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Abstract 

The Christianisation of Sweden is not much about religion. Instead, there is 

much to be gained by looking at it as a colonial situation with changing so-

cial identities and power structures. This is evident by the prevalence of hy-

bridisations in the archaeological material. 

Some of the material categories that show the clearest example of changes are 

the burials from the 9th century up until about AD 1200. This is exemplified 

by two different Iron Age burial sites in Stockholm county, Uppland, Sweden: 

RAÄ 59, Valsta, in Norrsunda parish and RAÄ 40, Lilla Ullevi, in Bro parish; 

They both show hybridisation by involving older elements with newer ones 

during a time period when the church was not quite established in the region 

yet. 

The Christianisation of Sweden is a colonial situation, but the research tradi-

tion has often also used a colonial lens from the 19th and early 20th century in 

its approach to the period. This means that the same questions, interpreta-

tions and conclusions, often based on written sources, have been continu-

ously reused for a long time, which has had consequences for the archaeology 

in Sweden. 
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Inledning 

Kristnandet tillhör de mer mytomspunna tidsperioderna i svensk historia. Fokus har länge legat 
på Ansgars besök i Birka på 800-talet, en centralisering av makt samt ett hedniskt tempel i Gamla 
Uppsala. Kristnandet påverkade däremot inte bara kungarna och eliten, utan även de som brukar 
kallas ”vanliga människor”. Hur ställde sig dessa till allt det nya? Och hur hanterades ”det nya” i 
förhållande till ”det gamla”? Dessa frågor har i forskningen ofta hamnat i skymundan då fokus 
legat på kungamakt och kyrka (Andersson 2005:8). Jag vill inte, likt exempelvis Claes Theliander 
(2005), hävda att kristnandet var en gräsrotsrörelse, men jag tror att det går att finna nya vägar in i 
perioden genom att fokusera på ”de små människorna” och de ställningstaganden och val som de 
gjorde. 

Syftet med detta arbete är att studera förändringar i gravskicket under den tidsperiod som of-
tast har fått benämningen kristnandet, men som också går under namnen ”yngre järnålder”, ”vi-
kingatid” och ”tidig medeltid”. Detta vill jag göra utifrån två hypoteser. Den första, och viktigaste 
för detta arbete, är att kristnandet är ett kolonialt sammanhang. Den andra är att kristnandet till stor del 
handlar om att skapa sig en ny identitet i förhållande till såväl det nya ”kristna” som till det gamla ”hedniska” 
liksom till nya maktstrukturer.  Nordborna förefaller hela tiden ha varit tvungna att hävda sig både 
gentemot det nya och det gamla, vilket blir tydligt i det arkeologiska materialet, inte minst i gra-
varna. Därför kommer detta arbete att handla mer om dessa ställningstaganden och val och 
mindre om kyrkans etablering och missionsinsatser. 

I motsats till merparten av studierna som berör kristnandet (även de arkeologiska) har jag valt 
att här lämna det skriftliga materialet därhän. Istället kommer fokuset att ligga på det arkeologiska 
materialet från ett par fallstudier. Det skriftliga materialet bör inte helt ignoreras och det kan an-
ses vara en brist att jag här har valt att inte närmare diskutera det. Däremot finns en tydlig ten-
dens inom forskningen att fokusera för mycket på det, varför de ofta snarare försvårar en rent 
arkeologisk forskning om perioden. Därför har jag valt att i detta arbete helt och hållet fokusera 
på det arkeologiska materialet. Då det uppvisar skillnader gentemot det skriftliga materialet, bör 
det diskuteras i första hand utifrån sig självt. 

Vid studier av kristnandet finns inte bara ett behov av att förhålla sig till ett mångtydigt och 
ofta svårtillgängligt källmaterial (såväl skriftligt som materiellt) utan även till en lång och brokig 
forskningstradition. En forskningstradition som även den verkar vara präglad av kolonialism. En 
kolonialism som förefaller vara av en annan typ än de typerna som märks i det arkeologiska mate-
rialet. Detta påverkar såväl tolkningar som frågeställningar och slutsatser och har gjort att jag 
även har för avsikt at diskutera forskningstraditionen. 

Avgränsning 

Det är svårt att avgränsa kristnandet tidsmässigt och synen på avgränsningen skiljer sig även åt 
beroende på vilken typ av källmaterial som används. Religionshistorikern Anders Hultgård menar 
att det är svårt att få ett absolut slutdatum, men att det finns en tydlig början under 800-talet e.Kr. 
(Hultgård 1992:51). Arkeologen Anne-Sofie Gräslund menar dock att kristna influenser kan ha 
kommit in i Norden redan under romersk järnålder och folkvandringstid. Artefakter förknippade 
med en kristen kultur har många gånger påträffats i arkeologiska kontexter från den tiden på flera 
platser i Norden. Detta kan sättas i samband med att nordborna tjänstgjorde som ”legosoldater” i 
arméer på kontinenten och på ett annat sätt fick en ökad kontakt med övriga Europa (Gräslund 
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2001:20). Ulf Näsman håller med Gräslund och påpekar att det inte bara var romarriket som 
kristnades mellan 300- och 500-talen, utan även många andra delar av Europa som nordborna 
kom i kontakt med (Näsman 2008:19). 

Även den yngre tidsgränsen kan ifrågasättas. Lars Ersgård har t.ex. diskuterat rituella depone-
ringar från högmedeltid i Västannortjärn i trakten kring Leksand i Dalarna (1997:29, 32ff, 60ff; 
2002). Torun Zachrisson berättar också om fynd av ”skatter” och en stenyxa i en hällkista i en 
hög i Räppe, Öjaby socken i Småland som påträffades vid en undersökning 1909. Dessa fynd har 
daterats till första hälften av 1200-talet och stenyxan har kopplats till guden Tor (Zachrisson 
1998:39). 

Det finns med andra ord all orsak till att ifrågasätta tidsindelningen och det finns även ett stort 
behov av att skilja mellan kristnande och kyrkoetablering. Den förra kategorin kan troligen också 
delas upp i flera mindre enheter med olika typer av kristnande. Tidsperioden här kommer därför 
att vara lite lätt diffus. I huvudsak har jag emellertid för avsikt att framför allt diskutera gravskick-
ets förändring under perioden ca 800-1200 e.Kr. Detta då det främst är under denna tid som för-
ändringarna i gravskicket blir som tydligast. 

De platser jag har valt som fallstudier är Lilla Ullevi utanför Bro i Bro socken i Upplands-Bro 
kommun och Valsta utanför Rosersberg i Norrsunda socken i Sigtuna kommun. Båda platserna 
ligger i uppländska delen av Stockholms län. Fokuseringen på Mälarområdet (och inte minst på 
Birka) har på senare år kritiserats (se t.ex. Theliander 2005:19f). Denna kritik är delvis befogad. 
Utvecklingen i andra regioner behöver givetvis framhävas. Kristnandet i Mälardalen är emellertid 
långt ifrån färdigutforskad. Ofta har området i övrigt hamnat i skymundan av den piedestal Birka 
har suttit på. Materialet därifrån har ofta, trots att det samtidigt har påpekats vara annorlunda, fått 
agera modell inte bara för Mälardalen utan även i större, generella modeller. Troligen mycket på 
grund av den koppling Birka har till Ansgar (Theliander 2005:19f) och att skriftliga källor har 
givits tolkningsföreträde framför det arkeologiska materialet. 

Fokuseringen på Mälardalen är inte heller särskilt underlig. Oftast har det funnits ett större ex-
ploateringstryck där, varför ett betydligt större och rikare arkeologiskt material har producerats 
där än i övriga delar av landet. Av erfarenhet vet jag att det dessutom finns ett mycket större in-
tresse för perioden bland arkeologerna i Mälardalen än bland de som är verksamma i t.ex. Göte-
borg. Detta bidrar säkert också till att fokuseringen på Mälardalen blir än mer större. 
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Forskningshistorik 

Kristnandet är ett omfattande forskningsfält med lång en tradition. Här kommer därför bara en 
generell överblick över denna forskningstradition att göras. Detta för att skapa ökad förståelse för 
det senare teoretiska resonemanget. Intresset för ämnet fanns redan under 1800-talet då det an-
sågs vara mest intressant att kristnandet också utgjorde gränsen mellan förhistorisk och historisk 
tid. Intresset avtog vid mitten av 1900-talet, men under 1980-talet växte det igen inom både arke-
ologin och andra vetenskaper (Gräslund 1996:19; 2001:26). För arkeologins del är detta inte 
konstigt sett till de tre största teoretiska inriktningarna som under 1900-talet präglade arkeologin. 

Den processuella arkeologin ansåg att den materiella kulturen främst hade en ekonomisk funk-
tion, vilket ledde till att det under 1960- och 70-talen var svårt att diskutera religion utifrån ett 
arkeologiskt material. Begrepp som t.ex. kult ansågs ha överutnyttjats av arkeologer om alla fe-
nomen som inte enkelt kunde förklaras. Under 1980-talet hävdade den postprocessuella skolan 
däremot att den materiella kulturen, utöver den ekonomiska funktionen, också hade en symbolisk 
sådan. Detta innebar ett ökat intresse för frågor gällande begrepp som ritual, kult och religion 
(Jennbert 2000:127f). 

Forskningen kring kristnandet i Norden har oftast diskuterats enbart utifrån de religiösa aspek-
terna av förändringen. Vissa forskare menar att det handlar om en förändring av hela samhället. 
Kristnandet är helt enkelt ett kulturmöte. Detta är i sig inget unikt påstående. Utifrån publicerad 
litteratur i ämnet, märks att många har velat betrakta det på det sättet. Däremot har begreppet 
kultur byts ut mot religion. Detta kan vara en bidragande orsak till att den statiska synen på kulturer 
och kulturmöten bibehållits inom kristnandeforskningen trots att den annorstädes anses förlegad. 
Sett till hur kristnandeforskningen ser ut idag, kan flest paralleller dras till den så kallade kulturar-
keologin1. Dess grund ligger i en förståelse av begreppet kultur som ett likartat arkeologiskt materi-
al inom ett avgränsat geografiskt område. Materialet anses motsvara likadana kosmologiska och 
ideologiska föreställningar, vilket kopplas samman med en ras/etnisk grupp (Olsen 2010:28, 
108ff). Ett sådant perspektiv ligger inte långt ifrån att kristendom och fornseder2 inom kristnande-
forskningen oftast har betraktats som varandras motsatser. Ofta anses de också vara homogena 
och, särskilt gällande fornsederna, statiska (Andersson 2005:8f). 

Kristnandeforskningen verkar, som sagt, ha ett problem i att sitta fast i tolkningar som var van-
liga inom den så kallade kulturarkeologin. Bjørnar Olsen menar att kulturarkeologernas kultursyn 
mer eller mindre tvingar fram såväl diffusionistiska som migrationistiska förklaringar till att kulturer 
förändras. En snabb och omfattande förändring förklaras oftast med att en ny folkgrupp har er-
övrat ett område. Byten av enstaka kulturelement däremot anses istället vara ett resultat av idé-
spridning. Kulturerna anses indelade i hierarkier där få (civiliserade) samhällen skulle ha innebo-
ende egenskaper för och möjlighet till innovationer som sedan kunde spridas till andra lägre stå-
ende (mindre civiliserade) kulturer som enbart är passiva mottagare av dessa. Oftast är det också 
oklart vad som ska betraktas som diffusion av idéer respektive migration. Särskilt då även enskil-
da föremåls förändring ansågs kunna innebära en invandring av ett nytt folk då användningen 
kunde sättas i samband med en ny typ av praktik (Olsen 2010: 33f, 108ff). 

Enligt Lotta Mejsholm används begreppet diffusion av ett antal forskare på senare tid gällande 
den yngre järnåldern (2009:32 med referenser), men tolkningarna är sällan så explicita och en stor 

                                                                 
1 Den har många namn. Här används begreppet från Olsen 2010. 
2 Jag använder här en moderniserad form av forn siðr, vilket används i skriftliga källor (Andersson 2005a:24; Andrén et al. 
2006:14; Mejsholm 2009:31). 
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del av dem förefaller göras tämligen omedvetet. Såväl idéspridning som drastiska förändringar av 
(framför allt trosuppfattningen) ges stort utrymme, men istället för möten med komplexa konse-
kvenser betraktas det mer som krockar mellan två totaliteter. Kristendomen skildras som att den 
invandrar i (och erövrar) Norden på ett sätt som ofta för tankarna till migrationistiska förklaring-
ar av kulturmöten. 

Två tyska historiska källor har länge utgjort centrum för forskningen: Adam av Bremens kyr-
kohistoria och Rimberts biografi om Ansgar. Båda dessa källor är skrivna av personer inom den 
tyska kyrkan som bedrev mission i Norden och som även kom att etablera den (officiella) kyrkli-
ga organisationen i området. Fokus på dessa källor har således lett till en snedvriden bild där den 
tyska kyrkan har fått en alldeles för stor roll för Sveriges kristnande (Gräslund 2001:9 med refe-
renser). Kanske är det delvis just därför som man har trott sig veta vad som hände och därför har 
läst historien baklänges. Hamburg-Bremen-stiftet framstår alltså som något av ett s.k. urhem. Ett 
urhem ansågs av kulturarkeologerna vara området från vilket de kulturella influenserna spreds 
genom kulturlån och/eller migration. Kunde detta urhem identifieras, ansåg man sig ha funnit 
lösningen på historien (Olsen 2010:112). De skriftliga källorna kan här ha bidragit till en praktisk 
lösning. De står i och för sig inte oemotsagda idag, men är den bild som trots allt i mångt och 
mycket lever kvar. Detta är en av de huvudsakliga orsakerna till varför jag själv har valt inte när-
mare gå in på dem i detta arbete. 

Kulturarkeologin kom in i en kris efter andra världskriget och kritiserades hårt av den proces-
suella skolan (Olsen 2010:35ff). Frågan är emellertid om särskilt mycket förändrades av vare sig 
den eller den postprocessuella arkeologin. Även om tolkningen av begreppet kultur och hur och 
vilken information det gick att få ur det arkeologiska materialet har ändrats, har användningen av 
begreppet egentligen inte förändrats särskilt mycket. 

Försök till överregionala studier har gjorts, inte minst inom forskningsprojektet Sveriges krist-
nande. Gunnar Andersson har kritiserat detta projekt och menar att forskarna där ”vanligen har sökt 
nå fram till och belägga generella tendenser inom större geografiska områden (---) Inte sällan finns där också ett 
mer eller mindre uttalat centralistiskt perspektiv, i vilket religionsskiftet skisseras mot en fond av kungamakt och 
stormän (---) samt en enhetlig och kontinental katolsk kristendom (2005:8)”. Jag håller med Andersson om 
hans kritik och väljer att i detta arbete fokusera främst på de två gravfälten som jag nämnde ovan. 
Med detta inte sagt att det inte går att göra bra översikter om perioden ifråga. I dagsläget finns 
dock en del problem bl.a. genom brist på arkeologiskt material, men även problem med de be-
grepp som används för att beskriva perioden. 
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Teori 

I detta kapitel, har jag för avsikt att närmare presentera och diskutera de teoretiska utgångs-
punkter som ligger till grund för min syn på kristnandet. Jag har valt att betrakta kristnandet som 
ett kolonialt sammanhang. Denna tanke är inte egentligen ny. Det finns drag av koloniala per-
spektiv sedan länge, inte minst p.g.a. kristnandeforskningens ovan omtalade utpräglade kulturar-
keologiska koppling. Detta perspektiv har dock sällan uttryckts explicit och jag förmodar att det 
till största delen varit omedvetet. Särskilt tydligt blir det koloniala perspektivet om sett till Chris 
Gosdens beskrivning av vad en koloni är och hur de uppstår (2006:2): ”we have a metropolitan power 
(---) which sends out people to a geographically distant area (---). A colony is established by people with different 
genes, language, customs (including religion), civic layout, artefacts and burial customs when compared with the 
existing local population.” 

Inom den traditionella kristnandeforskningen har kyrkan och de kristna oftast skildrats som 
traditionella kolonisatörer: en statsliknande makt som skickar ut personer (missionärer) till ett 
geografiskt avlägset område. Även om det stundtals talas om ”hedniska motreaktioner”, skildras 
ändå ”hedningarna” inte sällan som passiva mottagare av den nya, kristna kulturen, d.v.s. på ett 
sätt som i mångt och mycket liknar hur många andra ”koloniserade grupper” har skildrats inom 
forskningen av andra koloniala sammanhang (Gosden 2006:2). 

Liksom Gosden vill jag även hävda att kolonialism kan existera även utan kolonier. Gosden 
menar att kolonialism mer är 

 

… a particular grip that material culture gets on the bodies and minds of people, mov-
ing them across space and attaching them to new values. These values often have a centre 
(---) but this is a symbolic centre, as much as a geographical one. Power emanates from 
that centre, rather than from the metropolis and its economic or military superiority. The 
new symbolic centre has power by virtue of the fact that it is associated with novel, but 
compelling, sets of materials and practices (2006:3). 

 

Gosden beskriver vidare kolonialism som ett förhållande till materiell kultur som får stor rums-
lig spridning och verkar instabiliserande på äldre normer och värderingar, vilket leder till att ett 
cirkulationssystem av människor, idéer och föremål skapas. Detta förändrar alla inblandade. I 
motsats till äldre forskningsperspektiv, som främst fokuserat på produktion och utbyte, handlar 
kolonialism enligt Gosden mer om konsumtion (2006:4). Detta kan t.ex. jämföras med det Dick 
Harrison säger om att kyrkan mer har lagt vikt vid deltagandet i kristen kultutövning än vil-
ken/vilka gud(ar) folk trodde på (Harrison 2002:39f).  

Idag likställer många begreppet kolonialism med imperialism, men det finns en del skillnader även 
om det senare enligt Gosden är en variant av det förra. Imperialism innebär att kolonier knyts 
samman i en större politisk struktur. Detta får omfattande ideologiska, ekonomiska och kulturella 
konsekvenser för allt och alla inblandade (Gosden 2006:5). Det finns ett visst mått av imperialism 
inom kristnandet i Skandinavien. Kyrkan är en imperialistisk kolonialmakt och perspektivet blir 
således framför allt väsentligt att diskutera när kyrkan väl har etablerats och en centralmakt fått 
större inflytande. Därför kommer detta perspektiv i mångt och mycket att lämnas därhän i just 
detta arbete. Inom kristnandeforskningen finns, vilket också har påvisats ovan, emellertid en (idag 
oftast omedveten) tendens till att dra in mer eller mindre tydliga imperialistiska tankegångar, nå-
got som får konsekvenser för såväl frågeställningar som tolkningar samt hur forskningen bedrivs. 

