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I början av mina doktorandstudier vid Göte-
borgs universitet hade jag förmånen att läsa 
kursen Minne, plats, materialitet för Elisabeth. 
Kursen introducerade mig till ett område som 
djupt kommit att påverka min syn på förhisto-
rien och vårt sätt att betrakta densamma. Mina 
studier under kursen ledde så småningom fram 
till en artikel i tidskriften Fornvännen där jag 
diskuterade platsens biografi utifrån en specifik 
fornlämningslokal på Gotland (Wehlin 2011). I 
artikeln riktades särskild uppmärksamhet till 
en skelettbegravning som påträffats emellan 
Gotlands enda säkerställda megalitgrav och öns 
största bevarade skeppssättning. Varför hade 
denna kvinna begravts här under äldre järnålder? 
Några år senare genomförde jag forskningsgräv-
ningar vid en skeppssättning på Goks ägor i Lau 
socken på Gotland. Även denna skeppssättning 
är av ansenlig storlek och precis utanför denna 
påträffades en dubbelgrav vilken kom att visa 
sig vara mycket komplex och ytterligare betona 

problematiken rörande tid och minne under för-
historien (Wehlin 2012a). Den undre graven vid 
Goks har bedömts som tillhörande en kvinna och 
dateras till perioden omkring 500 f. Kr. I denna 
grav påträffades bland annat två svanhalsnå-
lar i järn. Detta är en föremålskategori som är 
relativt ovanlig och finns nästan uteslutande i 
kvinnogravar. Järnnålarna hör till de äldsta date-
rade järnföremålen på Gotland. Nålarna var hårt 
korroderade men vid konserveringen gjordes en 
annan intressant upptäckt. Det fanns textilrester 
på nålarna och från dessa gick det att utläsa 
vilket vävningsteknik som använts. Det rör sig 
således om Gotlands äldsta bevarade textil.

Med anledning av Elisabeths intresse för tid, 
minne och kvinnor i förhistorien och inom ar-
keologivetenskapen (ex. Arwill-Nordbladh 1989, 
1990a-b, 1991, 1995, 1998a-b, 2001, 2002, 2003, 
2007, 2008, 2012) har jag för avsikt att utgå från 
nyss nämnda järnålderstöisar (töis=flicka på 
gotländska). Främst behandlas dubbelgraven 

Tid, töisar och textil: Minnesbärande begravningar 
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från Goks och tidens betydelse under brons- och 
äldsta järnålder på Gotland. Ett syfte är också att 
redovisa konserveringen av järnföremålen och 
då främst för textilresterna som påträffats på de 
båda järnnålarna.  

Dubbelgraven från Goks i Lau
Hösten 2010 undersöktes delar av en skeppssätt-
ning och en intilliggande rund stensättning vid 
Goks i Lau socken på sydvästra Gotland (RAÄ 41) 
( fig. 1). I närområdet finns också ett av Gotlands 
största stenrösen (RAÄ Garde 1) och ytterligare 

15 skeppssättningar (Wehlin 2013: 146-149). 
Den undersökta skeppssättningen är över 25 
meter lång och nära 5 meter bred. Strax öster 
om skeppssättningens norra del finns en rund 
stensättning. Denna utgörs av en ganska otydlig 
jordblandad konstruktion med en diameter om 
ca 5,2 meter. Vid undersökningen av den runda 
stensättningen påträffades fåtalet bitar av kol, 
keramik och brända ben spritt bland fyllnings-
stenen. Dessa iakttagelser låg i linje med det 
som förväntades före undersökningen. Runda 
stensättningar är relativt vanligt förekommande 

Fig. 1. Schaktet vid Goks i Lau 2010. Till vänster syns den norra stäven av skeppssättningen och till höger den västra kantkedjan 
av den runda stensättningen. Schaktet mäter på bilden 6x2,5 meter. Foto: Joakim Wehlin.
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intill skeppssättningar på Gotland. De flesta som 
varit föremål för arkeologisk undersökning har 
inte innehållit någon regelrätt grav (Hansson 
1927: 67; Wehlin 2012b, 2013: 143-144). Denna 
stensättning var dock annorlunda. Direkt under 
det sista lagret av sten framkom en distinkt 
mörkfärgning. I detta lager påträffades brända 
djurben, men tidigt även ett obränt större rörben 
av människa, ett ben som senare skulle vissa 
sig höra till en dåligt bevarad skelettgrav (Grav 
1/2010). Den döde var placerad liggande på 
sin högra sida med lätt uppdragna knän. Inga 
föremål återfanns i skelettets närhet. 

Under skelettet fanns ett kulturpåverkat lager 
i vilket det påträffades en större flat kalksten. 
Under stenen och 0,5 meter direkt nedanför den 
översta gravläggningen påträffades ytterligare 
ett skelett (Grav 2/2010). Denna individ låg även 
den med lätt uppdragna knän, men till skillnad 
mot den övre individen hade den undre placerats 
på sin vänstra sida. Precis under hakan återfanns 
två svanhalsnålar av järn tillsammans med en del 
av en gördelplatta i järn samt tre bronsdetaljer 
( fig. 2). Båda skeletten var orienterade i NNO–
SSV med huvudena i norr och i samma riktning 
som den intilliggande skeppssättningen. Den 
övre graven var fragmentarisk och kunde varken 
bestämmas till ålder eller kön. Det andra skelet-
tet (Grav 2/2010) utgjordes av en vuxen kvinna 
(Martinsson-Wallin et al. 2011). 

