som dock i det längsta vidhåller att de kontrollerar sina
begär och egentligen har övervunnit kroppens behov (Svoboda 1993a:173–177).
Aghorerna som ʻlevande lik’ har genom dessa handlingar fullföljt en sorts kosmisk logik, vilken uttrycks i en rituell praxis. När man äter de döda och utför
andra extraordinära handlingar med döda kroppar, så har man i såväl symbolisk
som reell bemärkelse inkorporerat döden i sig själv. Det finns som sagt åtskilliga myter och historier om aghorerna, och det är inte lätt att avgöra exakt vad
som är sant och vad som är påhitt eller överdrifter. Även överdrivna historier
ger dock en god insyn i vilka principer som anses styra människans tillvaro, vad
som är gott och ont, rent och orent. Hinduer fruktar ofta Aghorernas krafter
och förmågor, och de lever inte sällan upp till en del av de dramatiska rykten
som omger dem. Några är helt visst psykologiskt mycket instabila personer,
andra som sagt tunga drogmissbrukare. Det finns dock samtidigt en kärna av
aghorer som är djupt religiösa och tar sin religiösa väg på största allvar. Tyaginath, en gammal aghori vid templet och kremationsplatsen vid Pashupatinath,
som hade välsignat flera medlemmar i den nepalesiska kungafamiljen och var
djupt respekterad för sina helande krafter, berättade att han inte hade ätit delar
av avlidna kroppar eller avföring eftersom han var så andligt ren att han inte
behövde göra detta. Enligt honom var det enbart charlataner som utförde detta
i praktiken, sådana personer som inte var verkliga aghorier (Oestigaard 2005).
Oavsett hur man förhåller sig till vad de sanna Aghorierna i själva verket
utför för handlingar, så speglar såväl dessa som berättelserna om dem centrala
föreställningar om döden och vad döden representerar inom hinduismen. Ett
annat rituellt uttryck för de kosmologiska principerna inom hinduismen, vilket är ännu mera kontroversiellt, omdebatterat och ohyggligt än berättelserna
om aghorerna är änkebränningen. Utifrån en kosmologisk logik har dock även
denna en förklaring, som tar sin utgångspunkt i ett liknande tankesystem.
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Aghorin og gurun Tyaginath.
Foto: Terje Østigård.

Änkebränning
Änkebränning förknippas ofta med hinduismen, även om det i Indien varit en
förbjuden ritual sedan 1829. Trots detta har änkebränning utförts i Indien in i
nutid. Utgångspunkten för traditionen med änkebränning, är en asymmetrisk
rollfördelning mellan män och kvinnor inom religionen, där kvinnor traditionellt har ansetts stå under män i rangordning. Om mannen dött före kvinnan,
har detta kunnat tolkas som att kvinnan inte varit tillräckligt hängiven sin
man och därmed delskyldig till hans död. Genom att låta sig brännas på bålet
tillsammans med sin döda make, har hon då haft möjlighet att visa sin verkliga
hängivenhet för mannen, och dessutom har hon kunna nå egen befrielse från
kretsloppet av återfödelse och därigenom undgå miljoner nya inkarnationer (se
Narasimhan 1998, Weinberger-Thomas 1999).
Det här religiösa idealet om den hängivna kvinnan och betydelsen av att
hon offrar sig på bålet, kunde upprätthålla traditionen med änkebränning trots
de kval som kvinnor därigenom har måst genomlida. I de skriftliga källor från
1800-talet och det tidiga 1900-talet som beskriver traditionen med änkebränning, är det mycket lite som indikerar att kvinnan skulle ha offrat sig frivilligt
på detta sätt. Tvärtom finns flera exempel på hemska historier om tvång. Ett
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exempel beskriver en kvinna som klarade att ta sig ur kremationsbålet, men
med stora brännskador. Hon försökte ta sig till flodens vatten, men blev upphunnen och åter kastad på bålet.
Den änkebränning som i nyare tid väckt störst internationell avsky, ägde
rum i Rajastan i Indien den 4:e september 1987. Den äkta mannen hade dött
och blivit kremerad tidigare. Trots detta utövades påtryckningar från mannens
familj för att änkan – den blott 18 år gamla Roop Kanwar – skulle brännas. Ett
antal lärda inom området argumenterade mot detta, genom att förklara att det i
så fall inte skulle vara en riktig änkebränning, eftersom det nu ändå var för sent
för henne att bli bränd vid sidan om sin make på dennes bål.
Detta till trots, vann den avlidna makens familj argumentationen. Ett nytt
kremationsbål blev därför uppfört, på vilket den unga änkan brändes till döds
mot sin vilja. Två särskilda förhållanden gör denna änkebränning i modern tid
både extra skrämmande och absurd. För det första skedde den inte i hemlighet,
trots dess olaglighet, utan inför flera tusen åskådare. Även poliser rapporterades ha deltagit, men trots detta ingrep ingen mot det som skedde. Det andra
anmärkningsvärda är att den döde mannens familj därefter lät bygga ett tempel
på platsen för änkans död. Templet blev därefter ett pilgrimsmål för människor
som beundrade kvinnans hängivenhet, något som tydligt manifesterar att de
ojämlika könsrollerna i förhållande till döden ännu vidmakthålls.
När man ger kollekt i en kristen kyrka, välsignar prästen gåvan och överför
dess symboliska värde till Gud, medan kyrkan behåller pengarna. Samma sak
sker i ett hinduistiskt tempel. De präster som tjänstgör i de viktigaste templen
eller personer som låter driva tempel, kan tjäna stora pengar. Så var fallet med
det tempel som byggdes på platsen där Roop Kanwar blev bränd till döds. Ef51

tersom det var svärfadern som lät bygga templet, så var det också han som fick
de donationsgåvor som pilgrimerna kom med. Sett ur ett lokalt perspektiv blev
denne man därför relativt förmögen. Grunden för detta var inget annat än dråpet
på svärdottern.
I Indien ledde det inträffade till massiva protester, inte endast från kvinnorättsorganisationer, utan från breda lager i samhället. Från det traditionella
prästerskapet framfördes dock försvar för nödvändigheten av denna änkebränning. Enligt dem hade hela jordbruksårets cykel satts i obalans, efter det att förbudet mot änkebränning (sati) hade genomförts. Monsunen gav då inte längre
regn, somrarna blev kalla och skörden slog fel. Allt detta sågs som en konsekvens av att gudinnan Sati hade blivit förolämpad. Sammanlagt 45 personer
blev så småningom anhållna och anklagade för delaktighet i mordet. Samtliga
blev dock frisläppta igen utan straff, eftersom ingen kunde fällas för brott. Lagar och regelverk är uppenbarligen ännu för bräckliga.
Hur många änkebränningar som företagits under historiens lopp, är mycket
svårt att uttala sig om. Idag sker det uppskattningsvis endast ett par gånger
varje årtionde. Oftast handlar det då om äldre kvinnor, vilka åtminstone ibland
kan bedömas ha varit i mental obalans. Den senaste kända änkebränningen
ägde rum 2008. I början av 1800-talet rapporterades om ca 500 änkebränningar
per år i Indien. Praxisen med änkebränning var mest utbredd inom de högre
kasterna, liksom i samband med kungliga kremationer. Detta kan åtminstone
delvis ges historiska förklaringar. När en kunglig person blev dödad i krig eller genom uppror, kunde änkan vara i fara. Om hon blev tagen till fånga av
fienden, kunde hon bli utsatt för allt tänkbart våld och slutligen också dödas.
Därför var det bättre att dö på ett sätt som betraktades som värdigt och ärofullt, som en hängiven hustru tillsammans med sin make. Den här tanken har
självfallet ingen bärighet längre i ett modernt samhälle, men ändå lever idén
om den hängivna hustruns offerdöd starkt i den hinduistiska traditionen, och är
en faktor som ännu vidmakthåller kraftigt asymmetriska könsroller.
Vanligen får dock dessa föreställningar mindre extrema uttryck än vad
änkebränningen innebär. Det asymmetriska könsrollsmönstret, uttrycks
också på andra sätt vid begängelseritualerna, i frågan om huruvida man ska
bli kremerad eller begravd obränd, samt vilket gravgods som följer med på
bålet vid en kremation. Dessa variationer har också sin bakgrund i de gamla
föreställningarna om att hustrun är delaktig i sin mans död, om denne dör
först. Detta riktar därför också uppmärksamheten mot förhållandet mellan
de levande och de döda vid begravningsritualerna. Döden är då inte endast
en angelägenhet för den döda personen själv, utan i hög grad också en vidare,
mellanmänsklig fråga.
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Kremation och livscykelritualer
Arnold van Gennep (1960) var först med att betrakta övergångsritualer eller
rites de passage som en egen kategori ritualer. Kännetecken för dessa ritualer, är
att de möjliggör för en individ att förflytta sig från en väldefinierad position och
status i samhället, till en annan lika väldefinierad roll (Gennep 1960:2). De här
ritualerna är vanligtvis förknippade med förändringar, transformationer och
omställningar, exempelvis födelse, initiering i vuxenlivet eller i religiös tillhörighet, giftermål och död. Victor Turner utvecklade därefter det konceptuella
ramverket för övergångsriter ytterligare (Turner 1967, 1969). Pierre Bourdieu
kallar den här typen av ritualer för instiftelsesritualer eller legitimeringsritualer.
Det viktiga med de här ritualerna är deras sociala funktion i samhället, nämligen att skilja personer som genomgått ritualen från de som ännu inte har gjort
det, eller som inte alls kan uppnå en sådan social status. Ritualerna konstituerar
en social praktik som legitimerar samhällsskillnader (Bourdieu 1996:27–28).
Definitionen av vad en övergångsritual är, och dessa ritualers innebörd, är av
stor betydelse för förståelsen av olika religiösa system. Inte minst gäller detta
för hinduismen, där det inom den brahmanska hinduismen finns fem huvudritualer, när det gäller olika övergångar inom en människas livscykel (Oestigaard
2000b):
(1)Namngivningsritualen, vilken utförs på ett barns elfte levnadsdag.
(2) Den första risceremonien, pasne, som utförs när en flicka är fem månader
och en pojke sex månader gammal. I den här ritualen mottar barnet sin första
måltid som består av fast föda, vilken består av ris. I och med detta har barnet
blivit en del av världen, med dess renhet och orenhet, eftersom kokt ris betraktas som ett medium som är extremt känsligt för överföring och förorening.
Kastsystemet är i själva verket i det dagliga livet i hög grad strukturerat efter
vem som kan ta emot mat från vem. Om en högkastad människa tar emot mat
från någon som tillhör en lägre kast, blir hon rituellt förorenad och oren genom
maten hon mottar. Eftersom ris är den viktigaste ingrediensen i alla måltider,
är åtskilliga föreställningar om rituell renhet och orenhet förknippade just med
riset.
(3a) Bartamande-ritualen, då en pojke blir initierad i kasten och släkten och
därmed blir vuxen. Den här ritualen utförs enbart för pojkar, vid något olika
ålder. Brahminerna utför ritualen i åldern 8–12 år. Vid ritualen ʻaktiverar’ pojkarna sin karma och uppnår då den socio-religiösa status som benämns karma
caleko. De är nu religiöst och moraliskt ansvariga för sin egen renhet och har
blivit en del av samsara, den eviga cykeln av födelse och död.
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(3b) Gupha basne är den kvinnliga motsvarigheten till Bartamande, och utförs
när en flicka har sin första menstruation. Ritualen markerar övergången från
en icke-fruktsam till en fruktsam individ. Gupha basne betyder ʻatt leva i en
grotta’, och den viktigaste delen i ritualen utgörs av att flickan stängs in i ett
mörkt rum (Bennett 1983:235–236). Trots dess betydelse, räknas inte denna
ritual till de ortodoxa övergångsritualerna. Även om ritualen anses påverka
flickans renhet och orenhet, så anses inte ritualen ha samma stora betydelse
för hennes karma som bartamande har för pojkar. Kvinnor blir endast karma
caleko genom att ingå äktenskap.
(4) Ingående av äktenskap markerar för männen början på den produktiva och
socialt förpliktande statusen som Hushållare, där bartamande ritualen utgör en
nödvändig förberedelse. Hushållet uppfattas som en manlig kärna i patrilinjär
tradition, där kvinnor ansluts genom äktenskapet så att männen kan uppfylla
sina religiösa och moraliska förpliktelser genom sina hustrurs fertilitet och reproduktion (Gray 1995:50). Det finns ingen frälsning för den man vars hustru
inte föder honom en son, som kan utföra dödsritualerna vid hans egen död
(Garuda Purana II, II.13.18, II.25.33–34 & III, II.29.4). Idag är giftermålsåldern
de sena tonåren eller begynnande tjugoåren. Tidigare kunde dock brahminska
flickor få stå brud redan innan hon fick sin första menstruation, varvid hon
uppnådde status som karma caleko innan ritualen gupha basne hade utförts,
varför denna ritual då saknade betydelse för hennes karma (Prasad 1993:73).
(5) Dödsritualerna är i själva verket en kontinuerlig process och blir aldrig
avslutade. Begravningsceremonierna utgör en del i en större helhet med förfädersdyrkan. I själva begravningsritualen sätts fokus på behandlingen av den
döda kroppen. Efter att ha genomfört kremationen anses den döda personens
söner ha blivit rituellt förorenade, som beskrevs i kapitlet ovan. Brahminerna
har traditionellt iakttagit en period om tretton dagar efter kremationen, då
denna orenhet anses bestå. Under denna period finns såväl sociala som religiösa
tabun och begränsningar kring vad de får göra, vilken social interaktion de kan
ha och med vem de kan dela måltid, samt vad de kan äta.
De viktigaste dragen i gravskicket i relation till livscykelritualerna, är avhängigt
av karma och den dödes sociala position som den uppnåtts genom initiationsritualer. Den styrande principen är karma caleko, vilken avgör i vilken grad karman
är ʻaktiverad’ och i vilken grad en människa blivit en del i samsara, cykeln av födelse och död. Såväl ingången till detta livet som de handlingar som utförs under
dess lopp, liksom dödsritualerna, avgör förutsättningarna för nästa återfödelse
och liv. Utgående från brahminsk ideologi uttrycks en individs sociala status i
gravmaterialet i form av tre fysiska manifestationer: (1) Närvaro eller frånvaro av
föremål – gravgods. (2) Valet av jordfästning eller kremation som begängelsesätt.
(3) Funktionen av änkans smycken vid den äkta mannens kremering.
54
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(1) Närvaro eller frånvaro av gravgods. Det viktigaste gravgodset, liksom oftast
den enda sådana, utgörs av mat. Främst handlar det om okokt ris. Döda barn
som inte hunnit genomgå pasne, den första risceremonin, kan inte motta ris i
graven. Om den döda däremot genomgått ritualen, är ris alltid den viktigaste
beståndsdelen i gravgodset, ofta i kombination med de grönsaker som vanligtvis ingår i måltiderna. Det är således genomförandet av den första risceremonin
som avgör om den döde kan motta gravgods eller ej. Om maten är kokt eller
inte, eller om den läggs i någon typ av behållare, är förhållanden som avgörs
av familjens egen tradition. Praxis för brahminerna är att ingredienserna läggs
otillredda direkt på den döda kroppen, utan att man använder matkärl eller
andra behållare.
(2) Val av jordfästning eller kremation som begängelsesätt. Om den döda människan uppnått den socio-religiösa status som tillkommer genom karma caleko,
föreskrivs kremation som begängelse om dödsritualerna ska utföras på ett religiöst passande sätt. Om den döda däremot inte uppnått karma caleko, tilläts
inte kremation utan kroppen ska begravas obränd. Med andra ord, män som
genomgått bartamande liksom gifta kvinnor ska kremeras, medan pojkar utan
bartamande och ogifta kvinnor ska begravas. Skillnader i gravmonument eller i
konstruktionen av kremationsbålet, är av mindre betydelse än att begängelsen
tillhör en av de två kategorierna kremation eller jordfästning.
(3) Änkans smycken i samband med makens kremation. När mannen – hushållaren – dör, förändras änkans sociala position såväl i samhället i stort som
inom hushållet. Hon får nu nya sociala förpliktelser och uppgifter i familjen.
Eftersom änkan lämnar en position i samhället och övergår till en annan social roll, ska övergången markeras. Hon tar nu av sig alla de ting som hennes
äkta man var ansvarig för och förpliktad att ge henne inom äktenskapet. Innan
gravprocessionen lämnar hemmet, tar hon därför av sig armringarna och övriga smycken, bryter sönder dessa och lägger dem på den döde makens bröst.
Detta sker redan i hemmet av två skäl. Brahminkvinnor har inte lov att delta i
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Änkans smycken lagda på den avlidne
makens bröst under dennes kremation.
Foto: Terje Østigård.

begravningsceremonin på kremationsplatsen och kvinnans nya status är dessutom förbunden med hemmasfären. Maken blir dock kremerad med hennes
smycken på sitt bröst. När ogifta flickor och kvinnor dör, liksom gifta kvinnor
där maken ännu lever, sker också en liknande ritual men deras smycken bryts
sönder först på kremationsplatsen.
Brandgravskicket och de ritualer som ingår i utförandet av detta, är således inte endast grundat på kosmologiska föreställningar om den döda människans framtida öde och vidare inkarnationer, utan relaterar också i hög grad
till sociala realiteter i det levda livet. Döden och ritualerna kring den är i det
avseendet i lika hög grad en angelägenhet för levande som för de döda (Oestigaard & Goldhahn 2006). Inte endast den döda människan omvandlas genom
dödsritualerna, utan de efterlevande skiftar också identitet. Samhällets måste
nu rekonstitueras och det sociala tomrummet fyllas. Gravgods kan också av
det skälet ges av släktingar till den döda och andra efterlevande, som tecken
på att de själva ändrat social status och position i samhället genom dödsfallet.
En social identitet baseras på relationer mellan människor. När en person dör,
påverkar det således de efterlevande på ett eller annat sätt. På så sätt kan man
inte betrakta den döda människan och gravgodset som en form av 1:1 relation
mellan status och föremål (jfr. Binford 1971), snarare förhåller det sig tvärtom: i
samband med en människas död ändras också de efterlevandes status.
Exemplet kan ge perspektiv på förhållandet att åtskilliga arkeologiskt undersökta mansgravar kan innehålla föremål som främst förknippas med kvinnor. Det kan således handla om att kvinnan som änka markerar sin nya sociala
status genom ritualerna, de behöver inte i första hand vara kopplade till den
döda person som fått dem med sig i graven. En sådan förklaring kan i åtskilliga fall vara en mera närliggande tolkning av gravfynd, än de under senare år
ofta framlyfta tolkningarna enligt queer-teori, med uppfattningar om tredje
kön etc. (e.g. Solli 2002). De senare tolkningarna får nog allra mest ses som en
projektion av vårt eget samhälles önskningar om en förhistoria som är lik vår
egen tid, även om de ibland framförs just som en reaktion mot att använda
västerländska synsätt som tolkningsmönster. Att ersätta ett etnocentriskt tolk56

ningsföreträde med ett annat, innebär dock inte nödvändigtvis någon generellt
större öppenhet för tolkningar utanför den egna kulturella ramen. Inte mycket
stöd för tolkningar av queer-personer och alternativa kön kan heller hämtas
från antropologiska och historiska jämförelser, de återfinns främst i ideologiska
strömningar och nyhetsrapportering från vår egen tid och kultur – vanligtvis
inte en helt välvald analogi.
Att enligt samma modell som den hinduistiska, tolka varför föremål som
uppfattas som kvinnliga påträffas i förkristna skandinaviska mansgravar, kan å
andra sidan tyckas vågat att föreslå. Frågan är dock om det verkligen är mera
vågat än låta tolkningen inspireras av vår egen samtidskultur? Som princip för
hur komplext förhållandet mellan gravgods och status kan vara, är det hinduistiska exemplet i alla händelser en mycket viktig och intressant jämförelse. Den
visar att de bakomliggande orsakerna till nedläggandet av specifika gravgåvor
kan vara mycket svårtolkade, och ofta helt annorlunda än vad man intuitivt
kanske föreställer sig. Jämförelsen visar också med tydlighet, och på flera plan,
hur vanskligt det vore att överföra vår egen västerländska bild på geografiskt
eller historisk avlägsna kontexter. Det gäller såväl traditionell västerländskt
synsätt som våra moderna (och inte mindre västerländska) modeteorier.
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Kapitel 5: Det indoeuropeiska perspektivet
och problemet

Kontinuitet och förändring
De ritualer som företas i livets olika skeden inom hinduismen, är som framgått
ovan i sig en färgstark utgångspunkt för olika tolkningar. Även om man inte
föreställer sig något som helst nära släktskap mellan dessa ritualer och de som
en gång företogs i det forntida Skandinavien, kan de fungera väl som inspirationskälla till tolkningar. Intressant nog, finns det samtidigt goda skäl att anta
att det kan ha funnits någon form av gemensam bakgrund till framväxten av såväl det indiska brandgravskicket som det fornskandinaviska. Nyckeln till detta
antagande, är det som brukar benämnas indoeuropeiska religioner och indoeuropeiskt ritualsystem. Det är ett mycket omdebatterat fenomen, av dagens
forskare inte sällan avfärdat som mytologiskt eller som exempel på historiskt
forskningsmissbruk (jfr Arvidsson 2000).
Som analogi för tolkningar av fornskandinavisk ritual har den forntida vediska ritualtraditionen, liksom den forniranska, fram till helt nyligen fått mycket
liten uppmärksamhet inom skandinavisk arkeologi. Förutom de ideologiska
farhågor som nämndes ovan, har en viktig orsak sannolikt varit av bristande
kunskap, kombinerat med den felaktiga uppfattningen att en jämförelse med
dessa religioner utgör en onödig exotisering. Såväl den vediska traditionen som
den forniranska kan i själva verket vara givande utgångspunkter för jämförelser
med det förhistoriska Skandinavien. Särskilt de vediska ritualerna utgör ett av
de mest väldokumenterade äldre ritualsystemen i världen. Dokumentationen
täcker in en mer än 3000-årig tradition som fortgår än idag. På liknande sätt
förhåller det sig med den forniranska traditionen, som den fortlevt i zoroastrismen. När det gäller den senare, så har den inte resulterat i en världsreligion
av motsvarande slag som hinduismen kommit att göra, men zoroastrismen har
faktiskt varit statsreligion i tre mäktiga persiska imperier, från 600-talet f.Kr.
fram till 700 talet e.Kr. Under denna tid kom den att utöva påverkan på flera
av världsreligionerna: judendom, kristendom, islam samt även på den nordliga
formen av buddhism. Genom islams utbredning från 600-talet och framåt kom
zoroastrierna gradvis att förminskas till en liten kommunitet med en försvinnande skara utövare (Boyce 1987:10ff; jfr. Stausberg 2005).
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En grundläggande orsak till att de indoiranska traditionerna är intressanta för
tolkningen av ritual och kosmologi i det forntida Skandinavien, är de övergripande kosmologiska och mytologiska likheterna. Såväl den vediska som den
forniranska religionen har djupgående sådana likheter, tillsammans med såväl
germansk och keltisk som antik grekisk och romersk religion. I vissa fall är likheten slående, när det gäller kosmologi, dödsuppfattning och egenskaper hos
vissa gudomar etc, vilka också framskymtar i de fornskandinaviska källorna (jfr.
de Vries 1956–1957; Eliade 1958; Dumézil 1962; Ström 1975; Lincoln 1986).
Det kan naturligtvis ifrågasättas i hur hög grad det sydskandinaviska området
verkligen omfattades av en kontinuitet i kosmologi och religiös föreställningsvärld under brons- och järnålder, i sig en mycket lång tidsepok. Det arkeologiska materialet är delvis motsägelsefullt, och talar delvis för kontinuitet, delvis
för traditionsbrott. Det beror i hög grad på vilket perspektiv och vilken detaljnivå man anlägger. Inte minst utgör kremationsritualen en mycket seg tradition, med lång kontinuitet, även om den i sig kan innehålla åtskillig förändring
över tid. Det är generellt en stor utmaning att tolka vad som är likt och olikt
över tid, med utgångspunkt från arkeologiska källor. Inte minst gäller detta
lämningar av rituell och religiös natur, där olikartade och föränderliga materiella gestaltningar mycket väl kan ha ett likartat idéinnehåll. Det kan handla
om kontinuitet i kosmologisk föreställning även om praxis i ritualers utförande
ändras, liksom det motsatta. För att ta kristendomen som exempel: Tron på en
himmel och ett helvete där syndarna bränns i evig tid, kan ha varit sig ganska
likt de senaste tusen åren även om gravskicket har ändrat sig ganska mycket
under denna tid. Att variationer i den materiella kulturen uppträder över tid
är inget märkligt i sammanhanget, utan helt förväntat. Inte heller variationer i
t.ex. gravskick behöver talar för stora skillnader i föreställningsvärld.
Hur man tolkar gravskickets förändring och hur detta kan spegla bakomliggande föreställningar, beror också i hög grad på om man betonar likheter eller
skillnader. Även om åtskilliga förändringar sker under loppet av yngre bronsålder och äldre järnålder, så överväger många generella likheter, vilket kan göra
en relativ enhetlighet och kontinuitet över tid sannolik. Detta ökar i sin tur
relevansen för jämförelser med andra äldre indoeuropeiska kontexter, liksom
med senare skandinaviska traditioner i kvarlevande folkliga bruk. Om de senare finns väl belagda, så kan de då utgöra några av de bästa analogierna och
utgångspunkterna för tolkningar av motsvarande geografiska område i äldre tid.
Det måste betonas att sådana jämförelser inte ska uppfattas som ett okritiskt erkännande av direkta paralleller, när det gäller specifik rituell praxis
och tradition. Om sådana haft en historisk kontinuitet i tid och rum måste detta
förklaras utifrån andra samhälleliga förändringsmekanismer som förklarar varför ett specifikt historiskt händelsesförlopp och en kunskapsöverföring har ägt
rum. Det ligger utanför vårt intresse i denna bok. Ett komparativt studium
menar vi dock likväl har stor relevans. Frågorna bör därför ställas annorlunda
än vad gäller den möjliga gemensamma indoeuropeiska kulturella bakgrun59