Gosden diskuterar såväl World Systems Theory som postkoloniala teorier utgångspunkter och per-
spektiv på kolonialism. Han är dock kritisk till bristen på intresse för den materiella kulturen hos 
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de båda inriktningarna (2006:7-23). Gosdens eget perspektiv ligger närmare de postkoloniala teo-
rierna då fokus på lokala variationer passar bättre i arkeologiska sammanhang (2006:7f, 18ff). 

Postkoloniala teorier utgår från lokala sammanhang (till skillnad från World Systems Theory 
som ser mer till en övergripande, global situation) och dess företrädare kräver att lokala skillnader 
och nyanser i maktstrukturer för att kritisera generaliserande modeller. Skillnader uppstår dels 
tack vare kolonialmaktens heterogena maktutövning, men också tack vare de koloniserade grup-
pernas egen agency (Gosden 2006:18f). Gosden fokuserar på de senares olika varianter av mot-
stånd. Detta är egentligen inte lika intressant för kristnandeforskningen fastän mycket fokus har 
hamnat på detta. Istället kan perspektivet om hur lokala skillnader skapas vara viktigt för att för-
stå hur kristendomen togs emot av ”hedningarna” i Skandinavien och även förklara de lokala 
skillnader som finns i det arkeologiska materialet, inte minst gravskicket, från perioden. 

Objekt får nya värden i samband med att de byter kontext (Gosden 2006:20 med referenser). 
Inom skandinavisk arkeologi har detta diskuterats en del gällande t.ex. kittelgravarna (se t.ex. 
Fernstål 2003), men inte alls i särskilt stor utsträckning när det kommer till kristnandet där sym-
bolerna har hamnat i strikta fack: kristna eller hedniska. I byteshandel är de sociala relationer som 
skapas och upprätthålls via själva utbytet viktigare än själva föremålen. Gosden tar upp hur de 
musköter som europeér sålde till marquesanerna. De värderades inte utifrån sin funktion utan 
utifrån det faktum att de kunde kopplas till européerna som innehade makten (Gosden 2006:19). 
Tankesättet är viktigt även för det skandinaviska järnålderssamhället. Det är trots allt en bytes-
ekonomi och kristendomen kommer in som en ny maktfaktor. Det kan därför mycket väl vara så 
att den kristna symboliken i det arkeologiska materialet som når området inte bör tolkas enbart ur 
rent religiösa perspektiv utan mer som ett sätt att visa på makt. 

Av de två teoretiska inriktningar för studier av koloniala sammanhang står Gosden själv som 
sagt närmast de postkoloniala perspektiven. Han menar emellertid att fokuset på makt- och kun-
skapsdiskurser inom teoribildningen har exkluderat den materiella kulturen allt för mycket. Gos-
den hävdar att det är värden i föremål och hur dessa omstruktureras genom koloniala möten som 
är viktigaste aspekten i de flesta varianter av kolonialism (2006:20). Detta är något av ett typiskt 
arkeologiskt resonemang med tanke på att materialiteter är arkeologins huvudsakliga källmaterial. 
Däremot verkar en fokusering i första hand på den materiella kulturen vara relativt ovanligt inom 
den arkeologiska kristnandeforskningen. Som jag har sagt innan, har jag valt att i detta arbete inte 
närmare diskutera det skriftliga materialet då det finns en del problem med såväl kronologiska 
som geografiska avstånd, vilket diskuteras av t.ex. Gunnar Andersson (2005:28ff). Genomgång av 
tidigare forskning om kristnandet visar också på en tydlig tendens till en (oftast omedveten) foku-
sering på textkällor om kristna och hedniska gravskick, vilket leder till stereotypa perspektiv i 
tolkningarna. Fokus på den materiella kulturen visar istället ett betydligt mer dynamiskt händelse-
förlopp, varför det finns all anledning att studera den separat. 

Begrepp och binära oppositioner 

Binära oppositioner kan bäst beskrivas som socialt skapade motsatspar som ges betydelse genom 

framhävandet av skillnader mellan parterna i detta motsatspar. Förhållandet mellan de båda par-

terna är heller inte jämlikt. Den ena anses alltid vara dominant och den andra alltid svagare och 

beroende av den dominanta varför sociala hierarkier uppstår och upprätthålls med deras hjälp. 

De binära oppositionerna skapar också en förenklad, svartvit bild av verkligheten (Eriksson et al. 

2005:17f). Vad gäller kristnandeforskningen finns en tydlig tendens till skapandet av den binära 

oppositionen: kristet-hedniskt. Det är även relativt tydligt vid studier av både den äldre och den 

nutida forskning, att detta motsatsförhållande kanske främst har fått betydelse i senare tid. Inte 

minst p.g.a. en stark fokusering på skriftligt källmaterial (med bakgrund i tyska kyrkan). Kyrkan 

hade ett behov av att betona skillnaderna och framhäva sin överlägsenhet.  
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Det är tydligt att den kristna parten anses vara den dominanta även inom forskningen. Därför 

läggs oftast betydligt mer resurser på och intresse för studier av skelettgravskicket som antas re-

presentera ”det nya, kristna”. Brandgravskicket däremot betraktas oftast som utpräglat hedniskt, 

och mer eller mindre helt oförenligt med kristna ideal. Denna tanke är inte ny utan verkar ha fö-

rekommit sedan intresset för kristnandet uppstod. Erik Floderus ger t.ex. uttryck för den i sin 

bok om Sigtuna utgiven redan under 1940-talet (1941). 

Det hedniska betraktas alltså som den svagare parten i den binära oppositionen. Trots att en 

del forskare har talat om hedniska motrevolutioner under 900- och 1000-talet, har ändå fornsederna 

ansetts ha spelat ut sin roll och varit utan möjlighet att stå emot kristendomen (Gräslund 

2001:30f med referenser). Denna (oftast omedvetna) nedvärdering, som ännu förekommer inom 

forskningen, är en av anledningarna till att jag har valt att använda begreppet hednisk istället för 

det numera, mer allmänna begreppet förkristen. Begreppet hedendom är problematiskt. Redan under 

medeltiden hade det en negativ klang och det förutsätter också att det fanns något enhetligt före 

kristendomen, vilket såväl arkeologiska som historiska källor vittnar om att det inte gjorde (An-

dersson 2005:24; Mejsholm 2009:31). Detta kan jämföras med hur begrepp som neger och indian 

användes av (europeiska) kolonisatörer under senare tidsepoker som ett sätt att homogenisera 

folkgrupperna de mötte (Fahlander 2007:18). Frågan är dock om alternativen är så mycket bättre. 

Anders Hultgård skriver: 

Beskrivningen ”förkristen religion” i Norden har ingen nedvärderande nyans 
och förutsätter ingenting om den typ av religion vi har att göra med. När det 
gäller den tidsaspekt som ligger i ordet >> förkristen<<, skall man bara hålla i 
minnet att olika former av ’förkristen religion’ existerade samtidigt med kristen-
domen i Norden under minst ett par århundraden och att element av den levt 
vidare långt in i nyare tid (Hultgård 1991:162). 

 

Bruket av begrepp som förkristen/fornskandinavisk/fornnordisk religion blir egentligen mer proble-
matisk än vad Hultgård tar för givet. Vi vill gärna se religionen separerad från övriga delar av 
samhället idag. Begreppen ovan för dock lätt in tankarna på tron om en ursprungsreligion som 
var uppbyggd som en typ av ”okristen” kristendom. Till på köpet kan nämnas att begreppet forn-
nordisk religion är en produkt av religionsvetenskapen under 1800- och 1900-talet. De termer som 
främst beskrev den äldre ”livsåskådningen” i de, ungefär samtida, inhemska, skriftliga källorna är 
forn siðr och heiðinn siðr (Andersson 2005:24; Andrén et al. 2006:14; Mejsholm 2009:31).  

Begreppet fornskandinavisk religion myntades av Hultgård (1991), och skulle enligt Britt-Mari 
Näsström utesluta samiska och finskugriska ”religioner” till skillnad mot begreppet fornnordisk 
religion (Näsström 2001:11). Det är däremot svårt att se den egentliga skillnaden och båda är minst 
lika problematiska som hedendom. Inte minst eftersom det är lätt att tro att Tor, Oden, Freja 
m.fl. har dyrkats sedan urminnes tider i Norden, vilket är ytterst osäkert. Begreppet Skandinavien 
är i sig också det problematiskt då det har kommit att betyda det sammanhängande språkområdet 
Sverige-Norge-Danmark samtidigt som benämningen anspelar på bergskedjan Skanderna i norra 
delarna av Norden. Det innebär att Finland och områden där samer levde skulle inbegripas i be-
greppet, men inte Danmark. Detta gör att begrepp som ”fornskandinavisk” inte egentligen kan 
sägas utesluta vare sig samiska eller finskugriska trossystem och livsåskådningar då dessa faktiskt 
förekommer i det geografiska område som begreppet egentligen anspelar på. 

Förkristen har, som redan nämnts, kommit att bli ett alternativ framför begreppet hednisk och 
är idag flitigt använt. Det är inte lika traditionsmässigt tyngt, men frågan är om det verkligen är 
bättre. Det används egentligen enbart som en synonym och ändrar inte synen på perioden. Det 
homogeniserar också minst lika mycket som begreppet hedendom och själva ordet i sig (förkris-
ten) lägger bokstavligen tonvikten på kristendom som norm. Förledet i ordet (förkristen) är även 
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det problematiskt p.g.a. det tidsperspektiv det ger anspråk på som något som bara finns före dess 
att kristendomen kommer. Effekten blir således egentligen den motsatta vad forskarna önskade. 

Som vi har sett finns det både för- och nackdelar med alla de begrepp som används av krist-
nandeforskare och som presenteras ovan. Särskilt de som används för att skapa binära oppositio-
ner. Frågan är om en distinktion mellan å ena sidan något ”hedniskt” och å andra sidan något 
”kristet” är eftersträvansvärt då detta inte egentligen syns i det arkeologiska materialet i Mälarda-
len förrän kyrkan har kommit att etableras i området. 

De tre sorternas kolonialism 

Chris Gosden hävdar att vi har en förmåga att se på koloniala sammanhang utifrån ett 1800-
talsperspektiv. Detta hindrar oss aktivt från att förstå andra typer av koloniala sammanhang med 
mindre drastiska konsekvenser än folkmord och tvångsdeporteringar (2006:24). 

 

To understand these earlier examples we need to discard the nineteenth-century lens, 
which still supplies its very particular perspectives into the twenty-first century. This 
means not just junking notions of western superiority and progressive views of history, 
but looking at some of the more basic building blocks of thought, concerning persons, 
power and property that underpin them. One outcome of an analysis of recent colonial-
ism is to show that many of the basic commonsense concepts we still operate with derive 
from colonial encounters which shaped Europeans’ sense of themselves. 

 

Gosden studerar kolonialism utifrån det arkeologiska källmaterialet och menar att en modell 
över ämnet bör fokusera på maktens egenskaper och relationer. Den bör utgå från materiell kul-
tur och mänskliga relationer med världen omkring sig. Den bör också ge utrymme för förståelse 
av agency med utgångspunkt i att det är väldigt ovanligt att någon part involverad i den koloniala 
situationen är helt utan makt. Kort sagt: ”A comparative understanding of colonialism looks at how varying 
modes of power are created through relations between people and material culture in which all participants to colo-
nial forms have some influence over how these are created and change (2006:24).” 

För Gosden finns en stor mängd kreativitet och experiment i koloniala sammanhang och även 
om förloppet inte är helt smärtfritt, upplöser det normer på alla håll och skapar nya materiella 
och sociala levnadssätt (2006:25). 

 

A stress on creativity takes us away from notions such as fatal impact, domination and 
resistance or core and periphery, emphasizing that colonial cultures were created by all 
who participated in them, so that all had agency and social effect, with colonizer and 
colonized alike being radically changed by the experience (2006:25). 

 

Gosden utgår ifrån att vi i vår syn på kolonialism är alltför präglade av tankegångar om mate-
rialiteter, makt och individualitet, vilka egentligen är ett resultat av senare tiders idéströmmar. 
Han har därför skapat en sorts typologi där han presenterar tre typer av koloniala sammanhang 
(2006). 

 
Colonialism within a shared cultural mileu 
Denna variant ligger nära begreppet kulturmöte. Vad som Gosden menar gör att det ändå går att 

klassificera som kolonialism är att en del grupperingar i samhället har en viss grad av kontroll och 
förmåner i förhållande till andra (2006:32). 

 

This is not colonialism of any modern type (---), and may instead be nearer to cultural 
contact. However, I feel that the crucial element in these links and exchanges is that of 
power, with elites (---) drawing on a novel set of cultural resources to differentiate them-
selves from local populations. Links are between elites rather than social groups as a 
whole (2006:32f). 
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Gosden använder den grekiska koloniseringen av Medelhavet som exempel på Colonialism 
within a shared cultural mileu och menar att Homeros grekiska värld i det fallet var attraktiv. Den 
erbjöd ett sätt för eliten i andra områden att göra sin makt mer konkret och materiell. Under det 
sista årtusendet f. Kr. var Medelhavsvärlden sammanbunden i ett vänskapsnätverk (2006:33), 
vilket kan liknas vid det elitnätverk som omtalas i järnålderns Skandinavien (se t.ex. Lihammer 
2012; Gosden har också vikingar som exempel på Colonialism within a shared cultural milieu i 
2006:table 3:1). 

 

[C]olonialism takes many forms and many of these may not occur between people of 
different cultural backgrounds, so that colonization was very common between those 
sharing or developing cultural forms. Questions of agency are important and these con-
cern not just the relations between colonizers and colonised, but also those between peo-
ple and things. Objects of wealth or material types evoking particular sensibilities take 
over human motivation and desire (2006:81). 

 

Colonialism within a shared cultural milieu menar Gosden bäst bör betraktas som kolonialism 
utan kolonier. Det är också den variant som tydligast visar hur förhållandet till materiell kultur 
påverkar människor i koloniala sammanhang, inte minst gällande maktutövning (2006:81). 

Mycket av diskussionen Gosden för om Colonialism within a shared cultural milieu berör 
egentligen mer tidigare delar av Skandinaviens järnålder. Dock är vissa delar av hans resonemang 
även intressant i förhållande till samhällssituationen under kristnandet. Inte minst den diskussion 
han för kring flexibla och fixerade identiteter. 

Igen använder Gosden Medelhavsvärlden som exempel och menar att det finns en betydande 
skillnad mellan den arkaisk, grekiska världen (före 479 f.Kr.) och det klassiska Grekland (479-300 
f.Kr.) när det kommer till identiteter. Under den förra perioden var dessa skiftande och instabila 
medan de under den senare blev mer fixerade och stabila, dels p.g.a. ett förändrat politiskt läge 
efter perserkrigen då greker fann ett behov av att skilja sig från resten av Medelhavsvärlden och 
dels p.g.a. större betoning på såväl stadsstaters som individers markägande. Fokuset på en mer 
stabil identitet kom alltså av en direkt koppling mellan identitet och ett specifikt territorium. De 
allt mer fixerade identiteterna, kopplade till markägande ledde även till en uppdelning i en grupp 
kolonisatörer och en grupp koloniserade (Gosden 2006:65-72). Detta förefaller inte ligga särskilt 
långt ifrån situationen i det vikingatida Skandinavien med dess odalsrätt (se t.ex. Zachrisson 
1994). 

 
Middle Ground 
Inom kristnandet diskuteras idag två perspektiv på konsekvenserna av mötet mellan det som 

anses hedniskt respektive kristet: ackulturation/synkretism samt vad som närmast kan liknas vid 
kulturell destruktion av hedendomen (se t.ex. Andersson 2005:7-37 med referenser). Det förra per-
spektivet är att föredra enligt många forskare, men det senare förefaller ändå vara det vanligaste 
vid en närmare granskning. Enligt Chris Gosden är detta vanliga perspektiv på utgången av kul-
turmöten (inte minst ur ett västerländskt perspektiv). En konsekvens av användningen av ett 
1800-tals kolonialt perspektiv som modell. Detta leder till att vi lätt skapar binära oppositioner, 
inte minst gällande kategorier av människor, som inte förekom i det dåtida samhället alls eller 
som inte var konstituerade på samma sätt som nu. Interaktioner mellan de olika parterna i ett 
kolonialt sammanhang skapar ofta nya kulturella strukturer (Middle Grounds), som påverkats av alla 
grupper, men som inte är identisk med någon av dem (Gosden 2006:30f, 82). Detta perspektiv är 
inte alls lika omdiskuterat. Särskilt inte inom kristnandeforskningen om det skandinaviska områ-
det. 

The Middle Ground skapas genom ett ömsesidigt utforskande var varandras olikheter och de 
värderingar som produceras av detta. Ingen part missgynnas av detta utforskande även om det 
skapade en ny dimension till sociala praktiker som var bortom någons kontroll. Processen fogar 
samman olika värdesystem för att skapa ett fungerande förhållande mellan de olika parterna som 
ingår i det koloniala mötet. Oftast har detta skett genom en serie sociala experiment där alla par-
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ter lägger ner stor möda för att lösa knepiga problem, vilket är viktigt för förståelse för Middle 
Ground-förhållanden (Gosden 2006:31, 89). 