Textil och dubbelgravar 
Järnföremålen var väldigt korroderade och det 
har varit svårt att finna en sannolik originalyta. 
Vid konserveringen visade det sig dessutom att 
det på flera platser sitter kvar textilrester i korro-
sionsprodukterna. Textilierna har därför i största 

möjliga mån lämnats kvar på föremålen ( fig. 2). 
Inget tyder på att nålhuvudena är ornerade, vilket 
ibland förekommer på svanhalsnålar likt dessa. 
Huvudena är kupolformade och tämligen solida i 
jämförelse med den övriga nålen. Nålarnas längd 
är mellan 11 och 12 centimeter men har ursprung-
ligen varit något längre. Agraffen eller den möjliga 
delen av en gördelplatta har en hake/bygel i järn 
och en nit av kopparlegering. Runt niten finns 
en tydlig ring av organiska rester. Nitens hals är 
cirka 2 millimeter tjock och har därför omslutit 
ett relativt tjockt material, möjligen läder eller filt. 
Utav textilresterna på nålarna går det att säga att 
det är en 2:1 kypertväv ( fig. 3) med både S- (vän-
sterspunna) och Z-spunna (högerspunna) trådar 
(Bohm 2013). Det är inte möjligt att konstatera 
materialet, men det är en tydligt grov textil, san-
nolikt ull. Tråden är cirka 1 millimeter tjock och 
trådtätheten förefaller vara 7-8 per centimeter. 

Kypert är en grundbindning i vävning som 
ger en diagonal löpande linje över tyget. Detta 
eftersom bindepunkterna hela tiden förflyttas en 
tråd åt sidan. Denna teknik finns exempelvis på 
Bockstensmannens klädedräkt och är den som 
används i jeanstyg (denim). Bindningen som i 
detta fall är 2:1 (2-bindning) innebär att inslaget 
går över två varptrådar och under ett ( fig. 3).

Just traditionen av att spinna trådarna i an-
tingen höger- eller vänstervarv kan ha kulturell 
bakgrund. Exempelvis tycker sig Lise Bender Jør-
gensen (1986: 16-17) ha identifierat en förändring 
i spinningsriktningen under äldre bronsålder i 
Skandinavien, från en tidigare kombination av 
höger- respektive vänsterspunna trådar till en 
klar dominans av endast vänsterspunna trådar i 
ulltextilier. Det finns också de som menar att de 
olika spinningsteknikerna bör kopplas ihop med 
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funktion, vilken beskaffenhet textilen skall ha 
och till vilka klädesplagg de syftade att användas. 
Sophie Bergerbrant (2007: 47) menar att de olika 
teknikerna kan kopplas till kulturella skillnader. 
Det är tydligt att textilier fungerar som viktiga 
identitetsbärare och sannolikt har stor energi 
lagts vid tillverkning av dessa i förhistorisk tid. 

Textilier bevarade från äldsta järnålder är 
ovanligt i södra Skandinavien. Från bronsålder 
finns å andra sidan en relativt stor mängd. 
Dessa textilier kommer nästan uteslutande 
från gravhögar och ekkistegravar från dagens 

Danmark och södra Sverige. Vävtekniken under 
bronsålder är vanligen tuskaft, eller tvåskaft, 
som är en annan grundbindning inom vävning. 
Det finns exempel på kypertbindning i slutskedet 
av bronsålder, men inget tillräckligt statistiskt 
underlag för att kunna diskutera att en utveck-
ling i vävtekniken sker under perioden (Bender 
Jørgensen 1986: 16). I Bender Jørgensen (1986) 
sammanställning finns ett tiotal textilfynd från 
äldsta järnålder. Nästan hälften av dessa är i ky-
pertväv. Spinningsriktningen på trådarna i dessa 
textilier är antingen höger- eller vänsterspunna 

Fig. 2. Metallföremålen från grav 2/2010 vid Goks i Lau efter konservering. De klumpar som är kvar, främst i nederkant på de 
båda nålarna, är rester av textil.  Foto: Carola Bohm, Acta Konserveringscentrum AB och Joakim Wehlin. I höger nederkant 
finns en inverterad röntgenbild av agraffen eller gördelplattedelen i järn. Här syns tydligt krokens utformning och kopparnitens 
position. Röntgen av Staffan Jennerholm vid Visby Lasarett.
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och det tycks mindre vanligt med en kombina-
tion av de båda. 

Kvaliteten på tyger från bronsålder brukar 
räknas genom antalet trådar per kvadratcen-
timeter, alltså tjockleken på tyget. De danska 
ekkistgravarna utgör den bästa källan. Från 
bronsålderns period II och III tycks vanligaste 
trådtätheten vara 3-6 per centimeter. Från yngre 
bronsålder är materialet betydligt mindre men 
trådtätheten visar intressanta mönster. Nu finns 
tydligt två grupper. En med en trådtäthet som 
tidigare, 3-6 per centimeter, och en grupp med 
en trådtäthet så hög som 11-18 per centimeter. 
Under äldsta järnålder tycks trådtätheten bli 
högre, vanligen 6-10 per centimeter. Det bör 
tilläggas att i många fall finns två olika tyger i 
samma grav. Därmed bör man ha i åtanke att 
tjockleken på tyget också kan påvisa olika an-
vändning av detta (Bender Jørgensen 1986: 17-18, 
26, 33-36).