den, vilken i sig inte intresserar oss här: Kan en jämförelse med den vediska
traditionen ge ny och bättre kunskap och förståelse om kremeringar som fenomen, och mera specifikt om förhistoriska kremeringar i Skandinavien? Svaren på dessa frågor varierar förstås beroende på vilken arkeolog som tillfrågas.
Vi menar dock att det finns stora fördelar med att jämföra förhistorisk europeisk/skandinavisk kremation med vedisk ritual, och därmed även med viss
hinduistisk sådan. Med en minimalistisk syn på möjligheterna och fördelarna,
kan man om inte annat anföra att vi därigenom kan lära oss väsentligt mera
om kremation i allmänhet. Detta utgående från en väldokumenterad kulturell kontext, där kremationsbrukets roll i ett större religiöst och samhälleligt
perspektiv tydligt framträder. Med en något större tilltro till att det faktiskt
finns grundläggande likheter mellan äldre indoeuropeiska ritualsystem (och
att det finns ett samband mellan dessa) ökar dessutom vikten av jämförelserna
väsentligt.
Även helt utan släktskap, kan vedisk kremation dock vara en lämplig analogi
för tolkningar av skandinavisk bronsålder. Skillnaderna i kultur och samhällsystem ska givetvis inte negligeras, men inte heller överdrivas. Äldre vediska
ritualer kan framstå som en mycket god analogi för tolkningar av skandinavisk
bronsålder. Återigen bör poängteras det vi behandlat i tidigare kapitel; att den
grundläggande förståelsen för brandgravskick och kremation i modern västerländsk uppfattning, till stor del färgats av dels det kristna helvetets betydelse,
dels bilderna av hinduistisk och därmed vedisk kremationsritual. Även som
arkeologer, är vi därmed fångade av bilder som utgår från vedisk ritualtradition,
antingen vi tror på indoeuropeiska samband eller ej. Detta på motsvarande sätt
som vi inte kan frigöra oss från bilderna av det kristna helvetet, även om vi inte
alls skulle bekänna oss till någon kristen tro.
Eftersom studiet av dagens hinduistiska ritualer, genom deras vediska bakgrund, i åtskilliga stycken är att skåda in i en ritualtradition som går tillbaka till
samma tid som den skandinaviska bronsåldern, kan det vara relevant att här ge
en kort inblick i några grundläggande förhållanden. Det som brukar benämnas
den vediska tiden i Indien, ca 1500–500 f.Kr (variationer i dateringar förekommer), bör inte omedelbart tolkas i bilder av dagens hinduism, något som ger
en missledande bild (och förmodligen är en av anledningarna till uppfattningen
om att jämförelsen utgör en exotisering). Givetvis är hinduismen en efterföljare till den vediska religionen men med åtskilliga tillkommande drag, både
från de tidigare indiska högkulturerna och senare influenser liksom genom förändring över tid (jfr Flood 1998:23–50; Staal 2001:60). Ett exempel som tydligt
kan illustrera detta är att antropomorfa avbildningar av de hinduistiska gudarna
överhuvudtaget inte förekom förrän vid början av vår tideräkning. Dock finns
poetiska och symboliska beskrivningar av gudomarna väl representerade i den
tidiga vediska traditionen (Eck 2003:23).
Den mångfacetterade religion som idag benämns hinduism, är dominerande
bland Indiens 1100 miljoner invånare (ca 80% av befolkningen), även om långt
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ifrån alla är aktivt religiösa. Indien är sedan självständigheten 1947 officiellt en
sekulär stat, enligt sin konstitution. Det norra grannlandet, Nepal, var dock intill helt nyligen ett kungarike med hinduismen som statsreligion. Hinduer finns
också i Sri Lanka, där den tamilska delen av befolkningen till största delen omfattas av denna religion. I Indonesien är ön Bali idag en hinduistisk enklav, en
rest av ett tidigare mäktigt hinduistiskt kungarike i den indonesiska övärlden.
Förutom dessa områden i Syd- och Sydostasien finns ett stort antal hinduer
också spridda i en diaspora över världen. Den absoluta majoriteten av världens
hinduer lever dock i Indien, där också det stora flertalet av de heliga platserna
är belägna. Man kan nog med fog säga att hinduismen med några av sina rötter
sannolikt går så långt tillbaka som kulturen kan spåras på den indiska halvön,
men att det som idag kallas hinduism är en produkt av en ständig utveckling.
Variationerna inom religionen är idag stora (Jacobsen 2004:19–31). Även om
den vediska religionen är en föregångare till den hinduism som utvecklats i
Indien under historisk tid och formerats till de olika traditioner som finns ännu
idag, så är vedismen i sig inte möjlig att enkelt identifiera med hinduismen.
Detta förtar dock inte det faktum att åtskilliga grundläggande vediska ritualer har traderats mer eller mindre oförändrade inom hinduistisk ritualtradition
fram till idag. Vediska texter och ritualer är i hög grad levande.
Det är i detta sammanhang betydelsefullt att poängtera förhållandet mellan
kosmologi och rituell praktik. Även om hinduistiska präster (brahminer) idag
reciterar ur de vediska och andra äldre heliga skrifter i samband med utförandet
av olika ritualer, exempelvis vid kremering av de döda, så är det ofta skillnader
mellan textinnehållet och hur genomförandet av ritualen går till i praktiken.
De materiella spåren efter en viss ritual kan därmed vara svår att identifiera
med de texter som är kopplade till ritualen, även om bådadera utgör uttryck
för samma bakomliggande kosmologiska föreställningar och traditioner. Detta
visar åter fram en övergripande problematik som arkeologen ställs inför vid
tolkningen av huruvida man bör se kontinuitet eller förändring i utvecklingen
av ett material. Förändringar och olikheter i materiella lämningar är långtifrån
alltid tecken på kontinuitetsbrott, även om vi som arkeologer ofta har en tendens att (över)betona just detta.
Bärarna av de vediska traditionerna skapade en samling heliga yttranden,
kallade Veda (vetande). Denna samling utvidgades successivt och flera texter
inkorporerades efter hand. En av de äldsta samlingarna, Rigveda, består av 1028
hymner, böner som reciterades under offerhandlingarna. Flertalet hyllar de vediska gudarna, bland andra Indra, Agni och Soma. Texterna var komponerade
på vedisk sanskrit, det indoeuropeiska språk som utvecklats till hindi, punjabi,
bengal och de andra nordindiska språken. Sanskrit har fortlevt som ett antikverat, religiöst språk, endast behärskat av lärda personer och rituella specialister.
Stor möda lades på att memorera och bevara texterna till nästkommande generation. Korrekt recitation av texterna har hela tiden betraktats som nödvändigt
för att ritualerna ska få önskad effekt (Jacobsen 2004:79ff ).
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Eldofferaltare i ett Kali-tempel i
Nepal. Foto: Anders Kaliff.

Det är betecknande att hinduismen för många hinduer just är en uppsättning handlingar, en rituell sedvänja, något som man gör. Att vara hindu innebär
därför i hög grad att inneha kunskap om vad man ska göra och hur. Dharma är
ett av hinduismens viktigaste begrepp, vilket innefattar föreställningen om att
människan upprätthåller universum genom sina handlingar – en viktig kosmologisk grundsyn. Det är grundläggande för den sociala strukturen i samhället i
stort och smått, liksom för den enskildes liv (Jacobsen 2004). Det faktum att
de vediska ritualerna, trots att de i första hand traderats muntligt, också nedtecknades redan under forntiden (fr.o.m. ca 1000 f.Kr.), gör att man kan studera
den muntliga traditionens förmåga att överleva. En religiös tradition som är
integrerad med såväl världsbild som livsföring, har en stor förmåga att bevaras
över tid och rum. Varje handling, profan som sakral, blir med ett sådant perspektiv till en del av den religiösa världsbilden, bekräftar och bevara denna. Ett
principiellt liknande scenario, vad gäller traditionernas bevarande, är realistiskt
också för fornskandinaviska förhållanden, med ett rituellt bruk som byggde på
en muntlig tradition. Det fornskandinaviska begreppet sed (sidr) för det som
vi ofta definierar som religionen, kan tyda på ett liknande förhållande, där det
religiösa uttrycket var integrerat med själva sättet att leva. Detta, sammantaget
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med en muntlig berättar- och ritualtradition, gör att ett tidsperspektiv från
bronsålder till yngre järnålder inte är orimligt att anta för åtskilliga ritualers
bevarande. Det är därför betecknande att det norröna materialet, nedtecknat
under yngre järnålder/ tidig medeltid, tycks visa en tradition där muntlig överföring och recitation haft stor betydelse.

Kritik och problematik
Som nämndes ovan, har det under perioden efter andra världskriget funnits en
allvarlig skepsis mot jämförande indoeuropeiska studier. Det har inte minst varit kopplat till det missbrukade begreppet arier (Sanskrit; Arya), den etniska
beteckning de forntida talarna av indoeuropeiska språk i Indien använde om sig
själva. Inte minst den arkeologi som bedrevs i Tyskland under tredje rikets tid,
där begreppet arier användes som beteckning på ett tänkt forntida folk som betraktades som ursprunget till de germanska folken, kom för lång tid att misstänkliggöra varje forskning som nämnde arier och indoeuropéer, även sådan med helt
annorlunda ambitioner. Inom skandinavisk arkeologi kom detta att lägga en död
hand på forskningen till den grad att kunskapen om de samband som faktiskt
föreligger, nästan helt föll i glömska. Arkeologisk forskning kring indoeuropéerna
identifierades endast med missbruket av densamma. De indoeuropeiska jämförelserna har dock aldrig gått ur mode på samma sätt inom jämförande språk- eller
religionsforskning. En anledning till det är sannolikt de mera uppenbara samband
som finns där (jfr. Lincoln 1986). Under senare år kan dock skönjas en omsvängning även inom arkeologin, där intresset för indoeuropéerna börjar återkomma
(jfr. Kristiansen 1998, 2004; Kristiansen & Larsson 2005; Kaliff 2007).
Kritiken mot den under lång tid mest inflytelserika forskaren kring indoeuropeisk kultur och religion, fransmannen George Dumézil, åskådliggör mycket
av denna skepsis. Dumézils kopplingar till den franska fascismen har då länkats
samman med hans forskning (Lincoln 1998, jfr Arvidsson 2000). Kritiken är
dock inte av sådan karaktär att man därmed kan avfärda Dumézils tolkningar.
Det skulle förutsätta att premisserna för själva tolkningarna visat sig vara helt
felaktiga, vilket knappast är fallet (jfr Kaliff & Sundquist 2004:19ff ). Den kritik
mot Dumézils tolkningar som framförts av religionshistoriken Bruce Lincoln
(1998) – den i modern tid kanske mest namnkunnige forskaren kring indoeuropeiska ritualer och kosmologi – tar delvis samma utgångspunkt men betonar
också vissa svagheter i Dumézils resonemang, vilket i sådana fall är mera betydelsefullt. Det förtar dock inte betydelsen av likheter mellan indoeuropeiska
traditioner i sig, något som Lincoln själv utgår ifrån i sitt mest citerade arbete,
Myth, Cosmos and Society (1986), där han behandlar viktiga paralleller mellan
myter, kosmologi och ritual i olika indoeuropeiska kontexter.
En stor del av motviljan mot forskning kring indoeuropeiska samband inom
arkeologin, beror nog på frågans nära koppling till olika teorier om folkvand63

ringar och etnicitet. Sådana frågor har under lång tid varit mycket känsliga,
åtminstone inom skandinavisk arkeologi, sannolikt mest då de ansetts kunna
missbrukas för olika uppfattningar om släktskap mellan folk och värderingar
av dessa släktskap. Utgående från dagens snabba landvinningar när det gäller
analys av förhistoriskt DNA, kopplat till släktskap mellan folkgrupper och
migrationsproblematik, är det sannolikt att också frågan om indoeuropéernas
vara och icke-vara får nytt liv i ljuset av detta. Detta kan förstås vara på gott
och ont, men är sannolikt oundvikligt likafullt. Analyser av folkvandringar, genetiskt släktskap och fysisk rörlighet, är dock inte i sig något hot. Det är alltid
värderingarna av resultaten och hur dessa används som är hotet. Och det hotet
finns egentligen alldeles oavsett vilka resultat som forskning får fram.
En betydelsefull fråga för forskningen kring indoeuropéerna rör kopplingen
mellan den vediska – fornindiska – kulturen och de ritualtraditioner som delvis finns kvar inom dagens hinduism. Det är också en fråga som är av särskilt
intresse för en användning av hinduistiska kremeringar som analogi. Ett eventuellt släktskap är dock inte på något sätt en förutsättning för att analogin ska
vara intressant. Som vi nämnt ovan så utgör analogier helt oberoende av rent
faktiska samband mellan dessa, en möjlighet till nya idéer, jämförelser och
principiella likheter. Fenomenologiska jämförelser är egentligen helt oberoende av släktskap. Men i fallet den vediska ritualtraditionen, kan som framgår
även finnas ett direkt släktskap genom en delvis gemensam rituell och kosmologisk proto-tradition, vilken sen i olika dialektform spritts till olika områden
och kulturella kontexter. Mekanismen för spridningen är för detta sammanhang egentligen oväsentligt. Eftersom frågorna är omtvistade och infekterade,
kan det dock vara värt att fördjupa sig något i dem även i detta sammanhang.
Skepsisen bland västerländska forskare mot en invandringsteori när det gäller
exempelvis utvecklingen av den vediska kulturen i norra Indien, kan i mycket
handla om ett missriktat dåligt samvete för kolonialtidens misstag och dåtidens
försök att genom vetenskapen bekräfta förhållanden som man ville se. När
den tidige europeiske uttolkaren av Sydasiens religioner, Friedrich Maximiliam
(Max) Müller (1823–1900), utvecklade idén om den vediska invasionen, bekräftade han därmed en bild av ljushyade ʻariska’ erövrare, vilka ʻciviliserade’ en
tidigare mörkhyad, primitiv befolkning (Jacobsen 2004:78). Tyvärr kan dock
dagens teorier (om och välmenande och med ett helt annorlunda perspektiv)
innehålla samma sorts misstag, grundade på en principiellt likartad politisk
korrekthet av idag, som den Müller var en del av i sin samtid. Vad vi idag i västvärlden vill se är ju ofta motbilden till kolonialismens världsbild. Det finns då
stor anledning att se upp för motsvarande vetenskapliga misstag, fast i motsatt
riktning. Missbruk av en tolkning i en viss tid, innebär ju inte att tolkningen i
sig måste vara fel. Vad inte heller alla västerländska kritiker av invandringsteorin har klart för sig är att det hos hindu-nationalistiska indiska forskare finns
en ambition att istället försöka se så många kopplingar som möjligt mellan den
äldre Harappa-kulturen (ca 2500–1700 f.Kr.) och den vediska. Detta har lett
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Den tyske filologen och orientalisten
Friedrich Maximillian Müller som ung.
Foto: Walker & Cockerell, efter Wikimedia Common.

till påståenden som i förstone kan tyckas punktera den gamla synen om en
vedisk invandring, men som vid närmare påsyn istället visar sig utgöras av tom
ideologi, påståenden som i sig hänger minst lika mycket i luften som någonsin
de om en arisk invandring.
Ett avslöjande exempel har behandlats av statsvetaren Sten Widmalm, i en
artikel i tidskriften Axess (2003). I boken The Deciphered Indus Script av N.
S. Rajaram och Natwar Jha (2000), hävdade författarna att man lyckats tyda
större delen av Indusskulturens texter. De hävdade dessutom att man lyckats tolka texter från ungefär 3500 f.Kr. och att dessa bar referenser till den
vediska religionens grundtexter i Rigveda, alltså ungefär 2000 år före den tid
då hymnerna vanligen anses ha tillkommit. Dessutom hävdade Rajaram och
Jha att de lyckats dechiffrera Harappakulturens språk och att det utgjordes av
s.k. gammalvedisk sanskrit. Den hisnande slutsatsen innebar att den vediska
kulturen egentligen är mellan 5 000 och 6 000 år gammal och vedisk sanskrit
inte som tidigare hävdats en import från Centralasien, utan en inhemsk produkt. Den eftersträvade slutsatsen var klar: dagens hinduer härstammar inte
från något främmande folk. Enligt denna historieskrivning är hinduerna Indiens
ursprungsbefolkning och alla andra religioner och folk bör betraktas som ett
slags inkräktare, särskilt muslimer och kristna. Michael Witzel, professor i sanskrit vid Harvard University, och Steve Farmer, vid Stanford University, har
helt plockat isär Rajaman och Jhas tolkningsförsök. Det blir till slut inget kvar
av kopplingen mellan Harappa och Rigvedakulturerna.
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The Deciphered Indus Script visar sig vara en del av den hinduiska, chauvinistiska nationaliströrelsens kampanj för att skriva om Indiens förhistoria så att
den passar en idealbild (Widmalm 2003, med anförd litteratur). Det perspektiv
som presenteras av Rajaram och Jha, vilket för vissa västerländska postkoloniala forskare betraktas som en rimlig motbild till tidigare forskning, bygger
således inte på ny empiri utan enbart på annorlunda ideologi – och en mycket
dubiös sådan. Även om det är helt rimligt att västerländska forskare idag har
anledning att vara ödmjuka inför historiska misstag, finns det ingen anledning
att därför acceptera obevisade och förnuftsvidriga argument. Vad man då missar är att den nationalistiska argumentationen i Indien principiellt likartat den
nationsbundna forskning som i Europa bedrevs från 1800-talets andra hälft
fram till andra världskriget.
Till frågan om de indoeuropeiska religionernas eventuella släktskap är som
framgått också kopplad frågan om släktskap mellan folkgrupper med indoeuropeiska språk. En namnkunnig arkeolog som kritiserat såväl Dumézils som
arkeologen Marija Gimbutas (bl.a. 1970, 1984) tolkningar om indoeuropeiska
folkvandringar är Colin Renfrew (1987). Denne menar att de indoeuropeiska
språken följt med redan vid neolitiseringen. Även den språkmodell, lanserad av
August Schleicher på 1800-talet, som använts för att härleda de olika indoeuropeiska språken från ett gemensamt urspråk, har fått kritik från språkforskare.
Kritiken bottnar i att modellen förutsätter en isolerad utvecklingslinje och inte
tar tillräcklig hänsyn till en påverkan av yttre faktorer och ett komplext samspel med andra språk. För den sorts likheter som vi diskuterar här, spelar dock
typen av mekanism bakom likheterna en underordnad roll, jämfört med deras
förekomst i sig. Såväl språk som idéer och traditioner kan givetvis spridas på
helt andra sätt än genom genetiskt släktskap mellan människor. Såväl släktskapsband som migration förblir samtidigt starka mekanismer, även om de varit mindre populära som tolkningsmodeller i den arkeologiska diskursen under
senare år.
En anekdot av intresse i sammanhanget, kan berättas från författarnas gemensamma fältarbete i Nepal år 2002. Vi färdades i Kathmandudalen och kom
till en av de mindre städerna där. Avsikten med besöket var att studera ett
berömt tempel på platsen, varvid vi anlitade en pojke från staden som vägvisare. Pojken hade lärt sig god engelska och var intresserad av att samtala med
oss om kulturella och etniska frågor. Vi kom så in på språkfrågor. Det visade
sig att pojkens farföräldrar, vilka ännu var i livet, endast talade det gamla tibetoburmesiska språk som dominerat i trakten fram till modern tid. Hans far
hade dock tillägnat sig även nepali, det indoeuropeiska språk som talas av landets elit och som efter hand vunnit allt mera mark. Själv kunde pojken endast
nepali (och engelska). Här kunde vi således som ögonvittnen se en språklig
ʻindoeuropeisering’, som i modern tid ägt rum under loppet av tre generationer. Den tragiska konsekvensen var att pojken och dennes farföräldrar knappast kunde kommunicera med varandra. Anledningen till att denna situation
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uppstått var naturligtvis att fördelarna med att tala språket som omfattades
av landets kulturella elit och makthavare, utgör en så stor potentiell personlig
framgångsfaktor att pojkens far valt att lära sig detta och föra det nya språket,
istället för modersmålet, vidare till sitt barn.
En principiellt likartad situation kan under tidigare perioder ha uppstått
i flera områden med en elit som talar indoeuropeiska språk. Till Nepal har
förvisso skett just en invandring av en indoeuropeisk elit, från norra Indien,
något som visar att åtminstone denna indoeuropeiseringsprocess omfattar såväl fysisk migration av människor, som en därefter fortgående språklig överföring utan biologiskt släktskap mellan människor. Migration av inflytelserika
grupper utgör en mäktig drivkraft när det gäller olika typer av ideologisk och
kulturell överföring. Först i och med vår egen tids möjligheter till kraftfull distanspåverkan, via olika typer av media och snabba kommunikationer, har den
fysiska närvarons roll för att påverka och genomföra förändringar kommit att
förändras i grunden.
Sammanfattningsvis kan sägas, att lika lite som de indoeuropeiska sambanden är helt klarlagda, så finns det något som helst fog för att påstå att de skulle
vara vederlagda. Den som hävdar det senare, riskerar helt klart att i en framtid
framstå som ett av vår egen tids bidrag till missriktat och misslyckat historiebruk. En stor del av den kritik som riktats mot forskningen kring indoeuropéerna, bottnar tydligt i rädslan för att vidarebefordra gamla rasistiska och chauvinistiska historietolkningar – inte i nya fakta. Denna rädsla – hur förståelig den
än må vara – rättfärdigar dock inte nya (om och annorlunda) förvrängningar av
kunskapen om det förflutna. Lika lite som de forskare som under sent 1700-tal
och 1800-tal lade grunden till indoeuropeistiken kunde förutse det missbruk
som den kom att bli del av, lika lite kan de som använder dagens ideologier och
tolkningsperspektiv veta vart dessa leder i framtiden. Vidsynthet och tolerans
slår tyvärr lätt över i sin motsats, alldeles oavsett vilken tolkning av historien
man väljer att rättfärdiga sina ståndpunkter med.

Från etnografi till arkeologi
Därmed är vi tillbaka till ett av de grundläggande problemen inom arkeologin:
Hur vi ska kunna tolka forntida förhållanden, när vi hela tiden har vår utgångspunkt i en nutida uppfattning? Våra tolkningar blir ju oundvikligen alltid på
ett eller annat sätt en spegling av en förutfattad mening. Men om vi å andra
sidan inte vågar tolka, reduceras de arkeologiska observationerna till näst intill
intetsägande fakta. Ska vi exempelvis nöja oss med att det i en utgrävningsrapport anges att det på en plats påträffades ‘några brända människoben’? Eller
vill vi veta mera, och på vilket sätt sker i så fall kunskapsproduktionen och
på vilka premisser? Och hur borde den ske? En del kollegor inom arkeologin
skulle möjligen hävda att vår fördjupning här ovan i vissa etnografiska och his67

toriska paralleller – behandlingen av ‘Komparativ kosmologi’ – är alltför lång
och omfattande, sett i förhållande till den arkeologiska diskussionen. En del
kanske rentav skulle betrakta den som onödig i en introduktionsbok av detta
slag. Vi anser oss dock ha starka skäl att diskutera etnografiska och historiska
jämförelser, likaså att betona just de jämförande exempel vi tar upp. Ett par
olika skäl till detta menar vi är avgörande.
Som vi berörde redan i förordet och därefter har utvecklat i texten, så är
de nutida generella uppfattningarna om kremation bland västerländska arkeologer i huvudsak baserade på de kristna föreställningarna om ett brinnande
helvete och det idag mest välkända exemplet på eldbegängelse i det fria; den
hinduistiska traditionen. Även uppfattningar om modern eldbegängelse i krematorium (till sin bakgrund i huvudsak sekulärt, hygieniskt motiverad), har en
tendens att på motsvarande sätt påverka arkeologers förförståelse. Även om
vi förstås inte entydigt kan visa att det förhåller sig på detta sätt, menar vi att
dessa båda starka bilder har fått ett så starkt genomslag att de formar arkeologers uppfattningar om eldbegängelse, såväl medvetet som omedvetet. Det är i
detta resonemang viktigt att återkoppla till betydelsen av analogislut generellt,
för att visa vad vi menar. Som vi nämnt tidigare, så hämtas alltid referenserna
till våra tolkningar av världen omkring oss från tidigare upplevelser, på ett eller
annat sätt. Starka bilder formar därmed också de kraftfullaste referensramarna,
och därmed de mest påträngande omedvetna associationerna.
De föreställningar som ligger till omedelbar grund för tolkningar är ofta
omedvetna och vaga. I den mån de utgörs av medvetna föreställningar, är de
endast i liten utsträckning explicit och teoretiskt formulerade. Även om de
flesta arkeologer har varit med om att gräva ut kremerade ben i olika sammanhang, så har mycket få deltagit vid utförandet av verkliga kremationsritualer,
antingen det nu rör sig om hinduistiska sådana vid flodstränderna i Indien och
Nepal eller nutida västerländska sådana (i krematorier). Den viktiga frågan är
då om sådana upplevelser är relevanta för förståelsen av det förflutna? Vi menar att så verkligen är fallet, inte minst eftersom en mer sporadisk andrahandsinformation (ofta i populär from) om just sådana företeelser ändå i hög grad
präglar arkeologiska tolkningar. Vad är då viktigare än en fördjupad och genuin
kunskap om de verkliga förhållandena?
Detta för över till vårt andra huvudskäl för varför komparativa studium är
viktiga. Det betraktas idag ofta som en självklarhet inom arkeologin att vi som
uttolkare av förhistorien är bundna av sammanhang i vår egen tid. Vi kan inte
mer än partiellt frigöra oss från den kontext där vi själva existerar. Ett viktigt
skäl till varför vi överhuvudtaget bedriver arkeologi (och en sorts definition av
ämnet) står därför i viss motsats till detta. Arkeologi är ju att gräva ut och tolka
de materiella lämningarna av människor som funnits före oss och levt sina liv
på villkor som varit mycket olika våra egna. Detta blir då med nödvändighet
mycket svårt att leva upp till, om vi samtidigt ser oss som fångade i vår egen
tids uppfattningar. För uppgiften att tolka har vi då två olika resurser till hands:
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vår egen kunskap och erfarenhet och konkreta arkeologiska belägg. De senare
är dock sällan uppenbara till sin tolkning, och hur ska vi kunna förstå dem på
ett sätt som inte endast speglar vår egen förutfattade mening?
I den här processen menar vi att det bästa tillvägagångssättet är att så mycket
som möjligt klargöra och förtydliga hur man som arkeolog resonerar kring den
materiella kulturen, och klargöra på vilka premisser analogislut och tolkningar
sker. Som vi gärna poängterar, så är det långtifrån oproblematiskt att bruka
indoeuropeiska exempel, eller andra historiska och etnografiska sådana för den
delen. Trots detta har vi valt att gå förhållandevis mycket på djupet när det
gäller såväl de kristna uppfattningarna om helvetet och därmed förknippade
föreställningar om eld och brännande, liksom när det gäller samtida hinduistisk
kremering och det vediska materialet. Vi menar att detta dels kan ge en större
klarhet i var många utbredda arkeologiska tolkningar har sin grund, dels ge
bättre förutsättningar till ett friare tolkningsperspektiv i förhållande till dessa.
Även om man inte accepterar vår syn på att just helvetesföreställningar och
hinduistisk/vedisk kremationsritual som viktiga omedvetna utgångspunkter
för dagens arkeologiska tolkning, så kan jämförelserna ändå ha stort värde. Om
inte annat så ger etnografiska och historiska jämförelser alltid nya och förhoppningsvis värdefulla idéer och perspektiv på olika tolkningar. Som alltid: det skadar inte med lite etnografi och historia som jämförelse, om inte annat så för att
lära sig lite mer om kremering som fenomen. Naturligtvis upphäver inte detta
problemet med att vi är fångade i våra egna respektive kontexter. Det är vi förstås även i upplevelsen av en viss analogi och hur vi väljer att beskriva denna.
Ett breddat studium kan dock ge vidgade perspektiv på dessa sammanhang,
precis på samma sätt som breddade erfarenheter nästan alltid berikar mänskligt
tänkande. Medvetenhet om en problematik är också första steget till att kunna
gå runt denna problematik, även om vi kanske aldrig helt kan lösa upp den.
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Del 2: Kremation och arkeologi
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Kapitel 6: Kännetecken vid kremation

De tre stadierna av eldbegängelsen
Innan vi ger oss in på att tolka det fornskandinaviska materialet ur ett jämförande
perspektiv, är det av värde att något mera ingående diskutera kremation som
en teknologisk process, innehållande vissa karaktäristiska drag. I de hinduistiska
exemplen som vi sett, blir de brända benresterna och askan överlämnade åt de
heliga flodernas vatten. Det finns dock även andra tillvägagångssätt, sådana som
inkluderar att benresterna brukas till olika typer av föremål. Även i de fornskandinaviska exemplen finns det åtskilligt i fyndmaterialet som tyder på att olika
typer av platser och kontexter kan ha brukats för kvarlevorna som återstår efter
kremationen.
Genom att dela in kremationsritualen i olika stadier, kan man tolka innebörden av dessa separat. Robert Hertz har studerat den fas i begravningsritualen som
själva kremationen innebär och poängterat betydelsen av denna (Hertz 1960).
Kremationen utgör vanligtvis inte hela begravningsritualen, och är vanligen inte
heller dess avslutande del. Askan och benresterna lämnas sällan på platsen för
bålet utan att ytterligare ritualer därefter äger rum. Efter en kortare eller längre
mellanliggande period, utförs vanligen en avslutande ritual, vilken kan innefatta
en sekundär begravning (Hertz 1960:42ff ).
Av praktiska skäl finns det begränsningar i den sträcka vilken det är möjligt
att frakta en död kropp på bår, för att antingen kremera eller begrava denna. Det
anses vanligen viktigt att upprätthålla de rituella banden mellan generationerna,
samt att få den avlidna personen att förenas med sina förfäder. Av det skälet
måste den döda fraktas till ett passande ställe – normalt sett någon form av begravningsplats, ett heligt ställe eller till sin egen hembygd om den döda personen
avlidit på resa. Kremation som gravskick öppnar upp för betydligt flera och mera
flexibla lösningar än vad inhumation gör. Det kan vara stort avstånd i såväl tid
som rum, mellan när och var en död människa blir kremerad i förhållande till
var och när askan därefter deponeras. Om den döda blir kremerad på en begravningsplats invid en helig flod och askan direkt därefter deponeras i vattenet, är
mellanfasen kort. Det handlar dock likväl om en sekundärbegravning, även om
bruk av urna eller annan typ av gravkärl är överflödigt. Men om distansen i tid
och rum ökar, utgör urnan en transportabel behållare för askan och benresterna.
Därmed kan man urskilja tre faser i en kremation (Oestigaard 1999):
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Askan sprids i floden vid kremationsplatsen, Pashupatinath, Nepal. Foto: Terje Østigård.