Ett exempel som Gosden använder är hur Rom integrerade provinserna i riket. Tidigare har 
den romerska kulturen ansetts ha spridits genom att lokalbefolkningen i provinserna anammade 
den. Distributionen var inte jämlik och de fattiga på landsbygden ansågs påverkas betydligt mind-
re än eliten (Gosden 2006:104). Detta perspektiv liknar på flera sätt hur kristendomen ofta har 
ansetts (och fortfarande anses) ha spritts i Norden. På senare år verkar emellertid detta perspektiv 
allt mer ha förskjutits inom forskningen. Gosden använder hur situationen såg ut när delar av 
Storbritannien integrerades i Rom som exempel. Brittisk elit hade använt sig av romersk materiell 
kultur, arkitektur och stadsplanering under ca 200 år före Claudius invasion 43 e. Kr. Denna an-
vändning förändrade sociala relationer och gav dem nya möjligheter och begränsningar. Invånar-
na i provinserna tog alltså inte bara till sig den romerska kulturen utan var delaktiga i skapandet 
av dem. Av strategiska orsaker använde den lokala eliten således de kulturelement som spreds 
genom riket och kombinerade dem med äldre, lokala kulturelement som fortfarande hade socialt 
värde. Hela Romarriket vilade egentligen på basen av de delade kulturella miljöer som uppstod i 
Middle Ground-förhållanden. Riket utgjorde ett stort cirkulationssystem som länkade samman 
flöden av t.ex. människor, religiös praxis och materiell kultur. Inflytandet kom överallt ifrån och 
försvann överallt. Lokala Middle Ground-förhållanden fanns och var viktiga, men länkades till 
mer överregionala strukturer. Varje del fanns i helheten och helheten fanns i varje del. Rom var, 
enligt Gosden: ”an empire of strategic action and calculation, in which cultural forms are raw material for creat-
ing oneself as an individual, a group of new type, inventing a tradition or maintaining the old ways” (Gosden 
2006:30f, 104ff, 112). 

Middle Grounds är intressanta sett till kristnandets Skandinavien. De visar att det inte alltid är 
”kolonisatörernas” makt och normer som dominerar i ett kolonialt sammanhang. Istället är det 
väldigt vanligt att nya hybridkulturer uppstår (Gosden 2006:113). Blandkulturer har omtalats 
inom kristnandeforskningen (se t.ex. Andersson 2005:10). Då oftast kallade ackulturation eller syn-
kretism. Emellertid förhåller det sig ytterst sällan om diskussioner rörande hybriditetsdrag utan 
forskarna föredrar att ändå dela upp föremål i t.ex. en gravkontext i vad som anses representera 
”det hedniska” och vad som anses vara ”kristet”. Vad som Gosden menar är viktigt i en Middle 
Ground-kontext är däremot att tänka på att mötet mellan de olika sociala grupperna skapar en 
helt ny struktur som är influerad av alla, men inte identisk med någon (2006:30), något han får 
uppbackning i av t.ex. Fredrik Fahlander (2007). 

 
Terra Nullius 
Terra Nullius skulle kunna beskrivas som den klassiska typen av kolonialism och Gosden an-

vänder exempel från Västvärldens kolonialisering av i princip resten av världen under 1800- och 
början av 1900-talet. Perspektivet liknar i mångt och mycket också Gosdens definition av be-
greppet imperialism, vilket redan har nämnts ovan som kolonier sammansatta till en övergripande 
politisk enhet. Denna typ av kolonialism präglas först och främst av dominans och motstånd och 
resulterar i ödesdigra konsekvenser för de koloniserade grupperna, t.ex. massmord och tvångsför-
flyttningar (Gosden 2006:3, 25, 27f). Som Gosden själv skriver: ”Terra Nullius is the one form of colo-
nialism that ignored and despised all foreign modalities of sociability as a general rule, destroying , distorting or 
driving them underground to become resistance” (2006:28). En, i sammanhanget intressant aspekt av Ter-
ra Nullius är att kristendomen kan anses ytterst delaktig i processen. Den kristna retoriken med 
dess uttryckliga behov av att ”rädda hedningarna” utgör en av grundpelarna i denna kolonialism-
variant (Gosden 2006:27). Visst finns ett visst mått av Terra Nullius även inom kristnandet. Det 
är emellertid min uppfattning att den framför allt berör ett senare skede när kyrkan har kommit 
att få en mer uttrycklig maktställning i samhället. Därför kommer denna aspekt inte att diskuteras 
mer utförligt i detta arbete. Däremot kan frågan om inte perspektivet ändå är vanligt inom krist-
nandeforskningen ställas, såväl gammal som ny. Som vi har sett har kristnandeforskningen inom 
arkeologin starkt präglats av kulturarkeologin. En inriktning som har ett tydligt Terra Nullius-
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bagage. Faktum är att arkeologin generellt uppstod i en Terra Nullius-kontext och vår bild av 
förhistorien har inte egentligen förändrats i större utsträckning sedan dess (Gosden 2005; Cornell 
& Fahlander 2002:8f). Detta förklarar de prioriteringar, frågeställningar och tolkningar som görs 
och de slutsatser som dras. 
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Introduktion till fallstudier 

Det finns idag ett större antal arkeologiskt undersökta platser med begravningar daterade till 
mellan ca 800 och 1200 e.Kr. och att gå in på alla dessa skulle vara allt för omfattande för ett ar-
bete av denna typ. Jag har därför valt att främst fokusera på två gravfält i Uppland: Valsta i Norr-
sunda socken och Lilla Ullevi i Bro socken. 

Båda platserna uppvisar ett intressant gravskick och det går att tydligt se förändringar i materia-
let över tid. De ligger inte särskilt långt ifrån varandra (Fågelvägen är det ca 17 km dem emellan.), 
men gravarna är trots detta relativt olika. Samtidigt finns även en hel del likheter. Dessa likheter 
och skillnader mellan platser på så nära avstånd gör dem lämpliga för jämförande studier. 

De båda kapitlen om fallstudierna kommer att delas upp i mindre stycken baserat dels på kro-
nologi och dels på omfattning av det som beskrivs i dem. Detta för att underlätta läsning.  

Äldre aktiviteter på platsen kommer att diskuteras för att sedan gå in på gravskicket från den 
aktuella perioden och särskilda gravar som utmärker sig inom lämningarna. Därutöver kommer 
även ett par företeelser som är mer platsspecifika att diskuteras. 

Jag reserverar mig för att vissa delar av fallstudierna kan verka diffusa och/eller tvetydiga. Det-
ta beror till stor del på att rapporterna stundtals har haft en bristande kvalitet, vilket lett till att det 
har varit svårt att förstå vad som beskrivs för en person som inte deltog i undersökningarna. 
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Figur 2: Karta över Sverige (Internet 3) med det aktuella undersökningsområdet utmärkt med en röd fyrkant. 

Figur 1: Karta över det geografiska läget för 
Valsta och Lilla Ullevi. 
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Figur 3: Karta över det geografiska läget för RAÄ 
40 

Lilla Ullevi 

Gravfältet RAÄ 40 är beläget några kilometer 
norr om Brofjärden i Bro socken och Bro härad 
mitt i det gamla folklandet Attundaland i Upp-
land. Det slutundersöktes av Arkeologikonsult i 
samband med en exploatering i området. Pro-
jektledare var Anna Hed Jakobsson och Cecilia 
Lindblom (Hed Jakobsson & Lindblom 
2011:5ff). I samband med exploateringsföretaget 
undersöktes även Lilla Ullevi historiska bytomt 
och ett vendeltida vi (RAÄ 145) av UV Mitt 
samt en boplats från mellersta järnåldern (RAÄ 
257) som undersöktes av Kulturmiljövård Mä-
lardalen (Bäck et al. 2009; Hallgren 2010). 

RAÄ 40:s utbredning täckte nästan ett helt im-
pediment à ca 4 400 m2 och hade sin högsta 

punkt 25 m över havet. Norra delen dominerades av kala, släta berghällar som i söder sluttade ner 
till en större platå med en svag sluttning åt söder. Såväl brand- som skelettgravar förekom. Då 
stratigrafin var komplicerad med en större mängd överlagringar, hade många i framför allt den 
förra kategorin störts av senare begravningar. Anna Hed Jakobsson och Cecilia Lindblom upp-
skattar antalet brandgravar till minst 39 stycken och antalet skelettgravar till ca 31 stycken. Brand-
gravskicket dominerar helt under 800-talet, men från senare delen av 900-talet börjar även ske-
lettgravar att anläggas. Hed Jakobsson och Lindblom tror att gravfältet därefter används åtmin-
stone till mitten av 1000-talet (2011:7, 51f, 71f, 78-82). 

Kartstudier som företogs av Arkeologikonsult i samband med undersökningen av RAÄ 40, vi-
sade att gravfältet låg inom by Vallbys ägor3. Då de äldsta kartorna är från 1700-talet, reserverar 
sig Hed Jakobsson och Lindblom för att gränserna kan ha förändrats över tid. Vallby finns om-
nämnt i skrift 1438, men Hed Jakobsson och Lindblom menar att byn väl kan ha rötter i yngre 
järnålder. RAÄ 40 är dock inte synligt från bytomtens håll varför rapportförfattarna menar att 
man har tyckt att det var mer betydelsefullt att exponera sig åt färdvägarna i området (Hed Ja-
kobsson & Lindblom 2011:10). 

                                                                 
3 Trots detta har Anna Hed Jakobsson och Cecilia Lindblom ändå valt att ha Lilla Ullevi som huvudtitel på rapporten och 
även nämna den tredje byn i området (Skällsta) i undertiteln (2011). Det är oklart varför, men jag har valt att använda deras 
beteckning på platsen för att det inte ska bli allt för förvirrande. 
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Figur 4: Gravfältet RAÄ 40 (Hed Jakobsson & Lindblom 2011:fig 24) 

Äldre aktiviteter 

Gravarna föregicks av ett antal lämningar av andra aktiviteter av bl.a. boplatsaktviteter inom 
RAÄ 40:s gränser. Dessa hade ofta kraftigt störts av de senare begravningarna. Den äldsta date-
ringen härrörde från en härd från senneolitikum överlagrad av ett skärvstensflak. Det senare ges 
av Anna Hed Jakobsson och Cecilia Lindblom en datering till yngre bronsålder då ett skärvstens-
lager som påträffades i samband med undersökningen av viet i närheten gavs den dateringen. 
Skärvstenslagret antas vara samtida med den skålgropslokal som påträffades ca 0,5m därifrån. 
Den senneolitiska härden anser Hed Jakobsson och Lindblom vara resultat av ett tillfälligt besök i 
skärgården som platsen då utgjorde (Hed Jakobsson & Lindblom 2011:15ff, 97). 

I södra delen av undersökningsområdet påträffades en rund stolphålskonstruktion. Den bestod 
av nio stolphål som enligt Hed Jakobsson och Lindblom verkade höra ihop med grav 29. Först 
tolkades den som en del av graven, men 14C-dateringar från två av stolphålen visade dateringar till 
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romersk järnålder; äldre än både ett antal yngre byggnadslämningar och gravfältet (Hed Jakobs-
son & Lindblom 2011:18f). 

 

Hur det kommer sig att stolphålen ser ut att relatera till grav 29 går inte att 
svara på. Antingen rör det sig om ren slump eller så har man vid anläggandet av 
grav 29 känt till den äldre konstruktionen. Sistnämnda scenario är dock mycket 
osannolikt då den runda konstruktionen dels överlagras av terrasshuset, dels är 
så många hundra år äldre (Hed Jakobsson & Lindblom 2011:19) 

 

Den folkvandringstida gården är benämningen Hed Jakobsson och Lindblom har valt att ge de 
huslämningar som efterlämnat majoriteten av de äldre anläggningarna på platsen. Av dessa kunde 
tre huskonstruktioner urskiljas, varav en var delvis terrasserad. Lämningarna dateras till mellan 
sen romersk järnålder och tidig vendeltid. Denna gård förefaller vara samtida med den boplats 
(RAÄ 257) som Kulturmiljövård Mälardalen undersökte alldeles intill vid ungefär samma tid-
punkt (Hallgren 2010). Bosättningen inom RAÄ 40 hade också en hel del likheter med den enligt 
Hed Jakobsson och Lindblom, bl.a. fanns ett delvis terrasserat hus även på den förra (2011:11, 
15, 19-30). Anna-Lena Hallgren utgår från att gården tillhör samma boplats som RAÄ 257 och 
relaterar den aktivitetsyta som undersöktes alldeles öster om impedimentet till gården som påträf-
fades inom RAÄ 40 (Hallgren 2010:31). 

 
De äldre lämningarna och gravfältet 
 

 

Figur 5: Terrasshuset med högen 40 (inringad) (Hed Jakobsson & Lindblom 2011:Fig 15) 

 
Mellan boplatsfasen och gravsättningsfasen föreligger en diskontinuitet i användningen av plat-

sen som Anna Hed Jakobsson och Cecilia Lindblom beräknar vara ca 150 år. Trots detta verkar 
några av gravarna från den senare fasen relatera till husen på den förra. Detta tror inte Hed Ja-
kobsson och Lindblom är någon slump då gravar byggda på hus är ett välkänt fenomen inom 
arkeologin och har förklarats dels med en vilja att utnyttja samma typer av landskap för gravar 
som för bebyggelse eller av medvetet rituella alternativt strategiska orsaker (Hed Jakobsson & 
Lindblom 2011:15, 94f med referenser). 

Högen 40 är daterad till 800-tal. Den har placerats direkt ovanpå fyra stolphål från takbärande 
stolpar i västra delen av terrasshuset samt ovanpå stolphålen vid husets ingångar. I högen fanns 
en brandgrop som lagts mitt i husets mittskepp. Dateringarna från byggnad respektive grav visar 
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på en relativt lång diskontinuitet i platsens användning, men detta verkade inte avspeglas i strati-
grafin. Ett ca 10-16 cm tjockt siltlager tolkades som en äldre markhorisont, men då byggnadens 
stolphål grävts genom lagret, har det givits en tidigare datering än terrasshuset. Vid undersök-
ningen kunde inget lager skönjas mellan graven och husets stolphål: ”Stratigrafiskt verkar det därför 
som om en eventuell övergivandefas inte avsatt några synliga markhorisonter. En alternativ förklaring skulle kun-
na vara att marklagret avlägsnats vid högens uppförande.” Hed Jakobsson och Lindblom spekulerar i om 
de tre stora spikar med trärester som påträffades i brandgropen kan komma från byggnaden. De 
ger emellertid ingen riktig förklaring i hur spikarna/träkonstruktionen skulle passa in i byggnads-
kontexten eller utvecklar inte heller sitt resonemang mer än att ställa frågan (Hed Jakobsson & 
Lindblom 2011:95). 

 

 

Figur 6: Ekonomibyggnad med hög 67 (Hed Jakobsson & Lindblom 2011:Fig 19) 

 
Även högen 67 har placerats ovanpå en av gårdens byggnader. Denna byggnad har av Hed Ja-

kobsson och Lindblom klassats som en ekonomibyggnad. Högen hade byggts ovanpå gavelstolp-
hål i västra delen av byggnaden. Brandlagret var lagt centralt i mittskeppet. Mellan graven och 
huset fanns det kulturlager som täckte en stor del av impedimentet. På platsen var det 0,1-0,25m 
tjockt och mörkt brunsvart med inblandning av morän och skärviga samt skörbrända stenar. 
Jordmanteln i högen bestod av snarlikt material varför Hed Jakobsson och Lindblom tolkar det 
som att jorden hämtats från närområdet (Hed Jakobsson & Lindblom 2011:95). 

Stensättningen 29, som är störst av sitt slag inom RAÄ 40, hade sin kantkedja lagd kant i kant 
med ett av gavelstolphålen i västra delen av terrasshuset4. Anläggningen saknade gravgömma, 
men formen ges en trolig datering till (sent) 900-tal enligt Hed Jakobsson och Lindblom. Detta 
gör den betydligt yngre än högarna. Inte heller här fanns någon jord mellan grav och byggnad 
och Hed Jakobsson och Lindblom menar att den på något sätt kan ha tagits bort. Det var tydligt 
att det fanns en medvetenhet om stolphålet vid samband av anläggandet av G29 (Hed Jakobsson 
& Lindblom 2011:95f).  

Yttre gravskick 

Stensättningar utgjorde den vanligaste yttre gravtypen på RAÄ 40. Både rektangulära och run-
da former förekom. Utmärkande drag för stensättningarna var kantkedjor med stenpackningar 
och/eller jordfyllning inuti. Det förekom också tarandgravsliknande komplex i öst-västlig riktning 

                                                                 
4 Den finns dock inte utsatt på planritningen av huset (Hed Jakobsson & Lindblom 2011:fig 15). 
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med sammanbyggda stensättningar. Främst rektangulära, men även en del runda stensättningar 
var sammanbyggda (Hed Jakobsson & Lindblom 2011:30). 

Utöver stensättningarna fanns fyra högar. G25 har inte kunnat ges en snävare datering än till 
vikingatid, men de övriga tre (G10, 40 och 67) daterar Hed Jakobsson och Lindblom till den älds-
ta gravläggningsfasen under tidigt 800-tal (eventuellt sent 700-tal). Till skillnad från stensättning-
arna verkar högarna ha respekterats vid senare begravningar. Däremot hade G25 och 40 störts av 
sopdeponering i senare tid (Hed Jakobsson & Lindblom 2011:15, 30ff). 

Det fanns flera likheter mellan framför allt G10 och 67, vilket kan tyda på samtidighet. Detta 
styrks av fyndmaterialet som påträffades i dem. Under det centrala kärnröset i båda högarna 
fanns en noga utplacerad stencirkel à ca 2 m i diameter som omslöt brandlagret. Båda hade även 
en jordmantel med mycket skörbränd och skärvig sten. För G67:s del var yttre delarna av man-
teln även sotig och med kolinslag och det förekom också keramikbitar i den. Hed Jakobsson och 
Lindblom tolkar detta som att kulturlager från boplatsen har använts vid konstruktionen, anting-
en medvetet eller inte (Hed Jakobsson & Lindblom 2011:30ff). 

Inre gravskick 

I Lilla Ullevi förekom både brand- och skelettgravar. Inte sällan var såväl de fysiska som de 
stratigrafiska relationerna både inom och mellan de båda gravskicken väldigt komplicerad och 
flera av brandgravarna (oklart hur många) har förstörts i olika utsträckning i samband med yngre 
begravningar (Hed Jakobsson & Lindblom 2011). 

Brandgravar 

Brandgravarna fanns över hela impedimentet utom på den nedan beskrivna så kallade gravtom-
ma ytan och ges en datering till perioden från sent 700-tal/ca år 800 till 900-talets andra hälft av 
Anna Hed Jakobsson och Cecilia Lindblom (2011:15,30). 