Det tidigare äldsta kända textilfyndet från 
Gotland kommer från en grav vid Bläsungs i 
Väskinde. Graven dateras till romersk järnålder 
och textilen är en 2:2 kypert med vänsterspun-
na trådar (Almgren & Nerman 1914: 30; Bender 
Jørgensen 1986: 232-233). Textilresterna från 
grav 2/2010 vid Goks i Lau är således de hittills 
äldsta kända på Gotland. Det finns också möjliga 

textilrester från en annan tidigare ej uppmärk-
sammad grav som har många likheter till den 
här aktuella. Denna grav (10/59) påträffades i 
en båtformad hällkista vid Prästgården i Fole år 
1959. Skelettet låg på rygg med huvudet i norr. 
Tillsammans med den döde fanns en skålnål 
och en smyckeskiva i brons, två bygelnålar i järn 
med något tillplattade och upprullade huvuden 
samt en bälteshake i järn. Den ena järnnålen 
hade en korroderad kedja eller möjligen i korro-
sionsprodukterna en bevarad textilsnodd (Nylén 
1964). Enligt upplysningar i fyndkatalogen vid 
Statens historiska museer skall det röra sig om 
ett möjligt fragment av ullfiber (SHM 27760). 
Graven dateras genom fynd och 14C-datering till 
tiden omkring 400 f. Kr (Wehlin 2013: 283).

Gravarna från Goks i Lau och Prästgården 
i Fole har mycket gemensamt. De dateras till 
samma period och innehåller ett liknande fö-
remålsinventarium. De förhåller sig också till 
ett stenskepp av något slag, antingen i form av 
en närbelägen skeppssättning eller som i fallet 
vid Prästgården i Fole då själva gravkistan hade 
formen av ett skepp. Att begravningar från 
denna period, främst 700-200 f. Kr., förhåller sig 
till stenskepp är inget ovanligt på Gotland. Det 
finns en rad exempel på denna företeelse (Wehlin 
2012a, 2013: 74-75). Det som gör stensättningen 
vid Goks i Lau något mer exceptionell är att den 
innefattar minst två individer placerade ovanpå 
varandra. Det finns dock en handfull kända mot-
svarigheter på Gotland. 

En av dessa dubbelgravar påträffades på 
det mellersta gravfältet vid Vallhagar i Fröjel 
(M29). Graven innehöll två obrända och minst 
tre brända individer. De döda hade placerats i 
en båtformad eller avlång hällkista som fanns 

Fig. 3. 2:1 Kypert (omarbetad efter Wild 1988: 42).
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centralt i en oregelbunden stensättning. De två 
obrända individerna låg på rygg med huvudena 
mot söder (Nylén 1955: 284, 294, 307, 328, 366, 
405-408). Gravarna har inte placerats i kistan 
samtidigt. Den äldsta skelettgraven hör till peri-
oden 355-200 f. Kr. och det övre skelettet hör till 
perioden 180-60 f. Kr. Båda skelettgravarna har 
osteologiskt bedömts till män, den ena över 
medelålder och den andra strax under. Den ena 
brandgraven har samma datering som det yngre 
skelettet (Muntligen Thunmark-Nylén 2011-12-
15; Wehlin 2013: 285). 

 En liknande dubbelgrav har påträffats vid 
Sorby i Stenkyrka. De två skeletten fanns i en båt-
formad hällkista belägen endast 5 meter från en 
skeppssättning. Skeletten i kistan låg ovanpå var-
andra i ryggläge med huvudena åt samma håll. 
Direkt ovanför hällkistan fanns också ett tredje, 
sannolikt yngre, skelett (Wehlin 2013: 287). Det 
finns också en tredje känd båtformad hällkista 
innehållande två skelett. Denna påträffades år 
1956 vid Alands i Hogrän. Det övre skelettet var 
något omrört men har sannolikt haft samma 
riktning som det undre. Hällkistan hade grävts 
ned i ett kraftigt markerat brandlager (Wehlin 
2013: 286).

En annan dubbelgrav av intresse för en 
jämförelse med stensättningen vid Goks i Lau 
påträffades år 1957 vid Ösarve i Bäl. I ett jord-
blandat röse fanns en mängd gravar varav en 
båtformad hällkista. I Kistan fanns en skelettgrav 
som till hälften förstörts, sannolikt av plundra-
re. Omkring 0,2 meter under detta skelett och 
avskilt med ett lager sand fanns ytterligare en 
grav. Detta skelett var till synes orubbat och låg 
med huvudet åt samma håll som det övre skelet-
tet (Wehlin 2013: 280). Ingen osteologisk- eller 

14C-analys är genomförd på dessa gravar och inga 
fynd kan användas för en typologisk datering. 
Gravformen båtformad hällkista placerar dock 
primärgraven till perioden 550-200 f. Kr. (Wehlin 
2013: 74-75). En dubbelgrav nästan identisk 
med den från Ösarve i Bäl påträffades år 1928 
vid Skogby i Gammelgarn. I en knappt synlig 
gravhög fanns en båtformad hällkista. I denna 
anträffades ett tämligen skadat skelett. 0,2 meter 
under detta fanns ytterligare ett skelett positio-
nerat på samma vis. 200 meter norr om denna 
grav finns också en registrerad skeppssättning 
(Wehlin 2013: 285-286). 