1) Tid och plats där den döda kroppen blir bränd.
2) En mellanfas i tid och rum. Intervallet ökar möjligheterna att rätt utföra de
ritualer som anses förnya, reorganisera och relegitimera relationer – såväl
mellan de levande som mellan dessa och de döda. Under loppet av denna
period kan benresterna rensas från sot och aska (men eventuellt också förbli
orensade), varefter de läggs i en urna och därpå behändigt kan transporteras
kortare eller längre avstånd.
3) Ritualer på platsen där askan och benen deponeras. Denna lokal kan vara
mer eller mindre identisk med platsen för kremationen, men vanligtvis
måste den döda människan färdas i sin urna eller en annan behållare till den
sista viloplatsen.
Genom att fokusera på de enskilda delarna av ritualen, vem eller vilka som
utför dem och varför, är det möjligt att få nya insikter om brandgravskicket,
liksom om förhistoriska samhällen generellt. Betydelsen av förfädersdyrkan av
olika slag, kan förklara varför den döda människans kvarlevor ska fraktas till
sitt hem eller till kosmologiskt viktiga platser. Det finns ofta en nära anknytning mellan själsföreställningar kring de döda och urnan och/eller gravplatsen
som sista vilorum (Hertz 1960:60).
De mellanliggande rumsliga och tidsmässiga faserna mellan olika centrala delar i ritualen, möjliggör ytterligare andra nivåer av institutionella och privata/
familjära uttryck. Något som kännetecknar många kremationer är den rumsliga
separationen mellan platsen där kroppen kremeras, och det eller de ställen där
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Modern urna. Foto: Terje Østigård.

benen och askan sedan deponeras. Många exempel visar att det ofta har en
fundamental betydelse att den döda människan kremeras på en väldefinierad
rituell plats med särskild kosmologisk betydelse – en helig plats – men att de
brända resterna inte begravs eller lämnas där. Ofta handlar det då om en speciell kremationsplats som är rumsligt avskild från vardagens aktiviteter, dit den
döda kroppen transporteras för att kremeras. Själva kremationen utförs där antingen av den avlidna personens familj och släktingar, eller av speciella rituella
funktionärer, specialiserade på denna syssla. Själva transporten av kroppen till
kremationsplatsen, kan då också ha en viktig rituell funktion som ett led i att
separera de döda från de levandes vardagsmiljö. Den rumsliga överföringen är
ett led i att frigöra den döda människan från den gamla existensen i de levandes
värld, för att genom ritualerna förenas med förfäderna.
Det ovan sagda tycks gälla i åtskilliga ritualtraditioner där kremation ingår,
men det finns också exempel på att de tids- och rumsmässiga mellanfaserna i
ritualen inte behöver vara omfattande. Osteologen Caroline Arcini har kunnat
påvisa skandinaviska exempel där kvarlevorna efter kremationen endast blivit
flyttade några få meter från gravbålet till en depositionsplats. Kremerat benmaterial låg i dessa fall även kvar på själva bålplatsen, varför hon kunde föra
i bevis att det handlade om samma individer som blivit begravda strax intill.
Traditionen tycks här ha varit att de kremerade kvarlevorna inte skulle begravas
75

tillsammans med övriga bålrester, utan flyttas en lite bit vid sidan om dessa och
deponeras i marken (Arcini 2005).

Fragmenten från den döda människan –
var har de begravts?
Oberoende av hur omfattande mellanfaser i tid och rum som ingått i ritualen
som helhet, är det endast undantagsvis man i det förhistoriska skandinaviska
materialet kan konstatera att samtliga kremerade rester av den döda människan
deponerats på ett enda ställe. I de förhistoriska kremationerna tycks som regel
merparten av de brända benen användas på något sätt, dels genom att lämnas
på kremationsplatsen (dock ej allmänt) och även genom att deponeras på flera
olika viktiga platser. Möjligen har benen också kommit till aktiv användning
i olika komplementära ritualer eller brukats på annat sätt av de efterlevande.
Tydligt är i alla händelser att merparten av benen från de kremerade döda inte
påträffas vid arkeologiska undersökningar av de platser som traditionellt inom
arkeologin definieras som gravfält. Detta gäller för hela den förkristna perioden
i Skandinavien, men med viss variation i förekomst av mera ʻkompletta’ gravgömmor under vissa perioder. Döden tycks möjliggöra och sätta igång komplexa ritualer. En motsvarande behandling av de brända benen kan tentativt
delas in i fyra kategorier (Kaliff 1997:83):
1) Kroppen begravs obränd som en enhet – inhumation (skelettgrav).
2) Kroppen kremeras och askan eller de brända benen blir nedlagda på gravfältet. Oftast handlar det här om endast delar av de brända benen.
3) Endast utvalda delar av kroppen blir kremerade. Detta förutsätter en förberedande partering av den obrända kroppen.
4) Kroppen parteras och vissa delar gravläggs obrända på gravfältet. Detta kan
då innebära att arkeologiska spår fullständigt kommer att saknas efter dessa
obrända delar.
Baserat på mätningar som Per Holck utfört vid Asker Krematorium, är vikten
av ett kremerat skelett från en modern kremation i genomsnitt 3075 gram
(3375 gram för män och 2625 gram för kvinnor). Volymen av de brända benen
innan de maldes uppgick i snitt till 7,8 liter (Holck 1987:71–73). Andra analyser
har visat att en ʻnormal’ man på 70 kilogram har ett skelett som obränd väger
omkring 4150 gram medan det för en motsvaranda ʻmedelkvinna’ väger 2820
gram. Vikten reduceras ved kremationen, så att skelettet efter kremationen
väger 2700 gram for men medan kvinnans skelett reducerats till 1840 gram
(Holck 1987:121).
I materialet som påträffas i arkeologiska kontexter är mängden kremerade
ben generellt liten, ofta anmärkningsvärt liten och varierande från endast några
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Benrester efter en modern kremering i krematorium. Møllendal krematorium, Bergen.
Foto: Terje Østigård.

få gram upp till 100 gram. Endast i ett fåtal fall som påträffas mer än 1000 gram
brända ben i en och samma anläggning, och då ska man betänka att 1000 gram i
sig endast är en tredjedel av den brända benmassan som återstår från en vuxen
man. I per Holcks analys av 1082 fyndkontexter, finns endast två exempel som
innehåller mer än 3000 gram brända ben (Holck 1987:251), något som tyder
på att endast i ett fåtal fall blev hela det brända benmaterialet deponerat på en
och samma plats. I båda fallen handlade det om kremerade män. Den högsta
vikt som påträffades i en kvinnograv var 1950 gram, vilket har förutsättningar
att representera ett helt, kremerat skelett. Den näst högsta vikten vad gäller
kremerade kvinnor låg på 1450 gram ben (Holck 1987:121), vilket knappast kan
utgöra hela benmängden från en individ. Det kan dock finnas flera exempel på
kompletta individer i materialet; yngre personer och barn har exempelvis en
lättare benstomme och lägre vikt på benmassan. Trots dessa reservationer är
det uppenbart att exemplen med kompletta benmaterial utgör undantag. Av
mer än 1000 analyserade benkontexter kan de utgöra så få som tre exempel.
Genomsnittsvikten för Holcks material är 269,7 gram, med extremerna varierande från 1 gram till som nämnts 3175 gram. Genomsnittsvikten indikerar,
med reservation från de källkritiska problem som berörts, att endast 1:10 av de
dödas kremerade kvarlevor har gravlagts. I åtskilliga av fallen var benmaterialet
för litet för att möjliggöra könsbestämning, och i de fall då sådan var möjlig att
utföra var benmängden också generellt större. För de depositioner som kunnat
könsbestämmas som tillhörande män är genomsnittsvikten 637,9 gram (med
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variation från 10 gram till 3175 gram) medan den för kvinnor är 455,6 gram
(med variation från 30 gram till 1950 gram) (Holck 1987:119). Redovisat med
en uppdelning för respektive norskt fylke (motsvarar län i Sverige) där de fynd
som Holck analyserat påträffades, ser statistiken för Norge ut enligt följande
(Holck 1987:121):
Fylke

Högst/lägst vikt män (g)

Högst/lägst vikt kvinnor (g)

Telemark
Oppland
Akershus
Buskerud
Hedmark
Aust-Agder
Vestfold
Vest-Agder
Østfold

1090/195
950/110
470/10
1420/165
660/50
3175/100
2510/80
3040/40
1950/20
3175/10

855/60
285/110
1450/50
1270/45
1075/80
1005/70
1445/45
1000/30
1950/35
1950/30

När det gäller svenskt material, är grav- och kultplatsen i Ringeby i Östergötland, daterad till i huvudsak perioden 1000 f.Kr. till 350 f.Kr, ett bra exempel
på samma problematik. På denna lokal uppskattades antalet separata gravläggningar till mer än 60 stycken, varav 44 individer kunde bestämmas osteologiskt.
Såväl bränt som obränt material påträffades, men den totala massan ben från
hela undersökningen uppgick endast till knappt 7000 gram. Sammanlagt kunde
945 gram ben av dessa bestämmas, varav 823 gram utgjorde människoben. Vikten på de deponerade benen i olika gravgömmor varierade mellan 0,2 och 983
gram, således en mycket stor variation. Åtskilliga spår efter depositioner i marken (gropar) innehöll inga ben överhuvudtaget. Dessa anläggningar var i övrigt
helt överensstämmande med depositionsplatser för brända ben, något som har
paralleller från åtskilliga andra lokaler (jfr. Kaliff 2007:147–161). Genomsnittsvikten på de brända benen från de 44 bestämda individerna var 159 gram. De här
förhållandena reser frågan om vad själva gravgömman – depositionen av brända
ben i marken – hade för betydelse i förhållande till själva kremationen. Likaså
öppnar de tydligt upp för frågan huruvida ben från samtliga döda verkligen lagts
ned i gravar i marken. Utifrån resultaten från Ringeby och liknande lokaler är det
möjligt att ge delvis olika möjliga förklaringar (Kaliff 1997:54, 90–92):
1) Deponering av ben på gravfältet är av underordnad betydelse, även om
depositionen kan ha en viktig funktion för att markera att den döda människans gamla existens nu är sönderdelad och uppdelad, och att livskraft
och själsaspekter skiljts från den gamla kroppen. En möjlighet är att detta
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2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)

då kan ha uttryckts genom att endast en mindre, symbolisk mängd brända
ben deponerats i jorden eller i ett monument av sten.
Andra kompletterande ritualer kan ha varit viktigare än att deponera ben
på de platser vi benämner gravfält. Det kan handla om att lämna ben i anslutning till själva bålplatsen, att återbörda dem till den döda människans
gamla boplats, eller att lägga benen i floder eller på åkrar, där kvarlevorna
kan ha ansetts ge kraft och fertilitet.
Brända ben har placerats i skärvstenshögar och andra stenkonstruktioner
med rituella förtecken, möjligen med funktion av altare. De skulle här
kunna jämföras med exempelvis benreliker i kristna altare.
Andelen ben som blivit deponerad på gravfälten, kan avspegla olika funktion eller skillnader i status hos de gravlagda personerna. Benmängden kan
då variera på ett sätt som kan jämföras med skillnader i det gravgods som
eventuellt också lagts ned.
Rituell förtäring av malda ben kan ha förekommit, ett fenomen som kan
studeras i etnografiska analogier: En sådan endokannibalistisk praktik kan
då ha varit del i en övergripande förfäderskult, ett medel för att fysiskt inkorporera de avlidna i de levandes kroppar.
Altarfunktionen hos olika konstruktioner kan ha förstärkt det rituella bruket av de brända benen, antingen det rört sig om offer för de döda eller av
konsumtion av delar från de dödas kroppar.
Begravingen av benen på gravfältet skulle kunna tolkas som en relikt från en
äldre gravtradition, omfattande inhumation. I samband med att kremationsbruket expanderat, har en viss deponering av brända kvarlevor fortsatt för
att förstärka den sorts heliga platser där jordbegravningar tidigare utförts.
Rester från en och samma individ kan ha begravts i flera olika gravgömmor/
bendepåer, antingen på samma gravfält eller på olika lokaler.

Bekräftade exempel på den sistnämnda ritualen (8) från samma gravfält finns
i ett fåtal fall, bl.a. i en stensättning från bronsålder som undersöktes vid Linköpings flygplats 2002 (Larsson, L.K. 2005:101). Historiskt är det väl dokumenterat att de brända benen efter heliga och på annat sätt kända och speciella
personer har blivit begravda på flera platser efter att kroppen bränts. Buddhas
aska fördelades på detta sätt och hans reliker anses än idag finnas i olika heliga
så kallade stupor, och askan efter Mahatma Ghandi spreds i flera olika heliga
floder; inte endast i Indien men också vid Nilens källa i Uganda, där floden rinner ut från Viktoriasjön.
Det faktum att endast en mindre del av benmängden deponerats i samma
kontext i marken, framgår också av storleken på många gravurnor. Det här är
ett generellt mönster på skandinaviska brandgravfält från i stort sett samtliga
perioder, även om det också förekommer urnor där hela benängden med lätthet ryms. I åtskilliga fall återfinns dessutom ben såväl i som utanför urnan, i
vissa fall tillhörande olika individer men långtifrån alltid. Förekomsten av ur79
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nor är inte heller så stor som man kanske ofta föreställer sig. På svenska gravfält
från yngre bronsålder och äldre järnålder, är det betydligt vanligare att benen
lagts direkt i jorden, eller i vissa fall i ett kärl av organiskt material – trä, tyg eller läder – vilken med tiden lösts upp i jorden. Även då det handlar om lerkärl,
är det dock tydligt att dessa sällan är avsedda för att rymma hela den förväntade
mängden ben från en kremerad individ. Ett exempel på detta kan hämtas från
folkvandringstida gravar i Norge.
På Vestlandet i Norge användes under folkvandringstid speciella spannformade lerkärl som gravurnor för brända ben, liksom nedlagda som gravgods i
inhumationsgravar. De spannformade kärlen från Hardanger, Voss och Sogn
har en höjd som varierar från 4,3 cm till 15,5 cm, och dessa kärl rymmer i genomsnitt 1,5 liter (Fredriksen 2005:188). Som nämndes ovan är genomsnittsvolymen av benmaterialet från en kremation omkring 8 liter, varför de spannformade lerkärl som tillverkats som gravurnor medvetet gjorts för att inte rymma
hela benmängden från en kremerad människa. Endast en mindre del av de
brända benen skulle således deponeras i urnan och i marken, medan den resterande delen tagits omhand på annat sätt.

Kremation och temperatur
Per Holck har i sin doktorgradsavhandling i medicinsk antropologi analyserat
kremerat benmaterial från Oldsaksamlingens museumsdistrikt (Holck 1987).
Delar av hans analys kan utgöra en generell utgångspunkt för att studera tillvä80

gagångsättet för de som utfört kremationer under förhistorisk tid. Merparten
av det material som Holck analyserat, härrör från äldre järnålder. 84,9% av
det kremerade benmaterialet härstammar från perioden förromersk järnålder –
folkvandringstid. Från vendel- och vikingatid är fynden färre och från bronsålder är de sällsynta i samlingarna. Det brända benmaterialet utgörs som nämnts
ovan av sammanlagt 1082 fyndposter, varav endast 16 härrör från bronsålder,
medan hela 919 dateras till äldre järnålder och 147 till järnålderns yngre del
(Holck 1987:55ff ). Som en del i sitt arbete har Per Holck delat in benmaterialet
i olika kategorier, beroende på förbränningsgrad (Holck 1987:134–146):
• Grad 0: Obrända ben utan synliga spår efter eld, men som trots detta har
varit värmepåverkade. Temperaturen har dock sannolikt inte överstigit 200
°C.
• Grad 1: Sotade ben. Temperaturen har sannolikt inte överstigit 400 °C.
• Grad 2: Svagt brända ben. Temperaturen har sannolikt inte överstigit 700–
800 °C.
• Grad 3: Måttligt brända ben, där skelettmaterialet varit exponerat för temperaturer på 1000–1100 °C.
• Grad 4: Kraftigt brända ben, där skelettet varit utsatt för temperaturer på
1200–1300 °C.
Hur kremation har utförts under skandinavisk järnålder är som framgått osäkert och omdiskuterat. Med utgångspunkt från de olika förbränningsgraderna,
förefaller det tämligen klart att utförandet kan ha varierat ganska mycket.
Detta kan i sin tur möjliggöra spårandet av rituella specialister när det gäller
just rollen som krematör. Ett och samma benfragment kan samtidigt ha flera
olika förbränningsgrader – och i dessa fall har det kommit att ingå i det procentuella underlaget för samtliga temperaturintervall – varför det samlade antalet
med olika förbränningsgrad i Holcks analys blir mer än 100%. Generellt kännetecknas materialet av att de döda oftast har blivit kremerade vid relativt hög
temperatur. 6,5 % av materialet har bränts vid temperaturer som ingår i Grad
0, 11,9% tillhör kategorien Grad 1, 28% kategorien Grad 2, medan hela 73,3%
av det kremerade materialet faller in under kategorin Grad 3 och Grad 4 utgör
37,5% (Holck 1987).
Kremationstekniskt er temperaturen mycket viktig. I moderna krematorier
förvärms ugnen till 650–700 °C. När kroppen sedan tar eld inne i ugnen, stiger
temperaturen till 1000–1200 °C. En kremation ute i det fria kan inte producera lika mycket värme, eftersom den avges allt för snabbt till omgivande luft
(Holck 1987:41). I en modern kremationsugn är det enklare att kremera kroppen från en korpulent person, jämfört med en magerlagd kropp. Kroppsfettet
utgör nämligen ett mycket effektivt bränsle, så fort temperaturen stiger över
en viss nivå (Ottesen pers. med). Vid en kremation ute i det fria är förhållandet
oftast det omvända. Eftersom det är svårare att få ordentlig eld på bålet och
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Møllendal krematorium, Bergen.
Foto: Jonny Ottesen.

Astu-ritualen, där en bit av den dödes kött begravs i flodbädden. Från Pashupatinath,
Nepal. Foto: Terje Østigård.
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upprätthålla en hög och jämn temperatur, så är det tvärtom enklare att kremera en magerlagd kropp eftersom den konsumeras av elden snabbare med
hjälp av bålets övriga bränsle.
En aspekt som bör behandlas särskilt i förhållande till kremationsritualen, är
styckning och partering av kvarlevorna, antingen före eller efter kremationens
utförande. Märken som tyder på partering av kroppen finns från såväl obränt
som bränt material (Holck 1987), något som kan tyda på att den döda kroppen
blivit styckad i bitar, varefter endast några av dessa blivit kremerade, inte hela
kroppen. Möjligen har då dessa olika delar kremerats under olika omständigheter, kanske vid olika temperatur och möjligen också på olika platser, kanske
på motsvarande sätt som den efterföljande deponeringen av brända ben kan
ha företagits på olika platser. Parteringen av kropparna och en diversifierad
behandling av kvarlevorna, öppnar för tolkningar av mycket komplexa ritualer
och bakomliggande föreställningar kring hur den döda personen ska överföras
i nya tillstånd och kategorier. Kvarlevorna från en och samma person kan då
även fungera som ett rituellt medium som kommer till användning i flera olika
kontexter och situationer (Kaliff & Oestigaard 2004, Oestigaard 2005).
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Kapitel 7: Kropp, konsumtion och kremation

Eld och vatten
Genom att kremera de dödas kvarlevor, kan såväl köttet som benmaterialet
brukas till rituell konsumtion och symboliskt överföras i nya tillstånd. Kremationsritualen blir därmed en transformationsfas och process där nedläggandet
av brända ben i en urna eller direkt i en grop i marken inte nödvändigtvis utgör
den primära eller essentiella handlingen. Det eventuella bruk som de brända
kvarlevorna kan ha omfattats av bland de efterlevande, kan ha haft en väl så
betydelsebärande funktion.
Föreställningar kring döden och vatten kan vara mycket nära länkade till
varandra. Det kristna dopet, som ett symboliskt nedstigande i graven, är ett
exempel på detta. Vattnet kan också uppfattas som ett destruktivt element
som tar liv, när man drunknar. Det kan samtidigt vara ett element som liksom
elden konsumerar – i detta fall ʻdricker’ – den döda människan. Vatten har
också likheter med blodet (en liknelse som går igen i många kosmologiska skapelsemyter), och floder och vattendrag kan liknas vid ådrorna i blodomloppet.
Allt som flyter långsamt och mystiskt kan ges en metafor som flytande blod,
och allt flytande kan på det sättet relateras till kroppens vätskor. Vattnets parallellitet till blod symboliserar inte alls endast död, utan i minst lika hög grad
livgivande aspekter. Denna ambivalenta karaktär hos vatten och blod, gör dessa
substanser till extra kraftfulla symboliska uttryck (Bachelard 1994:54–56).
Vatten har också en renande funktion, något som också återkommer i åtskilliga myter. Det kan ge nytt liv, genom att transformera andra former och substanser. Den transformativa kvaliteten hos vattnet är speciell, eftersom den kan
ge andra substanser del av en flytande struktur. Just denna kvalitet kommer
till bruk i renande ritualer. Orena människor anses då inte kunna bli renade av
egen kraft, men vattnet som substans har den verksamma inneboende transformativa kraften som behövs. Det motsatta kan dock även gälla, i och med
att vattnet kan besättas av motsvarande onda krafter. Förbannelser kan genom
vattnet som medium föras vidare till nya sammanhang och människor. Vattnet
är därför inget passivt medium, utan högst aktivt, och med egenskaper som kan
göra det såväl gott som ont (Bachelard 1994:134, 139).
Vatten fungerar som en viktig livgivare – i religiös och symbolisk bemärkelse såväl som i en nutida naturvetenskaplig betraktelse. Hur vattnets liv84

Chinnamasta – en inkarnation av gudinnan Kali – ger
blod till sina tilbedjare och
dricker det även själv som
del i en livgivande kosmogonisk process. Faridpur, Bangladesh. Foto: Terje Østigård.

givande egenskaper föreställs och hur dessa kan överföras till de levande, är
frågor av central kosmologisk betydelse. Tillredning av mat utgör den kanske
mest essentiella processen för upprätthållande av liv, vid sidan av tillförande
av dryck. Kokningen som process består i sin grundläggande form av elementen eld och vatten, vars egenskaper sammanförs. En kombination av dessa kan
genom matlagningen högst påtagligt åskådliggöra elementens livgivande kvaliteter. Vatten och eld är därmed inte alls nödvändigtvis varandras motsättningar,
trots en invand uppfattning om att så är fallet, åtminstone i västerländskt tänkande. Genom att kombinera eld och vätska, med den kokande kitteln som
mittpunkt, kan en kontrollerad och perfekt bild av livgivande kraft frammanas.
Kokningen som process utgör en förfinad form av matberedning, med möjliga
kosmologiska konnotationer (Bachelard 1968, 1988, 1990). Vi återkommer i
nästa kapitel till denna symbolik, utgående från olika element, i en jämförande
indoeuropeisk tolkning av brandgravskick och offerbruk.
Genom kokningen avser man att kontrollera två av livets viktigaste faktorer,
vilka tillsammans blir symboler för det ultimata livet. Just strävan efter perfektion av kontrollen av dessa element har haft avgörande betydelse. Närvaron av
elementen kan ge liv, medan frånvaron av dem kan medföra död. En total avsaknad av vatten kan medföra döden för en människa inom loppet av kort tid,
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Eldens transformativa kapacitet. Foto: Terje Østigård.

men som nämndes ovan kan ju som bekant vattnet även ta människans liv. Elden
kan dock ha en till synes än mera dualistisk karaktär. Å ena sidan ger den liv och
värme, å den andra sidan tar den liv och transformerar det en gång levande till
något annat. Frånvaron av värme kan också som sin yttersta konsekvens innebära
döden, men elden som värmekälla var kanske inte dess viktigaste kosmologiska
innebörd. Eldens potential att transformera olika substanser från en form till
en annan, framstår istället vanligen som dess viktigaste betydelse. Genom elden
kan på det sättet gränser överskridas och omvandling ske. I dödsritualerna ger
eldens omvandling en tydlig visualisering av gränserna mellan liv och död och
omvandlingen från det ena tillståndet till det andra. Förutom att kremeringen
högst påtagligt utplånar köttet – de mjukdelar på kroppen som hör intimt samman med livet – kan de efterlevande se hur detta omvandlas och röken stiga mot
himlen. Elden förvandlar och tar liv, men den ger också liv. Genom sönderdelning och omvandling i elden skapas förutsättningarna för det nya livet. Liksom
elden inom matlagningen har en roll som livgivare, så har den en sådan aspekt
också i eldbegängelsen. Genom omvandlingen på gravbålet separeras elementen
och människans olika aspekter, och förbereder samtidigt dessa för en ny existens,
nytt liv. Denna dualistiska karaktär hos elden, gör att den ges den kosmologiska
rollen att såväl sammanföra som upplösa föreningar av andra element.
Kombinationen av eld och vatten utgör därför en mycket speciell kombination element, vilka i sin tur båda tillmäts betydelsen av att kunna påverka
86

andra element. Deras sammantagna kvaliteter föreställs ge speciella egenskaper
och på ett mycket påtagligt sätt uttrycka livgivande egenskaper. Kokningen
som livgivande process, där råvaran omvandlas till nyttig föda, kombinerar eld
och vätska och förbinder båda dessa element med kitteln som fysiskt objekt.
Därför är det naturligt att föreställa sig kitteln som ett medium som förbinder
olika livgivande element och som genom kokningsprocessen omvandlar dessa
och förstärker deras egenskaper. Inte minst av denna anledning kan kitteln och
kokkärlet ha kommit att tillskrivas en religiösa och magisk roll som livsbringande behållare, något som återkommer i flera oberoende ritualtraditioner. I
form av ett kokkärl, där eldens kraft dessutom verkar direkt på vätskan, blir
dessa egenskaper ytterligare förstärkta. Människokroppens liknelse vid ett kärl,
är därför också metafor som återkommer i åtskilliga religiösa kontexter, såväl i
den judisk-kristna som i helt andra religiösa traditioner.