De flesta brandgravarna hade brandlager/rester av brandlager med relativt lite kol och sot var-
för rapportförfattarna tolkar det som att bålresterna har flyttats från en annan plats. Brandgropar 
fanns i fyra gravar och urnor fanns i samtliga utom G39 och 675. I högen G40 fanns en brand-
grop med tre spikar på vilka det förekom trärester, intryckta i sidorna och botten. Det är oklart 
vilken typ av konstruktion det rör sig om. I de sena brandgravarna 1 och 23, daterade till efter 
mitten av 900-talet, var urnorna placerade ytligt i anläggningen och mynningen har enligt Hed 
Jakobsson och Lindblom eventuellt stuckit upp ovanför gravfyllningen (Hed Jakobsson & Lind-
blom 2011:33,35). 

En del av brandgravarna hade flera tydliga begravningar, medan antydningar om att det skulle 
kunna röra sig om flerpersonsgravar fanns i ett par andra brandgravar. T.ex. utgjordes G9 av en 
ombyggd brandgrav med två brandlager. I båda förekom kamfragment från flera kammar som av 
Hed Jakobsson och Lindblom kan dateras till både 800- och 900-tal. Osteologiskt har kunnat 
konstateras att en person på 30-35 år finns i vardera brandlager. I det övre lagret (9:2) har en os-
teologisk könsbedömning varit möjlig till man. Benen i det undre brandlagret (9:1) har inte varit 
möjliga att osteologiskt könsbedöma och det finns en möjlighet att det rör sig om samma individ 
som i 9:1. En arkeologisk könsbedömning stämmer överens med den osteologiska analysen. Det 
handlar enligt Hed Jakobsson och Lindblom om begravningar vid två skilda tillfällen trots att 
fragment från samma kam påträffades i båda brandlagren. Föremålsfynden, en pärluppsättning 
samt en bronsnyckel pekar på att den döda individen i 9:1 skulle vara en kvinna. Ett hästben som 

                                                                 
5 I rapporten skriver dock Hed Jakobsson och Lindblom att G39 är den enda brandgrav med intakt brandlager som inte inne-
håller urna. Jag har däremot valt den förra uppgiften om att G67 också saknade det i min beskrivning ovan (2011:33, 52). 
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påträffades i ett av brandlagren6 hade huggspår som inte kan härröra från slaktmetoder och tolkas 
därför som spår av en trolig gravritual (Hed Jakobsson & Lindblom 2011:48,52). 

När det kommer till djurben i gravarna verkar det inte ha funnits några könsskillnader i vare sig 
antalet djur eller antalet arter. Åtta av 39 urskiljbara brandgravar konstaterades vara utan djur. 
Hed Jakobsson och Lindblom menar att det eventuellt kan röra sig om något fler mans- än kvin-
nogravar i detta fall. Dessa gravar kan ges en datering till 900-talets senare hälft. Totalt fem gravar 
hade fler än fem djur. Två av dessa innehöll troligen fler än en person. Alla gravarna tillhör också 
den äldre fasen av begravningar från 800-talet enligt Hed Jakobsson och Lindblom. Obrända 
tänder från djur har konstaterats vara ett relativt vanligt förekommande fenomen i gravar från 
järnåldern. Hed Jakobsson och Lindblom tror att det är mycket möjligt att det förekom någon 
sorts symbolik bakom detta fenomen. De menar också att det även förekommer en viss kronolo-
gisk variation med fårtänder som dominerar 800-talet medan nötkreatur och häst blir vanligare 
under 900-talet. Vanligast på RAÄ 40 var tänder från får och nötkreatur, men även häst och svin 
förekom. I Lilla Ullevi fanns tänder i åtminstone 19 gravar varav sju var skelettgravar. De som 
påträffades i den senare kategorin förklarar Hed Jakobsson och Lindblom med att det troligen 
handlar om inblandning från äldre kontexter. Däremot finns inga andra tecken på att tänderna 
härrör från äldre begravningar i skelettgrav 22 som innehöll en fårtand och skelettgraven 44 där 
en kalvtand påträffades. Båda dessa gravar har indikationer på att innehålla såväl en vuxen som 
ett barn (Hed Jakobsson & Lindblom 2011:51f). 

Föremålen från brandgravarna var brända och fragmenterade. De vanligaste typerna var kera-
mik, kammar, pärlor, nitar, spikar och dylikt. Det förekom emellertid också dräktspännen, 
smyckesdetaljer av brons, broddar och brynen. Förutom en bronsnyckel med djurornamentik 
lyser dock mer exklusiva föremål med sin frånvaro (Hed Jakobsson & Lindblom 2011:52). 

Generellt när det kommer till keramik hävdar Hed Jakobsson och Lindblom att det finns en 
kontextuell skillnad mellan den som påträffas i brandgravar och den som hittas i skelettgravar. I 
den senare rör det sig om en typ av gravgåva medan den i brandgraven oftast fungerar som en del 
av gravkonstruktionen som benbehållare. Urnor fanns i alla av Lilla Ullevis mer intakta brandla-
ger utom ett7. Nästan alla var trasiga (många föreföll medvetet krossade) och mynning saknades i 
princip alltid. Bikärl har påvisats i två gravar och kan ha förekommit i ytterligare tre fall. Kerami-
ken i gravarna var uteslutande lokalproducerat och av vikingatida AIV-gods. Den saknade orna-
mentik och det förekom organisk beläggning på en del skärvor/kärl (Hed Jakobsson & Lindblom 
2011:53). 

Alla kammar som hittades var vikingatida enkelkammar. Hed Jakobsson och Lindblom menar 
att kammar uteslutande förekom i brandgravar och att de som hittades i skelettgravar härrör från 
omdeponerade fyllningar av äldre brandgravar. En kam hade drag av både A- och B-kam. Den 
liknar en som påträffades i en grav från senare delen av 800-talet i Valsta. Samma datering ges 
även till brandgrav 9 i Lilla Ullevi där fyndet av kammen gjordes8 (Hed Jakobsson & Lindblom 
2011:53).  

Skelettgravar 

Skelettgravskicket förefaller introduceras i Lilla Ullevi under senare halvan av 900-talet och det 
troliga är att skelettbegravningar därefter görs på gravfältet åtminstone fram till mitten av 1000-
talet (eventuellt något längre). Minst fyra brandlager har kunnat urskiljas som störda i samband 
med anläggandet av skelettgravarna. Kistspik påträffades i sju av gravarna och avfärgning av kis-
tor syntes i fyra stycken. Bevaringsförhållandena för obränt skelettmaterial var dålig och få ben 
fanns kvar. De flesta av de gravlagda verkar ha uppnått vuxen ålder. Det finns dock en del äldre 

                                                                 
6 I rapporten (Hed Jakobsson & Lindblom 2011) nämns inte vilket. 
7 Möjligen två. Se fonot 5. 
8 Det är oklart vilket av brandlagren i G9 som kammen hittades i. Om man ser till beskrivningen av graven i rapporten finns 
det kammar daterade till både 800- och 900-tal i den. Det troliga är att kammen som beskrivs ovan finns i brandlager 9:1. En 
kam med fodral från brandlagret 9:2 har daterats till 900-tal (Hed Jakobsson & Lindblom 2011:48) 
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och barn som också har blivit begravda på gravfältet (Hed Jakobsson & Lindblom 2011:15, 39f, 
47). 

Alla skelettgravarna hade en öst-västlig orientering, men många var rejält förskjutna åt nord-
sydlig riktning. Storleken på skelettgravarnas yttre visade sig också innehålla värdefull information 
om den gravlagdas ålder. Barngravarna var betydligt mindre än de vuxnas gravar. De mindre bar-
nens gravar avvek också i form, men några av de större barnens gravar liknade de vuxnas (Hed 
Jakobsson & Lindblom 2011:36). 

En stenkoncentration under ytpackningen och ovanpå nedgrävningen fanns i fem av skelett-
gravarna och i tre gravar kantades nedgrävningen av stenramar eller inre kantkedjor. Några gravar 
hade också rektangulära alternativt ovala stenpackningar direkt ovanpå begravningarna. På sam-
ma stratigrafiska nivå som de inre kantkedjorna och stenramarna framkom i G21 en mindre rek-
tangulär sten i röd granit, rest ovanpå en liten stenpackning med ett upp-och-ner-vänt gravklot 
strax intill. En rektangulär, större, platt sten framkom under ytpackning ovanpå västra delen av 
nedgrävning i G36 (Hed Jakobsson & Lindblom 2011:36, 39, 43). 

Gravklot förekom i skelettgravarna 21 och 47, men har använts på ett lite annorlunda sätt jäm-
fört med den ”vanliga” användningen då de förekommer som inre konstruktionsdetaljer. T.ex. 
anses gravklot normalt vara en kvinnlig konstruktionsdetalj, men var i G21 placerad ihop med en 
rest sten, vilket vanligtvis tolkas som en maskulin symbol. Detta har fått Hed Jakobsson och 
Lindblom att anta att kloten då de förekommer i skelettgravar inte är kopplade till kön (Hed Ja-
kobsson & Lindblom 2011:47). 

Generellt innehåller skelettgravarna färre fynd än brandgravarna. I ett par av skelettgravarna 
framkom fynd i fyllningarna. Det har varit svårt att i dessa fall avgöra huruvida föremålen tillhör-
de begravningen eller är att betrakta som rester från äldre gravar som har förstörts (Hed Jakobs-
son & Lindblom 2011:71). 

 Skillnader i föremålen från skelett- respektive brandgravar beror enligt Hed Jakobsson och 
Lindblom på en annan datering och andra urvalsprinciper (2011:71). I rapporten framkommer 
det emellertid att brandgravarna 1 och 70 är stratigrafiskt yngre än skelettgravarna 47, 48, 49 samt 
75 (Hed Jakobsson & Lindblom 2011:41). Tolkningen av rent dateringsmässiga orsaker till skill-
nader i föremål mellan brand- och skelettgravar står därför inte oemotsagd. 

Hed Jakobsson och Lindblom hävdar att det föreligger en viss kontextuell skillnad mellan en 
del föremålskategorier i brand- respektive skelettgravar. T.ex. är keramiken i brandgravar i första 
hand benbehållare i form av gravurnor och förekom i princip i alla gravarna av denna sort. I ske-
lettgravarna är keramik betydligt ovanligare och förekommer, förutom hos de minsta barnen, 
bara i gravarna 57 och 22. Keramikskärvor förekom dessutom i fyllningarna till sju av skelettgra-
varna. Det är dock oklart om dessa är att betrakta som del av begravningen eller som rester av 
förstörda gravar (Hed Jakobsson & Lindblom 2011:71). 

Mynt är vanliga i vikingatida9 skelettgravar och tolkas vanligen som Karonsmynt. Däremot fö-
rekommer även tolkningar som pilgrimsmärken. I Lilla Ullevi förekom myntfragment i två ske-
lettgravar. I fyllningen i G51 fanns ett mynt som var fragmentariskt och troligen kom från Tysk-
land. Det har givits en datering till slutet av 900- eller 1000-talet. I G60 framkom också ett ännu 
mer fragmenterat mynt som även det kan vara tyskt (Hed Jakobsson & Lindblom 2011:71f). 

Knivar är ett annat vanligt fynd i vikingatida skelettgravar, vilket är känt på många platser. På 
RAÄ 40 var det vanligaste föremålsfyndet från skelettgravarna. Totalt förekom knivar i 17 av de 
31 urskiljbara skelettgravarna varav de i nio var det enda föremålet. De flesta kunde ges en 
typologisk datering till yngre järnålder. Alla knivarna utom en hittades i vuxengravar. Enda barnet 
som fått med sig en kniv, fanns i G32. Hed Jakobsson och Lindblom kopplar knivarna till en 
kristen tradition och framhäver stålets skyddande och avvärjande effekt för att hålla den döde 
kvar i graven (2011:71f). 

                                                                 
9 I rapporten (Hed Jakobsson & Lindblom 2011:72) har författarna valt termen ”tidigkristna”, men jag föredrar själv att an-
vända det mer neutrala begreppet ”vikingatida”. 
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Pärlor var relativt vanliga i brandgravarna, men desto ovanligare i skelettgraven. Ett fåtal fanns 
i barngraven 58. Tyvärr inte av sorterna som kan ges en särskilt snäv datering. Pärlor fanns också 
i skelettgravarna 48 och 52. Där hittades de i fyllningarna, varför de skulle kunna härröra från 
äldre, förstörda brandgravar enligt Hed Jakobsson och Lindblom. Andra smycken fanns i form 
av två silverörringar i G57b samt en örring och en fingerring i brons från G42. Örringar menas 
ofta vara en slavisk tradition som blir allt vanligare under vikingatiden (Hed Jakobsson & Lind-
blom 2011:64ff, 74f). 

Barngravar 

Yngre medelåldern, verkar vara den vanligaste dödsåldern i brandgravarna. Tre barn har där-
emot kunnat konstateras ibland dem. Ett ligger i en egen grav medan de övriga delar grav med en 
(kanske två) vuxna. Det ensamma barnet i G83 har bedömts vara en flicka på 4-6 år. Könsbe-
dömningen gjordes utifrån påträffandet att dräktnålar och en pärluppsättning i graven. Där fanns 
även brända fårben (Hed Jakobsson & Lindblom 2011:47). 

Högen 25 innehöll begravningar av en till två vuxna på mellan 20 och 30 år samt ett barn på ca 
10 år. Barnet låg i ett separat brandlager högre upp i anläggningen. Längre ner fanns en urna i 
vilken det låg människoben som har könsbedömts som kvinna. Denna var omgärdad av ett 
brandlager innehållande en vuxen individ. Det saknades djurben i urnan, men fanns i det undre 
brandlagret. Det har i det senare fallet inte gått att fastställa kön på individen och det går inte att 
utesluta att det handlar om samma person i detta brandlager som i urnan. Inga djurben förekom i 
10-åringens brandlager och enda fynden från graven var ett keramikkärl samt några nit- och spik-
fragment10. (Hed Jakobsson & Lindblom 2011:47f, 178). 

Den tredje brandgraven som innehöll ben från ett barn är den runda, ofyllda stensättningen 46. 
I detta fall rör det sig om en fyraåring placerad i en urna med ett diffust brandlager innehållande 
en person i övre medelåldern omkring. Inga djurben påträffades i urnan, men ihop med den vux-
na individen i brandlagret (Hed Jakobsson & Lindblom 2011:47). 

Bland skelettgravarna fanns det betydligt flera barngravar. Totalt räknar Anna Hed Jakobsson 
och Cecilia Lindblom med att så många som en tredjedel av skelettgravarna kan ha innehållit 
barn. Detta är en tydlig skillnad gentemot brandgravarna och de båda arkeologerna hävdar kristna 
ideal som orsak till förändringen (Hed Jakobsson & Lindblom 2011:48). 

Skelettgravarna med barn fanns utspridda över större delen av RAÄ 40 där även vuxnas ske-
lettgravar fanns. Däremot var tio av 17 barngravar belägna i ett centralt område omgivet av vux-
engravar, vilket Hed Jakobsson och Lindblom hävdar måste vara medvetet (2011:45). 

Tre anläggningar utan gravgömma har tolkats som spädbarnsgravar baserat på likheter i deras 
konstruktion med de konstaterade gravarna i denna kategori. Däremot har inga nedgrävningar 
kunnat konstateras i dessa (Hed Jakobsson & Lindblom 2011:47f) och det förefaller något oklart 
om de verkligen bör betraktas som gravar över huvud taget. Inga andra tolkningsförslag ges dock 
i rapporten. 

Fyra av skelettbarngravarna var utrustade med keramikkärl av en avvikande typ än den övriga 
keramiken som hittades på RAÄ 40. Ett liknande kärl påträffades också i östra delen av grav 22 
som, baserat på storleken, tolkats som en vuxengrav. Keramikfyndet gör dock att Hed Jakobsson 
och Lindblom menar att det kan röra sig om en flerpersonsgrav med ett barn och en vuxen. Ba-
serat på krukans placering i graven, menar de att barnet skulle vara placerat vid den döda vuxnas 
fötter11. G40 har även den vuxenlängd, men tandfragment från en treåring hittades i graven, var-

                                                                 
10 I rapporten (Hed Jakobsson & Lindblom 2011:42) skriver författarna att inga föremål påträffades i grav 25. Gravbeskriv-
ningen i gravbeskrivningsbilagan (Bilaga 2) verkar inte riktigt passa in med det som står om graven i övriga rapporten. Even-
tuellt menades bara själva brandlagret där 10-åringen påträffades även om keramiken har utelämnats alternativt betraktats 
som gravurna och därför inte klassats som ”fynd”.  
11Detta förutsätter att den döde legat med huvudet i väster enligt vad som brukar betraktas som ”kristet gravskick” (se t.ex. 
Gräslund 2001:46f), något som inte kommenteras av Hed Jakobsson och Lindblom 
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för denna också eventuellt är att betrakta som en dubbelgrav med en vuxen och ett barn 
(2011:37, 47, 88f.) 

Liknande keramikkärl är relativt vanliga i barnskelettgravar från vikingatiden, främst för barn 
på 0-2 år12. En analys av innehållet i en av krukorna från RAÄ 40 påvisade närvaro av mjölkfetter 
från idisslare samt lite vegetabilier. Detta liknar resultat från samma typ av kärl påträffade i lik-
nande kontexter som i de fallen har tolkats som symbol för den första måltiden då barnet blir del 
av samhället och får arvsrätt (Mejsholm 2009:111ff; Hed Jakobsson & Lindblom 2011:88f). 

Grav 57 

 

 
I det kluster av gravar som Anna Hed Jakobsson och Cecilia Lindblom kallar Gravgrupp I invid 

de centrala delarna av det sotlager som täckte den gravtomma ytan 13 i sydöstra delarna av RAÄ 
40 fanns den rektangulära stensättningen 57. Det var den största skelettgraven på gravfältet och 
den hade röda, resta stenar i hörnen. Tre stenlyft, visar att graven troligen även har haft tre 
ralt placerade stora stenar som markering. Graven (begravningarna?) låg inte helt i öst-västlig 
riktning utan snarare i nordöst-sydvästlig. Detta tror Hed Jakobsson och Lindblom beror på en 
vilja att placera graven parallellt med husgrundsterrassen i gravfältets södra delar (2011:39, 41, 48, 
91, 93).  

                                                                 
12Senare skriver Hed Jakobsson och Lindblom att de förekommer i princip uteslutande i gravar med begravda barn på 0,5 till 
ett år och att det sällan finns i gravar för yngre eller äldre personer (Hed Jakobsson & Lindblom 2011:89). 
13I rapporten (Hed Jakobsson & Lindblom 2011:46) skriver författarna dels att sotlagret på den gravtomma ytan inte sträckte 
sig in under skelettgravarna intill och dels att sotlagret var tunnare i utkanterna. Ändå ligger G57 intill de centrala delarna av 
sotlagret. 