Mig veterligen finns alltså sex kända dub-
belgravar där primärgraven med största sanno-
likhet kan dateras till slutet av bronsålder eller 
inledningen av järnålder. Gemensamt för dessa 
är också att de relaterar till ett stenskepp av 
något slag, antingen en skeppssättning eller en 
båtformad hällkista. I några fall tycks de gravlag-
da ha nedlagts med ett relativt litet avstånd i tid, 
men oftast föreligger flera generationer emellan 
begravningarna. Varför är det så? Det finns också 
en tudelning i ovan nämnda gravar. Å ena sidan 
tycks de senare gravarna relatera till de äldre 
monumenten och begravningarna. Å den andra 
sidan har de i många fall, till synes medvetet, 
förstörts? 

Töisar i tiden
Långt ifrån alla av ovan nämnda dubbelgravar 
har analyserats osteologiskt. Adderar vi samtliga 
skelettgravar som påträffats i relation till skepps-
sättningar eller i båtformade hällkistor så har ett 
tiotal genomgått en osteologisk analys. Av dessa 
har hälften bedömts som sannolikt män och 
nästan lika många har bedömts som kvinnor. 
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Använder man fyndinventariet som indikator 
och då främst metallnålarna finns ett liknande 
mönster. Nålar från denna period, exempelvis 
bygel-, spiral- och skålnålar, brukar vanligen följa 
med kvinnor i graven. Av 31 kända individer grav-
lagda i båtformade hällkistor har över 1/3 fått 
med sig en till två nålar i brons- eller järn (Wehlin 
2013: 280-288). Det har också visat sig att skelett 
daterade till äldsta järnålder och som helt saknar 
kvarvarande gravinventarium har bedömts som 
kvinnor (ex. Wehlin 2011). Det är därför sannolikt 
att anta att den biologiska könsfördelningen av 
de gravlagda i denna form är jämställd. Detsam-
ma gäller ålder på individerna där inget tydligt 
mönster går att skönja.        

Ser vi till könsfördelningen av gravlagda 
under yngre bronsålder är mönstret detsamma. 
Detta gäller inte minst rörande begravningarna 
som påträffats i skeppssättningar. Drygt femtio 
gravar från yngre bronsålder på Gotland har 
genomgått osteologisk analys. I dessa gravar har 
15 individer kunna bedömas till män eller som 

sannolikt män. 13 av individerna har kunnat 
bedömas som kvinnor eller som sannolikt 
kvinnor. Åldrarna skiljer sig avsevärt och såväl 
barn, tonåringar, vuxna och åldringar finns re-
presenterade (Wehlin 2013: 107-112). 

Bedömer man att begravningsplatsen som 
sådan tillsammans med fyndinventariet i dessa 
gravar återspeglar status utgör individen i grav 
2/2010 vid Goks i Lau en exceptionell kvinna. 
Hon har begravts intill en skeppssättning som 
hör till en av de större på Gotland. Hon är obränd, 
vilket skiljer sig från brandgravskicket som varit 
allenarådande på Gotland i nära 500 år innan 
hennes död. Kvinnan har utsmyckats med järn-
föremål, några av de äldsta vi hittills känner. Tex-
tilierna i sig är säkerligen inget utmärkande, inte 
mer än att de av olika anledningar bevarats just i 
detta fall. Möjligen visar bindningstypen, kypert, 
att den del av dräkten som nålarna varit fäst vid 
var av högsta klass vid tiden för begravningen.  

Dessa påståenden stämmer också väl in på 
några av de tidigare nämnda gravarna. Det finns 

Fig 4. 14C-dateringar av benmaterial från den runda stensättningen vid Goks i Lau. Kalibrerade i Oxcal 4.2 (Bronk Ramsey 2009) 
med kalibreringskurvan IntCal13 (Reimer et al. 2013). 
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emellertid en känd kvinnograv från äldre järn-
ålder som står ut lite extra från övriga. Denna 
grav påträffades strax söder om Gotlands enda 
säkerställda megalitgrav från stenålder och 
norr om öns största bevarade skeppssättning. 
Platsen är Ansarve hage i Tofta socken och har 
berörts i en rad publikationer (ex. Lithberg 1914; 
Hansson 1927; Nihlén 1927; Bägerfeldt 1992; 
Lindqvist 1997). Intressant med dessa studier är 
att de endast berör antingen stenåldersgraven 
eller den samling av skeppssättningar som finns 
på lokalen. Ingen relaterar dessa lämningar till 
varandra, inte ens när 14C-analyserna på 1980-
talet visade bronsåldersdateringar i megalitgra-
ven. Ansarve hage har begagnats som gravplats 
under mellanneolitikum, bronsålder och äldsta 
järnålder (Wehlin 2011). När kvinnan, som har 
osteologiskt bedömts till att vara omkring 40-60 
år gammal, begravdes fanns redan de åldriga 
stenmonumenten på platsen. Megalitgraven 
hade sannolikt stått här i över tre tusen år och 
skeppssättningen i omkring tusen år. Kvinnogra-
vens exceptionella och monumentala omgivning 
till trots så saknades föremål i graven. Varför 
begravdes hon här? Hennes begravning var ett 
återbruk av denna ålderdomliga plats. En sådan 
begravning förankrar henne i det förflutna och 
införlivar platsen i samtiden och i markens his-
toria. En plats som Ansarve hage har sannolikt 
nyttjats som mer än begravningsplats. Detta var 
en plats där det kollektiva minnet förvaltades 
och upprätthölls och därmed kan begravningen 
av kvinnan ha haft mer än en funktion (ex. Nora 
1989, 2001; Connerton 1989; Halbwachs 1992; 
Aronsson 2004; Jones 2007).  