Råa, kokta eller stekta människor
Att inkorporera delar av en annan människa i sin egen kropp – blod, kött, ben
– är en av de starkaste rituella symbolhandlingarna som kan utföras. Betydelsen
av sådana handlingar tycks ha mycket djupa rötter. Marshall Sahlins skriver i
Raw Women, Cooked Men, and Other ʻGreat Things’ of the Fiji Islands följande
angående rituell kannibalism: ʻtraditional Fijian myths about the origin of cannibalism are rarely found. Perhaps the story, once told, tells all. The origin of
cannibalism is the origin of culture’ (Sahlins 1983:72). Att generalisera detta är
möjligen att gå för långt, men vi bör vara öppna för att liknande sedvänjor kan
ha funnits också i det fornskandinaviska samhället. Man skiljer vanligen mellan kannibalism och endo-kannibalism, där det förstnämnda innebär att man
dödar en människa för att därefter konsumera delar av kroppen, medan endokannibalism avser konsumtion av redan döda personers kroppar (Hertz 1960).
I det här sammanhanget är det viktigt att poängtera att rituell konsumtion av
mänskliga kvarlevor också inkluderar den gudomliga sfären. Symbolisk konsumtion av människor vilka överlämnas till det gudomliga genom en gravritual,
utgör på samma gång ett offer (Oestigaard 2000a).
Ett offer utgör en religiöst definierbar handling, i vilken människan ger en gåva
till det gudomliga i form av ett objekt eller en handling, något som kan inkludera
offer av människor – döda eller levande. I gengäld kan människan förvänta sig
någonting i gengäld från det gudomliga. Offer anses då etablera, upprätthålla och
harmonisera de grundläggande förhållandena mellan människorna och det heliga.
Det finns flera olika teorier kring betydelsen av ett offer, varav de flesta är baserade på någon eller några av följande fyra grundförutsättningar: 1) Ett offer är
en gåva från människorna till det gudomliga som en del i en process där gudarna
ger mera tillbaka än vad de faktiskt får. Det sker i ett asymmetriskt förhållande,
där människorna är underordnade en gudomlig nåd. 2) Ett offer innebär återska87
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pandet av en grundläggande relation mellan människor och gudar, exempelvis
genom en måltid, där guden personifierar samhället och legitimerar dess organisation och struktur. 3) Ett offer utförs som del i en strategi för att uppnå ett specifikt önskat mål, exempelvis att vinna ett krig. 4) Ett offer utgör en reningsritual
och ett botemedel för ett syndigt liv (Valeri 1985).
Människooffer, där en person blir rituellt dödad till gudarnas ära, är såväl en
mycket speciell form av dödsfall som en mycket speciell religiös rit. Det ligger därför nära till hands att anta att en sådan handling då också får ett särpräglat materiellt
uttryck i gravskicket, på grund av den kosmologiska innebörden av handlingen.
Detta är dock inte nödvändigtvis fallet, för å andra sidan kan varje begravningsritual
betraktas som ett offer, eftersom de efterlevande genom denna handling överlämnar den döda människan till det gudomliga. Därmed etableras eller upprätthålls
relationen mellan människor och gudar, och handlingen har därmed betydelse för
såväl samhället, de sörjande, den döda personen som för gudarna själva (Kaliff 1997,
2007, 2011; Oestigaard 2000a, 2005). Det här har ett tydligt uttryck i den vediska
och hinduistiska kremationsritualen, vilka i sig utgör såväl en begängelseritual som
ett offer, något som diskuteras längre fram i denna bok.
Som nämnts tidigare har Per Holck klassificerat bränt benmaterial med utgångspunkt från temperatur och bränningsgrad (se ovan). Hans studie visar att
benmaterialet har exponerats för mycket olika grad av värme, från uppvärmning utan att materialet alls brunnit, upp till förbränning vid 700–800 °C.
Detta indikerar en variation i sättet att behandla den döda kroppen, vilken
mycket kan påminna om ett matoffer. Det förefaller som om den döda krop88
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pen har kunnat prepareras till att vara antingen kokt, rostad, grillad eller bränd.
Vidare tycks åtskilliga urnor som benen deponerats i, ha haft en primärfunktion i beredningen av kroppen på motsvarande sätt som ett kärl för matlagning
(Oestigaard 2000a). Vestlandskittlarna, vilka är typiska för yngre romersk järnålder och folkvandringstid utgör sådana exempel, och mer än hundra Vestlandskittlar är påträffade i gravkontexter (Hauken 1984). Kokta och brända ben är
även påträffade på bronstallrikar, vilket ytterligare styrker tolkningen att delar
av de dödas kroppar preparerats och tillrätts som en måltid.
Huruvida de döda därefter överlämnats som ett matoffer till gudarna, genom
placeringen i graven, eller om delar även har blivit konsumerade av de efterlevande i form av endo-kannibalism, är svårare att avgöra. De låga och varierande
temperaturer som kvarlevorna blivit utsatta för, indikerar i alla händelser en
behandling som överensstämmer med tillredning av mat. Det finns dessutom
ett samband mellan skärmärken på benen och låga kremationstemperaturer.
Merparten av gravarna där det förekom ben med skärmärken (72 gravar, vilket
utgjorde 6,7% av det totala antalet) innehöll benmaterial som hade kremerats vid låg temperatur (Holck 1987:178–180), vilket indikerar någon form av
partering och preparation av köttet och benen. Resultaten öppnar i sin tur för
tolkningen att vissa döda i gravritualen skulle prepareras som en form av matoffer till gudarna, antingen som kokta, rostade eller brända, och även i form av
rått, icke tillagat kött (Oestigaard 2000a).
Preparationen av kvarlevorna i form av en måltid, kan vara ett sätt att göra
offret mera attraktivt för gudomen, och på så sätt lättare att överföra till den
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gudomliga sfären – en av huvudpoängerna med dödsritualerna. Människooffer
till gudarna kan ta sig mycket olika form, men två huvudinriktningar är tydliga:
Antingen kan människor dödas speciellt som ett offer till gudarna – det vi
vanligen associerar till när begreppet människooffer nämns – men det kan likaväl (och troligen betydligt vanligare) offras till gudarna när de redan är döda.
Genom att servera gudarna de döda som matoffer, skapar de efterlevande en
reciprok relation med band till det gudomliga som upprätthålls med den döda
människan som medium. I det senare fallet finns en tydlig parallell i den vediska eldbegängelseritualen och andra äldre indoeuropeiska traditioner, något
som osökt för oss tillbaka till dessa jämförelser.
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Kapitel 8: Eldens arkeologi – offer och
kosmologi

Eldbegängelse, offerritual och skapelsemyt
Offret har helt säkert haft en väsentlig betydelse i den fornskandinaviska religionen. Hur offerbruket mera i detalj var utformat berörs endast med antydningar i äldre källor som eddadikterna. De mera utförliga skildringar av
blotfester som finns i sagalitteraturen kan å andra sidan utgöra en blandning
mellan genuina fakta, senare traditioner och fiktion. Det tycks ändå som om
det fornskandinaviska offret i huvudsak bars upp av sakrala måltider med mat
och dryck, i vilka kött från offerdjuren användes (Hultgård 1996:36ff ). Att offer av annan karaktär också förekom, visas dock tydligt i det arkeologiska fyndmaterialet. Ritualerna som företogs kring de döda är också sannolikt mycket
viktiga för förståelsen av de kosmologiska och religiösa föreställningarna i det
fornskandinaviska samhället.
Två olika sorters dödsriken omnämns i de fornskandinaviska skriftliga källorna: Hel och Valhall. Dödsriket Hel tycks även kunna syfta på döden allmänt.
Man kan också se spår efter en tro på en återkomst av de döda, eller åtminstone någon aspekt av människan. Det gäller inte minst bruket att namnge barn
efter nyligen avlidna förfäder. Namngivning av barn efter en nyligen avliden
anses ha sitt ursprung i en tro på att något av den döde lever vidare i barnet
(Widengren 1969:455). Försummades detta, fruktade man att den döde skulle
gå igen och oroa modern eller barnet. Blev ett litet barn oroligt och inte ville
sova, trodde man att det kanske inte trivdes med sitt namn, att det blivit igenkallat efter fel person (Hagberg 1935:642ff ). Eftersom rester av denna tro levat
kvar med stor seghet i folktron, finns det anledning att tro att det handlar om
en äldre, central föreställning, vilken hör samman med en eskatologisk syn där
liv, död och födelse betraktades som en kontinuerlig skapelsecykel.
Det kan alltså tyckas som det förekommit flera alternativa föreställningar om
existensen efter döden, något som dock lika väl kan spegla en grundläggande
eskatologisk föreställning där olika delar av den döda människan ansågs gå olika
öden till mötes. Detta skulle i sin tur kunna kopplas till föreställningar om
olika element och beståndsdelar varav människan och övriga delar av världen
ansågs bestå. Det är i detta sammanhang som likheterna mellan olika indoeu91

ropeiska skapelsemyter och ritualtraditioner kan ha sitt kanske största intresse,
inte minst för tolkningarna av den fornskandinaviska eldbegängelseritualen.

Indoeuropeisk kosmologi och rituell praktik
Jätten Ymer är enligt fornskandinavisk mytologi den första varelsen, och denna
gestalt innehåller själva potentialen till allt som finns i kosmos. Det som iscensätter själva skapelseakten är Ymers våldsamma död, där universum skapas ur
kroppsdelarna och befolkas av människor och andra varelser. Myten har stora
överensstämmelser inom andra indoeuropeiska religiösa traditioner. Olika varianter förekommer, men återkommande i dessa är att en första existerande,
kosmologisk varelse dödas och styckas upp, varefter kosmos och tillvarons
olika aspekter skapas ur kroppsdelarna. Denna första varelse är ofta karaktäriserad som den första människan (mannen), alternativt som en första kung, ibland som helare/präst, men också som gudom, demon, jätte eller som ett djur.
Den skandinaviska varianten finns återgiven i eddadikten Grímnísmál (40–
41), där det beskrivs hur kosmos – jorden, bergen, himlen, människor och gudar – skapas ur delarna av jättens kropp. I Snorre Sturlasons Gylfaginning (6–8)
återberättas samma myt, men i den senare varianten beskrivs också hur Ymer
dödas av de första gudarna, Oden och dennes bröder Vile och Ve. Namnet
Ymer är ett ord som egentligen betyder ʻtvilling’, med samma språkliga rötter
som latinets gemini. Det fanns också urvarelser i såväl det gamla Indien som i
Iran som har nästan samma namn: Yama respektive Yima. En liknande mytologisk berättelse som den om Ymer är Purusasūkta (ʻHymnen om Purusa’) från
Rigveda (10.90). Också i denna berättelse skapas världen genom att gudarna
styckar en kosmisk jätte, Purusa, ett annat namn för Yama (Lincoln 1986:1ff;
Näsström 2002:24ff ).
Urvarelsen fick sällskap av Manu (ʻmannen’), den förste av gudarna som
uppfinner offret. Den som först blir offrad är just Purusa/Yama, vilken därefter blir härskare i dödsriket. Att såväl Ymer, Yima som Yama betyder ʻtvilling’
kan tyckas märkligt eftersom de uppträder ensamma i myten. De indiska och
iranska urgudarna har dock en kvinnlig motsvarighet som hör så nära samman
att de närmast kan betraktas som tvåkönade. När det gäller Ymer så kan man
i det sammanhanget notera att han såväl avlade som födde barn, varför också
denna gudom kan framstå som androgyn. Myten om tvillingen framkommer
också i Tacitus skildring av de germanska stammarna, där han menar att deras
gudar utgjordes av den jordfödde Tuisto, dvs. ʻtvilling’, och dennes son Mannus,
ʻmannen’, vilken i sin tur gav upphov till de tre ursprungliga folkstammarna.
Enligt religionshistorikern Britt-Mari Näsström så finns ytterligare en likhet
med andra indoeuropeiska kosmologier, i berättelsen om urkon Audumbla i
skandinavisk mytologi. I den fornindiska myten saknas visserligen kon, men
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Ymer dödas och styckas av
Oden och dennes bröder. Illustration av Lorenz Frølich
(1820–1908).

andra berättelser talar tydligt om detta djur som livets källa. Kon är som bekant
också idag ett heligt djur i Indien (Näsström 2002:26).
Föreställningen om gudomliga (och/eller kungliga) tvillingar som en viktig
mytologisk del i den skandinaviska bronsålderns kosmologi, har under senare
år uppmärksammats av Kristian Kristiansen. Denne har velat koppla tvåtalets riklig uppträdande, såväl i hällristningarnas bildvärld; parvis ställda figurer,
yxor etc, som i förekomsten av parvis deponerade rituella föremål; yxor, lurar,
hjälmar etc, till ett gudomligt tvillingpar, som också fungerat som en sorts
fysisk idealbild för bronsålderns hövdingar. Kristiansen gör här kopplingar till
en gemensam indoeuropeisk föreställningsvärld, vilken spreds över ett stort
område under formeringstiden för den sydskandinaviska bronsåldern, ca 2300
– 1700 f.Kr, en period som troligen sammanfaller med ett protoindoeuropeiskt
skede. Dessa tvillingar återkommer i den skandinaviska bild- och föremålsvärlden och skulle då till sin grund vara identiska med Asvinerna i Rigveda liksom
med Dioskurerna i den antika grekiska traditionen (se Kristiansen 2004). Som
vi ser finns dock tvillingmotivet också inbyggt i de kanske mest fundamentala
kosmologiska indoeuropeiska myterna, i själva skapelseakten.
Att olika element i kosmos är identiska med den offrade urvarelsens kroppsdelar, framstår som en grundläggande kosmologisk föreställning. Den innebär
att en entitet skapas utifrån materien i en annan, de utgör alloformer, dvs. alternativa skepnader av varandra. Kött och jord anses exempelvis vara av samma
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materiella substans och de kan därmed övergå i varandra. På samma sätt likställs benen, den hårdare delen i det mjuka köttet, med stenarna i jorden och
med bergen, medan håret förknippas med växterna. Annorlunda uttryckt kan
man se exempelvis kött och jord som alternativa former i en kontinuerlig process, där en form ständigt transmuteras i en annan. Kopplat till detta finns en
vertikal indelning av kosmos, även denna länkad till ursprungsvarelsens kropp.
I indisk kosmologi finns således en indelning i tre nivåer: himlen, atmosfären
och jorden. Himlen associeras då med kroppens översta del – huvudet, medan
jorden kopplas till fötterna och i andra indoeuropeiska traditioner vanligen
till köttet. Detta är tydligt i Grímnísmál och även i en gammal rysk variant
av berättelsen. I gammalryska är ordet för kropp tělo, härstammande från den
protoindoeuropeiska roten tel-, vilken står för ytan på kroppen, liksom på jorden. Detta kan jämföras med latinets tellus eller gammaliriskans talam, liksom
gammalryska t´lo, vilket också betyder jord. Liksom benen är den hårdare substansen inuti kroppens kött, är stenarna den hårdare motsvarigheten inne i
jorden (Lincoln 1986:5ff ).
Också i den antika litteraturen lever denna grundläggande indoeuropeiska
föreställning, exempelvis i Ovidius Methamorphoses (4.655 – 662), där Atlas
transformering skildras. Vissa förvandlingar där avviker, exempelvis att hela
Atlas kropp skildras som ett berg, men det generella mönstret från myterna
består. Bruce Lincoln menar att det är troligast att Ovidius använde sig av de
grundläggande myterna som utgångspunkt för sin, på samma gång, egna litterära skapelse. På motsvarande sätt har också de indoeuropeiska myternas skildring smugit sig in i olika judisk-kristna texter, möjligen under inflytande från
grekiska och forniranska föreställningar. Överföringen av myterna i olika andra
traditioner kan i sig betraktas som ett belägg för deras stora uthållighet. Genom denna identifiering av olika företeelser i kosmos som korresponderande
mot olika delar av den mänskliga kroppen, formades enligt Lincoln en mycket
viktig del av den skapelsemytologi som omfattades av så gott som samtliga folk
som talade indoeuropeiskt språk (Lincoln 1986:11–20).
Här kan naturligtvis invändas att likheterna mellan dessa föreställningar
skulle vara av så generell och allmängiltig karaktär, att de kan ha uppstått
oberoende av varandra i olika kulturer och under olika tider, helt utan några
indoeuropeiska samband. En sådan kritik har förstås viss relevans, en del föreställningar av detta slag förefaller närmast allmänmänskliga och har helt säkert
möjlighet att uppstå oberoende av varandra, inte minst genom människans
likartade upplevelser av olika fenomen i naturen. Att så pass tydliga och djupgående likheter som det här är fråga om, skulle uppstått genom tillfälligheter
uppfattar vi dock som mindre sannolikt. Det förefaller då väsentligt mera rimligt att de faktiskt kan återgå på mycket gamla gemensamma föreställningar,
kraftfulla och slagkraftiga symbolbilder som därigenom haft stor förmåga att
överleva. Något som naturligtvis i än högre grad styrker detta, är de språkliga
samband som i vissa fall är mycket tydliga. Att dessa skulle uppstått slump94

mässigt och oberoende av varandra, dessutom kopplade till mycket likartade
föreställningar, vore ytterst osannolikt.
En grundläggande utgångspunkt för de ritualer som människor företagit med
utgångspunkt från de föreställningar som beskrevs ovan, är att skapelseprocessen även kan reverseras. I en av Upanishaderna – Aitrareya Upanisad (1.4)
beskrivs, förutom hur kosmos skapas ur delarna av ursprungsvarelsens kropp,
även en antropogoni, i vilken den omvända processen skildras. Där blir kroppen en alloform för kosmos som helhet. Liksom skapelsen sätts samman av de
ingående elementen, kan processen genom reverseringen återupprepas i form
av människans offer, där djurets (eller människans) kropp sönderdelas för att
återföra elementen till skapelsen. Myten om en rituell död och sönderdelning
av en kropp är en berättelse som på ett lättöverförbart sätt kan gestaltas i offerbruket.
Enligt Lincoln är offer den mest framträdande av alla indoeuropeiska ritualer, men med en stor variation i uttryckssätt. Djuroffren har inkluderat olika
husdjur, men också människooffer har förekommit. Vanliga offergåvor har
bestått av mjölkprodukter, jordbruksprodukter och berusningsmedel, såsom
mjöd, vin och pressade narkotiska växtsafter, det som på sanskrit benämns
soma och på fornpersiska hauma. När det gäller djuroffret är kopplingen till
skapelsemyten tydlig. Det vediska offret utförs som en repetition av skapelsen,
något som Lincoln menar har överensstämmelser hos andra indoeuropeiska
folk, även bland germanerna. Tacitus (Germania 39) beskriver exempelvis en
sådan betydelse angående stammen semnones offerbruk (Lincoln 1986:5ff, 41,
50–59). Detta är grundläggande för det indoeuropeiska offrets betydelse. Genom att offerdjurets kropp delas upp i olika beståndsdelar, kan skapelseprocessen återupprepas eller upprätthållas. På motsvarande sätt uppdelas människans
kropp i dess beståndsdelar på kremationsbålet, varefter elementen också återgår till skapelsen.
Ett viktigt element som också härleds till det kosmologiska ursprungsoffret
är elden, liksom den gudom som förknippas med denna. Elden är central som
rituellt redskap, något som är tydligt och väl belagt i den vediska traditionen
och som har mycket starka arkeologiska belägg också i den fornskandinaviska
kontexten. Dyrkan av elden som gudom (agni) är central i den vediska religionen, något som har stora överensstämmelser i andra indoeuropeiska kontexter. Enligt det vediska och forniranska synsättet är elden en verksam substans
överallt i kosmos. Elden är det fruktsamma elementet i kosmos; i himlen, stormen och jorden, liksom i mannen och kvinnan (Edsman 1987a:343 ff; jfr Kaliff
2011:51–62). Elden betraktades inte enbart som en gudom i sig själv, utan på
samma gång också som en gudomlig budbärare. Själv en gud, är Agni också den
som överför offergåvorna till de andra gudarna. Namnet Agni är klart indoeuropeiskt till sin karaktär och kan jämföras med ignis (latin), ogon´ (ryska), ugnis
(litauiska), etc. Agni föds, enligt vedisk föreställning, ur trästyckena i den eldborr som används när rituell eld antänds. Han finns även i himlen, i blixten och
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solen, men också i vattnet, såväl i regnet som i sjöar och floder. Dessutom hör
han samman med den domesticerade sfären av tillvaron, med hemmet, familjen, släkten och stammen, och är därmed också kopplad till röjningen för betes- och jordbruksmark (Staal 2001:73, 99; jfr. Parmeshwaranand 2000:40–48).
Agni och Soma utgör gudar som uppträder som ett kompletterande par i
offerritualerna. Båda är centrala i den vediska religionen och Soma utgör på
samma gång en gudom och en växt, och i synnerhet den vätska/dryck som
utvinns ur en speciell växt. Att det ursprungligen avsett en hallucinogen sådan
anses klarlagt, men inte vilken art det handlar om. Sedan lång tid tillbaka har
de vediska ritualisterna använt substitut för den verkliga växten. I Rigveda
betraktas Soma som livets elixir, en dryck för odödlighet, och oersättligt för
såväl människor som gudar (Flood 1994:43; Parmeshwaranand 2000:611ff; Staal
2001:105ff ). Det finns flera starka indikationer på förekomsten av rituell dryck
också i det förkristna Skandinavien. Vatten och vätska som komplementär till
elden, och som viktigt element som omvandlas i den kokande kitteln och där
transformerar och omvandlar också andras substanser, gör som vi sett ovan
också vätska och dryck djupt symboliska på ett generellt kosmologiskt plan.
Dryckeskärl som förekommer i elitgravar alltsedan bronsålder har tolkats som
tecken på ett ritualiserat drickande inom ett högre socialt skikt i samhället
(jfr. Kristiansen 1998:170ff ), en ritualtradition med uppenbart lång kontinuitet
framåt.
De vediska ritualerna utförs på olika komplex nivå och i olika sammanhang, från mera vardagliga till mycket omfattande ceremonier vilka tar stor
förberedelsetid i anspråk och åtskilliga dagar för genomförandet. En av de mera
enkla ritualerna består av ett eldoffer till Agni (agnihotra), vilket utförs av
en präst i en rituell hägnad i hemmet hos den som vill utföras offret. Tre eldar behövs, vilka installeras på altare gjorda av bränd lera, ett material där
elementen eld, jord, luft och vatten förenats och transformerats. Altaret för
hushållselden är runt och beläget i den västra delen av inhägnaden, medan
offeraltaret är kvadratiskt och beläget i den östra delen. Det södra altaret är
halvcirkulärt (Staal 2001:40–41; Tachikawa, Bahulkar & Kolhatkar 2001). Till
de olika altarnas funktion fanns ytterligare symboliska kopplingar till de olika
elementen. Den forniranska eldritualen är i många avseenden lik den vediska,
inte minst när det gäller utformningen av altare. Eldar installeras på tre altare
enligt samma mönster som i vedisk ritual. På liknande sätt som i vedisk och
forniransk tradition fanns i Rom ett cirkulärt altare för Vesta (aedes rotunda),
men också templa quadrata. Grekerna hade ett runt hushållsaltare på vilket
offrades mjölk och honung, samt ett större, kvadratiskt som användes för djuroffer (Edsman 1987b:223; Staal 2001:93, 125ff ).
Den sakrala elden och ritualerna kring denna tycks ha stor betydelse i olika
indoeuropeiska kulturtraditioner. På samma sätt förefaller de olika altarformer
som kopplas till dessa ritualer, och därmed till den grundläggande kosmologin,
att vara mycket viktiga och seglivade kultredskap. Utgående från detta konsta96

Inom hinduismen finns de vediska altarformerna även bevarade när det gäller kremationsplattformarna, vilka är kvadratiska som ett eldofferaltare. Formen återspeglar det
faktum att kremationen i sig är en människas sista offer. Från Pashupatinath, Nepal.
Foto: Anders Kaliff.

terande så finns det givetvis anledning att söka motsvarigheter till eldofferritualen och även till altarformerna också i den fornskandinaviska traditionen. Med
tanke på kremeringsritualens starka genomslag i det sydskandinaviska området
under loppet av bronsålder, finns stor anledning att också här koppla samman
kremeringens innebörd av offer med andra typer av eldoffer och eldritualer.