Figur 7: Plan över äldre skelettbegravningsfasen i G57 (Hed Jakobsson & Lindblom 2011:fig 
92). 
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Figur 8: Plan över yngsta begravningsfasen i G57 (Hed 
Jakobsson & Lindblom 2011:fig 91). 

Stratigrafin i graven var komplex med två 
faser av skelettbegravningar, varav en dubbel-
begravning, placerade ovanpå varandra. Tre 
brandgravar fanns under den yngsta skelett-
begravningen. En av dessa, G91, återfanns 
bara som gravrest under G57:s yttre kantked-
ja. Detta tolkar Anna Hed Jakobsson och 
Cecilia Lindblom som att denna inte varit 
viktig i anläggandet av den senare graven.  

Författarna påstår också att de tre kistorna 
låg förskjutna åt sydväst i förhållande till 
kantkedjan och att graven förefaller ha varit 
betydligt mindre i ett tidigare skede och sedan 
förstorats åt nordöst. En ursprunglig kantked-
ja låg dikt an brandgrav 84 som inte hade 
störts i samband med anläggandet av graven. 
Kantkedjan ligger också delvis över brandgrav 
90. I samband med utbyggnaden (troligen 
gjord samtidigt som den yngre skelettbegrav-
ningen) har anläggningen fått ett mer monu-

mentalt utseende och de båda brandgravarna har inkorporerats i anläggningen14. Det fanns en 
mindre, nästan oval kantkedja innanför den yttre, rektangulära. Innanför denna fanns en plund-
ringsgrop. Båda dessa var förskjutna åt sydväst i förhållande till gravens mitt15 (Hed Jakobsson & 
Lindblom 2011:91ff, Fig 131). 

Graven var som sagt en flerpersonsgrav16 med en yngre träkista (kallad 57a i rapporten) ovanpå 
två äldre (kallade 57b i rapporten). Då den äldre begravningen utgörs av två kistor och då jag 
finner det viktigt att även skilja dessa två åt för att precisera vilka fynd som gjordes i vilken kista 
kommer jag här att skilja mellan 57b1 (södra kistan) och 57b2 (norra kistan)17. Ett exempel på 
behovet av detta är att det på ett ställe i rapporten omnämns en järnkniv som ska ha påträffats i 
57b (Hed Jakobsson & Lindblom 2011:39f). Det fanns, enligt anläggningsbeskrivningen, en järn-
kniv i vardera av kistorna (Hed Jakobsson & Lindblom 2011:229), men det är svårt att avgöra 
vilken av dem som avsågs i just det specifika fallet. 

57b var alltså en dubbelbegravning med två träkistor placerade tätt intill varandra i en stor, rek-
tangulär nedgrävning. Kistorna var båda rektangulära och sammanfogade med järnspikar. Inga 
skelettdelar var bevarade och kistorna syntes bara som mörkfärgningar i jorden och genom kist-
spikar som var vända åt två håll i nedgrävningen18. Hed Jakobsson och Lindblom menar att det är 
ovanligt att placera två kistor i samma grav, men att det förekommer bl.a. på RAÄ 59 i Valsta 
(Hed Jakobsson & Lindblom 2011:93, fig 134), något som kommer att tas upp mer nedan. 

Individen i 57b1 är könsbedömd som kvinna efter föremålen som påträffades i graven. Ett par 
silverörringar påträffades i midjehöjd och i sydvästra delen av nedgrävningen fanns en kniv med 
silverdetaljer samt ett nålhus i trä med bronsbeslag. De båda senare föremålstyperna förekommer 
i kvinnogravar i Birka. Knivtypen finns där representerad i flera skelettgravar daterad till 900-
talets senare hälft. En del av dessa har även innehållit nålhus och silverkors. I en av dem har man 
dessutom hittat ett likadant dräktspänne som det Hed Jakobsson och Lindblom menar ska ha 

                                                                 
14  I rapporten (Hed Jakobsson & Lindblom 2011:92) nämns att graven från början varit byggd ovanpå och nedgrävd genom 
tre brandgravar, men bara två av dessa ges en mer omfattande beskrivning. 
15Det står ingenting om huruvida den inre, ovala kantkedjan var belägen ovanpå gravnedgrävningarna. 
16 I rapporten (Hed Jakobsson & Lindblom 2011) kallar författarna graven för dubbelgrav, men då (åtminstone) tre personer 
deponerats inom anläggningens gränser, har jag istället valt benämningen flerpersonsgrav. 
17 Det verkar inte som att en skillnad görs ens i gravbeskrivningen (Hed Jakobsson & Lindblom 2011:229). 
18 De olikriktade kistspikarna är i princip enda konkreta argumentet som ges i rapporten för tolkningen att 57b består av två 
kistor. 
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funnits i skelettgraven 60 intill (se mer nedan). Nålhustypen finns också representerad i flera 
kvinnliga Birkagravar från hela vikingatiden. En 14C-datering från kniven gav en datering till 1020-
1160 e.Kr.19 Den typologiska dateringen av kniven och nålhuset är dock något äldre, ca 950-990 
e.Kr. I 57b2 påträffades enbart en järnkniv. Då det, liksom i 57b1, inte fanns några skelettdelar 
bevarade, har det inte varit möjligt att könsbedöma individen. Kniven verkar inte heller ha kunnat 
ge underlag för någon mer precis datering. Hed Jakobsson och Lindblom verkar dock utgå från 
att de båda kistorna har deponerats vid samma tillfälle (2011:39f, 47, 73, 75, 93f med referenser). 

Ovanpå 57b, fanns en mindre nedgrävning (57a) som i övrigt följde samma utsträckning som 
denna. Hed Jakobsson och Lindblom menar därför att det är troligast att man har känt till den 
äldre dubbelbegravningen och att det därför inte kan skilja särskilt mycket i dateringen mellan de 
båda begravningstillfällena. Det skulle även här kunna handla om en dubbelbegravning, men 
begravningen var för påverkad av senare aktiviteter för att detta säkert skulle kunna avgöras. Hed 
Jakobsson och Lindblom utgår ifrån att det rör sig om en enkelbegravning (Hed Jakobsson & 
Lindblom 2011:94). 

I botten av 57a låg ett lager förkolnade plankor som Hed Jakobsson och Lindblom menar tro-
ligen har hämtats ”från den äldre brandgrav som införlivats med skelettgravarna via den yttre kantkedjan, 
eftersom den graven i brandlagret hade ett antal liknande plankor”20. Hed Jakobsson och Lindblom menar 
att detta skulle vara medvetet då det är relativt vanligt med kol i skelettgravar från perioden. I 
norra hörnet i nedgrävningens botten påträffades också ett spräckt och uppochnervänt grovt 
keramikkärl av Sellings typ AIV3c. Det är oklart till vilken begravning såväl plankorna som kärlet 
ska kopplas. De kan ha varit placerade ovanpå 57b-kistorna. Keramikkärlet kan då ha rubbats och 
spräckts i samband med den yngre begravningen. Alternativt har de varit placerade i botten av 
den yngre nedgrävningen. Kärlet kan då ha störts av senare aktiviteter (Hed Jakobsson & Lind-
blom 2011:71, 94 med referenser). 

Hed Jakobsson och Lindblom tolkar det som att skelettgravarna 2,3,4 och 58 har anlagts norr 
respektive väster om G57 när alla tre begravningarna var på plats. Efter en tid tas delar av den 
yngre kantkedjan bort och stenpackningen rivs upp och den yngsta begravningen störs. Det är 
oklart varför detta sker, men det rör sig inte om anläggandet av en ny begravning. Efter aktivite-
terna i graven fylls nedgrävningen igen på nytt, något som tyder på ”att en viss pietet har iakttagits 
gentemot gravanläggningen” enligt Hed Jakobsson och Lindblom. Det är oklart hur lång tid efter be-
gravningarna detta sker, men ovanpå anläggningen hinner det bildas ett 3cm tjockt jordlager och 
då kistspikarna har rubbats, menar rapportförfattarna också att kistan kan ha varit förmultnad. 
Det finns emellertid en möjlighet att den kan ha förstörts i samband med ingreppet (Hed Jakobs-
son & Lindblom 2011:94). 

                                                                 
19 2 sigma. Ett spännande utslag som inte diskuteras närmare i rapporten (Hed Jakobsson & Lindblom 2011). 
20 Det framgår dessvärre inte vilken av de tre brandgravarna som inkorporerats i anläggningen som avses. 
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Figur 9: Plan över begravningen i G60 (Hed 
Jakobsson & Lindblom 2011:fig 98). 

Grav 6021 

I gravgrupp I, parallellt med G57 låg skelettgraven 
60. De båda gravarna betraktas som samtida22 i 
porten. Anna Hed Jakobsson och Cecilia Lindblom 
lägger inte mycket vikt till att beskrivna G60:s 
överbyggnad. Att döma av an-
läggningsbeskrivningen utgörs den av en rek-
tangulär stensättning. (Hed Jakobsson & Lindblom 
2011:41, 82, 237). 

Det finns inte heller särskilt mycket beskrivning 
av själva begravningen i rapporten, men i den på-
träffades ett fragment av ett opräglat myntämne i 
silver som troligen härrör från Tyskland i västra 
delen av gravfyllningen. Mynt var, som sagt, annars 
inte en särskilt vanlig föremålskategori i gravarna på 
RAÄ 40. Utöver G60 fanns det bara i skelettgraven 
51. Myntämnet i G60 visade sig vara svårdaterat då 
det inte fanns någon synlig prägling. Hed Jakobsson 
och Lindblom tror att det har haft funktion som 
Karonsmynt.  

Alldeles precis utanför gravnedgrävningens nordvästra hörn och i nivå med den fanns en i 
princip rund anläggning som Hed Jakobsson och Lindblom klassificerar som en ”rituell härd” fylld 
med kol, sot och småsten. De vill tolka föremålen i denna ”rituella härd” som ett sätt att försäkra 
sig om att den döde kommer fram välbehållen till dödsriket. En kniv verkar också ha påträffats i 
graven (Hed Jakobsson & Lindblom 2011:39f, 71f, 76, 91). 

Härdar och kol är, som sagt, vanliga inslag i skelettgravar från vikingatiden och den tidiga me-
deltiden. I Lilla Ullevi finns även en kol- och sotfylld grop i skelettgraven 52 En rimlig förklaring 
har däremot inte kunnat ges enligt Hed Jakobsson och Lindblom. De diskuterar härden som ”ett 
eko av äldre riter” (d.v.s. kremeringar) och menar att den varit till för att säkra färden till dödsriket. 
I härden påträffades ett antal föremål och makrofossil som tas upp för närmare diskussion på ett 
par ställen i rapporten. Till anläggningen räknas även en järnnyckel som påträffades ca 30 cm 
norr om denna (Hed Jakobsson & Lindblom 2011:75f, 82, 89ff). 

 

 

Figur 10: Bild av ett helt likarmat spänne av samma typ som den hjort som påträffades i “den rituella harden” i G60 (Trotzig 
2004:fig 2) 

 

                                                                 
21 Efter att detta stycke skrivits, har jag fått uppgifter om att de stratigrafiska förhållandena rörande denna grav var ganska 
annorlunda mot vad som var möjligt att få ut ur rapporten (Hed Jakobsson & Lindblom 2011). Efter mycket övervägande, har 
jag valt att låta stycket stå kvar som det var skrivet utifrån hur jag själv uppfattade rapporten. 
22 Det är oklart huruvida Hed Jakobsson och Lindblom menar att G60 är samtida med de äldre eller den yngre begravningen i 
G57. 
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På järnnyckeln satt en brodd och en nitbricka fast, något som diskuteras av Hed Jakobsson och 
Lindblom. Nyckeln tillhör Ulfheims grupp IV B:1 och har i Birka uteslutande hittats i kvinnogra-
var. Ringar är vanliga på nycklar som upphängningsanordning, men det faktum att man böjt till 
en skobrodd och satt dit en nitbricka gör att nyckeln blir ”ett unikt objekt”.  Detta ihop med den 
rituella härden, leder Hed Jakobsson och Lindblom till tolkningar om magi och ritual. Bl.a. disku-
teras nyckeln som jordfästande element och som ledsagare till dödsriket. Det senare för att nyck-
eln liknar en avbildning på en bildsten i Tjängvide i Alskogs socken på Gotland. Där välkomnar 
en kvinna den döde till dödsriket med en nyckel och en skära istället för, som vanligt, ett dryck-
eshorn. Hed Jakobsson och Lindblom vill även koppla samman skobrodden och nitbrickan med 
resan till dödsriket (2011:77, 86, 89). 

 

 

Figur 11: Nyckeln som påträffades en bit utanför "den rituella härden" (Hed Jakobsson & Lindblom 2011:fig 116a-b). 

 
I norra delen av härden påträffades små bitar brända hundben samt fyra glaspärlor. I södra 

halvan av den fanns ett järnfragment samt en bronshjort som Hed Jakobsson & Lindblom menar 
utgör en del av ett likarmat spänne av IV B:1-typ23. Hjorten bör, enligt rapportförfattarna, betrak-
tas som ersättare för djuren som ledsagare till dödsriket. 70% av spännena av denna typ som man 
kände till 2011, hade hittats i Uppland och det är troligt att de har tillverkats i Birka där de hittats 
i skelettgravar (50% av dessa var kammargravar.) och ges en datering till sen Birkatid (d.v.s. 900-
talets senare hälft). Oftast sätts de i samband med kristendomen och den tyska missionen. Hed 
Jakobsson och Lindblom tycker därför det är extra intressant att ett troligt tyskt mynt påträffades 
i själva graven. De kristna kopplingarna kommer också fram i att motivet på den typen av spän-
nen som bronshjorten antas tillhöra anses vara hjortar vid livets brunn och att de ska symbolisera 
en längtan till himlen (Hed Jakobsson & Lindblom 2011:76, 89, 91, fig 114 med referenser). 

En pilspets i järn av A1-typ som påträffades i bottten av/under härden utgjorde det enda vap-
net som hittades på RAÄ 40. Typen är känd från ett stort geografiskt område under vikingatiden. 
Liksom nyckeln tolkar Hed Jakobsson och Lindblom pilspetsen som ett jordfästande element 
(Hed Jakobsson & Lindblom 2011:75f, 86, 91). 

                                                                 
23 Hjorten och nyckeln från G60 har i rapporten fått samma typologiska gruppindelning (Hed Jakobsson & Lindblom 
2011:76). Det är oklart om detta stämmer eller om det är felskrivet i rapporten. 
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Kolet i härden analyserades och det visade sig att det kom från björk och hassel. Utöver detta 
påträffades även tre förkolnade rotknölar av brudbröd och en stamknöl av knylhavre. Båda utgör 
vanligt växtmaterial från brandgravar och kopplas ihop med fruktbarhet, välstånd och återfödelse 
(Hed Jakobsson & Lindblom 2011:91). 

”De ritualer som äger rum vid begravningar syftar framför allt till att föra den döde över till den andra världen. 
I den brytningstid som kristnandet innebar måste det ha funnits en viss osäkerhet om hur man skulle ha lyckats 
med detta på bästa sätt” Hed Jakobsson och Lindblom menar att härden är ett uttryck för en sådan 
ambivalens (2011:89). 

Gravgrupperna 

 

 
Flera av gravarna på gravfältet i Lilla Ullevi satt ihop såväl fysiskt som stratigrafiskt och bildade 

sex urskiljbara grupper. Dessa grupper uppvisar stora variationer både i det yttre och det inre 
gravskicket dels gentemot varandra, men också inom vardera grupp. Grupperna bestod av kluster 
av hopbyggda skelettgravar, men ibland hade de fogats ihop även med brandgravar. Anna Hed 
Jakobsson och Lindblom menar att beskrivningarna av dem ger en bra bild för förståelse över 
gravfältets sammansättning och framväxte (Hed Jakobsson & Lindblom 2011:40). 

 
Grupp I fanns i de centrala delarna av RAÄ 40 och innehöll åtta skelettgravar med totalt nio in-

divider av vilka tre troligen var barn. Till gruppen hörde även rester av (åtminstone) tre brandgra-
var belägna under skelettgravarna. Skelettgravarna hade vällagda yttre konstruktioner och Anna 
Hed Jakobsson och Cecilia Lindblom menar att keramikkärlet som påträffades i G57 och den s.k. 
”rituella härden” i G60 ”synkretistiska inslag” i gravskicket (2011:41). 

 

Figur 12: Gravgrupp 1 (Hed Jakobsson & Lindblom 2011:fig 43a 
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Figur 14: Gravgrupp III (Hed Jakobsson & 
Lindblom 2011:45a). 

 

 
Grupp II låg nära grupp I, men var inte fysiskt hopbyggd med denna. Grupp II bestod av sju 

skelett- och fem brandgravar samt tre stenkonstruktioner som saknade gravgömma. Gruppen var 
inte alls lika homogen i form och orientering som grupp I. Gravklotet i G47 anser Hed Jakobs-

son och Lindblom representerar ”förkristen symbolik” 
(2011:42). I grupp II finns en intressant stratigrafisk 
relation mellan de olika gravskicken ifråga. Brandgra-
varna 56, 77 och 53/55 och de fyndtomma anlägg-
ningarna 73 och 82 ligger under skelettgravarna och är 
därför att räkna som stratigrafiskt äldre än dessa. 
Brandgravarna 1 och 70 däremot var belägna ovanpå 
skelettgravarna 47, 48, 49 samt 75 och bör därför ges 
en yngre datering än dessa (Hed Jakobsson & Lind-
blom 2011:42). 

 
Grupp III fanns i den nordvästra delen av RAÄ 40, 

alldeles nedanför brandgravarna på krönet av kullen. 
Gruppen bestod av sju skelettgravar. Dessutom fanns 
också två kantkedjerester från förstörda brandgravar, 
belägna under dem. Två av skelettgravarna har tolkats 
som barngravar. De flesta av gravarna i gruppen hade 
kantkedjor bestående av runda stenar. Skelettgravarna 
17 och 18 skilde sig däremot från mängden med kant-
kedjor bestående av rektangulära block lagda på läng-
den, likt kantkedjorna i brandgravarna 23 och 24 i 

närheten. Keramikkärlet som hittades i skelettgraven 
22 liknar det som fanns i flera av de mindre barngra-
varna. Detta får Hed Jakobsson och Lindblom att fun-

dera på om den vuxna i G22 blivit begravd ihop med ett mindre barn (2011:43). 
 