En liknande problematik kan lyftas rörande 
gravarna från Goks i Lau. Grav 1 och 2 skiljer 

sig avsevärt i tid, som minst omkring 630 år. Det 
rör sig om 25 generationer, vilket är en avsevärt 
lång period att minnas även för ett samhälle 
som bygger på muntliga traditioner (ex. Vansina 
1965). Dock slutar inte dateringsproblematiken 
här. Överallt i stensättningen påträffades brända 
ben, vissa från människa, som dateras till meller-
sta bronsåldern omkring 1200–1000 f. Kr. vilket 
förlänger inrättningens nyttjande med upp till 
500 år ( fig. 4). Utifrån de hittills givna resulta-
ten kan inte mindre än tre händelser knytas till 
anläggningen. 

Osökt kommer vi således in på frågan om de 
båda skelettgravarnas position i förhållande till 
varandra. Skeletten är mycket likartat placerade, 
vilket väl knappast kan vara slumpmässig även 
om över 600 år förlupit dem emellan? Möjligen 
kan det undre skelettet ha varit markerat ovan 
jord. Vidare påträffades båda skeletten centralt i 
förhållande till kantkedjan. Övriga skelettgravar 
från respektive period är vanligen placerade i 
N–S, vilket gör att oddsen för de båda individer-
nas placering minskar ytterligare. Det förfaller 
således inte allt för otroligt att det rör sig om en 
ren tillfällighet att de båda skeletten hamnat så 
lika i position. Dock finns det ännu en aspekt att 
ta upp i denna diskussion, nämligen den intillig-
gande skeppssättningens orientering som ligger 
helt i linje med de båda skelettgravarnas. Möjli-
gen har denna äldre konstruktion varit den mest 
meningsbärande i sammanhanget och således 
varit av stor betydelse, inte bara för orientering-
en av den döde utan också för dennes identitet. 
Fenomenet är inget ovanligt på Gotland. I nära 
relation till bronsålderns skeppssättningar 
påträffas relativt ofta obrända skelett som i de 
flesta fall är sekundärt begravda under järnålder 
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(Wehlin 2012a; 2013: 74-76). Det tycks som om 
skeppssättningen som sådan varit betydande 
för struktureringen vid upprätthållandet eller 
återkopplingen/återknytandet till skeppsmonu-
mentet vid den senare gravläggningen. Denna 
problematik har berörts tidigare (ex. Wehlin 
2012a) men det finns anledning att utveckla dis-
kussionen och inte minst gäller det begravning-
arnas förhållande till det förflutna, verkligt eller 
skapat.

Skeppet som länk
Det som är utmärkande för tidigare uppräknade 
gravar är deras förhållande till övriga närbelägna 
gravar och monument i tid. I nästan samtliga fall 
utgör de antingen den äldsta, eller den yngsta 
graven på gravfältet eller den mindre gruppen 
av gravar. Begravningen tycks ha skett i en tid då 
strukturerandet av de döda i landskapet ändra-
des. Detta är också den tid då de större gravfälten 
breder ut sig på Gotland. Exempelvis så utgör grav 
2/2010 vid Goks i Lau den sista graven med kon-
tinuitet på denna plats. Det motsatta kan sägas 
om gravarna i den båtformade hällkistan (M29) 
på det mellersta gravfältet vid Vallhagar i Fröjel. 
Dessa utgör istället de äldst daterade gravarna. 
Det finns också exempel från Gotland där flerta-
let av denna typ av gravar påträffats tillsammans. 
Dessa platser har kallats övergångsgravfält och 
det kändaste exemplet ligger vid Prästgården i 
Fole. Här har man påträffat en stor skeppssätt-
ning tillsammans med nio båtformade hällkistor 
och ett tiotal ytterligare stensättningar daterade 
till övergången mellan brons- och järnålder. 

Vad återspeglar dessa gravar och gravplatser? 
Vad får just dessa begravningar för betydelse i 
det kollektiva och sociala minnet? Utgör de en 

länk till det förflutna och är det av den anled-
ningen som man återkommer till vissa av dem 
långt senare? 

Det som främst förenar dessa överskridande 
gravar från brons- till järnålder på Gotland är 
skeppssymbolen. Ser vi till hela den nordiska 
bronsålderskulturens utbredningsområde så kan 
skeppssymbolens relation till begravningar följas 
under nästan hela perioden. Under äldre brons-
ålder återfinns skeppssymbolen på hällristningar. 
Dessa kan i några fall direkt sammankopplas med 
gravar, vilket är särskilt tydligt i Sagaholmshögen 
och Kiviksgraven där skeppsmotiv finns avbilda-
de på hällar som är en del av gravkonstruktionen 
(ex. Randsborg 1993; Goldhahn 1999, 2013). På de 
brittiska öarna och i dagens Sverige och Danmark 
har gravkistor med båtform från äldre bronsålder 
hittats i flertalet fall (ex. Elgee & Elgee 1949; Wehlin 
2013: 69). Skeppssättningstraditionen, som har 
en tydlig koncentration till östersjöområdet och 
Gotland specifikt, får anses vara själva kulmen 
på skeppssymbolen i begravningssammanhang 
under bronsålder. De primärkontexter som da-
terats från skeppssättningar i östersjöområdet 
visar entydigt att traditionen kan härledas till 
perioden 1100-700 f. Kr. Här upphör det tydliga 
sambandet mellan skeppssymbol och grav under 
nordisk bronsålder. 