Gravmonument och offeraltare – besläktade
rituella redskap
Som vi poängterat ovan, finns vår egen kulturs syn på de döda och begravningsritualen alltid med i våra tolkningar, antingen vi ifrågasätter den eller ej.
Den styr omedvetet även vad man som arkeolog anser vara en rimlig tolkning.
Viktigt för att vidga begrepp och tolkningsperspektiv, är därför att medvetandegöra själva osäkerheten i tolkningarna. Det är exempelvis inte självklart att
stensättningar och andra ʻgravformer’ primärt har haft en funktion som ens påminner om det vi i vår tid förknippar med gravbegreppet (jfr. Kaliff 1997:68ff,
2007:75ff ). Även om både vår tids och dåtidens ʻgravar’ har det gemensamt att
de innehåller rester efter de döda, så kan den bakomliggande avsikten skilja sig
väsentligt. Idag ser vi gärna graven som ett vilorum för den döda människans
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kvarlevor, brända eller obrända. Den utgör en stilla och statisk plats. Det finns
dock ingen anledning att tro att detta är en grundregel, giltig även i andra kulturer och tider. Graven kan lika gärna upplevas som platsen för en process,
ett fortgående skeende (jfr. Bloch 1988). Vilorummet i väntan på den yttersta
dagen kan kontrasteras mot tanken om ett ständigt pågående utbyte, där den
döda människans vidare öden sker i interaktion med de levandes värld. Det
finns därför generellt en nära koppling mellan gravformer och altarformer. Såväl i antikens Grekland och Rom som inom den fornindiska, vediska kulturen
kunde altaret ha formen av en gravhög, i vilken offerblod genom ett hål eller
en grop tillfördes den döde. Ursprungligen företogs detta offer på verkliga gravar och ingick då i en kult av förfäderna. Formen på gravhögen överfördes så
småningom som ren altarform (Edsman 1987b:223).
De skandinaviska stensättningar som vanligen benämns ʻgravöverbyggnader’
kan därför också ha paralleller i altarformer i andra indoeuropeiska sammanhang. Stensättningarna uppträder i liknande geometriska former som kan iakttas hos offeraltare i såväl vedisk som forniransk, grekisk och romersk tradition.
Det faktum att en stor mängd stensättningar definitivt också fungerat som gravar i ordets bemärkelse behöver inte alls motsäga altarfunktionen. Såväl gravar
som altare byggs ofta efter samma kosmologiska principer och utformningen
utgör i båda fallen en symbolbild för principerna bakom tillvarons grunder.
Att någon form av kult förbunden med de döda, varit ett inslag i den förkristna skandinaviska religionen (åtminstone under yngre järnålder) har antagits på goda grunder, genom analys av skriftliga källor (Sundquist 2002). Det
finns sedan tidigare tolkningar av att sådan kult varit ett allmänt inslag också
i äldre germanska föreställningar, något som hävdats av bland andra religionshistorikern Jan de Vries (1956:145). Från de skandinaviska länderna, framförallt
från Norge, finns många vittnesbörd från historisk tid om dyrkan av- och offer
på gravhögar intill gårdar. Den norske religionshistorikern Emil Birkeli menade
att graven under förkristen tid rent av var den viktigaste kultplatsen och att en
sten eller trästolpe vid graven fungerat som altare. Ursprungligen skulle det ha
varit den förste bebyggaren på platsen som kommit att betraktas som gårdens
skyddsande och därför blivit föremål för kult. Birkeli menade att kulten av
de döda varit knuten både till gravarna och till boningshuset (Birkeli 1938:56,
183ff; 1944:27). Långt fram på 1800-talet har man i vissa trakter i Skandinavien
offrat kärnmjölk, smör, öl och gröt på gårdens gravhög. Även slaktoffer har
förekommit. Särskilt vid jul brukade man gräva ned matoffer samt hälla öl på
graven, och trodde sig på detta sätt få hjälp till lycka och äring för gården. I de
länge isolerat belägna bygderna i Telemark och Setesdalen i Norge har speciellt
många bruk och folkliga föreställningar konserverats långt fram i tiden (Olrik
& Ellekilde 1926-51:196ff och 242ff ).
De kvardröjande traditionerna i folktron, kan spegla vissa av de föreställningar som var förknippade med de förkristna gravfälten. Det är tydligt att
åtminstone vissa gravar tycks ha varit platsen för offer eller andra ritualer som
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inte endast haft med själva depositionen av kvarlevor att göra. Kopplingen
mellan gravplats och offerplats blir då tydlig. Ritualerna som företas med de
döda kan betraktas som förutsättningen för fruktbarheten och det nya livet
och de utförs utgående från samma kosmologiska grundsyn. Detta öppnar i sig
för ett bredare tolkningsperspektiv, vad gäller anläggningar som påträffas på de
platser vi benämner gravfält. Offer kan ha förekommit på rösen och stensättningar, liksom rituella måltider kan ha beretts i de eldstäder som påträffas intill
depåerna med de dödas ben.
Om man ser hela ritualen kring brännandet av den döda människan enligt
mönster av ett offer, ligger det nära till hands att anta att olika, återkommande ritualer företagits på ʻgravfälten’. Genom att brännas genomgår hela
den döda människan en omvandling i elden. Hon skänks åter till gudarna, dvs.
återförs till sina olika grundelement, och förs tillbaka till skapelsen på ett sätt
som motsvarar det ursprungliga kosmologiska offret, vars kroppsdelar skapar
världen. Elden fungerar som ett medium för omvandling och kommunikation.
Åtgärder som företogs med kvarlevorna samt brännoffer och nedläggandet
av mat, dryck och föremål – det som arkeologiskt generellt betecknas som
ʻgravgåvor’ – kan då tolkas som offerhandlingar, ingående i samma rituella
ram som likbränningen. Offren var ett sätt att upprätthålla kommunikationen
mellan de levande och de döda, eller med gudomar som man föreställde sig
hade särskild betydelse i sammanhanget. Vid ritualen omvandlas det som offras så att någon gudom kan ta emot det, alternativt den döda människan själv
i hennes nya existens.

Spåren efter fornskandinaviska eldoffer
Eldoffer har mera sällan lyfts fram som ett framträdande rituellt uttryck i det
fornskandinaviska samhället, jämfört med kremation. Tolkningen av vissa
större och organiserat anlagda eldstadssystem som rituella uttryck uppfattades inledningsvis som ganska vågad och spekulativ när den framfördes under
1990-talet, med kontinentala fyndlokaler och tolkningar som förebild (t.ex.
Thörn 1996). Även om tolkningar av vissa anläggningar som spår efter eldofferritualer framförts även tidigare (t.ex. Nordén 1925; Bellander 1938), så har ofta
såväl härdar som skärvstenshögar och andra spår efter eldning oftast betraktats
som á priori av profan natur.
Anläggningarna med den i sig intetsägande samlingsbeteckningen skärvstenshögar, uppträder i mycket olika miljöer och är av mycket olika karaktär.
De är särskilt vanliga i Mellansverige och med en majoritet av dateringarna till
bronsålder, men med en betydligt längre kronologisk spridning, från neolitikum fram till yngre järnålder. Såväl dateringsintervallet som skärvstenshögarnas morfologiska variation, talar för att de kan utgöra spår efter ganska olikartade verksamheter. Vissa utgör dock med stor sannolikhet lämningar efter kre99

mationsplatser, eller innehåller material från sådana, medan andra utgör goda
kandidater för en tolkning som lämningar efter komplexa altarkonstruktioner
(Kaliff 1994, 2007: 75–84).
Dessa skärvstenshögar utgörs av konstruktioner med en komplicerad uppbyggnad, exempelvis inre kretsar eller spiraler av sten, stenfundament under
högens fyllning samt depositioner av ben och föremål i olika skikt. I många fall
förekommer depositioner av keramik, föremål med anknytning till metallhantering samt inte minst brända och obrända ben från såväl djur som människa.
En genomgång av 42 skärvstenshögar från Stockholmsområdet, visar exempelvis att omkring 30 % av de anläggningar som daterades till bronsålder innehöll
ben från människa, vilka deponerats på ett sätt som kan tolkas som en gravgömma (Rundkvist 1994: 27). Traditionellt har det funnits en vilja att tolka förekomsten av mänskliga kvarlevor som en sekundär företeelse, ibland i analogi
med återbegravningar i äldre rösen och högar (Rentzog 1967; Hyenstrand 1968;
Wigren 1987). Den engelske arkeologen John Chapman har dock poängterat
att det inte är troligt att mänskliga kvarlevor placerats slumpvis i skräphögar
som inte haft en speciell innebörd. Tvärtom har dessa platser en speciell betydelse. Chapmans exempel från sydosteuropeisk neolitikum och kopparstenålder, visar att även då det rör sig om mycket små mängder benfragment, så har
dessa deponerats utifrån speciella principer. Detta menar han leder till att vi
måste utmana terminologin när det gäller fyndplatser för mänskliga kvarlevor,
vilka ofta tidigare rubricerats som avfallsgropar eller allmänt som kulturlager
(Chapman 2000:145).
Det finns således flera anledningar till att skärvstenshögarna kan tolkas i
termer av kultredskap. Som sådana passar de in i en allmän bild av elden som
ett viktigt rituellt medium, och de visar också i flera fall depositionsmönster
som är tydligt rituella. Innan vi går ytterligare in på tolkningen av högarna
som platser för eldoffer och/eller kremation, finns det anledning att titta på
några av de skriftliga belägg för förkristna kultredskap som finns bevarade i
skriftliga källor från sen förkristen tid och tidig medeltid. I de direkta skriftliga källorna som berör den fornskandinaviska kulten – främst eddadikter och
skaldekväden – förekommer tre olika benämningar för kultplatser; vi, harg
och hov. Vi förefaller vara ett gammalt germanskt ord för helig plats eller helgedom och förekommer i eddadikterna som benämning på gudarnas boningar
samt i skaldedikter som benämning för verkliga kultplatser. Begreppen harg
och hov nämns ofta tillsammans men har till sitt ursprung skilda betydelser.
Med hov avses troligen både kultplats och stormannagård i yngre järnålderns
tradition, medan harg tycks kunna syfta på en klippa, en markerad häll men
även en sten eller träkonstruktion. Ett tolkningsförslag med utgångspunkt från
det skriftliga materialet, är att harget som kultredskap utgjort ett offeraltare
av sten, beläget i det fria, alternativt en speciell naturplats som använts för
kult, i form av en sten, ett berg eller en stensamling (Hultgård 1996:29ff; jfr
Vikstrand 2001).
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Ett möjligt tolkningsproblem när det gäller att jämföra anläggningar från
yngre bronsålder med harg som nämns i den sena förkristna traditionen, utgörs
naturligtvis av det långa tidsavståndet. Å andra sidan behöver detta inte vara
så problematiskt som det först kan förefalla. Det är rimligt anta, att den förkristna kulten i Skandinavien utgjorde en stark och kulturellt sammanhållande
företeelse, med stor livskraft och förmåga att bevaras relativt intakt under lång
tid. Viktiga kultplatser och rituella bruk ändras sällan lättvindigt, utan utgör
vanligen mycket seglivade företeelser. Förändringar över tid kan innebära att
den sorts stenkonstruktion som hargen utgjorde förvisso förändrades, men inte
nödvändigtvis att dessa förändringar var så genomgripande att inte ursprunget
kan spåras. Såväl vissa stensättningar med hittills otolkad funktion som anläggningar med bränd sten finns i kontinuitet ända fram till den förkristna tidens
slut, även om de inte är identiska till sitt utförande. Man kan också missledas
att tro att det borde påträffas åtskilliga väldefinierbara liturgiska föremål invid
ett offeraltare, något som dock inte nödvändigtvis behöver vara fallet. Offer
och offer av mat och dryck ger knappast särskilt tydliga spår och detsamma
gäller olika former av brandoffer. Vid ett brandoffer bestående av organiskt
material, kommer endast sot och aska att finnas kvar, vid sidan om eventuella
benrester. Sot och aska stannar inte heller på platsen utan först bort av väder
och vind, om den inte deponeras i ett skyddat läge relativt snart efter förbränningen.
Typexempel på skärvstenshögar i en tydligt rituell miljö från yngre bronsålder kan hämtas från grav- och kultplatsen vid Ringeby i Östergötland, undersökta 1993–94 (jfr Kaliff 1996, 1997). Här påträffades fyra skärvstenshögar, belägna parvis i två grupper. Invid båda dessa grupper påträffades också
omfattande spår efter eldning: utbredda sotlager, depositioner av brända
människoben, härdgropar samt tydliga tecken på att det intill- och underliggande berget spräckts av eld. Olika ritualer innefattande eld tycks ha förekommit på platsen under relativt lång tid, från ca 1000 f.Kr. fram till ca 400
f.Kr. Invid skärvstenshögarna i sydvästra delen av lokalen fanns ett stort stenblock placerat, något kubformat med ca 2 meter sida. De vertikala sidorna
var delvis sönderspruckna av eld. Blockets vikt bör ha uppgått till flera ton
(vilket framgår tydligt av dokumentationen, även om ingen vägning gjordes)
och det var förflyttat och placerat över en större härdgrop, sammanhörande
med en underliggande nivå som inkluderade ett stenfundament och ett sotigt kulturlager. Invid blocket påträffades resterna efter minst fem keramikkärl, vilka blivit medvetet förstörda genom att krossas med stenar. Blocket
gav ett ʻaltarlikt’ intryck både genom sin placering, liksom genom den rituellt deponerade keramiken. Exempel på liknande anläggningskomplex med
skärvstenshögar, stenblock och keramikdepåer finns från flera andra fyndplatser i östra Mellansverige, exempelvis Igelstaberget i Östertälje socken
(Hyenstrand 1966) och Hallunda i Botkyrka socken (Jaanusson, Löfstrand &
Vahlne 1978), båda i Södermanland. Liksom från den rituella hägnaden vid
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Skärvstenshög med spår efter kremationer och möjliga eldoffer, från Ringeby i Kvillinge socken, Östergötland. Foto: Anders Kaliff.

Odensala (Olausson 1995) och från Nibble i Tillberga socken (Artursson,
Karlenby & Larsson, F. 2011), de senare två belägna i Uppland. Nibble utgör
den hittills största arkeologiskt dokumenterade rituella platsen från yngre
bronsålder i Sverige, undersökt 2007, med tydliga tecken på att elementen
sten, eld och vatten varit av central betydelse, såväl för valet av plats som för
de rituella uttrycken.
En mera specifik tolkning av altare i skandinavisk arkeologi har varit relativt
sällsynt förekommande. Det har funnits en sorts rädsla eller åtminstone avvaktande hållning inför användande av religionsvetenskaplig terminologi vid vissa
tolkningar. Onödigt ofta används svepande beteckningar som ʻliminala platser’,
ʻsymboliska markörer’, ʻmultifunktionella platser’ etc. Kanske denna tendens
att tolka kosmologi och religion utan att i första hand använda vedertagen
terminologi och definitioner, ibland hindrar arkeologer från att se vad de verkligen tolkar. Ett exempel kan vara Susanne Thedéens i sig mycket spännande
och intressanta tolkning av skärvstenshögarna (2004). Hon beskriver dem som
anläggningar vilka kan ha stått för en kommunikation mellan olika sfärer i
tillvaron, och därmed ha utgjort representanter för själva livet. Detta skulle
kunna vara en god beskrivning på ett offeraltare, men det är en term som hon
inte använder.
102

Eldofferritualerna och elementen
Materialet som återfinns i skärvstenshögar, inte endast den eldpåverkade stenen, förekommer även i andra sammanhang. Brända och krossade ben från
människa påträffas i varierande omfattning i olika typer av anläggningar, bl.a.
stensättningar, gropar och brandlager. Sådana anläggningar får då vanligtvis en
rituell tolkning, genom närvaron av mänskliga kvarlevor. I motsvarande sammanhang påträffas även andra typer av brända och/eller krossade material;
djurben, keramik, metallfragment och ibland även matrester. Det överlägset
vanligaste material som påträffas och som utsatts för behandling med eld är
dock sten, det huvudsakliga innehållet i skärvstenshögarna. Oftast har dock
bränd sten tolkats utifrån väsentligt annorlunda perspektiv än annat material
som fått samma behandling.
Borde vi inte som arkeologer oftare ställa oss frågan om inte stenen egentligen är bränd i en högst medveten process, liksom de brända benen. Var inte
bränd sten just vad man ville åstadkomma? Om man lagt ned möda på att
bränna den döda människans kropp och vissa föremål, utfört olika brandoffer
samt uppfört komplicerade rituella monument, varför vore det då märkligare
om man också brände sten av rituella skäl? Det för arkeologer alltid grundläggande ställningstagandet; huruvida vi är ute efter att studera det förflutna på
ett förutsättningslöst sätt eller endast att projicera vår tids förutfattade meningar, är således viktigt att göra här.
Utifrån ett jämförande perspektiv kan det finnas anledning att tro att sten
har bränts i rituellt syfte för ʻdess egen skull’, i analogi med hur den döda kroppen sönderdelas av elden vid kremeringen. Den eldspruckna stenen som täcker
skärvstenshögens inre struktur, kan ha uppfattats som ett synbart tecken på att
elden fötts ur stenen, på liknande sätt som de brända benen var ett påtagligt
bevis för att människan delats upp i olika beståndsdelar (jfr. Kaliff 1999). Detta
skulle då även kunna ha en principiell likhet med det elementtänkande som
ligger till grund för uppförandet av bl.a. vediska eldofferaltare, där elden – Agni
– anses födas på altaret. Där avspeglar såväl konstruktionen som byggmaterialet den kosmologiska skapelsemyten. I det tegel som används för att bygga altaret, finns elementen jord, vatten och eld sammanförda, något somt har en djup
symbolisk betydelse. Om skärvstenen skapas genom att sten hettas upp och
sedan spräcks med vatten, får man ett material som kan upplevas bestå av en
liknande kombination av element: berg, vatten, eld och kanske även luft. Med
ett sådant synsätt får den brända stenen ett betydligt större symbolinnehåll än
ʻvanlig’ sten och utgör inte längre samma material.
För en tentativ tolkning av en liknande syn på elementen, ingående i en
avancerad ritual, är därför skärvstenshögarna mycket intressanta. Här är det
enkelt att se en symbolik som kan motsvara den som åskådliggörs i det vediska
eldoffret. Eld tillsammans med vatten spräcker stenen mera effektivt än elden
ensam, vilket kan upplevas som att elden och vattnet i förening frigör kraft
från stenen och berget. Skärvstenshögar har, förutom deras koppling till eld,
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också en anknytning till vatten. För detta talar dels deras topografiska lägen,
dels det faktum att åtskillig sten i sådana högar förefaller vara spräckt i vatten. Effekten då vattnet sammanfördes med den glödheta stenen, kan ha varit något man rituellt eftersträvade. Såväl ljud som synintrycket av föreningen
mellan vattnet och den glödheta stenen, kan upplevas som levande bevis för
elementens förening och förändring (jfr. Runcis 1999). Om vatten har tillförts
skärvstenshögen i fornskandinavisk ritual så skulle det kunna motsvara den
symboliska vätska som tillförs altaret i den vediska ritualen, varigenom regn
och fruktsamhet anses skapas. Som nämndes ovan, byggs det stora altare som
ingår i denna ritual av lertegel. Dessa bränns i ugn, liksom de lerkärl i vilken elden transporteras under ceremonin. Genom lerans transformation i elden anses
Agni bli verksam i materialet i båda dessa fall. Eldens verkan på materialet är
därför ett centralt och betydelsebärande moment (Staal 2001:94, 130). Kärlen
skulle, sett ur denna aspekt, kunna ha direkta motsvarigheter i skandinavisk
tradition, medan altarkonstruktionen av bränd lera inte lika självklart har det.
Bränd sten, särskilt i kombination med vatten, får dock en liknande symbolisk
betydelse. I båda fallen omvandlar elden ett eller flera andra element och förenas med dessa.
Vattnets och vätskans betydelsefulla roll som ett av de ursprungliga elementen, kan också ha ett fysiskt uttryck i hur vissa skärvstenshögar har anlagts i
landskapet, också i kombination med andra element och zoner i den fysiska
geografin (Runcis 1999). Genom placeringen i landskapet kan de rituella elementen uttrycka kosmologiska principer och göra landskapsrummet till en
illustration av ordningen i kosmos. Att bränd sten använts rituellt för att uttrycka kosmologiska föreställningar, kan som vi visat ovan lyftas fram som en
möjlig tolkning av vissa skärvstenshögar. Såväl stenen i sig som eldens och vattnets inverkan, kan tolkas i termer av en skapelsemyt av den typ som återkommer i olika indoeuropeiska sammanhang, där olika element finns inneslutna i
varandra och övergår i andra former. Genom skärvstenshögarnas placering i
landskapet ges då ytterligare associationer till olika kosmologiska nivåer.
Elden som ett av de grundläggande elementen har också en speciell anknytning till berg och stenar. Samtidigt som elden utgör ett eget element så finns
den också inneboende i andra sådana. Den utgör här ett särfall, eftersom den
också står för omvandlingen av element till andra former. Ett grundläggande
sätt att göra upp eld, är genom att slå sten mot sten eller metall mot sten.
Gnistan föds då på ett påtagligt sätt direkt ur stenen. Erfarenheten av att elden
föds ur trä och sten, kan vara en bakomliggande orsak till uppfattningen att de
olika elementen kan övergå i varandra och att elden finns inneboende i andra
element. Upplevelsen av att elden finns dold i andra material kan då förstärka
föreställningen om att tillvaron består av ett begränsat antal element av vilka
allt är sammansatt. Det nya livet kan ha ansetts emanera från graven som stenkonstruktion, på samma sätt som eld kunde skapas ur stenen. Graven som konstruktion kan då uppfattas som en ʻkropp’ för den fria själen att ta sin boning i
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eller återvända till. Enligt det tolkningsperspektiv vi diskuterar här, är det dock
rimligare att samhörigheten med stenen varit än mera direkt; att den verkligen
uppfattats som en alloform för en del av människan (Kaliff 2007:121–134).

Astu och kungens kropp
Vi har tidigare nämnt att kremering möjliggör begravning av större eller mindre mängder brända ben på en mängd olika platser, liksom annan fortsatt rituell användning av de brända kvarlevorna. Man kan därför säga att brandgravskicket inte endast handlar om en enda, utan i själva verket om flera olika
begravningsformer som tillsammans utgår från en kosmologisk helhet. Detta
får ett tydligt uttryck i en del av den hinduistiska kremationstraditionen, i en
ritual som benämns Astu-ritualen (se foto s. 82). Det hinduistiska gravbålet
består vanligen av fem lager ved, där varje lager symboliserar ett av de grundläggande elementen i kosmos. Den döda människan kremeras i elden och går
därigenom till såväl elden och luften, varefter askan rakas ned i flodens vatten.
Vid kremeringen frigörs också den gåtfulla substans som brukar benämnas eter
eller det femte elementet. Ett element saknas då – jorden. Jordelement hanteras dock på ett speciellt sätt, genom en liten del av den döda människan som
benämns astu, en liten obränd del av kroppen. Den kan antingen tas om hand
före antändandet av gravbålet eller mera vanligt i slutfasen av själva eldbegängelsen, dock innan kroppen helt förbränts. Denna lilla obrända del begravs
i flodbädden, och markerar därmed att en del av den döda kroppen också
återgår till elementet jord. Att förena kroppens olika element med sina grundformer, utgör en del i en prokreativ ritual med avsikten att underlätta för det
nya livet – att hjälpa den kosmologiska skapelseprocessen (Kaliff & Oestigard
2004, Oestigaard 2005).
Kremering möjliggör komplexa dödsritualer, på flera olika plan. Det finns
förstås ett stort antal möjliga exempel på detta. Vi ska här illustrera med ännu
ett sådant, dock av mera ovanligt slag. Det handlar om de kungliga kremationer som tills helt nyligen utfördes i Nepal. Den sista hinduistiska kremeringen
av en kung i Nepal, ägde rum 2001. Sedan dess har monarkin ersatts av en
republik (2008). Begängelseritualen år 2001 föregicks av att dåvarande kung Birendra dödades i en mycket uppmärksammad palatsmassaker den 1 juni 2001.
Helt enligt traditionen fick han en statlig begravning med kremering redan
dagen efter attentatet. Kungen betraktades traditionellt som en inkarnation
av Vishnu – en av de tre viktigaste hinduistiska gudarna. Som en del i en flera
hundra år lång tradition åtar sig en av kremationsprästerna en mycket speciell
roll i dessa dödsritualer, som så kallad katto-präst.
Katto betyder ʻnågot som inte är värt att äta’ – i detta fall en del av kungens
kropp, företrädesvis delar av hjärnan. Katto-prästen betraktas som någon som
äter synd, orena delar från den döde kungen. Genom att äta det ʻoätliga’ går han
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Den 75 år gamla Brahminprästen Durga
Prasad Sapkota – Kung Birendras kattopräst. Foto: Kantipur Publications 2002.

från att vara en högkastig brahmin, till att bli mycket oren, till och med mera
oren än de mycket lågkastiga. Han blir till en kastlös människa, utanför de vanliga grupperingarna. Den här ritualen, där prästen fysiskt ska inkorporera något
av den döde kungen i sin egen kropp, ansågs dock mycket viktig för att ge den
avlidne kungen frälsning och positivt evigt liv i det hinsides. Under tiden efter
kremeringen bodde katto-prästen i kungens palats, brukade kungens kläder
och andra ägodelar. Den viktigaste delen i ritualen var dock att fysiskt äta något
av den döda kungens kvarlevor vid en speciell måltid.
Genom att agera och bete sig som den döde kungen, blev prästen inte endast
en symbol för denne, han ansågs identisk med kungen. Prästen upptog således
den döde kungen i sin kropp – blev identisk med honom – och exempelvis
gåvor som gavs till honom ansågs föras över till kungens nästa liv i en annan
sfär. Den elfte dagen i sorgeperioden efter kungens död genomfördes den måltid då prästen inmundigade delar av den dödes kropp – katto. Måltiden ska
traditionellt bestå av 84 olika rätter, men denna gång innehöll ritualen inte fullt
så många. Intervjuad i efterhand, insisterade prästen på att det i själva verket
handlade om en vanlig måltid som han tillrätt utan att tillföra rester av kungens
kropp. Kremationsprästerna som kremerade kungens kropp, hävdade dock att
säkerhetsvakter hade dykt upp under begängelseritualen och tagit mindre delar av kungens aska, vilken därefter ska ha tillförts katto-prästens måltid utan
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Katto-prästen rider ut ur
Kathmandu på ryggen av en
elefant. Foto: Kantipur Publications 2002.