Figur 13: Gravgrupp II (Hed Jakobsson & Lindblom 
2011:fig 44a). 
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Grupp IV bestod av tre barnskelettgravar som kan relateras dels till varandra och dels till den 
större stensättningen 29. Den större barngraven 32 verkar först ha legat ensam, men har sedan 
fogats samman med G31 och således också med G29 (Hed Jakobsson & Lindblom 2011:43). 

 

 
 
Grupp V var belägen längst i söder av de sex gravgrupperna. Den bestod av fem skelett- och 

fyra brandgravar. Tre av de senare hade en osäker stratigrafisk och fysisk relation till de övriga 
gravarna. En av skelettgravarna förefaller ha tillhört ett barn. Barn har också begravts, tillsam-
mans med en vuxen i brandgravarna 44 och 46. Förutom den lilla runda barngraven 87, är ske-
lett-gravarna mycket lika i sin form, storlek och orientering. Av brandgravarna är det bara 86 som 
hänger ihop med gravklustret rent fysiskt. Den hade också förstörts i samband med anläggandet 
av skelettgravarna. De övriga tre brandgravarna verkar enligt Hed Jakobsson och Lindblom till-
höra gruppen, men har respekterats vid senare begravningar (2011:43). 

 
Grupp VI24 bestod av brandgraven 33 samt tre barnskelettgravar som byggts på dess kantkedja 

(Hed Jakobsson & Lindblom 2011:43). 

Den gravtomma ytan 

I sydöstra delen av RAÄ 40 fanns en yta som enligt Anna Hed Jakobsson och Cecilia Lind-
blom inte hade använts för begravningar. Denna yta låg i anslutning till en stensatt terrassering i 
nordväst-sydöstlig riktning konstruerad längs en naturlig sluttning. Där påträffades ett långhus 
tillhörande den ovan omtalade äldre gården från tidigare delar av järnåldern25. Hed Jakobsson och 
Lindblom menar därför att terrassen bara indirekt kan sägas ha med den gravtomma ytan att 

                                                                 
24 Denna grupp är extremt diffus på bilden i rapporten (Hed Jakobsson & Lindblom 2011:fig 46a) och har därför inte marke-
rats på bilderna för gravgrupp IV-VI här. 
25 Det är oklart vilket hus som avses, men det är troligt att det gäller terrasshuset. 

Figur 15: Gravgrupper IV och V (Hed Jakobsson & Lindblom 2011:fig 46a) (Jag 
utgår från att bilden är tagen från SV och inte från NV som det står i rapporten.) 



34 

 

göra. Skelettgraven 57:s kraftiga kantkedja i gravgrupp I ligger exakt parallellt med terrasskanten 
(Hed Jakobsson & Lindblom 2011:45). 

Hed Jakobsson och Lindblom berättar att jorden i området var annorlunda gentemot den i 
andra delar av gravfältet. De beskriver den som ”torr och lucker, sandig/grusig, sotig och mörk och ställvis 
svart.” Lagret lär också ha innehållet mycket skärvig och skörbränd sten. Kulturlagret från boplat-
sen under gravfältet beskrivs av Hed Jakobsson som ljusare, mycket fetare och mer kompakt än 
sotlagret. Detta lager sträckte sig även in under gravarna till skillnad mot sotlagret. Brandgraven 
39 var belägen i nordvästra delen av området. Den låg ovanpå boplatslagret, men täcktes av sot-
lagret, vilket visar att det senare tillhör gravfältsfasen. Graven tillhör troligen den äldre fasen med 
brandgravar. Liksom de tidigt daterade högarna innehöll den mycket skärvig och skörbränd sten 
(Hed Jakobsson& Lindblom 2011:45f). 

Det har visat sig omöjligt att datera lagret närmare. Hed Jakobsson och Lindblom tror att lag-
ret tillkommit först vid anläggandet av skelettgravarna norr och öster om den gravtomma ytan. 
Lagret förekommer inte innanför kantkedjorna, vilket tyder på en sen datering enligt de båda 
författarna (2011:46). 

Hed Jakobsson och Lindblom diskuterar den gravtomma ytan i förhållande till tomma ytor på 
andra gravplatser och gör paralleller till tidiga kyrkogårdar där liknande områden antas visa för-
svunna kyrkor. De ser däremot ett problem med en sådan tolkning: RAÄ 40 är ett gravfält. För-
fattarna tror istället att man kan ha känt till huset och velat uppmärksamma det (2011:46). 

Fasindelning på RAÄ 40 

Anna Hed Jakobsson och Cecilia Lindblom ser tre olika faser för gravläggning utöver den äldre 
fasen med boplats och andra äldre aktiviteter inom lämningens gränser (Hed Jakobsson & Lind-
blom 2011:78-84). 

Den äldsta fasen dateras till perioden ca 750-850 e.Kr. och består av minst tio gravar, alla kre-
meringar. De flesta anlades troligen kring år 800. Av föremålsfynden märks t.ex. en oval spänn-
buckla typologiskt daterad till vendeltid från G16 och en ornerad bronsnyckel i G9 som gavs en 
datering till 700-/tidigt 800-tal. Utöver fynden gjordes en14C-datering på träkol i brandlagret till 
högen 10. Det gav en datering till 660-830 e.Kr.26 De flesta gravarna i denna fas saknar stratigra-
fiska relationer. Däremot överlagrades helt G83 av G9 och G5 överlagrade delvis G6. Föremålen 
pekar på att det inte kan ha förflutit särskilt lång tid mellan de båda begravningstillfällena i något 
av fallen. Hed Jakobsson och Lindblom hävdar att en del av de brandgravar som har förstörts vid 
senare anläggande av skelettgravar kan föras till denna fas, men att de egentligen lika gärna skulle 
kunna dateras till en bit in på 900-talet (Hed Jakobsson & Lindblom 2011:78). 

Hed Jakobsson och Lindblom daterar den andra perioden till mellan ca 850 och 950 e.Kr. Denna 
fas består av minst åtta brandgravar som kan dateras till 900-talets första hälft, något som styrks 
av pärlor och kammar som påträffades i några av gravarna. Hed Jakobsson och Lindblom menar 
att även några av de förstörda brandgravarna samt de som inte har kunnat ges en mer exakt date-
ring än vikingatid alternativt 800-/900-tal också hör hemma i denna period (Hed Jakobsson & 
Lindblom 2011:78). 

Den yngsta perioden av gravar härrör från perioden ca 950-1050 e.Kr. Under denna period in-
troduceras skelettgravskick i Lilla Ullevi. 17 av de urskiljbara skelettgravarna kan ges en säker 
datering till denna period genom stratigrafiska relationer till gravar med föremål som har kunnat 
dateras. Åtminstone fem brandgravar kan också ges en datering till denna period (Hed Jakobsson 
& Lindblom 2011:78). 

Två av brandgravarna utgjorde delar av en komplicerad stratigrafisk kedja. Brandgraven 70 
överlagrades av brandgraven 1 samtidigt som skelettgraven 47 stratigrafiskt var äldre än båda 
dessa brandgravar. G47 har dessvärre inte kunnat ges en närmare datering. Däremot hittades en 

                                                                 
26 2 Sigma 
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guldfoliepärla i G1, vilket ledde till att den graven gavs en datering till efter 950 e.Kr. Den osäkra 
barngraven 80 överlagrade i sin tur G1 och skelettgraven 51. Den senare har daterats till slutet a 
900-tal/ca år 1000 e.Kr. genom dels ett tyskt mynt och dels en 14C-datering från trä i en spel-
bricka (Hed Jakobsson & Lindblom 2011:78, 82). De stratigrafiska relationerna i gruppen verkar 
förbrylla de båda rapportförfattarna:  

”Möjligheten att vända den stratigrafiska kedjan så att brandgrav 1 skulle vara äldst och skelettgravarna där-
efter anlagts successivt utåt mot gravfältets utkant har prövats men avfärdats då dokumentationen tydligt visar att 
överlagringarna skett så som beskrivits och att skelettgravarna är äldre än brandgraven (Hed Jakobsson & 
Lindblom 2011:82).” 

Den osäkra barnskelettgraven 80 liknar den, lika osäkra, barnskelettgraven 19 som också är del 
av en komplex grupp gravar i nordvästra delen av RAÄ 40. Inga fynd fanns i gravarna som tillhör 
gruppen och de försök som gjorts att få 14C-dateringar på tänder och ben har misslyckats. Utifrån 
keramikkärl i barnskelettgraven 31 och vuxenskelettgraven 22 har dateringar gjorts till 1000-tal. 
G31 var stratigrafiskt yngre än barnskelettgrav 32 och den runda ofyllda stensättningen 29 som 
saknade gravgömma. Hed Jakobsson och Lindblom menar att den troligen också är samtida med 
barnskelettgrav 30. De menar också att G29 troligen var samtida med brandgravarna från perio-
den t.ex. G1 som hade en diffus och ytlig gravgömma (Hed Jakobsson & Lindblom 2011:82). 
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Valsta 

RAÄ 59 ligger vid bytomten Valsta i Norrsun-
da socken i Uppland, ca 10 km sydost om Sigtu-
na. Det undersöktes 1992-93 i samband med 
bygget av Arlandabanan. Gravfältet låg på krönet 
och sydvästra sluttningen av en bergsrygg och 
täckte totalt en yta på ca 6 600 m2. På sina ställen 
syntes berget på ytan och i norr och öster stupade 
det ner mot ett skogsparti. I södra delen fanns en 
svagts sluttande, nord-sydligt orienterad morän-
rygg. Längst i sydväst fanns en kraftig sluttning 
där RAÄ 59 överlagrades av lämningar från by-

tomten, RAÄ 165. Högsta höjden över havet är 
28 m och den lägsta 18 m. Innan undersökningen 
var ca 20 anläggningar registrerade. Vid både för- 

och slutundersökningarna framkom däremot ett betydligt större antal. Totalt påträffades 76 grav-
liknande anläggningar varav 72 bedömdes utgöra gravar (Andersson 1997:5f; 2005:7,46). 

En kilometer sydöst om RAÄ 59 ligger sjön Fysingen och Vallstanäs säteri. Det finns även ett 
antal andra gravfält i den närmaste omgivningen. En del av dem är delundersökta och en del av 
dem totalundersökta (Andersson 1997:5f). 2010 undersöktes gravfälten RAÄ 34, 57, 111 och 283 
helt eller delvis av Arkeologikonsult i samband med anläggandet av bl.a. en ny trafikplats och nya 
lokalvägar i området (Hed Jakobsson & Lindblom 2012). 

Som sagt har 72 av de vid undersökningen påträffade anläggningarna tolkats som gravar. Av 
dessa kunde 60 stycken dateras till vikingatid. Från 900-talet uppträder skelettgravar på gravfältet, 
vilket Gunnar Andersson menar pekar på inflytande från kristendomen, och därefter förekom-
mer skelett- och brandgravskick parallellt fram till mitten av 1100-talet då gravfältet helt upphör 
att användas. Detta, menar Andersson, beror på uppförandet av Norrsunda kyrka ca 2 km från 
gravfältet. Denna kyrka dateras till 1100-talets senare hälft (Andersson 2000:14). 

Figur 16: RAÄ 59:s geografiska läge 
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Figur 17: Översikt över området kring Valsta med utsatta registrerade fornlämningar. 

Gravar från äldre järnåldern 

Via form, gravskick och stratigrafi har tio av gravarna på RAÄ 59 kunnat dateras till äldre järn-
ålder. Alla hade flack profil och ibland täta, vällagda stenpackningar med annorlunda stenmaterial 
(främst i kantkedjorna) jämfört med  gravfältets gravar från yngre järnålder. Fynd har kunnat 
styrka dateringen i gravarna A3, A38 och A25 och 14C-dateringar har gjorts av kolprover från 
A30. Dessa har kunnat ge en snävare datering till romersk järnålder (Andersson 1997:21, 58f).  

De flesta av gravarna (fem stycken) var runda/rundade stensättningar, men det fanns även två 
tresidiga stensättningar och tre av gravarna var för förstörda för att det yttre gravskicket skulle 
kunna avgöras. Det inre gravskicket var betydligt mer varierat än i de yngre gravarna och få 
föremålsfynd påträffades i dem. Utmärkande gravskick har A23 där brända ben fanns utspridda 
utan inblandning av kol. Möjligen kan brandgropen A25 alldeles intill vara A23:s gravgömma. 
Två av gravarna hade enligt Andersson inget urskiljbart gravskick och sex av anläggningarna 
överlagrades av A1 (1997:21f). 



38 

 

Den trekantiga stensättningen A3 beskrivs som en ”extraordinär skelettgrav” av Gunnar 
son. Fyndmaterialet från graven bestod av en fingerring 
av guld och ett keramikkärl av svartpolerat gods med vin-
kelbandsdekor. Ett kärl av organiskt material med myn-
ningsrand och hank i brons och klätt i bronsmatriser på-
träffades också samt en större kniv/dolk av järn med de-
korerad hylsa och knapp. Fragment av en träslida och ett 
ovalt-spetsigt järnbeslag (troligen dekor) fanns ovanpå 
kniven/dolken (1997:21f). 

Fingerringar (en i brons och en i silver) förekom även i 
den runda stensättningen A38 som delvis överlagrades av 
A1. Den ena ringen påträffades centralt i benkoncentra-
tionen medan den andra också låg i brandlagret i A38, 
men utanför den. Båda hade dekor och är av samma typ 
varför Andersson menar att de har utgjort ett par 
(1997:22). 

Stensättningen A37 var belägen intill A38 och överlag-
rades också av den yngre högen A1. Obrända hästtänder 
hittades mellan stenarna i ytpackningen och i fyllningen. 
Däremot var två perifert belägna gropar tomma. Det 
fanns sålunda inga spår av en mänsklig begravning i an-

läggningen (Andersson 1997:22). 

Gravarna från yngre järnålder 

 

Yttre gravskick 

Liksom i Lilla Ullevi, utgör stensättningar den vanligaste formen av gravar på RAÄ59. Såväl 
runda som fyrsidiga och triangulära förekom. På gravfältet fanns även en treudd (A12). I rappor-
ten skiljer Gunnar Andersson även ut kistgravar utan överbyggnad (kallade ”mindre rektangulära 
stensättningar”27), omarkerade brandgropar samt gravrester/skadade brandgravar. Därtill förekom 
tre högar (A1, A43 samt A50) som låg i en nord-sydlig rad i de centrala delarna av gravfältet (An-
dersson 1997:11ff). 

Det fanns en stor variation i såväl storlek som utseende bland gravfältets runda/rundade sten-
sättningar. Det var emellertid vanligare att de större hade kantkedja medan de mindre stundtals 
hade en otydlig avgränsning som var svår att skilja från marken omkring dem. De runda stensätt-
ningarna förekom över hela gravfältet (Andersson 1997:13). 

Det förekom även stor variation inom gruppen som av Andersson har kallats fyrsidiga sten-
sättningar. En del av dem var kvadratiska medan andra var mer rektangulära. Denna typ av sten-
sättningar var främst belägna i slänten i mellersta delen av RAÄ 59 och på höjdryggen mot RAÄ 
165 (Andersson 1997:13). 

I de övre delarna av gravfältet fanns de två tresidiga stensättningarna A3 och A34 samt treud-
den A12. Den senare var belägen i nordöst och hade två konkava sidor i norr och öster medan 
den västra sidan hade spetsar som låg mot en bergrygg med konkav28 sida (Andersson 1997:14f). 

                                                                 
27 Det är i rapporten oklart varför dessa har fått benämningen stensättningar. 
28 Andersson skriver att bergryggen hade en konkav sida (1997:14f), men för att treudden ska få en konkav sida behöver 
bergryggen snarare ha en sida som är konvex. 

Figur 18: Karta över RAÄ 59 (Anders-
son 1997:fig 3). Jag har fyllt i gravarna 

från äldre järnålder med svart. 
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På RAÄ 59 fanns även ett antal mindre rektangulära stensättningar/kistgravar. Tre förekom i 
den övre, östra delen av lämningen medan de resterande gravarna i kategorin enligt Andersson 
påträffades i den sydvästra delen, där gravfältet överlagrades av bytomten. Inom gruppen fanns 
en stor variation i utseende. Gemensamt för alla är att de var skelettgravar. De flesta hade en 
flack yttäckande stenpackning och en del hade stenpackningar även på djupare nivåer i nedgräv-
ningarna. En del gravar syntes på ytan som rektangulära/ovala stenramar (Andersson 1997:14f)29. 

Inre gravskick 

På RAÄ 59 förekom 43 brandgravar och 24 skelettgravar. Utöver dessa var en anläggning så 
pass förstörd att dess gravskick var omöjligt att avgöra, fyra anläggningar saknade gravgömma 
och kistnedgrävning samt benmaterial och en av anläggningarna innehöll bara djurben. Dessutom 
fanns ytterligare tre30 anläggningar som innehöll både kremering och skelettgravar. I A1 och A64 
hade tre skelettgravar placerats i en brandgrav sekundärt i vardera anläggning. Gunnar Andersson 
menar att det troligen är samma fenomen i A16, men där har av relativt oklar anledning kistgra-
varna med skelett fått egna anläggningsnummer (A31, 32 och 33). Den sekundära nedläggningen 
av skelettgravarna har orsakat stor skada på den ursprungligen runda stensättningen (Andersson 
1997:16). 

Brandgravar 

Den vanligaste formen av brandgravar utgjordes av brandlager eller rester av brandlager. Ofta 
var innehållet i brandlagren hopmakade mot mitten av anläggningen och i 17 av gravarna före-
kom särskilda gravurnor som innehöll delar av bålet. I rapporten gör inte Andersson någon skill-
nad mellan de gravar som hade urnor och de som inte hade det. I A49 och A52 fanns utöver 
urnan också mindre kärl placerade i utkanten eller bredvid brandlagret. Dessa innehöll inga ben 
(Andersson 1997:17). 