På Gotland återkommer skeppet i gravsam-
manhang i slutet av yngre bronsålder och den 
äldre delen av förromersk järnålder (550/500-200 
f. Kr.). Vissa skeppssättningar återbrukas samti-
digt som en ny typ av gravform dyker upp; båt-
formade hällkistor. På de lokaler som skeppssätt-
ningar återbrukats för begravningar finns van-
ligen inga båtformade hällkistor, men det finns 
också undantag. Det mest intressanta exemplet 
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är från Allkvie i Endre ( fig. 5). Här påträffades en 
båtformad hällkista på tvären i en skeppssätt-
ning. Stävarna på den båtformade kistan utgörs 
av relingsstenar i skeppssättningen. I såväl kistan 
som i skeppssättningen påträffades både brända 
och obrända ben (Wehlin 2013: 238). 

Vid en första anblick förefaller det finnas en 
tydlig kontinuitet i skeppssymbolens nyttjande i 
gravsammanhang under bronsålder på Gotland. 
Tore Artelius (1996: 64-73) menar att en föränd-
ring av skeppssättningstraditionen sker under 
slutet av bronsålder och som senare resulterar 
i de båtformade hällkistorna. Att en förändring 
sker är tydligt. Dock visar en närmare studie av 
materialet att ett klart avbrott kan skönjas under 
bronsålderns period VI (700-500 f. Kr.). Detta 
är en period som länge varit svårdefinierad på 
Gotland (Hansson 1927: 49; Nylén 1972; Wehlin 
2013: 63-79). Under perioden innan de båtforma-
de hällkistorna byggs det inte någon ny skepps-
sättning, utan de äldre används sekundärt. 

Vad sker med skeppssymbolen i andra områden 
under denna period? En intressant jämförelse är 

hällristningsskeppen som i många fall kan jäm-
föras med skeppssättningstraditionen (Bradley 
et al. 2010; Skoglund & Wehlin 2013; Wehlin 
2013: 125-161). Per Nilsson (2010, 2012) studerar 
användandet och återanvändandet av hällrist-
ningar. Utgångspunkten är undersökta hällrist-
ningslokaler i södra Skandinavien där motiven är 
daterade till bronsålder. Många lämningar intill 
hällarna har daterats till bronsålder, men det 
finns också en stor andel lämningar från andra 
perioder. Intill hällristningar vid Himmelstalund 
i Norrköping har hus och härdar från såväl för-
romersk som tidig romersk järnålder påträffats. 
Det finns också uppteckningar om att vissa hällar 
tidigare varit täckta med skärvsten och svart 
sotig jord. Ett antal hällar har även blivit förstör-
da av eld. Det finns också gravar och gravfält från 
yngre brons- och järnålder intill hällristningar. 
Vid undersökningar av ett sådant gravfält kon-
staterades att hällristningarna medvetet un-
dvikits när gravfältet expanderat (Nilsson 2012: 
83). Återanvändande av hällristningslokaler 
under järnålder har även uppmärksammats på 
andra håll i södra Skandinavien, exempelvis vid 
undersökningar intill hällristningar i Bohuslän 
(Bengtsson 2004; Bengtsson & Ling 2007) och på 
Bornholm (Kaul 2005). 

Likt Nilsson (2012) menar jag att vi behöver 
problematisera dessa järnålderslämningar intill 
hällristningar och skeppssättningar. Nilsson 
anser (2012:86) att hällristningarnas betydelse 
under senare tider ofta förbises. Detsamma kan 
sägas om skeppssättningarna. En intressant fråga 
är om det var platsen i sig, eller hällristningarna 
och skeppssättningarna specifikt som lockade 
människorna till lokalen under järnålder? 

Fig. 5. Båtformad hällkista på tvären i en skeppssättning vid 
Allkvie i Endre socken (RAÄ 42).
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I tid och otid
Ett visst glapp i kontinuitet kan skönjas på 
skeppssättningslokaler på Gotland under slut-
skedet av den nordiska bronsåldern. Glappet 
utgörs sannolikt av en problematik i typologin 
och med dateringen på brända kontra obrända 
ben samt den komplexa 14C-kurvan vid just 
denna tid (Wehlin 2013: 55-81). Det intressanta 
är dock hur användandet av skeppssättningslo-
kalerna förändras. Vid slutskedet av bronsålder 
används skeppssättningarna endast sekundärt 
och i ett senare skede upprättas skeppssymbo-
len i gravsammanhang igen genom de båtfor-
made hällkistorna. Ett liknande mönster finns 
på hällristningslokaler. Det finns paneler med 
skeppsristningar som kan dateras till förromersk 
järnålder (ex. Ling 2008), men likaså kan vissa 
äldre skepp ha ristats om under denna period 
(Nilsson 2012: 87). 

Det som vanligen påträffas intill hällrist-
ningspaneler är rester efter aktiviteter som kan 
förknippas med eld, exempelvis härdar och skärv-
sten. Liknande lämningar finns intill skeppssätt-
ningar (Wehlin et al. 2011; Wehlin 2013: 167-168). I 
några fall finns långa rader med härdar som tydligt 
relaterar till ristningen eller skeppssättningen. 
Vissa hällristningar tycks medvetet förstörda 
genom eldning och övertäckning. Möjligen går 
denna idé att överföra till Gotland där avtrycken 
efter större skeppssättningar påträffats och som 
tolkats som förstörda i modern tid. Kanske har 
de nedplockats redan under förhistorien? Likaså 
är det brandlager som i vissa fall finns dokumen-
terat från tidigare nämnda dubbelgravar intres-
sant i detta sammanhang. Är detta en rest av en 
liknande händelse? Med andra ord en medveten 
övertäckning kopplad till eld.