att han var medveten därom. Oavsett vad som faktiskt hände, ansågs prästen
efteråt vara så oren att folkmassor kastade stenar och tomater på honom när
han traditionsenligt red ut från Katmandu på ryggen av en elefant. Enligt den
ursprungliga traditionen ska prästen efter genomförd ritual förvisas ur landet
på detta sätt, för att inte återkomma. Det senare efterlevs dock inte i våra dagar, utan prästen återvände till sitt hem i Kathmandu. Hans liv blev sig dock
inte alls likt. Tragiken för just denna katto-präst, som båda författarna träffat
och gemensamt intervjuat, ökar genom att han dessutom blev lurad på en del
av den ersättning han skulle ha haft rätt till efter att ha genomfört ritualen.
Det pris han själv betalade, sin statusfyllda kasttillhörighet som brahmin, var
mycket högt (Oestigaard 2004b, 2005, Kaliff & Oestigaard 2008).
Förutom de ritualteoretiska aspekterna om hur och varför en ritual kan anses fungera, även då prästen som utförde den blev lurad och ritualen kanske
inte ens innehöll ett av de mest centrala elementen (nämligen delarna av kungens kropp i den rituella måltiden), så finns det också andra intressanta aspekter
som både katto- og asturitualerna belyser.
Kremering möjliggör en hög grad av flexibilitet i dödsritualerna. Den döda
människan kan ingå i en mängd olika sfärer, samtidigt som samtliga dessa speglar en större kosmologisk helhet. Utgående från betydelsen av en eldbegängelseritual, behöver det inte alls vara själva gravläggningen som utgör det mest
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betydelsefulla inslaget. Att vi som arkeologer så ofta betonar just denna, kan i
hög grad vara en avspegling av kristet gravskick, och det som är centralt i vår
egen tids västerländska tradition.
Flexibiliteten i kremationsbruket i sig, men också dödsritualer i allmänhet
tillåter många olika betydelsebärande inslag, utgående från olika premisser,
som ålder, kön, dödsorsak etc. Ritualerna kan därför komponeras olika med
utgångspunkt från en variation av sådana premisser, fast ändå ingående i samma
övergripande kosmologiska ramverk. Under de flesta tidsperioder kan man
mycket riktigt också finna en stor variation i utförandet av övergripande dödsritualer. Om målet är ett speciellt tillstånd och en existens i eftervärlden som
anses särskilt eftersträvansvärld, så kan olika ritualer skräddarsys med utgångspunkt från ett tänkt behov. Detta behov kan då variera med utgångspunkt från
exempelvis dödsorsak, ålder, kön och samhällsposition m.m. Den övergripande
kosmologiska förståelsen för hur man kan maximera och förbättra existensen
efter döden uttrycks ofta med hjälp av olika myter. Dessa kan ge förklaringar
till exempelvis att parallella gravskick som inhumation och kremation förekommer under samma tid och i samma miljö, liksom varför förekomsten av
gravgods och utformningen av gravmarkörer varierar. Det finns då sällan någon
gemensam form som alltid passar. Med utgångspunkt från eskatologi och kosmologi är i själva verket varje ritual unik och anpassad till en given situation,
även om samtliga sådana ritualer ändå får sin grundstruktur med utgångspunkt
från ett övergripande kosmologiskt ramverk (Kristoffersen & Oestigaard 2008).
Ur ett sådant perspektiv utgör kremation på flera sätt en speciell begängelsetradition, eftersom den i hög grad öppnar upp för en rad olika för- och
efterbehandlingar av kvarlevorna från den döda människan. Därigenom skapas
förutsättningar för en omfattande rituell repertoar, inte minst genom att benen
och askan som lätthanterliga och oförgängliga reliker kan användas i ritualer
som överskrider de rena dödsritualerna. De dödas kvarlevor kan då fragmenteras, delas upp och brukas aktivt också i andra rituella sammanhang och betydelser än de som har med död och begängelse att göra.
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Kapitel 9: Fragmentering av de döda

Döden och malningen – förintandet av kroppen
När man betraktar det ofta mycket begränsade beninnehållet och de till synes
oansenliga gravgömmorna i skandinaviska brandgravarna från yngre bronsålder
och äldre järnålder, passar detta väl in på en tradition där sönderdelningen och
transformationen av den döda kroppen är de väsentliga momenten. Som visats
genom bland annat Per Holcks analys, så finns endast sällan hela den förväntade
benmängden med i graven. Med tanke på detta, kan det framstå som förbryllande att man sällan finner andra depositionsplatser.
Den relativt sparsamma förekomsten av väldokumenterade bålplatser på
äldre järnålderns gravfält kan också verka förbryllande vid ett första påseende.
Att endast få rester efter själva bålet vanligen kan påvisas, är dock i sig inte
gåtfullt. Vid en fullständig kremation, där bålet får brinna ut, återstår endast
fin aska och de brända benfragmenten. Askan förs lätt bort av vinden, men kan
också medvetet ha avlägsnats och placerats på något annat ställe. Betraktar man
de vedisk-hinduistiska kremationerna, så förpassas såväl de brända benen som
bålresterna vanligtvis ned i floden.
Utifrån de generella resonemang som vi för här, ligger det nära till hands
att anta att benen också inom den fornskandinaviska traditionen placerats i
vattnet eller på andra ställen som symboliserade grundelement till vilka kroppen skulle återgå. Att sammanföra de brända benen med vatten kan i så fall
ha haft en rituell betydelse i linje med hur skärvstenshögarna kan tolkas. Genom ʻavkylningen’ av benen i vattnet, kombineras de med ytterligare ett av
de grundläggande elementen. En praktisk konsekvens blir förvisso att benen
spricker ytterligare och blir sotfria, vilket dock inte behöver vara det primära
syftet. Det är rimligt att anta att en del ben, kanske merparten, lämnas i vattnet medan endast de delar som ska deponeras i andra sammanhang tas upp
igen. Inom arkeologin har därför möjligen oproportionerligt stort fokus lagts
på gravformerna och de kända platserna för deponerat material i jorden. Själva
kremationen samt alternativa depositionsplatser för ben kan ha haft den mest
centrala betydelsen. Sannolikt är det endast vid en sammantagen tolkning av
processen; kremation, krossning, uppdelning, deposition, som en större förståelse av de bakomliggande föreställningarna kan nås.
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Benen spricker redan när de kremeras, men inte i så hög grad som benmaterialet i gravgömmorna vanligen visar. En mera omsorgsfull krossning tycks således ha företagits. Bränning och hastig avkylning i vatten eller luft räcker inte för
att förklara den fina krossningsgrad som i många fall har åstadkommits. Ofta är
benen fint krossade till en jämn storlek men olika krossningsgrader förekommer. En hög grad av fragmentering kan uppstå genom elden i sig och det behövs i alla händelser inga stora krafter för att krossa de brända benfragmenten
ytterligare, särskilt inte om det sker medan de fortfarande är varma. Det finns
dock tecken på att benen i åtskilliga gravar är medvetet krossade efter att de
kremerats. Något som talar för detta är att benen inom samma gravgömma ofta
har en överensstämmande fragmenteringsgrad. Efter bränningen av kroppen
skiftar fragmenteringsgraden mellan olika typer av ben. Man har alltså därefter
anpassat benen till en bestämd storlek.
Det är i detta sammanhang intressant att notera att de ben som påträffats
utspridda, eller i benlager och bengropar ofta är minst lika fint krossade som
de man påträffar i urnor. I åtskilliga urnegropar och urnebrandgropar är benen
mindre krossade än i exempelvis benlager. Det förefaller alltså inte vara de
praktiska skälen som varit avgörande för behandlingen av benen efter kremationen. Krossningen och den övriga behandlingen bör istället ses som en del
av ritualen. En rimlig tolkning är då att krossningen utfördes för att ytterligare
markera förstöringen av kroppen. En sådan ritual skulle stämma väl med den
syn på döden som finns i andra äldre indoeuropeiska traditioner, inte minst i
den vediska, där döden framställs just som en sönderdelning av en helhet, en
fragmentisering och nedbrytning (Lincoln 1986:119).
Synen på åldrandet och döden som en process i likhet med varje annat sönderfall i kosmos, är grundläggande i äldre indoeuropeisk tradition. Ur denna
föreställning emanerar det tänkesätt som styr utformningen av de ritualer som
utförs kring den döda människan. Här finns även intressanta språkliga kopplingar, vilka visar hur djupgående och grundläggande synsätt som speglas. Den
syn på döden som kan spåras i såväl språk som i ritualbruk, är väl belagda i
olika indoeuropeiska traditioner och har stor betydelse för hur vi bör förstå
också fornskandinaviska arkeologiska lämningar. Det gäller såväl behandlingen
av kroppen, med sönderdelning genom bränning, fragmentering och uppdelning av de fysiska resterna av kroppen.
Det indoeuropeiska verbet ‘mer- kombinerar betydelsen ʻatt dö’ med betydelsen ʻatt sönderdela i små beståndsdelar’. I ordet för ʻatt dö’ återfinns denna
kombination av betydelser i olika klassiska indoeuropeiska språk, t.ex. i sanskrit; marate, avesta (fornpersiska); miryeite, hittitiskan; me-ir-ta, latin; morior,
litauiska; mìrtšu. I den andra betydelsen, att krossa, mala eller sönderdela, återkommer samma form också i olika indoeuropeiska språk: sanskrit; mrnāti, hittitiska; marriattari, latin; mortārium (jfr svenska; mortel, engelska; mortar), fornnordiska; merja. Enligt Bruce Lincoln har dessa semantiska sammanhang stor
betydelse för förståelsen av hur döden tolkats i indoeuropeisk tradition. Döden
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som fenomen betraktas som upplösningen av en komplext sammansatt helhet,
genom kroppens gradvisa förfall under livet och slutligen genom döden och
begängelseprocessen. Ur ett sådant betraktelsesätt emanerar tankarna om en
separation i kropp och själ, men också föreställningar om en mera komplicerad sönderdelning i olika beståndsdelar som också fortgår efter döden (Lincoln
1986:119; för en arkeologisk tolkning se Kaliff 2007).
Om man antar att eldbegängelsens ursprungliga syfte därför varit att separera människan i hennes olika beståndsdelar, kan det ha betraktats som fördelaktigt om så stor del som möjligt frigjordes. Kopplat till detta kan i så fall ha förekommit föreställningar om att omfattande rester efter den gamla existensen
var av ondo, vilket har paralleller i de äldre indoeuropeiska föreställningar som
via fornpersisk religion renodlats inom zoroastrismen (Stausberg 2005). Mängden aska och ben efter kremeringen kan då vara ett mätvärde på hur mycket
ʻorenhet’ som fanns hos den döde. En reningsprocess kan ha ansetts ske i jorden,
i luften eller på bålet. På samma sätt som inom zoroastrismen betraktas den
materiella världen också inom manikeismen som ondskefull och skapad av
en demon. Det enda försonande i den materiella skapelsen är de partiklar av
ljus som anses inneboende i materien. Efter döden och sönderdelandet av den
jordiska kroppen frigjordes dessa ljuspartiklar från sin fångenskap inom materien (Lincoln 1986:9). Även i den grekiska mytologin betraktas elden som ett
medium, vilket tar bort det dödliga och befriar det gudomliga.
I de vediska texterna anses inte kroppen oren i sitt grundtillstånd, men de
mänskliga förhållandena är vanligen orena. En helt perfekt människas kropp
skulle enligt detta resonemang brinna helt utan aska. Askan och benresterna
från bålet representerar det orena i människan (Thomas 1987:452ff; Staal 2000
(1983): 77ff ). Inom dagens hinduism uppfattas detta på ett delvis annorlunda
sätt. Elden bränner bort köttet från kroppen, vilken betraktas som fylld av
orenhet. Slutprodukten efter kremationen, askan, uppfattas dock som ren och
refereras ofta till i sin helhet som ‘ben’. Benen i människans kropp anses vara
en produkt av faderns sperma och när askan (det manliga) överlämnas till de
heliga flodernas vatten (det kvinnliga) så uttrycker detta ett symboliskt, livgivande samlag. Livet återuppstår på så sätt genom döden och de ritualer som
företas med de döda (Parry 1994:188). En och samma sorts kvarleva kan på så
sätt få delvis olika kosmologisk tolkning inom en och samma tradition, med en
förändring över tid.
Den grundläggande indoeuropeiska kosmologin erbjuder en mycket god utgångspunkt för en tolkning av varför de brända benen sönderdelats ytterligare.
Fragmentering, dvs. en fysisk gestaltning av en vidareutveckling av innebörden i
själva dödsbegreppet, kan ha kombinerats med en distribution av de kroppsliga
resterna i överensstämmelse med uppdelningen av det kosmologiska offret. Av
betydelse i sammanhanget är de fynd från gravarna, vilka kan visa att sönderdelningen av benen varit en viktig ritual i fornskandinavisk tradition, och att
malning och krossning generellt haft en stark symbolik knuten till gravskicket.
111

Malstenslöpare och malstenar, liksom mortelstenar, intar en särställning bland
gravfynden från yngre bronsålder och äldre järnålder. De är i flertalet fall hela
och fullt användbara till sitt ursprungliga syfte som arbetsredskap, varför det
inte är fråga om kasserade arbetsredskap som fått en sekundär användning som
byggnadsmaterial. De påträffas ofta i packningen till stensättningar på ett väl
synligt sätt, alternativt i nära anslutning till gravgömmorna. Förutom i mera
väldefinierade gravanläggningar, är malstenar också vanliga i skärvstenshögar.
En möjlig tolkning av malstenarnas närvaro är att de använts just vid sådan
krossning av de brända benen som diskuterades ovan (jfr. Kaliff 1992, 1997,
2007). Visserligen behövs knappast ett så kraftfullt redskap för detta arbete,
men stenarnas tidigare funktion kan ha gjort att de också innehållit ett mycket
starkt symbolvärde. Förekomsten av gravgömmor med fint krossade brända
ben, med knackstenar nedlagda, gör det rimligt att ibland tolka dessa som redskap för rituell krossning av benen.

Rituell uppdelning och utplacering
Som vi sett ovan, var upprepningen av skapelseakten en mycket viktig del
av den indoeuropeiska offertraditionen. Varje offerritual utfördes enligt ett
mönster som avbildade myten om kosmos skapelse, genom att föra delar från
mikrokosmos (den offrade kroppen) till makrokosmos och därigenom hjälpa
tillvaron att upprätthållas och regenereras. Med ett motsvarande synsätt på
begängelseritualen, så har behandlingen av de dödas kroppar kunnat tillskrivas
samma betydelseinnehåll.
Upprepandet av den kosmogoniska akten har i offret också kunnat kombineras med den sociogoniska, vilket finns belagt i flera exempel. Så menar
Bruce Lincoln att det förhållit sig med ett av de äldsta och mest betydelsefulla
forntida italiska offren, som förekom även under romersk tid men med ett
ursprung redan innan Roms makt utvecklades: Feriæ Latinæ. Denna offerfest
utfördes på ett högt berg och medlemmar från ett flertal städer/samhällen
deltog. Offret kulminerade med ett tjuroffer, där offerdjuret sönderdelades och
dess kött distribuerades enligt strikt kodifierade och hierarkiska system. Att
vara med och dela på resterna av offerdjuret markerade tillhörigheten i kollektivet, det latinska folket. Samma mönster, där offret återupprepar kosmogonin,
fanns också inom den forniranska traditionen. Kosmologi och eskatologiska föreställningar tycks ligga bakom varje form av offer inom zoroastrismen, där offret upprepar skapelsen och samtidigt hjälper den mot sin slutliga restaurering
till ursprunglig renhet och perfektion. Också i tidiga skildringar från det iranska området framträder djuroffer, där kroppen sönderdelas enligt de återkommande indoeuropeiska principerna för skapelsemyten (Lincoln 1986:44–53).
Den äldsta och även mest berömda skildringarna av ett förkristet germanskt
offer, det som Tacitus skildrar hos stammen Semnones (Germania 39), visar
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samma grundläggande struktur. Här beskrivs en offerakt i form av sönderdelning av en mänsklig kropp. Exakt hur denna kropp sönderdelas beskrivs inte.
Möjligen sker det helt öppet inför åskådarna, vilket kan vara anledningen till
att Tacitus (som på fler andra ställen också beskriver människooffer) beskriver
det som barbariskt (barbari ritus). Vad som skedde med kvarlevorna anges
inte i detalj, om de delades ut till de närvarande eller spreds ut i omgivningen.
Enligt Tacitus skildring, var offerritualen av stor betydelse för berättelsen om
folkstammens ursprung och släktskap. Semnones ingick i det kollektiv som
kallades Suebi, som i sin tur ingick i Herminones, en av de tre (tillsammans med
Ingaevones och Istaveones) germanska huvudstammar som Tacitus beskriver.
Det gemensamma offret illustrerar samhörigheten inom stammen, liksom att
det sker på en traditionell plats från vilken folket anses härstamma. De olika
huvudstammarna återförs på tre olika urgestalter. I Ingaevones fall är denna
gestalt Ing, densamme som den skandinaviske guden Yngvi (Frey), från vilken
Ynglingaätten i de norröna källorna ansågs härstamma (Lincoln 1986:45–49).
Om den sorts människooffer som Tacitus beskriver hos semnones förekommit också bland skandinaviska stammar, borde detta kunna spåras arkeologiskt.
Möjligen har sådana spår också kommit i dagen, men utan att tolkningen av ett
offer förts fram. Benrester från människa i kontexter som inte kan betecknas
som väldefinierade gravar, är som tidigare nämnts egentligen ganska vanligt
förekommande, liksom ben från olika djur. Anledningen till att inte människooffer tolkats in i det fornskandinaviska arkeologiska materialet beror nog
mera på en motvilja mot sådana tolkningar, än brist på empiriskt material för
en möjlig sådan tolkning. I empiriskt hänseende är förhållandet principiellt
ganska likartat för såväl djur- som människoben. Skillnaden ligger snarare i
att de källkritiska kraven för att tolka människoben som rester efter ett offer,
tycks sättas mycket hårdare än när det gäller motsvarande tolkning av djurben.
Mänskliga rester tolkas definitionsmässigt antingen som en grav, rester efter
en kremationsplats, sekundärt använda ben som byggnadsoffer etc, eller lämnas otolkade som ʻgåtfulla’ spridda ben. Vår ambition här är inte att diskutera
förekomsten av människooffer inom det skandinaviska området, något som
är väl värt en egen bok. Att sådana förekommit är dock inte alls osannolikt,
varför en sådan tolkning borde finnas som en ständigt närvarande möjlighet
vid arkeologiska analyser av rimliga fyndmiljöer. Avsikten här är dock primärt
att diskutera tolkningen av mänskliga kvarlevor från ʻnormala’ döda utifrån ett
liknande perspektiv som offren, där dessa behandlats med utgångspunkt från
samma kosmologiska föreställningar.
Det här sagda, ska således inte tolkas som att vi hävdar att spridda ben och
bendepositioner på gravfält vanligen härrör från offer (även om det i sig inte
är osannolikt att några gör just det), utan att depositionsmönstret skett utifrån
motsvarande föreställningar. På samma sätt som delarna från offret kan återföras till stammedlemmarna och till en viss plats och på så sätt markera samhörighet, skulle detta kunna vara fallet också med kvarlevorna från de ʻvanliga’
113

döda. Att begängelseritualen utfördes på en viss plats och att resterna från
kroppen delades upp och deponerades i överensstämmelse med kosmologin,
kan ha betraktats som en förutsättning för kollektivets fortbestånd. Genom
dessa ritualer återgick den döda människan till sina grundelement, samtidigt
som hon inkorporerades i alla de miljöer och sammanhang som var viktiga för
kollektivets identitet.
Även om graven, förvaringsplatsen för benen, i vår egen tradition intar en
central roll som styr våra tolkningar, kan nedläggandet av benen i marken i den
fornskandinaviska traditionen ha varit en ritual av relativt underordnad betydelse. Vi kan anta att det förekommit ritualer också mellan kremationen och
utplaceringen av benmaterialet på gravfältet. Det är dock lättare att konstatera
att riter företagits, än att mera exakt tolka vad som ägt rum. För att fylla ritualerna med ett rimligt meningsinnehåll är analogierna därför helt nödvändiga.
Den arkeologiska fixeringen vid graven och just de fysiska resterna av kroppen, är nog att betrakta som i hög grad en projektion av vår egen kulturella
förförståelse. Även inräknat gravgömmor med ett fåtal benfragment, är antalet
gravar som härrör från yngre bronsålder och äldsta järnålder alldeles för litet för
att representera ett statistiskt genomsnitt av en befolkning. Det är därför troligt att åtskilliga döda som kremerades överhuvudtaget inte blev nedlagda på
gravfält. Det är naturligtvis också tänkbart att inte alla blev kremerade. Hade
det förekommit en stor mängd jordbegravningar så skulle dessa dock ha avsatt
tydliga spår, eftersom sådana (då de förekommer) vanligtvis är relativt lätta
att skönja även då bevarade ben saknas. Resterna efter kroppen bör således
ha blivit fragmentiserad och spridd på något vis, så att resterna inte kommit
att bevaras, antingen kropparna blivit kremerade eller ej. Man kan naturligtvis
tänka sig att endast delar av kropparna kremerades, och att det är dessa delar
som blivit bevarade i gravgömmorna.
Man kan då fråga sig varför ben överhuvudtaget lades ned i gravgömman och
vilken inneboende symbolik som fanns i detta. Var depositionen av ben endast
en del i en mera omfattande ritual, där de brända benen användes rituellt på
olika sätt? Separering av kvarlevorna efter likbränningen förekommer i olika
kulturer. Det är vanligt att en del av benen och askan begravs vid själva kremeringsplatsen, medan resten begravs i den dödes hemby eller förvaras i hemmet
hos de anhöriga. Liknande sådana traditioner har funnits (och finns) i geografiskt och kronologiskt skilda samhällen; det antika Rom, i dagens buddistiska
Thailand, samt inom buddismen och shintoismen i Japan. Även i det forntida
Indien brukade delar av askan begravas på byns gravfält (Thomas 1987:457).
Även enligt dagens hinduistiska sed kan askan efter betydelsefulla personer
delas upp och placeras ut på olika platser av betydelse. Det är således inte självklart att det endast är vattendragen vi ska blicka mot för att finna alternativa
platser för benen i den skandinaviska förhistorien, inte ens med den vediska
analogin i fokus. Sjöar och vattendrag kan dock likafullt vara sannolika platser
av främst två skäl: dels eftersom de som depositionsplats passar in i ett mönster
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där vissa kvarlevor ska gå till elementet vatten, dels eftersom en deposition i
vattendrag kan förklara varför de brända benen inte påträffas bevarade.
Alternativa, hypotetiska deponeringsplatser har tidigare föreslagits i några
arbeten av en av författarna (Kaliff, bl.a.1994, 1997, 2005, 2007); bålplatsen,
gården, vattendrag, åkrarna. För det senare finns några arkeologiska belägg från
Sverige, som kunnat dokumenteras under senare år (Ericsson 2000, Petersson
2006), om och något osäkra eftersom ben naturligtvis kan hamna i åkermark
sekundärt. Som presenterats ovan kan skärvstenshögar exempelvis innehålla
spår efter kremeringar. De individer som påträffas i alternativa ʻgravar’ skulle då
kunna vara representerade i form av bendepåer också i andra anläggningar på
gravfälten. Rituell förtäring av krossade, nedmalda ben skulle också ha kunnat
förekomma, vilket nämnts tidigare. Människoben påträffats även i samband
med boplatslämningar, exempelvis i stolphål. Dessa kan ibland tolkas som en
primär gravgömma, med någon typ av stolpe som markering. Lika ofta handlar
det dock om begravning i stolphålet till ett hus, antingen ett bostadshus eller
en huskonstruktion som byggts särskilt för rituella ändamål. Offer i byggnader
är en tradition som på skandinaviskt område går tillbaka till neolitisk tid och
som sträcker sig fram till modern tid (för översikt se Carlie 2004). Sådana offer
kan tolkas som företagna i syfte att ge någon form av skydd åt huset och de
där boende.
Förekomsten av människoben som deponerats på boplatser, inte endast i
husen utan direkt i marken eller i anläggningar som gropar, härdar och skärvstenshögar, är av intresse att diskutera i förhållande till en betydligt mera vanlig
fyndkategori; djurben som deponerats på olika sätt på boplatser. På bronsåldersboplatsen vid Apalla i Uppland, undersökt 1988, förekom såväl brända
som obrända människoben på boplatsen, totalt 182 fragment. De brända benen
tolkades som tillhörande gravar från senare perioder än själva boplatsen, vilka
störts av senare odling, medan de obrända benen tillskrevs tiden för boplatsens användning. De obrända benen rubricerades i två fall preliminärt som
begravningar, medan andra fynd fått en tentativ tolkning som speglande offerritualer. I ett fall var depositionen gjord i en skärvstenssamling och bestod av
ett armbågsben från ett nyfött barn. Frågan restes dock om skärvstenshögen
ska betraktas som en grav eller som någon annan form av deposition. En mera
ʻväldefinierad’ grav påträffades också, innehållande ca 84 obrända benfragment
i en skadad nedgrävning. Här påträffades även en halsring av brons och anläggningen har tolkats som en störd kvinnograv (Ullén 2003:238ff ).
Obrända ben påträffades också i andra sammanhang på boplatsen, vilka ej
rubricerades som gravar. Dessa ben bestod av bl.a. ett lårben från ett barn eller
en späd kvinna i ett boplatslager, samt tandfragment, ett kraniefragment och
en bit av ett vadben i en skärvstenshög. Kraniefragmentet, vilket tillhört en ung
individ, hade tydliga snittspår som ansågs koppla det till en rituell behandling.
Förutom dessa fynd förekom också människoben i en av brunnarna i boplatsens utkant. En fyllning med benmaterial utgjorde den slutliga igenfyllningen
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av brunnen. Totalt påträffades här ca 200 bestämbara ben. Benen härrörde från
nöt och svin och innefattade käk- och kraniedelar. Rester från såväl köttrika
som köttfattiga delar förekom, varför benen inte enbart kan betraktas som
slaktavfall. Tillsammans med ben från framförallt nötkreatur, påträffades ett
överarmsben och ett lårben från människa. Därtill påträffades en del av ett
kranium, pannben, från människa. Samtliga dessa ben härrörde från vuxna,
kraftiga individer, möjligen samma person. I rapporten från undersökningen
diskuterades dessa fynd i termer av offer (Ullén 2003:239).
Fler ben från människa skulle möjligen kunna kopplas till boplatsfasen i
Apalle, än enbart de obrända. Även om bevisligen en del av de brända benen
härrörde från gravar från järnåldern, så kan det knappast uteslutas att även
brända ben kan höra samman med boplatsfasen. Om detta ska anses sannolikt
eller ej, beror snarast på vilken typ av ritualer man anser kan höra samman
med en boplats. Om brända ben från människa redan på förhand tolkas som
tillhörande en viss typ av gravläggningsmiljö, finns överhuvudtaget inga förutsättningar att se komplexa ritualer i själva boplatsmiljön. De spridda brända
benen tolkades som härrörande från störda gravgömmor, men i några fall skulle
de lika väl kunna spegla ritualer av motsvarande slag som tolkades in i några
av fynden av obrända ben. I båda fallen skulle det utspridda mönstret med
ben från olika kroppsdelar faktiskt kunna spegla en ritual som anspelar på det
kosmologiska ursprungsoffret. Därmed inte sagt att så måste vara fallet, men
det är i alla händelser en mycket spännande tolkning, om man går utanför de
vanliga ramarna för traditionell tolkning av ben i sådana här miljöer. Den sammantagna bild som Apalleboplatsen ger, med såväl människoben som djurben
deponerade i olika anläggningar och i lager, gör den faktiskt mycket lämplig
att tolka som en lokal med ett fyndmaterial som till delar avspeglar ritualer
utgående från den indoeuropeiska offermyten. Därmed inte sagt att merparten
av de stora mängder djurben som tillvaratogs härrör från offer, men det är sannolikt att en del av dem faktiskt gör det.
Deposition av såväl djurben som människoben i brunnar finns det åtskilliga
exempel på, från såväl Skandinavien som kontinenten (bl.a. Green 1986:132ff;
Audouze & Büchenshütz 1992:142). I Indien har traditionellt brunnen varit en
självklar och mycket viktig del av vardagen. Brunnarna fyllde dock långt ifrån
endast praktiska och sociala funktioner utan sågs också som hemvist för andar,
makter och gudomligheter. Dessa väsen var föremål för dyrkan, i form av böner
och nedläggande av gåvor. Bland anhängare av zoroastrismen i dagens Indien
finns fortfarande exempel på att brunnar utgör uttalade religiösa platser, där
troende förrättar böner (Stausberg 2005:100ff ). Också i skandinavisk tradition
har brunnen långt fram i tiden varit en av flera viktiga platser i gårdsmiljön som
ansetts befolkad av övernaturliga väsen.
En annan aspekt av vattnets rituella egenskaper, av särskild relevans när det
gäller bronsålderns offerritual men också för senare arkeologiska perioder, är
att man genom vattnet kan uppleva att man utför ett offer direkt till solen.
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När solens spegelbild ger sitt återsken i vattenytan, kan det upplevas som en
möjlighet att direkt offra ‘upp’ till himmelska gudomar som förnippas med
solen. Samtidigt sker offret också högst påtagligt i vatten och till underjordiska domäner. Därigenom förenas även solen och vattnet i ett och samma
medium (Oestigaard 2011). Den vatten- och solsymbolik som finns på åtskilliga
av bronsålderns bronsföremål – liksom i hällkonsten – kan på så sätt utgöra
en enhet som samtidigt representerar två olika sidor, eller element, vilka båda
ingår som viktiga delar i kosmologin.
Till sin karaktär kan offer i brunnar respektive våtmarker betecknas som
principiellt lika. När det gäller människoben som lagts ned i brunnar – vatten
– så kan dessa också överensstämma med ritualen att deponera brända ben i
floder eller sjöar. Efter de kremationer som idag företas inom hinduistisk tradition, deponeras som vi sett vanligen de brända resterna från kroppen i flodvatten. De skandinaviska depåerna av människoben i brunnar skulle kunna indikera att en liknande tradition varit allmän, något som då också skulle kunna
förklara att så få ben påträffas på gravfälten. Uppgifter från den isländska sagalitteraturen, talar också för att benen kunde läggas på andra platser. Ben kunde
kastas i sjön eller läggas på sjöisar och möjligen var det endast vissa personer
som fick gravmonument över sig (jfr. Lindquist 1921:74ff ). Trots den källkritik
som kan riktas mot sagorna, så är det ändå inte osannolikt att dessa uppgifter
kan innehålla minnen av en verklig ritual från förkristen tid. Om benen deponerats i vatten, särskilt i rinnande sådant, så är det troligt att resterna ofta lösts
upp efter hand, samt att de dessutom blivit utspridda över ett stort område.
Det kan nämnas att man i flodbädden nedom Pashupatinath, den heliga tempel- och kremationsplatsen i utkanten av Kathmandu, visserligen kan se en stor
mängd ben blandat med grus och sand. Jämfört med de tusentals kremationer
som sker här årligen, med de brända benen från samtliga deponerade i floden,
är dock de rester som syns i flodbädden förvånansvärt få. Att finna rester efter
brända ben som legat i en flodbädd under flera årtusenden är sannolikt ytterst
svårt, om de alls är bevarade. Möjligen kunde det vara något mera gynnsamt att
söka rester i stillastående vattensamlingar, även om vi naturligtvis inte kan vara
säkra på att sådana överhuvudtaget använts till detta syfte.
Det finns arkeologiska indikationer på en sådan ritual, även om det är svårt
att föra i bevis hur vanligt förekommande den varit. Det tidigare omnämnda
Ringeby i Östergötland, inkluderade en mindre tjärn, centralt belägen inom
lokalen. Genom ett omfattande utdikningsarbete med efterföljande pumpning,
tömdes vattnet ur tjärnen, varefter botten kunde undersökas. Merparten av
botten visade sig tyvärr vara urgrävd genom fördjupningsarbeten som företagits i historisk tid. Närmast stranden var dock bottenlagren intakta inom vissa
områden. Dessa ytor undersöktes och materialet vattensållades. Här påträffades skörbränd, skärvig sten och en malstenslöpare bland sotigt sediment, tillsammans med ytterst små fragment av bränt ben. Benfragmenten var dock allt
för små för att kunna bestämmas (jfr Kaliff et.al 1995:89f; Kaliff 2007:159, 165).
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Kremerade ben daterade till bronsålder, vilka deponerats i Motala ströms vatten. Foto:
Fredrik Molin & Göran Gruber, Riksantikvarieämbetet, UV-öst.