Trots att brandlager var den vanligaste typen av brandgravar på RAÄ59, förekom även tre ur-
negravar, fyra brandgropar utan urna och tre anläggningar med spridda/enstaka brända ben. Två 
ur den senare kategorin utgörs dock av A20 och A68 som Andersson, utan att förklara närmare, 
menar inte är gravar. Benmängden varierade från 2g till över 5 kg (Andersson 1997:17; 51ff). 

Materialet i brandgravarna från yngre järnåldern i Valsta är betydligt rikare än i de från den äld-
re delen av perioden. Däremot har kremeringen gjort att föremålen är väldigt trasiga och nersmäl-
ta, vilket ledde till att det stundtals var svårt att identifiera dem. Keramiken som fanns i gravarna 
var oftast benbehållare tillverkat i ett grovmagrat gods med ljus-/mörkbrun ytfärg och mörkare 
(ibland svart) insida. Gunnar Andersson menar att de har tillverkats lokalt med enda syfte att 
fungera som gravurnor. Dock förekommer det matskorpor på några, vilket visar att de, trots allt, 
använts i hushållsaktiviteter varför tolkningen delvis blir motsägelsefull. I stensättningen 16 som 
hade skadats kraftigt av senare aktiviteter, utgjordes gravurnan av ett kärl av vendisk östersjöke-
ramik (AIIB-gods). En typ som är vanlig i Mellansverige mellan 900 och 1100 e.Kr. Det är osä-
kert om den är importerad eller ett resultat av lokal produktion under starkt inflytande från ven-
disk tradition. Ett annat kärl som Andersson beskriver mer ingående är ett frisiskt kärl av så kallat 
Tating-gods som påträffades i A11. Godstypen är ovanlig i Mellansverige utanför Birka men exem-
plar har hittats på RAÄ 31 i Åshusby i närheten. Den hade en skiftande färg (ljus-
/mörkbrun/svart) vilket Andersson tror är ett resultat av sekundärbränning på gravbålet. (An-
dersson 1997:22, 24). 

                                                                 
29 Beskrivningen av anläggningstypen var väldigt diffus och motsägelsefull. Detta var den beskrivning som fanns att tillgå i 
rapporten. 
30 Gunnar Andersson skriver att det bara är två, men omnämner samtidigt tre (Andersson 1997:16). 
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24 kammar kunde identifieras i 22 av brandgravarna på RAÄ 59. Alla var sammansatta enkel-
kammar, flera mycket fragmentariska. I de flesta fall var det bara möjligt att urskilja ett exemplar i 
varje grav, men i A5 och 14 gick två att urskilja. Kamfodral påträffades i 6-7 gravar. De brukar 
generellt räknas som ett manligt attribut. Kammar i Birka brukar normalt delas upp i A- och B-
kammar och A-kammar anses vara något äldre. Några av Valsta-kammarna hade emellertid inga 
motsvarigheter i Birka-materialet och härrör, enligt Andersson, från områden söder om Öster-
sjön. De dateras oftast till sent 900- och 1000-talet och i rapporten har Andersson valt att 
benämna dem C-kammar. Totalt 12 A-kammar och nio B-kammar kunde identifieras på RAÄ 59. 
Fyra av A-kammarna hade få eller inga paralleller i Birka och bara två av typerna (De identifierade 
i A57 och A5.) är vanliga där. Andersson tolkar det som att Valsta-kammarna haft ett annat ur-
sprung än Birka (Andersson 1997:25ff). 

Pärlor påträffades i 21 av RAÄ 59:s brandgravar. Oftast rörde det sig om enstaka eller få (1-4 
stycken) exemplar per grav, men tre gravar hade mindre uppsättningar med 5-13 pärlor och i tre 
andra fanns större uppsättningar med ca 30-110 stycken. De flesta av pärlorna på gravfältet (ca 
200 av det totala antalet) var odekorerade, translucenta eller opaka glaspärlor. Ca 30 stycken var 
dekorerade, polykrona pärlor och fanns fördelade på sex gravar. Största uppsättningen med 97-
103 pärlor fanns i A7. Denna anläggning var kraftigt störd och brandlagret blottlagt varför det 
finns anledningen att tro att pärluppsättningen mycket väl kan ha varit betydligt större (Anders-
son 1997:29ff). 

De metallföremål som hittades i brandgravarna på RAÄ 59 var oftast för fragmenterade 
och/eller eldpåverkade av gravbålet för att det skulle kunna vara möjligt att avgöra sort och funk-
tion. Ett permskt ryttareldstål kunde dock identifieras i A18. Oftast har de motiv av ett par ryttarfi-
gurer med ryggarna mot varandra. Det i A18 var emellertid i princip totalförstört och det enda 
som fanns kvar var en bit att ett hästhuvud. Typen anses ha östligt ursprung och påträffas oftast 
på handelsplatser i Skandinavien, t.ex. Birka och Hedeby, men är även relativt vanliga i västra 
Finland. Dateringen brukar hamna på 900- eller tidigt 1000-tal. I fyra av brandgravarna fanns 
torshammarringar. I tre av dessa hade de placerats ovanpå eller i direkt anslutning till gravurnan. 
A70 innehöll ingen urna, men väl en torshammarring. I två ytterligare gravar till fanns andra typer 
av torshammare. I A50 fanns en mindre amulettring med torshammare inkilad mellan stenarna i 
de oskadda delarna av kärnröset och i A4 påträffades en hammare som enskilt hänge (Andersson 
1997:35, 36f). 

I sex av brandgravarna påträffades mynt. Två av dessa var för försmälta för att säga något mer 
om. I en skadad del av A14 hittades ett svenskt klippingmynt i koppar daterat till 1500-talet. An-
dersson tolkar det som att det har hamnat i anläggningen i samband med att den har störts vid ett 
senare tillfälle. I A18 fanns 1/3 av ett mynt präglat i Milano 975-1025 e.Kr. Den hade en perfore-
ring i ena kanten som tyder på att den använts som hänge. Italienska mynt är ovanliga i Sverige. 
Fram till 1997 när rapporten skrevs hade bara ca 100 stycken hittats. Fyra av dem kommer från 
ett skattfynd från Karlberg i Solna socken i Uppland. Ett arabisk mynt påträffades i A43. Det 
präglades ca 754-765 e.Kr. i al-Basra. Alldeles bredvid högen 43 i sydöstra delen av RAÄ 59 fanns 
den fyrsidiga stensättningen 44. I den påträffades ett komplett svärdshandtag med knapp, över- 
och underhjalt samt ett korsformat bronsbeslag som eventuellt kan vara del av ett sköldhandtag. I 
A26 hittades även en pilspets av en sort som är vanlig i vikingatida kontexter i hela landet (An-
dersson 1997:37, 41). 

Brandgravarna innehöll åtta typer av tamdjur vilka Andersson menar speglar områdets hus-
djursbestånd. Hund fanns i totalt 23 anläggningar och var därför det vanligaste djuret i gravarna. 
Av vilda djur fanns björn, rådjur och rovfågel representerade i tre anläggningar. Björnen fanns 
bara representerad genom klofalanger som troligen härrör från en björnfäll. Också en fisksort 
(braxen) omnämns i rapporten, men den tas inte upp i uppräckningen av de vilda djuren. Det var 
vanligast med bara en djurart per grav. I fem av dessa anläggningar var hund det enda djuret. I 
fem gravar fanns två arter representerade och lika många hade tre. Högarna 1 och 43 var de enda 
gravarna på RAÄ 59 som innehöll fler än fyra arter (Andersson 1997:41). 



41 

 

A49 hade ett brandlager och föreföll på ytan vara en helt vanlig stensättning. Under stenpack-
ningen hade emellertid en obränd hund deponerats. Kraniet och bakbenet var skilda från resten 
av kroppen och flera delar som svansen, skulderbladen och tre av tassarna saknades. Det är oklart 
om styckningen skett vid deponeringen eller om det är ett resultat av djurs aktiviteter efter depo-
nerandet. På kvarvarande delar fanns vare sig slakt- eller gnagmärken. Andersson vill inte utesluta 
att de avlägsnade kroppsdelarna har kremerats och att resten av kroppen deponerats i graven vid 
ett senare tillfälle. 14C-dateringen visade att det inte rörde sig om en recent hundbegravning. En-
ligt Andersson är det relativt ovanligt med obrända mer eller mindre hela djuroffer. Han omnäm-
ner ett par exempel på detta, t.ex. en hund från Kjuloholm i Finland daterad till sen vikingatid 
och flera älgar, renar och björnar på ett äldrejärnåldersgravfält vid Kraukmårtenshögen i Storsjö 
socken i Härjedalen. Där påträffades djuren lagda ovanpå brandgravarnas stenpackningar (An-
dersson 1997:43f). 

Skelettgravar 

Då merparten av gravarna var grävda i lättdränerad morän, fanns bara undantagsvis obrända 
ben bevarade. De flesta skelett kunde bara ses som kontraster i mörkfärgningarna som utgjorde 
gravnedgrävningarna. Bevaringsförhållandena var något bättre i de sydvästra delarna av gravfältet. 
Där hade gravarna grävts ner i kulturpåverkad siltig sandmo som hade en viss konserverande 
effekt (Andersson 1997:17f). 

I nio av skelettgravarna fanns spår av träkistor. De flesta hade sammanfogats med järnspik, 
men i A19 kunde inga spikar hittas. Gunnar Andersson menar därför att denna kista troligen var 
sammanfogad på annat sätt alternativt bestod av en urholkad stock. Det senare styrks av att kist-
bottnens profil beskrivs som ”mjukt skålformad”. De flesta träkistorna var troligen rektangulära.  
Kistan i A48 verkar emellertid ha haft en så kallad trapetsoid form som smalnat av i fotändan. 
Formen är enligt Andersson ovanlig och brukar normalt dateras till sen vikingatid. Utöver de nio 
träkistorna kunde totalt tio stenkistor (Tre av dessa i den stora högen A1.) identifieras, medan 
inga spår av någon typ av kista fanns i åtta av skelettgravarna. A62 och A74 hade båda stenkistor 
och var dessutom lagda på det Andersson kallar ”askbäddar”, d.v.s. tunna skikt av kol och sot 
under skeletten. (Andersson 1997:18f). 

Tre av skelettgravarna hade betydligt kortare kistor än resterande skelettbegravningar och då 
ett relativt välbevarat barnskelett påträffades i A60, tolkar Andersson det som att barn även har 
begravts i de övriga två gravarna (Andersson 1997:19). 

De flesta av skelettgravarna hade en sydväst-nordöstlig riktning, men en mer rak väst-östlig 
riktning förekom också. Tre skelettgravar har nord-sydlig riktning. Bevarad tandemalj gjorde att 
sju av skelettgravarna kunde sägas ha huvudet i väst och sju i öst samt att den gravlagda i den 
nord-sydligt orienterade skelettgraven A30 var placerad med huvud i norr. 14C-dateringen visade 
att den senare tillhörde den äldre gravläggningsfasen i äldre järnålder (Andersson 1997:20). 

Korshögen – A1 

På den högsta punkten på RAÄ 59 fanns en större hög. Den ingår i Peter Bratts uppräkning av 
storhögar i Mälardalen (2008:247) och Gunnar Andersson menar att den har alla karaktärsdrag 
för en riktig ”ättehög” (2005:52f). Denna hög har kommit att bli väldigt omskriven (se t.ex. An-
dersson 1999; 2005; Gräslund 2001:128; Ersgård 2006:99f; Bratt 2008:247; Mejsholm 2009:35f), 
inte minst för sin komplicerade inre stratigrafi och dubbla gravskick med både brand- och ske-
lettgravar. Det dubbla gravskicket gör dock inte högen unik då två av gravfältets andra gravar 
(A16 och A64) också innehöll sekundärt anlagda skelettgravar. Liknande anläggningar har även 
påträffats på andra gravfält i området (Hed Jakobsson & Lindblom 2012:63, 68) Andersson för-
söker också i rapporten att tona ner gravens betydelse något: ”Naturligtvis utgör högen en grav och 
kan, och bör, i detta avseende jämställas med andra anläggningar på gravfältet…” Han konstaterar dock 
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Figur 19:"Korshögen" A1 (Andersson 1997:fig 53) 

senare att: ”Genom sin monumentalitet, uttryckt i 
dess belägenhet, dess utformning och fyndmaterialets 
karaktär (---), framstår den dock som mycket mer 
särpräglad jämfört med de övriga [anläggningarna 
på gravfältet]”. Andersson menar också att 
högen var så visuellt framhävd att den måste 
ha fungerat som en viktig social referens-
punkt för den samtida lokalbefolkningen, 
vilket gör den till den viktigaste graven på 
RAÄ 59 (Andersson 1997:53). 

Stratigrafin inuti högen visade sig vara 
komplicerad med flera olika faser av aktivite-
ter. Brända och obrända ben framkom direkt 
under vegetationsskiktet. I mitten av anlägg-
ningen fanns ett kärnröse med en lätt över-
torvad mittgrop i de övre delarna och ett fler-
skiktat bräm av mindre sten omkring. Kant-
kedjan bestod av större stenar. Jordmanteln 
var kompakt och hade en svagt välvd profil. 

Den täckte delar av kärnröset samt ett flerskiktat bräm bestående av mindre stenar runt det. Lik-
som i den minsta högen A50 fanns spår av plundring. Andersson menar därför att A1 blivit störd 
vid två skilda tillfällen (Andersson 1997:11ff, 53f).  

A1 innehöll begravningar i flera skikt. Minst sex äldre stensättningar låg helt eller delvis under 
högen.31 Kring högen fanns också tre omarkerade brandgropar nedgrävda i sterilen. Gunnar An-
dersson menar att de eventuellt är rester av brandgravar som har skadats vid anläggandet av hö-
gen. Utöver dessa, som i rapporten räknas som separata anläggningar och inte som delar av hö-
gen, kunde ett brandlager och tre skelettgravar lagda i stenkistor urskiljas. Stenkistorna bestod av 
flata hällar, ställda kant i kant. I två av kistorna (en i varje) fanns också mindre, flata stenar som 
troligen fungerat som kuddar åt de döda (Andersson 1997:10, 15f, 18). 

I Andersson presentation av föremålsinventariet från högen är det relativt svårt att dela upp fö-
remål på de olika begravningarna i anläggningen i och med att hela konstruktionen bara fått ett 
enda anläggningsnummer i rapporten. I brandlagret påträffades keramik från ett kärl av antingen 
gråbränt BI- eller stengodsliknande CI-gods. Det var kraftigt fragmenterat och spritt i en stor del 
av brandlagret. Godset var hårt bränt, nästan sintrat på vissa ställen, och hade drejfåror under 
mynningsranden. Ursprunget är osäkert, men några liknande kärl har påträffats i 700- och 800-
talskontexter i Flandern och i trakterna kring franska staden Lille. Det fanns även en så kallad 
”falsk guldfoliepärla” och en opak pärla. Medan den senare typen är vanlig under hela järnåldern, 
är den falska guldfoliepärlan vanligast mellan 820 och 845 samt från ca 960 till ca 980 e.Kr. I 
brandlagret fanns även 68 nitar, 80 spikar samt 368 nubb. Brandgravskicket gör det svårt att av-
göra exakta kontexten till dessa, men Andersson menar att de stora mängderna kan komma från 
båtar, slädar, vagnar eller dyl. som antingen varit gravgåvor eller som använts i gravbålets kon-
struktion. Nubbarna, som även hittades i A5 och A43 troligen kommer från skrin eller mindre 
kistor. Det stora antalet i A1 förklarar Andersson som dekor. Det fanns även ett så kallat bikoniskt 
viktlod som emellertid var smalare än de av samma typ som har hittats på Birka. Under kärnröset 
fanns också ett arabiskt mynt präglat i Bagdad 773-774 e.Kr.  (Andersson 1997:25, 30, 32, 37f). 

A1 är den enda grav på RAÄ 59 som innehöll fragmenterade glasbägare. Åtminstone två kunde 
identifieras med säkerhet, men det är omöjligt att avgöra deras form. Den ena bestod av ljust 
grågrönt glas och verkade inte ha någon ornamentik. Den andra är betydligt ovanligare i Skandi-
navien. Glaset var i en mörkare grågrön nyans och hade guldfoliedekor i geometriska former. 

                                                                 
31 Gunnar Andersson skriver också att de flesta av de åtta konstaterade gravresterna/skadade brandgravarna fanns i anslutning 
till A1 (1997:16). Det är oklart huruvida de överlagrade stensättningarna är inräknade bland dessa. 
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Bägartypen är bara känd från ett fåtal andra platser i Skandinavien, bl.a. från Helgös Husgrupp 4. 
Troligen är bägaren importerad från kontinenten och Andersson menar att det kan röra sig om 
en Cuppa vitae auro ornata, en typ av bägare, använd i den kristna kulten (Andersson 1997:38; 
1999:12). 

I gravens brandlager påträffades också två, väldigt fragmenterade tärningar och minst åtta 
spelpjäser. De senare var av samma stolek och form som i högen 43 där ca 100 fragment av 
minst fjorton spelpjäser hittades. Där fanns också en avvikande pjäs (kung) till skillnad mot i A1. 
Pjäserna var betydligt mer likartat brända i A1 än i A43 varför Andersson tolkar det som att de 
förra var uppställda på ett bräde på bålet (Andersson 1997:38ff). 

Brandlagret innehöll (precis som högen 43) fler än fyra djurarter och var den enda av gravfäl-
tets gravar där fler än en individ av samma art gick att identifiera (minst två hundar och 
får/getter). Det minsta totala antalet djur i anläggningen var sammanlagt fjorton stycken. Ytterli-
gare en likhet mellan A1 och A43 är att båda dessa är de enda gravarna på RAÄ 59 som innehål-
ler rådjur. Enligt Andersson är rådjuren ovanliga i samtida gravkontexter. Analyser som gjorts av 
24 undersökta gravfält i Mellan- och Sydsverige visar att de bara fanns i två storhögar i Söder-
manland (Ingjaldshögen i Vansö socken och Landshammarhögen i Spelviks socken). Det är oklart om 
bristen på rådjur har faunahistoriska orsaker eller om de inte varit attraktiva som offerdjur i gra-
var. Andersson menar dock att kontexterna i vilka de påträffas och att de är så pass ovanliga, 
tyder på att de är att betrakta som statussymboler under yngre järnåldern (Andersson 1997:43 
med referenser). 