Användandet och återanvändandet av monu-
ment har under de senaste decennierna disku-
terats flitigt inom arkeologin (ex. Jones 2007). 
Återanvändandet av gravar och boplatser har 
ofta tolkats som ett sätt att hävda ett territoriellt 
område, men det finns en rad andra möjligheter 
till varför man återkommit till dessa lokaler 
och monument. En möjlighet som Hélène Bor-
na-Ahlkvist (2002) framfört är att övergivna hus 
ansågs som fortfarande bosatta av oroliga själar 
efter förfäder. Detta kan ses som en negativ re-
lation till det förflutna och Nilsson (2012: 90-92) 
menar att detta möjligen är ett sätt att tolka 
täckta, förstörda och omgjorda hällristningar. 
Alltså att det förflutna ansågs problematiskt 
och något man inte längre ville förknippas med. 
Genom en sådan vinkling kan man tolka vissa 
förstörda gravar, som tidigare tolkats som 
plundrade i modern tid, som istället medvetet 
förstörda i förhistorien. Många gravar från äldre 
järnålder på Gotland har tydligt förstörts. Vissa 
är naturligtvis svåra att avgöra om de plundrats/
förstörts i historisk eller förhistorisk tid (se fig. 6). 
Medan andra, så som exempelvis den här aktuel-
la stensättningen från Goks i Lau, är mer tydligt 
förstörda i förhistorisk tid.    

Nilsson (2012) lyfter en intressant diskussion 
som grundar sig i postkolonial teori (ex. Bhahba 
1994; Cornell & Fahlander 2002). Utifrån detta 
perspektiv är det möjligt att se hällristningar-
na i sig som ”de andra”. Symbolerna kan tolkas 
som gjorda av förfäder eller människor/varelser 
från det förflutna och kan därmed fyllas med 
både positiv och negativ laddning. Johan Ling 
(2008) använder också postkolonial teori och 
främst diskussionen om ”det tredje rummet”. 
Ling applicerar teorin på hällristningslokaler 
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i Bohuslän och menar att dessa platser skulle 
kunna utgöra fysiska lokaler för mentala möten 
i ”det tredje rummet”. Om Homi Bhahbas (1994) 
idé om ”tredje rummet” går att knyta till fysiska 
platser låter jag vara osagt. Jag vill istället lyfta 
dessa lokaler som möjliga mötesplatser och 

minnesplatser i den bemärkelsen som Pierre 
Nora (1989, 2001) diskuterar. Det är viktigt att 
förstå att minnen har en förmåga att fästa sig vid 
platser och en plats kan därmed ses som en nod 
av ackumulerad materialitet som vuxit fram över 
tid. Det vill säga en plats som samlar minnen, 

Fig. 6. Båtformad och plundrad/förstörd hällkista från Prästgården i Fole (Grav 5/61). Foto: Erik Nylén 1961 (RAGU/RAÄ).  
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händelser och ting och utgör därmed en mellan-
nivå mellan människa och ting. 

Ludvig Papmehl-Dufay (2012) diskuterar 
platsen på ett liknande sätt och använder bland 
annat Torsten Hägerstrands tidsgeografiska 
modell (1970). Hägerstrand ser rum och tid som 
de två huvudsakliga avgränsningarna i männ-
iskors rörelser och verksamheter. Modellen är 
tredimensionell och tiden utgör den tredje verti-
kala dimensionen. Papmehl-Dufay (2012: 19-20) 
menar att en plats kan ses som en rak vertikal 
tub i en sådan modell. En sådan modell illustre-
rar på ett bra sätt hur en plats förhåller sig till 
människor och verksamheter över en lång tids-
rymd. Med ett sådant perspektiv är det möjligt 
att ifrågasätta om en plats över tid kan sägas vara 
densamma (ex. Holtorf 2008; Papmehl-Dufay 
2012: 21). Termen plats i denna mening skall 
förstås utifrån engelskans place. Detta eftersom 
den svenska betydelsen av ordet refererar till 
vilken plats som helst och vanligen åsyftas en 
geografisk punkt. Den anglosaxiska definitionen 
hänvisar mer tydligt till att lokalen på något sätt 
formats av människan och att en ”plats” uppstått 
(ex. Brink 2008: 111-116). Med en sådan utgångs-
punkt måste en plats ses som en social konstruk-
tion och kan därför var en eller flera platser på 
samma gång vilka delar geografiskt rum. 

Lokaler med ansamlingar av hällristningar 
och skeppssättningar kan ses som fysiska mötes-
platser (Wehlin 2013: 163-182) eller som Johan 
Ling (2013) föreslagit aggregationslokaler. Dessa 
lokaler var viktiga centrum under bronsålder, 
men det intressanta för den fortsatta diskussio-
nen är hur dessa lokaler, eller platser, förändras 
över tid. Är det rent av möjligt att dessa platser, 
som tidigare varit lokaler för möten mellan 

människor från olika områden såväl som möten 
med den andra sidan, förändras. En förändring 
till att endast bli en mötes- och/eller minnes-
plats med människor, platser och figurer från 
det förflutna (se ex. Jones 2007). Denna föränd-
ring kan ha skett successivt och beroende av 
andra omständigheter, men det kan också vara 
så att vissa platser medvetet ändrats och/eller 
förstörts. Nilsson (2012) lyfter idén om att vissa 
hällristningslokaler kan ses som platser där en 
dialog förs med det förflutna. Detta kan vara 
anledningen till varför man återkommer till just 
dessa specifika platser vid långt senare skeden. 