Ett av de tydligaste beläggen för att en sådan tradition verkligen förekommit
i Skandinavien under förkristen tid, framkom åren 2010–2011 vid en undersökning invid Motala ströms utlopp ur sjön Vättern.1 Platsen benämns vanligen Strandvägen i Motala, efter den intilliggande gatuadressen. Den mycket
omfattande undersökning som utförs här under totalt mer än en tioårsperiod
(2000–2013), berör i första hand en mycket uppmärksammad mesolitisk bosättning, med osedvanligt välbevarade fynd av organiskt material. En del fynd
härrör även från andra perioders verksamhet på platsen. Fem mindre depåer av
brända ben från människa, med dateringar till bronsålder, påträffades nedlagda
i bottensedimenten till det grunda vattnet i strandkanten. Benen har blivit
föremål för flera kol-14-dateringar och har därigenom kunnat tidsbestämmas
med stor säkerhet. Dateringarna ligger inom ett intervall i mellersta bronsålder
(1260–800 BC, beräknat med 2 sigmas standardavvikelse). Bevaringsförhållandena på fyndplatsen är mycket goda och just av det slag som ovan beskrevs
som särskilt önskvärda för att möjliggöra fynd av detta slag. Det rinnande vattnet i Motala ström kröker just här efter utloppet från sjön, varvid ett skyddat
läge med mindre strömt vatten uppstår. Placeringen i landskapet har ytterligare fördelar, genom att strandlinjen i princip inte har förändrats sedan mesolitisk tid. Även om sjön Vätterns vattenyta långsamt ʻtipparʼ åt söder, genom
1
Detta är ej tidigare publicerat, vilket sker här för första gången med benäget tillstånd från de
ansvariga för undersökningen, projektledaren Fredrik Molin och biträdande projektledaren Göran Gruber från Riksantikvarieämbetet, UV-öst.
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landhöjningen, så befinner sig Motala och den aktuella fyndplatsen precis i
jämviktsläget för denna rörelse (Vätterns vattenyta sjunker norr därom och
stiger söderut). Genom sedimentbildningen i det relativt stilla vattnet, har här
extra goda bevaringsförhållanden uppstått. Fynden tyder på att flera kremerade kroppar här fått vissa delar av de brända benen – främst skalltaksfragment
– deponerade i vattnet eller grunt nedgrävda i bottensedimenten.

Kraften från de döda
Det finns andra möjliga deponeringsplatser för brända ben, vilket skulle kunna
förklara varför så få ben upptäcks vid gravfältsundersökningar, och samtidigt
ge en koppling till de kosmologiska föreställningarna. En sådan möjlighet är
att man lagt ut delar av benmaterialet i åkermarken, för att energi och livskraft från de döda skulle återgå till jorden. Ritualen kan då tentativt ha gått
ut på att kvarlevorna efter den döda människan sönderdelas och distribueras
i överensstämmelse med ursprungsoffret, varigenom markens gröda får del av
skapelsekraften. En sådan ritual har då även en starkt strukturell likhet med
själva såningsarbetet om våren, där delar av fjolårets skörd sprids på åkern för
att ge nytt liv. Sådd och skörd betraktas utifrån vår egen tids kosmologi som
ett rent profant, funktionellt arbete, vilket dock inte vore fallet med utgångspunkt från de här diskuterade kosmologiska föreställningarna. Tvärtom, blir
det då naturligt att överföra livskraft till jorden, genom att tillföra delar av den
gamla skörden, respektive den döda kroppen. Om sädeskornet, dvs. en del av
fjolårsskörden, ger nytt liv och ny skörd, ligger det nära till hands att föreställa
sig att motsvarande princip gäller också för människan. En ritual som innebar
att delar av benmaterialet lades ut i åkermarken, har i alla händelser resulterat
i att benen hamnade i en miljö med väsentligt sämre bevaringsförhållanden än
då de deponerats i en skyddad gravgömma.
En ritual av detta slag kan delvis leva kvar i folkliga föreställningar från senare tid. Sådana exempel finns från såväl Finland som Sverige, där man tagit
ben (alternativt mull) från kyrkogården och grävt ned eller strött ut på åkern,
för att få bättre årsväxt. De fick ligga kvar i åkermarken tills efter skörden, då
benen återbördades till vigd jord. Motsvarande kunde också ske med något
föremål som tillhört en död, med jord från kyrkogården eller jord från en vägkorsning där ett liktåg passerat (Hagberg L 1935:640ff ).
Det är också tänkbart att vissa ben sparats som reliker, vilka ansetts kunna
tillföra kraft i olika sammanhang och med olika syfte. Detta har som vi sett
ovan varit en praktik i flera olika ritualtraditioner. Vissa germanska föreställningar har tolkats som att kroppen ansågs kunna ge kraft också efter döden,
särskilt om den döde hade varit en mäktig person (jfr. de Vries 1956:284). De
här uppgifterna kan också ge en antydan om att olika personers kroppar kunde
behandlas på olika sätt. En person som varit mäktig och framgångsrik i livet,
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kan ha ansetts aktivt påverka sin omgivning också efter kroppens död. Högtstående och mäktiga människor troddes ha andliga kvaliteter som kunde förbättra
alstrings- och återfödelsekraften också för andra. I en av Snorre sagor, Halvdan
Svartes saga, skildras hur den döde kungens kropp delas upp för att högläggas
i olika delar av riket. Även om denna saga är författad först på 1200-talet, kan
den innehålla reminiscenser av ett verkligt förkristet bruk. Religionshistorikern Olof Sundqvist har just påpekat att den rituella styckningen av kroppen
i denna saga har paralleller i andra indoeuropeiska källor (Sundqvist 1996:78).
Under kristen medeltid var det inte ovanligt att kungliga och högreståndspersoner blev parterade och kvarlevorna kokade, för att därefter fraktas hem
(om personen avlidit på resa) eller till Jerusalem som del av en sista pilgrimsfärd (Styelgar 1997). Det finns också indikationer på en liknande praxis när
det gäller döda som skulle förhindras från att återkomma som gengångare och
spöken. Ett exempel från Grönland berättar om några jägare som passerade ett
hus där två människor hade dött av svält. En av jägarna förlorade sitt förstånd
vid åsynen av de döda, medan en annan kokade liken och därefter fraktade de
döda till en kristen gravplats (Nedkvitne 1997).
Föreställningar om att kraft emanerat från kroppsdelar som tagits från de
döda, har varit en livskraftig tradition i Skandinavien. I den nordiska folktraditionen har man föreställt sig att ben från döda människor kunde ge hjälp mot
det mesta och att de kunde ge övernaturlig förmåga. Det förekom även att
man plockade ben på kyrkogården för att lära sig trolla, spela ett instrument
mm. De döda och de döende ansågs besitta starka krafter, något som i senare
tid har varit särskilt kopplat till ogärningsmän och människor som fått en våldsam död. En mera allmän föreställning om att ben från döda, liksom jord eller
föremål från kyrkogården, har dock även funnits i levande tradition. De dödas
ben placerades i spiselmurar eller innanför dörrfoder för att skydda mot ont,
något som kan erinra om förekomsten av människoben i stolphål och andra
lämningar som tillhör förhistoriska hus. Benen användes även sönderdelade och
malda som botemedel (Ström F 1942:242ff; Hagberg 1935:636ff ). Med hjälp av
separerade delar från kroppen tillförs kraft till andra delar av kosmos.
Liksom utsädet vid sådden befruktar marken, kan de dödas ben förknippas
med kraft som återförs till jorden. På ett motsvarande sätt kan också ha funnits föreställningar om att en ny existens för den döda människan, kanske som
ett väsen sammanhörande med gårdens mark, alstras genom föreningen med
jorden, analogt med hur utsädet från fjolårsskörden ger ny gröda. Benen som
läggs ned i marken, kan då motsvara ett av de grundläggande element som
hör samman med skapelsemyterna, sannolikt sten och berg. Förgängliga rester
efter kroppens mjukdelar, antingen i obränd form eller som sot och aska, kan
analogt ha betraktats som en alloform för jorden. En handfast koppling till
jordbruket finns, just genom återförandet av delar av den gamla kroppen till
dess grundelement som en förutsättning för fruktsamheten i tillvaron. Utgångspunkten är att alla delar av kosmos betraktas som sammansatta av de olika
120

grundelementen, i överensstämmelse med skapelsemyten om den ursprungliga
kroppen. Jordbruksarbetet företas för att ge nytt liv – fruktsamhet och skörd
– på motsvarande sätt som årstidsritualerna och ritualerna kring de döda förväntas ge detta resultat. Död och liv blir till varandras förutsättningar och det
nya livet föds ur det gamla, på liknande sätt som nästa års gröda har sin grund
i årets skörd.
Innebörden av att man deponerar rester av den mänskliga kroppen i jorden,
liksom brännandet av kvarlevorna, överensstämmer väl med hur brandoffer
och nedläggning av offergåvor i marken kan tolkas. Ritualerna kring den döda
människan, inklusive kremeringen, innebär att kroppen upplöses och återgår
till sina beståndsdelar. Den svårtolkad företeelse som utgörs av depåer av endast ett eller ett fåtal små benfragment, vilket som vi sett är mycket vanligt
under yngre bronsålder och äldre järnålder, kan då jämföras med nedläggande
av astu i vediskatradition, den lilla bit av kroppen som avlägsnas under slutfasen av kremeringen för att begravas i jorden. Den symboliserar köttets samhörighet med jorden, där jord och kött är alloformer. Att det är en bit kött som
ska begravas kan då förklara förekomsten av till synes helt tomma gropar, av
liknande utformning som ʻgravgömmor’, en inte ovanlig anläggningskategori.
Att ett eller ett fåtal benfragment följer med detta köttstycke, om det liksom i
den vediska ritualen tagits i slutskedet av kremationen, är då högst rimligt (jfr.
Kaliff & Oestigaard 2004:86ff ). Begängelseritualen, med deponering av vissa
fragmenterade rester från den döda kroppen, kan upplevas som ett sätt att föra
över en del av livskraften till marken, omgivningen och de efterlevande. Det
ligger då nära till hands att också utspridandet av de jordiska kvarlevorna, de
brända benen, företagits med utgångspunkt i den kosmologiska ursprungsmyten. Mönstret med utspridda depositioner av brända ben på gravfälten, som
enstaka fragment eller i mindre samlingar, skulle då efterlikna distributionen
av det ursprungligt kosmologiska offret. Genom att sprida ut de fragmenterade
kroppsdelarna och återbörda dessa till sina ursprungselement; elden, jorden,
stenarna, vattnet, ger de dödas kroppar material till skapelsen av nytt liv och
upprätthållandet av kosmos.
Brända ben och andra kremeringsrester ingår i kontexter, vilka också kan
tolkas som tecken på en aktiv kult av förfäderna. Terje Gansum beskriver och
analyserar i ett av sina arbeten en mycket speciell sådan gravmiljö vid Vårby
gård, Huddinge socken, Stockholm län. Den aktuella högen (A34), med en
diameter på 8,5 meter och en höjd av som mest 1,2 meter, utgör en del av
ett gravfält med sammanlagt ca 90 högar. Anläggningen innehöll flera komplicerade konstruktioner, och brända ben påträffades i en gravkontext där det
också påträffades ett obränt skelett som daterades till 1000-talet. Det speciella
med de brända benen är att dessa istället dateras till förromersk och romersk
järnålder. Fynd av den här typen blir vanligtvis tolkade som att de äldre benen
representerar äldre begravningar vilka blivit omrörda och följt med i byggnadsmaterialet till en senare uppförd gravhög. I det här fallet var detta dock inte
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troligt, eftersom såväl ben som sot och kol fanns i en väldokumenterad kontext
vilken framstod som mycket medvetet deponerad. Tolkningen blev således att
det handlar om en planerad, medveten nedläggning och därmed en aktiv handling (Gansum 2004a:274–277).
Om nedläggningen av äldre brända ben i en yngre skelettgrav har utförts
avsiktligt, måste man vara beredd att ställa nya och helt annorlunda frågor till
materialet än vad som vanligtvis görs. Terje Gansum väcker frågan om fyndet
i själva verket utgör spår av en rituell praxis, där det ansågs möjligt att bränna
förfäder flera gånger i olika dödsritualer. Om detta är fallet, vilket det går att
argumentera för, så öppnar det nya möjligheter att förstå kremeringens praktik.
Kremation ger som vi sett en hög fragmenteringsgrad på de fysiska kvarlevorna,
men endast en liten andel av den faktiska benmängden från en fullvuxen person har deponerats i flertalet gravar. Detta möjliggöra att de avlidnas kvarlevor
kunnat medverka i flera olika dödsritualer och deponeras i olika anläggningar.
Historiska exempel visar att det inte är ovanligt att aska från berömda och
betydelsefulla personer har begravts på flera olika platser, eller överlämnas till
olika heliga floder. Med kremation som ett medium, är det även möjligt att
kombinera flera döda personer i en och samma grav, som en ritual ingående i
en kult av de döda.
Hypotetiskt kan man tänka sig att aska och ben sparats i olika behållare
under mycket lång tid, med just detta syfte – att användas som en del i andra gravläggningsritualer. Det går också att föreställa sig att äldre ben hämtats
från tidigare anlagda gravar, möjligen då äldre förfäders sådana. En sådan praxis
skulle man kunna läsa in i de relativt ofta förekommande spåren efter att gravar
öppnats i ett senare skede, ganska långt efter begravningen. Man kan därmed
tänka sig att det som ofta beskrivs som ʻhögbrottʼ – öppnande av äldre gravar
– inte alls utgör någon form av plundring, utan istället är del av en aktiv strategi. De äldre gravarna har då öppnats, varefter benmaterial avlägsnats för att
deponeras i en andra och senare begravning. Förfäderna kan på så sätt bli fysiskt
sammanbundna med sina senare ättlingar, på ett mycket påtagligt sätt. Deras
respektive brända ben förs samman, och utgör ett aktivt medium i en speciell
ritual för att förena dem i en ny existens i det hinsides (Gansum 2004a).
Ovanstående visar möjligheter att spåra kosmologi i arkeologiska lämningar.
Det finns förstås andra möjliga strategier för att försöka göra detta. Studiet av
religion och kosmologi kan dock vara ett av de svårare områdena för arkeologiska tolkningar. Inte för att det handlar om mer spekulativa tolkningar än
inom andra områden, vilket Hawkes hävdat (1954), men eftersom föreställningar om livet efter detta i sig själv alltid är tvetydiga. Även rituella specialister inom en och samma religion kan som bekant ha mycket olika åsikter kring
detta. Ändå måste vi som arkeologer försöka göra vårt bästa för att tränga in i
denna problematik, vilken haft grundläggande betydelse för människor i alla
tider och sammanhang. Det är åtminstone författarnas övertygelse. Kremation
är då ändå en mycket lämplig empirisk utgångspunkt till sådana studier, inte
122

minst eftersom det också utgör en praktik – teknologi, som ger mycket konkreta och specifika spår i det arkeologiska materialet. Vi får därigenom som
arkeologer ett mycket konkret och påtagligt materiellt uttryck att utgå ifrån
för våra tolkningar.

Döden, kremation och hällristningar
Det har länge varit känt att det finns en nära relation mellan hällristningar och
olika gravkontexter. De mest spektakulära nordiska exemplen är de svenska
lokalerna Kivik och Sagaholm, liksom Rege och Mjeltehaugen i Norge (t.ex.
Goldhahn 1999, 2005, 2006). Ur ett kremationsperspektiv är det dock ett par
andra ristningar som ger den kanske mest unika ingången till olika dödsritualer.
Joakim Goldhahn har i en rad arbeten argumenterat för att hällristningar
bör tolkas kontextuellt i vid bemärkelse. Hällristningarna vid Hjortekrog nära
Västervik och Lilla Ryafällan i centrala Småland är i det sammanhanget av
speciellt intresse. Ristningen vid Hjortekrog består av 18 skeppsbilder och
en skålgrop. Hällristningen framkom vid en utgrävning av ett gravröse under
1960-talet, då de var inristade på den underliggande berghällen. Röset var ca
10 meter i diameter och en halv meter högt. Centralt i anläggningen påträffades en mindre hällkista, vilken innehöll brända människoben och en bronspincett som kunde dateras till bronsålderns period IV (jfr. Widholm 1998).
Det parti av hällen där ristningarna placerats hade blivit utsatt för eldning
innan röset uppfördes. Den centrala och djupaste ‘eldskadan’ i berget är som
bredast en och en halv meter i diameter. Ju närmare centrum av anläggningen
man kommer, desto större skada har elden orsakat på berghällen (Goldhahn
2007:261–263).
Ett annat exempel utgörs av delar av hällristningarna vid Lilla Ryafällan. Det
är dock svårare att efterforska den exakta relationen mellan grav och hällbilder
i detta fall, på grund av en bristfällig dokumentation från undersökningarna i
början av 1920-talet. I senare tid har det här påträffats en rad nyfynd av hällristningar. Det mest spektakulära och uppseendeväckande är ett antal ristningar
av fotsulor som omgärdar och så att säga ‘går bort’ från en ‘eldskada’ i berget,
motsvarande den i Hjortekrog. Det handlar här inte om en eldskada av vilken typ som helst, utan såväl storleken som den ovala formen passar utmärkt
väl för ett kremationsbål, med utgångspunkt från bl.a. etnografiska exempel.
I Hjortekrog påträffades också rester efter brända människoben på ett sådant
sätt att det styrker en tolkning av att det även i detta fall har handlat om ett
kremationsbål. Hällristningarna tycks därför ha varit en del av kremationsritualerna, eller åtminstone nära länkade till dessa. Fotsulorna som pekar bort
från kremationsplatsen vid Lilla Ryafällan lockar därför till en tentativ tolkning:
Kanske är det de frigjorda aspekterna från den döda människan som symboliskt
går vidare till en annan existens, bort från kremationsplatsen efter att eldbe123

Spår efter kremeringsplatsen vid Hjortekrog. Foto: Joakim Goldhahn.

gängelsen fullbordats. Varför inte? Ibland kan den mest uppenbara tolkningen
faktiskt också vara den rimligaste (Goldhahn 2007:265–269).
Hällbilder kan på detta sätt tolkas som aktiva handlingar i ritualerna kring
den döda människan, och då säkerligen också länkade till en bredare eskatologisk och kosmologisk kontext. Både hällristningar och kremation förefaller
också vara länkade till synbarligen mera praktiska men samtidigt viktiga sysslor, inte minst gjutning av brons (Goldhahn 2007). Denna så betydelsefulla
aktivitet i bronsålderns samhälle, var i sig fylld av symbolik och konnotationer
kopplade till eld och omvandling. Den som utförde dessa sysslor var en specialist som omvandlade tingen och elementen från en form till en annan med
eldens hjälp. Det öppnar för helt andra upplevelser av samband än de som är
uppenbara för oss i vår tid, något som ger oss all anledning att återkoppla till
vårt tidigare resonemang om den allmänna problematiken kring arkeologiska
tolkningar som speglingar av förutfattade meningar. En betydelsefull aspekt vid
studiet av äldre samhällen generellt, är att verksamheter som för oss i vår egen
tid uppfattas som motsägelsefulla, egentligen kan förenas mycket väl i ljuset av
en annorlunda kosmologi (Kaliff, bl.a. 1997, 2007).
I dessa processer var bronssmeden därför också en kosmolog, som kan ha
förenat bronsproduktion med utförande av kremation. Med utgångspunkt från
en nygenomgång av dokumentation och fyndmaterialet från ett förmodat kulthus som undersökts vid Hallunda, en klassisk bronsålderslokal som grävdes ut
under sent 1960- och tidigt 1970-tal, skriver Joakim Goldhahn: ‘det råder stor
samstämmighet mellan fynden i ugnarna från kulthusen och de föremål som
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påträffades deponerade i de anläggningar som har tolkats som gravar. En rimlig
tolkning av detta mönster är att de fynd som kan associeras med bronshantverk
i gravarna har följt med resterna av de kremerade och/eller efterkremerade
benen efter att de har passerat någon av ugnarna vid de närliggande kulthusen
med stengrund’ (Goldhahn 2007:205). I ett avlutande ord uppsummerar Goldhahn det enligt följande:
‘Brons- och hällsmed utgör två sidor av samma persona och de förenas genom
att deras hantverk gestaltades och iscensattes av en esoterisk social och rituell
institution. Det var smeden, utifrån begreppets vidaste definition, den rituella
specialisten per se, som hade insikt i tillvarons mest fördolda världar, som förstod
och bemästrade kosmos skapande krafter, som visste hur elden förtär, skapar och
förlöser. Det var smeden som visste att beskydda och hela de olycksaliga som
hade drabbats av sjukdomar och förbannelser. Det var smeden som hade insikt
i livets förunderliga gåta. Det var smeden som var den store transformatören –
bronsålderns kosmolog. Det var också smeden som visste att lösa människorna
från det jordiska och som med hjälp av en handsten kunde fästa osaliga själar i
hög. Det var smeden som ägde insikt och makt att lösa människorna från – dödens hand’ (Goldhahn 2007:314).

Den nära relationen mellan teknologi och kosmologi, och därmed mellan exempelvis smed och krematör, kan som synes tolkas som ett genomgående tema
i såväl brons- som järnålderns samhällen, något som då har sin grund i en övergripande kosmologi. Det här förhållandet sätter verkligen fokus på krematören
som transformatör och rituell specialist: transformatören som eldens mästare.
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Kapitel 10: Krematör och transformatör

Rituella specialister
Huruvida dödsritualerna har utförts av rituella specialister eller ej, kan låta
sig avgöras av gravmaterialets karaktär (se Goldhahn & Østigård 2007). Ritualer utgörs ofta av teknologiskt komplicerade processer, och genom att
analysera hur ritualerna har utförts kan det vara möjligt att identifiera olika
grader av specialisering. Frågan huruvida ritualerna har utförts av specialister
eller ej, behöver dock inte påverka förståelsen av ritualernas betydelse i sig.
Utifrån en ritualteoretisk förståelse kan ritualer ʻfungera’ lika bra oavsett vem
som utför dem, men inom skilda traditioner utveckas ofta en invecklad och
komplicerad procedur vars utförande underlättas mycket av tränade specialister. Genom graden av skicklighet vid utförandet, avspeglat i de materiella
lämningarna, kan det då vara möjligt att identifiera förekomsten av särskilda
specialister
Att bränna en död kropp är i sig inte alls omöjligt för någon som är allmänt
kunnig på att hantera eld. Det är dock inget helt lätt arbete att utföra på ett
effektivt och professionellt sätt. En hinduistisk kremationspräst (Nepal) som
under sin yrkesverksamma tid hunnit bränna minst 15000 kroppar, utför ritualen på ett helt annat sätt än en sörjande person som ska utföra handlingen för
första gången (Oestigaard 2005). De materiella spåren efter kremationen gör
det möjligt att i viss utsträckning avgöra hur professionellt en kremation har
utförts. De rituella specialisterna – professionella krematörer – utför arbetet
på ett mycket enhetligt sätt, varför de materiella spåren också blir mycket
likartade. Oerfarna familjemedlemmar som väljer (eller av ekonomiska skäl
tvingas) att kremera själva, har inte alls samma erfarenhet och kompetens.
Även om det finns en mycket god kunskap om traditionen och vad som ingår
i ritualen, så blir det praktiska utfallet av kremationen då mycket varierande.
Små skillnader i de materiella lämningarna kan visa fram detta. De kan även
visa andra personliga drag eller tillägg i ritualen, vilka inte skulle funnits där
om en professionell krematör utfört arbetet (Goldhahn & Østigård 2007). Den
specialiserade transformatören som behärskade eldens krafter, behöver dock
inte ha varit hänvisad till att enbart utföra kremationer. Genom att också vara
smed – med eldens hjälp hetta upp och forma metall – kunde han i än högre
grad förena teknologi och kosmologi.
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Familiemedlemmar kremerar på Nire-gravplatsen i västra Nepal. Foto: Terje Østigård.

Smeden och kremationer i smedjan
Terje Gansum och Hans-Jonny Hansen har påvisat betydelsen av att inkorporera ben i processen där järn omvandlas till stål. Det har då skett genom
användning av benkol, dvs. ben som kolats i en motsvarande process som vid
framställningen av träkol. Sådant benkol kan användas för att härda stålet. Vid
temperaturer från 720 °C och uppåt, sker förändringar i järnets struktur och
benkolet kan överföras och tränga upp till 3 mm ned i materialets yta. Vid sin
analys och diskussion kring den här processen, ställer Gansum frågan om detta
även innebär att smeden själv var ansvarig för att skaffa fram rätt sorts benkol?
Genom att bruka antingen djur- eller människoben i processen, har det varit
möjligt att smida in kvarlevor i såväl vapen som andra föremål och ornament.
Därigenom inkorporeras dessa människor, eller djur, i materialet och föremålet
(Gansum 2004b, Gansum 2004c, Gansum & Hansen 2004). Benkol behåller
sin energi, i motsats till ben som bränts på bål i en syrerik miljö. Förutom
det faktum att sådant benkol mycket väl skulle kunnat ha framställts i vissa
anläggningar som tolkas som kokgropar – eller som kolningsgropar för träkol –
så sammanfaller kolningsprocessen med Holcks förbränningsgrad 0 för brända
ben (Gansum & Hansen 2004:351–353).
Det här kan indikera mera komplicerade händelseförlopp i samband med
kremationer, än de som diskuterats tidigare. Kremationer som företas vid en
låg förbränningsgrad, och särskilt om upphettningen sker i mycket syrefattig
miljö, kan förutom att utföras i analogi med tillredning av mat (som vi disku127

En kista förs in i kremationsugnen, Møllendal krematorium, Bergen. Foto: Terje Østigård.

terat ovan), även ha fungerat som ett sätt att tillverka benkol. Detta benkol
kan sedan ha använts vid smide, och då utgjort ett material som ur ett nutida
perspektiv skulle uppfattas som såväl teknologiskt funktionellt för härdningen
av stålet som mycket symboliskt laddat. Genom sin användning i smidet, så
överskider ritualerna kring de dödas kvarlevor därmed såväl kremationen som
det vi uppfattar som gravläggningen. Inkorporeringen i metallen blir i någon
bemärkelse en form av gravläggning, men i än högre grad en aktiv roll för den
dödes kvarlevor. I smedens arbete förenas såväl kosmologi som teknologi.
Det här öppnar således upp för möjligheten att smeden också haft rollen
som krematör, då båda processerna är beroende av liknande specialistkunskaper kring kontroll av eld och upphettning. När en modern kremering utförs,
blir kistan med den dödas kropp placerad i en ugn som först förvärmts till
ca.700 grader. Vid denna temperatur blir mjukdelarna självantändliga och frigör då stora mängder energi. Temperaturen vid en normal kremation stiger då
till ca.1000 grader, men kan bli ännu högre.
Att döma av de tidigare behandlade analyserna av fynd från Østlandet, har
hela 2/3 av järnålderns kremationer utförts vid temperaturer som överstiger de
som normalt uppnås vid moderna sådana (Holck 1987). Många ben har bränts
vid temperaturer kring 1200–1300 grader. Så höga temperaturer är det svårt
att komma upp till på ett öppet bål i det fria. Någon form av ugnskonstruktion där syretillförseln och därmed temperaturen kunde påverkas, var därför
sannolikt nödvändigt. Den person som i järnålderns samhälle bevisligen hade
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kunskap om eldning vid högre temperaturer, och hur detta åstadkoms, var
just smeden. Rent järn smälter vid 1537 grader, men om kol har blivit tillsatt
så smälter det redan vid 1145 grader. Det har dock aldrig varit nödvändigt för
förhistoriens smeder och järnframställare att uppnå så höga temperaturer som
över 1500 grader, eftersom järn som utvinns ur sjömalm, myrmalm eller rödjord genom sin sammansättning går att bearbeta redan vid 1200–1300 grader.
Denna temperatur överensstämmer med Holcks bränningsgrad 4. Möjligen var
smeden därför också krematör, en gestalt som förenade roller vilka vi idag ser
som väsensskilda (Goldhahn & Oestigaard 2008).
Brända människoben har i Skandinavien i åtskilliga fall påträffas i undersökta
lämningar från metallhantering – smedjor och gjutplatser – från såväl bronssom järnålder. Även djurben har påträffats i samma sorts kontexter. Teknologi
blir således till kosmologi. I ett lågtekniskt samhälle med annorlunda kosmologi
är dock denna kombination av roller rimlig och naturlig. I smedjan smälter döden och det fortsatta livet samman i föremål, som i sin tur blir besjälade och får
ökade (magiska och heliga) krafter (Kaliff 1997; Goldhahn & Østigård 2007).
Genom att nyttja kvarlevor från människor och djur i själva framställningsprocessen för prestigeobjekt av olika slag, inte minst svärd, så kunde man däri
inkorporera identitet och personlighet. Förfäderna kunde leva vidare och blev
en del av dessa föremål. Särskilt svärd har en speciell koppling till detta. I den
norröna traditionen har de ofta egna identiteter, liksom de tillerkänns mänskliga kvaliteter och ansågs leva sina egna liv. Det här skulle kunna vara kopplat
till att de faktiskt rent fysiskt har fått del av mänskliga egenskaper, genom att
ben från de döda inlemmats i materialet. Svärden tillerkändes inneboende krafter och själsegenskaper, fick personlighet! Under vikingatid är det väl känt att
svärd kunde ha speciella egennamn, såsom Tyrving, Gråsida, Kvernbitt, Gram,
Fetbrei, Bastard och Skrep (Gansum 2004b).
Om identitet och kraft smiddes in i svärden, i en transformation som motsvarade de kosmologiska föreställningarna om hur nytt liv skapas, så kan det
också förklara varför många svärd är medvetet förstörda då de lagts ned i kremationsgravar eller andra markdepositioner som offer. Personligheten och
makterna blev då smidda ut ur materialet igen, på motsvarande sätt som den
mänskliga kroppen sönderdelas på kremationsbålet, varvid livskraft och själsegenskaper ansågs frigöras från den gamla existensen. Döden kunde uppfattas
som en övergång mellan människornas värld och det gudomliga, där de avlidna
trädde in i den andra världen, på den andra sidan.
I vikingatidens föreställningsvärld tycks något av det allra mest eftersträvansvärda i eftervärlden ha varit att få sitta med vid Odins bord i Valhall, åtminstone
för samhällets krigare. Döden öppnade upp dörren till gudarna, och i den processen var smeden central. I de dekorationselement som benämns som ʻdjurstilar’
tycks det ofta vara just det transformativa elementet som framhävs särskilt;
övergången mellan mänskligt och gudomligt, mellan människor och djur. Ett
centralt tema i norrön mytologi är just hamnskiftet, där människor övergår i
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Stil I, (C 4816) Dalem i
Sparbu, Nord-Trøndelag.
Rygh 259a.

annan skepnad, ofta som djur. Det här var ett tema som särskilt karaktäriserade
den mäktigaste guden; Odin själv (Hedeager 1999, Kristoffersen 2000).
Smedens liminala roll hänger samman med de krafter han behärskade i de
här transformationerna, främst genom att han var eldens mästare. Smeden har i
norrön tradition betraktats som mäktig och med magiska krafter, men har likväl
på samma gång varit marginaliserad och starkt förknippad med olika myter och
tabun. Detta var sannolikt kopplat just till hans förmåga att kontrollera vissa
makter, liksom att skapa en övergång mellan det mänskliga och det gudomliga.
Genom elden transformerade smeden vissa döda över i nya tillstånd. De inkorporerades i föremål av metall, vilka därigenom fick liv och identitet. Därigenom
fick även den avlidna människan ett nytt sorts liv i en annan existens.
Samtidigt överskrider användandet av brända ben smedens domäner. Användingen av ben i olika betydelsefulla sammanhang, tycks ha varit omfattande.
Föreställningarna kring detta och den betydelse som benen tillmättes, kan dock
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även i andra sammanhang ha varit principiellt likartade de som gällt benens
användning i metallurgin. De kosmologiska skapelsemyterna liksom den bakomliggande eskatologin var en och samma. Människoben, såväl brända som
obrända, återfinns i många kontexter; skärvstenshögar, stolphål till hus, eldstäder, kokgropar, gränsrösen och andra gränsmarkeringar, odlingsrösen, åkermark,
förutom i stensättningar av olika slag, antingen dessa betraktas som gravmarkeringar eller som heliga platser (altare eller annat) vilka förstärkts med ben.
Inkorporerad i keramik – som magring – får benen en roll som mycket tydligt
påminner om deras inlemmande i smidesföremål i form av benkol (Gansum
2004a:109; jfr Kaliff 1997 samt Kaliff & Oestigaard 2004). Bruket av brända ben
i samband med jordbruksmark, skulle kunna höra samman med svedjebruk
eller röjning av ny mark genom eld. Elden skapar nytt liv och benen kan göra
att förfädernas krafter och en del av deras liv överförs till marken och lever
vidare där (jfr Arnberg 2005). Som vi diskuterat ovan kan bruket av benen i
åkermarken också höra nära samman med skapelsemyten och tankar kring hur
olika element ska återbördas till sina ursprungstillstånd.
Studier av kremationsritualer kan också vara en viktig infallsvinkel till att
förstå större samhällsprocesser och förändringar. Kremation under järnåldern
kan sägas representera en motsats till den västerländska kristna traditionen
kring begravningar. Kremation har blivit en sinnebild för hedendom, något som
i sig sätter fokus på det faktum att ett samhälles religion är tätt sammanvävd
med dess sociala och politiska organisation. Religion och kosmologi utgör inte
något som befinner sig utanför samhället, något som endast plockas fram vid
speciella tillfällen, även om det ofta framställs på ett sådant sätt idag. Religionen utgör i själva verket en del av själva kärnan i ett samhälle, och ritualerna
kring död och begravning är därmed kopplade till kosmologiska föreställningar
som utgör en del av axeln kring vilken hela tillvaron och verklighetsuppfattningen är uppbyggd.

Myklebostad – Norges största vikingaskepp?
I skuggan av de världsberömda vikingaskeppen från Oseberg och Gokstad,
återfinns resterna av Norges kanske största vikingskepp idag på Bergens Museum. Skeppet har varit en del i en av de mest spektakulära begravningsritualer som dokumenterats från vikingatiden. Denna begravning kan ha haft
stor betydelse i den process som kom att ena Norge till ett rike under Harald
Hårfagre. I motsats till förhållandena i Oseberg- och Gokstadskeppen, var den
döde hövdingen eller småkungen från Myklebostad i Nordfjord kremerad och
även skeppet var bränt. Skeppet var placerat i en hög med en diameter på 31
meter och en höjd av 4 meter, och gravläggningen dateras till slutet av 800-talet eller början av 900-talet. Fyndet grävdes ut och undersöktes 1874 av Anders
Lorange (Lorange 1875).
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Gokstadskeppet är 24 meter långt och Osebergskeppet 21,5 meter. Hur stort
Myklebostadskeppet varit är osäkert eftersom lämningarna är brända. Spåren
efter antalet sköldar som lagts med i graven kan dock ge en indikation, eftersom dessa sannolikt representerar en normal besättning. Gokstadskeppet har
16 hål för åror på vardera sidan, således 32 åror. Med två man vid varje åra,
visar det en besättning på minst 64 man plus styrmannen och eventuellt andra
funktionärer, samtliga sannolikt med hjälm och sköld. I Myklebostadgraven
återfanns vid undersökningen rester efter 44 sköldar, men då grävdes endast
halva högen ut! Det totala antalet kan därför vara långt större, och i så fall har
skeppet sannolikt varit längre än Gokstadskeppet.
Högen vid Myklebostad – Rundehogjen – ligger en liten bit sydost om kyrkan i Eid. Högen var regelbunden till formen, rund och jämnt välvd, och av
allt att döma omsorgsfullt byggd. Runt om högen var grävt ett dike, som vid
utgrävningen visade sig vara 4 meter brett och 1 meter djupt. Mot syd och väst
var diket avbrutet av jordvallar vilka kan ha fungerat som broar med uppgift
att förbinda högen med den omgivande marken. Urnan (Rygh 727) – en av de
mest speciella som påträffats i Norge – var placerad i en grop, tillsammans
med 12 sköldbucklor som placerats med öppningen nedåt. Sköldbucklorna
var sammanrostade och låg som ett lock över den praktfulla bronsurnan, vilken var fylld till två tredjedelar med brända ben, sammanblandade med kol
och aska. Tillsammans med de brända benen och bålmörjan, påträffades även
brända järnföremål och klumpar av smält brons. Centralt i benmassan hade en
pilspets placerats, tillsammans med sex spelbrickor och tre tärningar av ben
(Lorange 1875). I urnan påträffades endast kvarlevor efter en individ, en man
som troligen varit mellan 30–35 år gammal vid sin död. De brända benen vägde
sammantaget 1712 gram, och de var kremerade vid en ojämn, svag till måttlig
temperatur. Han hade en jämn snittyta i en av axellederna, vilket skulle kunna
indikera ett hugg eller alternativt spår efter partering post mortem (Holck
1983).
På högens botten, i nivå med den omgivande marken, påträffades ett lager
av kol och bränd jord med små bitar och fragment av brända ben inblandat.
Lagret sträckte sig ut till högens kanter, men var tjockast i dess centrala delar.
Åtskilt från kollagret fanns ett mellanliggande lager av ljus strandsand, vilket
inte sträckte sig hela vägen ut till högens kanter och följaktligen var något
mindre än kollagret. Ovanpå strandsanden låg ännu ett kollager, vilket också
detta sträckte sig ända ut till kanten och där således förenades med det underliggande kollagret. I högens centrala del var dock de två kollagren separerade
och åtskilda av lagret med strandsand, vilket i sig hade en tjocklek av ca.20 centimeter. Inom ett ovalt parti, omkring 9,5 x 5 meter stort, var båda kollagren
fyllda med nitar, spikar och nitbrickor, liksom av brända ben. I den östra delen
av det övre kollagret påträffades 6 sköldbucklor, och i västra delen av det ovala
partiet fanns i båda lagernivåerna sköldbucklor i en variationsrik spridning,
några gånger placerade enskilt, andra gånger tätt invid varandra. Dessutom hit132

Översiktsskiss över gravarna vid Myklebostad. Efter Shetelig 1905:6.

Urnan från Myklebostad med sköldbucklor. Foto: Bergen Museum.

tades fem pilspetsar och rester efter förkolnade stänger, vilka tolkades som
rester efter endera bågar eller spjutskaft. Lite väster om mitten i högen, låg en
samling av uppsåtligt sammanböjda vapen, inkluderande två svärd, två små
spjut, en yxa samt tre sköldbucklor, varav en bär märken efter ett våldsamt
hugg (Shetelig 1912:200).
Gravurnan som de brända benen placerats i är ett av Norges mest speciella
arkeologiska fynd. Den har sannolikt ursprungligen utgjort ett kristet vigvattenfat eller annat liturgiskt fat av irländskt ursprung (Liestøl 1953). Om man
inte ser urnan som enbart kristen och som endast ett resultat av plundring i
irländska kyrkor och kloster, så kan man även tillskriva den ett meningsin133

Den emaljerade botten av urnan
från Myklebostad. Foto: Bergen
Museum.

nehåll baserat på keltiska föreställningar och äldre hednisk praxis på Irland.
Urnan R 727 har sina närmaste paralleller i liknade kärl som daterats till mitten
av 600-talet. Det är svårt att säkert bestämma när kärlet kan ha kommit till
Myklebostad – den sannolika perioden för import sträcker sig över två århundraden. En sen datering är dock troligast. Även om kärlet varit ett ekonomiskt
värdefullt föremål i sin samtid, kan knappast detta enbart förklara varför det
kom att användas som gravurna i en religiöst definierad kontext av detta slag,
till synes helt annorlunda än den som kärlet ursprungligen tillverkats för.
Myklebostadhövdingen var som nämndes i yngre medelåldern då han dog.
I skuldran eller axeln hade han ett huggmärke som indikerar att han kan ha
dött i strid. Snorre skriver i sina kungasagor om Audbjørn och Vemund i Sogn
og fjordane som gjorde kraftigt motstånd mot Harald Hårfagres rikssamling
och enande av de norska småkungadömena. Om den gravlagde är en av dessa
båda hövdingar är svårt att säkerställa. Myklebostadhövdingen och det politiska maktcenteret vid Eid i Nordfjord, var dock delaktiga i kampen mot rikssamlingen och kristendomen men förlorade striden.
Det er i detta sammanhang som begravningen kan ha utgjort en viktig maktpolitisk demonstration. Bränningen av skeppet kan betraktas i skenet av kristnandeprocessen i Norge. Kremering var en utpräglat hednisk tradition och förbjuden bland de kristna. Begravningsritualen som utfördes vid Myklebostad
kan därför vittna om en medveten och storslagen manifestation av en äldre
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tradition, i en konfliktfylld brytningstid då äldre regioner kom under en central dominans och samtidigt kristnades officiellt. Hela ritualen förefaller vara
överdimensionerad i sitt utförande, som skapad på en kollektiv arena för att
åstadkomma politisk och religiös samhörighet. Det har av allt att döma varit
en av de mest spektakulära kremationer som någonsin ägt rum i Norge och
möjligen i hela Skandinavien. Åtminstone återstår motsvarande fynd ännu att
grävas ut och dokumenteras på andra platser.
Även om kremering var vanligt under vikingatiden, så vittnar skeppets storlek och omfattningen av ritualerna om en massiv mobilisering för att manifestera ett visst politiskt och religiöst budskap. Graven vid Myklebostad var
sannolikt medvetet tänkt att avvika från andra elitbegravningar som Oseberg
och Gokstad, vilka företogs obrända. Om urnan ursprungligen varit ett kristet
liturgiskt fat, så förstärkte bruket av detta som gravurna det hedniska i ritualen.
Genom att det kristna kärlet fick en roll i den gamla ritualen, så kunde det
tolkas som att den traditionella religionen och de gamla gudarna åtminstone
där och då gick segrande fram på nytt. Hela kremationsritualen upplevdes sannolikt som en del av den gamla kult som nu hade förlorat mark till kristendomen. Tolkat utifrån perspektivet om att gravritualen formats utifrån en sådan
brytningstid, kan kremationen och gravläggningen ses som ett mycket medvetet uttryck, där en äldre tradition och äldre rituella element får ett närmast
överdrivet tydligt uttryck (Østigård 2007). Det kan sammanfattas i följande
punkter:
1) Kremering. Även om denna begängelseform var vanligt under vikingatiden,
så vittnar skeppets storlek och omfattningen av ritualerna om en enorm
manifestation av en viss religiös, ideologisk och politisk idé.
2) Avsiktlig förstörelse av vapen. Transformatören har varit en central rituell
specialist och kan ha regisserade ritualen med utgångspunkt från traditionella föreställningar.
3) Urnan. Bruket av urnan i kremationsgravarna är inte ett typiskt vikingatida
drag, utan kan återkoppla till en äldre traditioner.
4) Iriska kärl. Tidiga kristna liturgiska fat och kärl har haft paralleller i äldre,
förkristna keltiska bruk av rituella kärl, inte minst sådana tillverkade av
huvudskallar. Denna dubbla symbolik kan ha varit avsiktligt, särskilt som
gravurnan saknar motstycke i Skandinavien. Möjligen finns här en stark influens från iriska kontakter.
5) Irisk och fornskandinavisk hedendom. Hästoffer och ritualer där hästar spelade en viktig roll i kungliga initiationsritualer har haft en lång tradition på
Irland (något som även har starka paralleller i flera andra indoeuropeiska
ritualtraditioner, som den vediska men sannolikt också den fornskandinaviska). Inslag från en äldre förkristen religion var seglivade på Irland, även
om de ofta kläddes om i kristen klädnad. För en lokal norsk småkung som
kämpade för att upprätthålla sin lokala makt och traditionella rituella ställ135

ning, kan manifesta ritualer som kopplats till en urgammal traditionell sfär
ha varit mycket viktiga i kampen mot ett riksenande med kristna förtecken.
6) Blot och rituell konsumtion av häst. Oavsett en eventuell keltisk koppling,
så var blotet med dess rituella ätande av hästkött en central del i den traditionella kulten. Kungen och hövdingen var centrala gestalter i denna kult,
och handlingarna var nödvändiga att utföra för att legitimera makten. Enligt
Snorres berättelse, blev den kristne kungen Håkon den gode därför pressad
av bönderna i Trøndelagen att fullgöra sin kultiska roll genom att äta kokt
hästkött. När han vägrade tvingades han ändå till en kompromiss, genom att
han lindade in hästköttet i linnetyg och höll sin öppna mun över det ångande tyget (Snorre: Håkon den godes saga (1993:90–91)). Även om Snorre
författade sin saga först på 1200-talet har historien sannolikhetens prägel,
och föreställningar knutna till blotet och hästkulten var av allt att döma
fundamentala inslag i de maktlegitimerande förkristna ritualerna. Dessa var
då särskilt viktiga att manifestera i en brytningstid.
De här elementen kan vara bakgrunden till att Myklebostadgraven har sitt
särpräglade materiella uttryck, i förhållande till gravar som de från Oseberg,
Gokstad, Tune, Borre, Storhaug och Grønhaug. Det är åtskilliga drag i gravläggningen som tycks vittna om en revitalisering av gamla rituella traditioner,
i en brytningstid då kristendomen håller på att få genomslag. Kremering i sig
är ett sådant drag, de monumentala dimensionerna ett annat. Den rituella förstörelsen av vapnen kan på motsvarande sätt indikera att smedens roll som
transformatör också revitaliserats.
Det brända vikingaskeppet från Myklebostad ger en unik ingång till förståelse av den religiösa och politiska brytningstid som rådde under perioden. Det
var således den tradition som Myklebostadhövdingen representerade politiskt
och religiöst som Harald Hårfagre och hans kristna maktlegitimitet krossade.
Gravfältet vid Myklebostad omfattar åtminstone fem stora gravhögar med
flera skepps- och båtbegravningar. Den kremation som här diskuterats tycks ha
utgjort den sista stora begravningsritualen på platsen. Denna åldriga tradition
hade här en slutpunkt. Landet blev kristnat och samlat under en politisk ledning, men Myklebostadhövdingen avslutade den gamla tiden genom att segla
in i dödsriket med en kremation värdig en kung. Som avslutning kan det här
vara av värde att referera direkt till utgrävarens – Loranges – syn på graven och
dess betydelse (1875):
ʻHovedinteressen ved et sådant stort Fund ligger nemlig ikke i de enkelte Oldsager, ei heller i Oldsagernes Mængde men især i de i det samlede Fund fremtrædende Gravskikke, der lader os forfølge og gjenfinde de Tanker og Hensyn,
som har været bestemmende for den anvendte Begravelsesmåde, og hvori vi ikke
alene kan se en Afspeiling af de i Vikingetiden herskende Forestillinger om Død
og Hedenfart, men også et Billede af den Tids Liv, Livsanskuelse og hele religiøse
Opfatning’.
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Den materiella kultur som hör till död och begravning kan ha ett dubbeltydigt budskap och tillmätas olika betydelser. Från Uppsala Gamla stadskyrkogård. Foto: Terje
Østigård.
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Avslutning

Det är på sitt sätt svårt att avsluta en bok av det här slaget, inte minst eftersom
kremation utifrån ett rituellt och religiöst perspektiv snarare utgör en början
än ett slut! Betydelsen av kremationen som ritual, går därför osökt över i många
andra delar av det forntida samhället, vilka var och en kunde bli föremål för en
särskild studie. För detta har vi dock inte utrymme här. Det är de livgivande
och transformativa aspekterna och kvaliteterna i elden och i kremationen som
har möjliggjort för dessa dödsritualer att få så stor flexibilitet i förhållande till
olika föreställningar kring död och begravning. Kremationen som fenomen är
därför inte en enda begravningsform, utan många olika. Alla kännetecknas de
dock av bruket av elden som ett transformativt medium. Genom eldens destruktion av den döda människans kött, kan de fysiska kvarlevorna – benen
– därefter ingå i en stor variation olika kontexter. De döda blir därigenom ett
aktivt medium mellan de levande, gudarna och förfädernas värld.
Oavsett hur man själv förhåller sig till sin egen fysiska kropp och hur den en
gång i framtiden ska hanteras – när livet inte längre är – så utgör kremationsritualen i alla händelser en fascinerande väg till förståelse av viktiga föreställningar och uppfattningar om döden och livet, liksom tillvaron anses hålla samman. Studier av döden och dödsritualerna är därför också studier av de stora
existentiella frågorna i livet, såväl i vår egen tid som i historiska samhällen. Men
istället för att avsluta i det stora, vill vi här avsluta i det lilla formatet, något
som förefaller mera lämpligt för en introduktion av detta slag.
Ritualer kring döden blir generellt sett primärt tolkade i ett religiöst perspektiv. I ritualerna finns dock även en hög grad av pragmatism inblandad, något som vi inte specifikt diskuterat här. Trots alla de kosmologiska betydelser
som tillskrivs dödsritualerna, så är utgångspunkten för en minimalistisk definition av en begravningsritual ungefär denna: ʻen rituell behandling av köttet på
den döda människans kropp, vilket annars kommer att förmultna okontrollerat’. Även de pragmatiska aspekterna av döden måste hanteras. Ruttnande lik
är ingen vacker syn och de anses också orena i alla ordets bemärkelser, oavsett
vilken kultur eller religion vi talar om. Pragmatismen i dödsritualerna är inte
begränsad till kremationsbruket, utan finns oavsett vilken ritual och vilket begängelsesätt som praktiseras. Som brukligt är, såväl i livet som i döden, är det
helt enkelt viktigt att röja upp efter sig och snygga till innan man går hem.
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Det är inför döden, precis som i livet, viktigt att ordna upp sina saker innan man går
hem. Från katakomberna i Paris. Foto: Terje Østigård.
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