Det är troligt, ja snarare sannolikt, att den ur-
sprungliga betydelsen och bruket av hällristning-
arna gått förlorad redan under yngre bronsålder 
och inledningen av järnålder. I samhällen upp-
byggda på muntliga traditioner är det möjligt att 
bevara minnen i omkring ett halvt millennium 
(Vansina 1965). Efter detta uppgår förfäderna 
vanligen i myter. De dokumenterade aktivite-
terna från äldre järnålder på dessa platser bör 
därför kopplas till en ny plats och nya sociala och 
kollektiva minnen som knutits till och knyts till 
hällristningarna och skeppssättningarna. Det är 
dock viktigt att förstå att även om en ”ny plats” 
skapas så relaterar den till andra platser och 
tider. 

Vid Goks i Lau sker en begravning intill 
skeppssättningen vid slutskedet av bronsålder. 
Denna grav förstör en äldre brandgrav samtidigt 
som den markerar slutet på användandet av 
denna plats för begravningar. Senare upprättas 
ett gravfält en bit bort. Graven utgör därför en 
sista länk till det förflutna och själva begrav-
ningen blir en arena för nya minnen att kopplas 
till platsen. I och med det kopplas helt andra 
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värderingar och minnen till denna plats än de 
ursprungliga. Dessa gravar markerar därför inte 
slutet på en kontinuitet av skeppssymbolen som 
exempelvis Tore Artelius (1996) menar. De mar-
kerar en förändring i samhället och ett nytt för-
hållande till de döda och till sina förfäder. Dessa 
gravar är därför viktiga i förståelsen för denna 
förändring och var säkerligen också viktiga i 
sin tid som minnesplatser. Det är möjligen av 
den anledningen som man återvänder till dessa 
platser vid senare tillfällen, främst under äldre 
järnålder. De markerar förändring och är tydliga 
minnesplatser från det förflutna. Det är viktigt 
att förstå betydelsen av att medvetet kontextua-
lisera minnen som exempelvis Ann-Mari Hållans 
Stenholm (2013: 34-60) nyligen aktualiserat. 
Hållans Stenholm menar att ett bra val för ska-
pande, förmedlande och bevarande av minnen 
kan vara en helig eller ”het” plats. Alltså en plats 
med stor betydelse för samhället och dess grund-
valar. Det är dock viktigt att tillägga att en sådan 
plats också kan vara en tidigare ”övergiven” plats 
som exempelvis är förknippad med initieringen 
av en ny ideologi eller liknande. 
 
Minnesbärande töisarna 
Kvinnogravarna från Goks i Lau och Ansarve 
hage i Tofta utgör därför viktiga länkar i för-
ståelsen för hur båda dessa minnes- och mö-
tesplatser brukats och förändrats över tid. De 
har båda på sätt och vis begravts i tid och otid. 
Båda begravningarna markerar en återkoppling 
och möjligen ett distanstagande till det nära 
förflutna. De båda kvinnorna begravdes under 
en period då de två aktuella platserna till synes 
överges i förhistorien. Relationen mellan kvinno-
gravarna och platsens större monument är tydlig 

och monumenten har inte förstörts. Ett liknande 
beteende finns dokumenterat från hällristnings-
lokaler från samma period. Ristningarna tycks 
medvetet undvikas vid upprättandet av gravar 
från övergången mellan yngre brons- och järn-
ålder. Det finns således en respekt eller rädsla 
inför förfäderna och det förflutna. 

Vad denna typ av handling markerar är na-
turligtvis svårt att säga. Sannolikt skall dock 
dessa begravningar kopplas till de samhälls-
förändringar som sker under denna period på 
Gotland. Nu etableras den järnåldersbygd med 
större bygdegravfält som kommer att vara fram 
till medeltiden. Kvinnograven från Goks i Lau 
visar att det rör sig om en person från det övre 
skiktet i samhället. Belägg för detta antagande 
hämtas i de olika föremålen utförda i den ”nya” 
metallen (järn) samt den högkvalitativa textilen. 
Den handling som begravningen i detta fall utgör 
sträcker sig också utanför individen. Det är en 
handling som är en del av samhällets övergivande 
av platsen i förhistorien. Därför är det sannolikt 
att det är en person med hög status som begravs. 
I och med en sådan handling är det tydligt att 
platsen fått en ny betydelse och det är mot 
denna som senare aktiviteter på dessa platser 
kan relateras. Jag syftar på de handlingarna av 
medveten förstörelse som finns dokumente-
rad från gravlokaler med skeppssymboler och 
hällristningslokaler från bronsålder. Den med-
vetna förstörelsen är ett tecken på att platsen 
övergått i att relatera till ”de andra” och har fyllts 
med negativ laddning. För Gotlands del handlar 
det om gravar som nedmonterats och förstörts 
hundratals år efter den sista gravläggningen på 
platsen. Vid Goks i Lau har man återkommit 
till exakt samma plats över 600 år senare för att 
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begrava ytterligare en individ ovanpå kvinnan 
med svanhalsnålarna. Denna begravning re-
laterar till minnen kopplade till kvinnograven 
snarare än till skeppssättningen. Dessa handling-
ar visar tydligt minnets förmåga att fästa sig vid 
platser men också hur platsernas betydelse kan 
variera och hur en dialog hela tiden förs med det 
förflutna, även om också den förändras över tid. 
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