Högen fick stå orörd en tid för att senare byggas om. Denna ombyggnation förändrade enligt 
Andersson kraftigt gravens religiösa karaktär: ”I få gravar torde ett samhälles religiösa förändring och32 
dess vidmakthållande av hävdvunna socio-ekonomiska villkor framträda så tydligt som de för i denna anläggning 
(Andersson 1997:53)”. Vad han menar med det är kort och gott att graven går ”från att ha varit en 
heden stormannagrav blir den nu en kristen stormannagrav (Andersson 1999:15)”. 

Vid ombyggnationen rensades en stor yta centralt i kärnröset där tre kistgravar bestående av 
kantställda, flata stenhällar. Kistgravarna är placerade i högen på ett sådant sätt att de bildar ett 
kors mitt i högen. Korsets tvärbjälke (av Andersson kallad : ”[d]en centrala kistan”) var riktad rakt 
öst-väst medan de andra två lagts i 90o vinkel norr respektive söder om denna. Det äldre brand-
lagret skadades under processen och de skadade delarna ”deponeras närmast vördnadsfullt på jordman-
teln norr, väst, söder och öster om kärnröset (Andersson 1999:15)”. Jordmanteln byggs därefter på och 
blir ca 0,5 m tjockare, detta leder i sin tur till att högens diameter ökar med 1-1,5 m. En kantkedja 
anläggs också i söder och sydväst, vilket förstärkte anläggningens monumentalitet och gav den en 
större visualitet. Kärnröset fick en konkav profil i samband med ombyggnationen, vilket gav A1 
ett annorlunda utseende och leder till att Andersson menar att anläggningen främst varit tänkt att 
beskådas nerifrån där mittgropen inte varit synlig (Andersson 1999:15). 

Andersson hävdar också att högen även ges ett nytt inre budskap av mer metafysisk natur: 
”Idén bakom kistgravarnas specifika arrangemang kan mycket väl vara att åstadkomma ett stort konsekra-
tionskors med vars hjälp man – enligt den nya religionens ritual – vigt och heliggjort en tidigare hednisk grav, 
eller varför inte hela ättebacken (Andersson 1999:16f)”. 

A1 har vid åtminstone ett ytterligare tillfälle störts. Den väst-östliga kistgraven och delar av 
brandlagret hade utsatts för plundring och få fynd hittades in situ i kistgravarna trots att merpar-
ten av dem var intakta. I omrörda delar av ”tvärbjälkskistan” påträffades emellertid ett enkelt 
järnkors som saknade upphängningshål och därför inte kan ha använts som hänge. Typen är 
ovanlig i gravar, men har påträffats under kranierna på en tidigare okänd kyrkogård under nuva-
rande Prästgatan i Sigtuna och därför daterats till tidigt 1100-tal33 (Andersson 1997:55f; 1999:15f; 
2005:135ff). 

                                                                 
32 Kursiva originaltexten har här förstärkts med fet stil. 
33 Det är oklart vilken av Sigtunas kyrkogårdar som Andersson menar, men det skulle kunna vara den i kv. Kållandet. Denna 
har senare omtolkats som gravgård (Wikström & Kjellström 2009). Då gravgårdarna har en tidigare datering än kyrkogårdar-
na i Sigtuna, finns det eventuellt ett behov för en omdatering av A1 utifrån detta fynd. 
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De andra föremålen 

Utöver järnkorset tar Gunnar Andersson upp ytterligare två föremål som påträffades i närhe-
ten av A1 och som han menar härrör därifrån då de kan kopplas till ”en mycket sakral kontext (An-
dersson 1999:16)”. Det rör sig dels om en stor, oval bergskristall infattad i en förgylld silverram 
med filigrandekor och dels om en stor facettslipad pärla av vit bergart (kvarts) (Andersson 
1997:57; 1999:16; 2005:135). 

Stora bergskristaller används ofta som hängsmycken och är vanliga i samtida skattfynd. Ensta-
ka har även hittats i gravar på Gotland och i västra Finland. Valstaexemplaret hittades ytligt 
ovanpå stenpackningen i A5s sydöstra delar. Bergskristallen saknade kontakt med brandlagret i 
graven och Andersson menar att den kan ha hamnat där senare. Han kopplar istället ihop den 
med skelettgravarna i A1 då föremålstypen är starkt förknippad med sakrala, kristna kontexter. 
Liknande bergskristaller pryder t.ex. bokbandsbeslaget till det irländska religiösa verket Dimmas 
bok och finns även på en relikgömma av valrossbete från Trondheim i Norge (Andersson 
1997:57). 

Den facettslipade pärlan påträffades ytligt bland stenarna i packningen till A9 och hade inte 
heller den någon koppling till anläggningens gravgömma varför Andersson har valt att tolka det 
som att denna också ursprungligen härrör från A1. Den liknar bergskristallerna (även dessa fa-
cettslipade) som förekommer på olika sorters hals- och radband under samma tid även om den är 
större och gjord i ett annat material (Andersson 1997:57). 

I rapporten omnämns även ett fragment från en balansvåg som också hittades ytligt i A9:s 
stenpackning. Andersson menar att denna också kan härröra från A1, men att den i så fall inte 
nödvändigtvis behöver ha tillhört någon av skelettgravarna (Andersson 1997:57). 

Fasindelning av A1 

Gunnar Andersson delar upp högens användning i tre faser (Andersson 1997:57f): 

 Fas 1 är själva etablerandet av högen och dess ursprungliga omfång 

och karaktär. Anläggningen mätte i denna fas 12 m i diameter. Den inre konstruktio-

nen bestod av ett kärnröse med ett omslutande stenbräm. Röset och stenbrämet täck-

tes av en 0,2-0,4 m tjock jordmantel. Det är dock oklart om det fanns någon kantkedja 

i denna fas. Högen var byggd över ett brandlager i vilket det fanns en större mängd fö-

remål, några av mer exklusiv karaktär. Ett arabiskt silvermynt hittades i västra delen av 

kärnröset och gav en terminus post quem-datering till 773/774 e.Kr. Andersson me-

nar att högen i detta skede blir symbol för en nystart av begravningarna inom RAÄ 59. 

Detta uttrycks genom överlagringar av minst fem äldre stensättningar. 

 Fas 2 utgörs av anläggandet av skelettgravskorset i mitten av kärnrö-

set. Detta skapar en stor mittgrop i röset som får en konkav profil. Västra delen av det 

äldre brandlagret grävs igenom och deponeras på jordmanteln omkring. Dennas höjd 

utökas sedan med ca 0,5 m och en (ny?) kantkedja byggs 1-1,5 m utanför den äldre 

kanten. Om- och tillbyggnaden förstör överbyggnaderna i de intilliggande gravar. 

 Fas 3 menar Andersson vara den plundring som företogs i högen i ett 

senare skede. Främst har den öst-västliga kistan34 och nordvästra delarna av det äldre 

brandlagret påverkats av detta ingrepp. Rester fanns uppslängda över röset och norra 

delen av manteln. Gunnar Andersson menar att skelettgravarna kan ha haft ett mycket 

                                                                 
34 På bilder (t.ex i Andersson 1997:fig 43; Bratt 2008:287) syns det som att det är främst den östra delen av den öst-västliga 
skelettgraven som påverkats av ingreppet. 
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Figur 20: Karta över RAÄ 59 (An-
dersson 1997:fig 3). Jag har markerat 
gravarna i Anderssons andra fas med 

blått. 

rikt föremålsinventarium förutsatt att de ovan nämnda föremålen som påträffades yt-

ligt i gravar intill ursprungligen kommer från högen. 

Stenpackningar 

I rapporten omtalas de parvis liggande anläggningarna A20 och A22 respektive A51 och A68 
som ”stensättningar utan gravgömmor”. För att skilja dem från stensättningarna med begravningar, 
har jag valt att använda benämningen stenpackningar. A20 och 
A22 påträffades centralt på moränryggen i gravfältets södra 
del, medan A51 och A68 var belägna i ett delvis terrasserat 
parti av slänten i västra delen. Alla anläggningarna hade gles 
och/eller ofullständig stenpackning med vällagda, men ofull-
ständiga kantkedjor omkring. Enstaka fragment av brända 
ben fanns i A20 och A68. I A20 verkar de ha legat spridda i 
stenpackningen, medan de i A68 låg i en grund grop (Anders-
son 1997:51). 

I rapporten diskuterar Gunnar Andersson om dessa an-
läggningar egentligen är gravar. Det han använder som hu-
vudsakligt argument för att så inte är fallet är fyndmaterialet 
som han beskriver som av mer ”byggnadsliknande karaktär”. De 
fynd som omnämns i rapporten är olika typer av amuletter 
(främst i form av eldstål). Det fanns även ett par stolphål i 
A20, ett par gropar i A22 och A68 samt en större mängd 
bränd lera; främst i A51, men även i A68 samt i ett av stolp-
hålen i A20. Den brända leran är en annan sak som skiljer 
anläggningarna från de omgivande gravarna (Andersson 
1997:51). 

Andersson nämner exempel på liknande anläggningar med 
likadant fyndinventarium på Sanda-boplatsen i Fresta socken i 
Uppland. En anläggning som i FMIS beskrevs som fyrsidig 
stensättning, men som vid undersökning tolkades som kult-
byggnad. Denna tolkning bedömer Andersson även vara rim-
lig för anläggningarna på RAÄ 59 (1997:51ff med referenser). 

Fasindelning på RAÄ 59 

Liksom Anna Hed Jakobsson och Cecilia Lindblom har gjort för RAÄ 40 i Lilla Ullevi (se 
ovan), har Gunnar Andersson gjort en fasindelning över händelseutvecklingen på RAÄ 59 i Vals-
ta. 

Den första fasen är romersk järnålder, ca 200-300 e.Kr. Denna fas skiljer Valsta från andra gravfält 
med kort brukningstid enligt Andersson. Bara 8-10 anläggningar har kunnat dateras till denna fas, 
men ändå uppvisar de en stor inbördes variation i gravskicket. Två av dem saknade gravgömma. 
Två var skelettgravar. En anläggning innehöll bara djurben och resterande anläggningar var 
brandgravar. Detta är något som Andersson menar vara typiskt för perioden, men att den stora 
skillnaden förefaller vara överbetonad med tanke på att det är så få anläggningar som kan dateras 
till perioden ifråga på RAÄ 59. En särställning som syns även i det rika materialet i den ena ske-
lettgraven samt att det ringa antalet gravar, gör det olikt resterande gravfältet i närområdet (An-
dersson 1997:78). 
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Karaktäristiskt för den andra fasen, vikingatid, ca 800-950 e.Kr. menar Andersson vara att ett ut-
raderade (eller åtminstone försökte dölja) de äldre gravarna. 

 

Gravfältets sammansättning med olika typer av stensättningar samt ett par större hö-
gar med (åtminstone i ett fall) osedvanligt rikt fyndmaterial, belägna i den övre, centrala 
delen av gravfältet visar på en stratifierad befolkningsstruktur där individernas distanse-
rade roller i kollektivet delvis också avspeglar sig i gravarnas fyndmaterial. Således har 
lokalsamhällets kontroll- och ledarskapsfunktioner med största sannolikhet varit kopp-
lade till de personer som gravlagts i högarna och vapenfynden ur två andra gravar (sköld 
respektive svärd) kan uppfattas som att dessa personer ingått i en stormans följe (An-
dersson 1997:78). 

 

Baserat på Anderssons beskrivning av de båda grav-
läggningsfaserna, förefaller det inte som att det skulle fin-
nas någon större skillnad gällande social status hos de per-
soner som begravs i fas 1 och 2. Han betonar gravfältets 
särställning i sin omgivning för fas 1 och betonar det även 
i fas 2. Inte minst i fyndmaterialet som framkom i anlägg-
ningarna. Där fanns t.ex. föremål som har få eller inga 
motsvarigheter bland undersökta gravar i Mellansverige 
t.ex. guldfoliebägaren och frisisk, frankisk och vendisk 
keramik samt ovanliga typer av kammar och spännen. 
Dessa föremål visar på kontakter med flera delar av konti-
nenten antingen direkt eller via mellanhänder på platser 
som t.ex. Birka (Andersson 1997:78). 

Den tredje fasen kallar Andersson sen vikingatid och tidig 
medeltid och ger den dateringen 950-1150 e.Kr. Även här 
förekommer en liknande social hierarki i materialet och 
gravarnas karaktär som tidigare konstaterats. Andersson 
menar att det tydligaste karaktärsdraget från denna period 
är blandreligiositet. Brandgravarna blir allt mer fyndfattiga, 
vilket Andersson ser som ett tecken på att gravskicket 

förändras. Däremot är gravarna för olika för att det ska 
kunna avgöras om någon särskilt kristen praxis har ef-
terföljts, vilket skiljer dessa gravar från Sigtunas grav-
gårdar enligt Andersson. Resultatet av den arkeologiska 

undersökningen i Valsta visade med andra ord att kristendomen hade en betydligt långsammare 
genomslagskraft i gravritualerna i Attundaland än vad ditintills hade antagits. Förhållandet med 
brandgravar från sent 1000- och 1100-tal liknar mer norduppländska och västmanländska förhål-
landen än det liknar förhållanden i det närbelägna Sigtuna enligt Andersson (1997:78f). 

RAÄ 59 och RAÄ 165 

Gunnar Andersson skriver att det i de sydvästra delarna, där gravfältet går ihop med bytomten 
RAÄ 165 påträffades en hel del boplatsrelaterade lämningar som kulturlager, härdar och stolphål 
under gravarna. Ovanpå gravarna A52, 53, 59, 62 och 70 fanns även rester av hus från historisk 
tid. Enligt Andersson verkar gravarnas förhöjningar ha utnyttjats vid husbyggnationerna. Även 
gravarna A6 och 7 i den nordöstra delen har störts av byggnad i senare tid och ett mycket stort 
stolphål i mitten av A14 kan härröra från en väderkvarn. Flera kvarnstensfragment har påträffats i 
området (Andersson 1997:10f). Det går att diskutera detta ytterligare och har så gjorts av Ann-
Mari Hållans Stenholm (2012), men jag har valt att lämna det därhän. 

Figur 21: Karta över RAÄ 59 (Anders-
son 1997:fig 3). Jag har markerat gravar-

na i Anderssons tredje fas med rött. 
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Arkeologikonsults gravfält 

RAÄ 59 är inte det enda gravfältet som är undersökt inom Valsta bys gränser 1710. Inför byg-
get av bl.a. en ny trafikplats i området, undersökte Arkeologikonsult 2010 några av de resterande 
gravfälten i området. Det enda gravfält tillhörande bytomten som inte har undersökts är RAÄ 56 
ca 170 m väster om RAÄ 57. Det ligger lite längre bort från RAÄ 165, på gränsen till byn Säbys 
marker och som, utifrån läge och gravformer dateras till äldre järnålder (Andersson 1997:6; Hed 
Jakobsson & Lindblom 2012). Jag har inte för avsikt att gå närmare in på dem, men resultaten 
från undersökningarna leder till att en del revideringar och omtolkningar av den tidigare kända 
kunskapen om platsen behöver göras. Därför är det på sin plats med en mindre genomgång. 

RAÄ 34 

På krönet och sydsluttningen av en nord-sydligt orienterad bergshöjd, bara ca 70 m35 öster om 
RAÄ 59 fanns gravfältet RAÄ 34. Det omgärdades av åkermark i norr, öster och söder och byg-
gandet av E4:n ledde till att nordvästra delen av bergshöjden sprängdes bort. Liksom impedimen-
tet på vilket RAÄ 59 och RAÄ 165 var belägna, stupade även denna bergshöjd brant åt öster. I 
söder och väster sluttade det betydligt svagare ner mot åkermark och E4:n. På flera ställen var 
berget synligt på ytan och en klippavsats delade RAÄ 34 i en högre och en lägre del. Under järn-
åldern var troligen åkrarna sankmarker alternativt öppet vatten och impedimentet utgjorde under 
bronsåldern troligen en liten ö strax utanför fastlandet (Hed Jakobsson & Lindblom 2012:8f,13).  

Mellan klipphällarna fanns sandig morän som på en del ställen kom att innehålla en större 
mängd sten. Dessa områden kallar Anna Hed Jakobsson och Cecilia Lindblom stenmattor. En lik-
nande anläggning undersöktes vid en delundersökning av gravfältet 1960. Den kallades stenbräm 
av de dåvarande undersökarna. Inga fynd eller annat som tyder på att stenmattorna skulle vara 
resultat av mänsklig aktivitet. De var emellertid belägna på samma stratigrafiska nivå som flera av 
de fyndtomma stensättningarna och en del av dem verkade vara inbyggda i stenmattorna varför 
Hed Jakobsson och Lindblom ändå tolkar dem som konstruktioner av människor (2012:20f). 

1960, i samband med anläggandet av E4:n undersöktes, som nämndes ovan, den nordvästra 
delen av RAÄ 34. Då påträffades en brandgrav daterad via två pärlor till vikingatid och ett par 
anläggningar som i efterhand har tolkats som skelettgravar. Även ett antal härdar och stolphål 
fanns inom undersökningsytan. 2010 tolkades 47 anläggningar som gravar. Dessa representerar, 
liksom i fallet med RAÄ 59, två kronologiska faser (yngre bronsålder/förromersk järnålder – 
romersk järnålder samt vikingatid, främst 900-tal). Diskontinuiteten mellan faserna gör att Hed 
Jakobson och Lindblom vill dela upp RAÄ 34 i två gravfält (2012:15, 17,85ff). 

Totalt 47 anläggningar tolkades som gravar i samband med undersökningen 2010. Några av 
dessa utgjordes av stensättningar som helt saknade fynd och som Hed Jakobsson och Lindblom 
menar troligen kan dateras till den första gravläggningsfasen. Från denna period härrör också en 
del lämningar av annan karaktär än gravar, t.ex. härdar och stolphål. Inga strukturer kunde skön-
jas och då platsen var en liten ö utanför fastlandet under perioden, tolkas det i rapporten som att 
de hör ihop med aktiviteter på gravfältet (Hed Jakobsson & Lindblom 2012:15). 

Gravöverbyggnadsbeståndet utgjordes av två högar, 32 runda/rundade, tre rektangulära samt 
en möjlig tresidig och sju oregelbundna/skadade stensättningar, en treudd med centralt placerat 
stolphål, men utan gravgömma, en halvrund påbyggnad på stensättning A18 (en så kallad sydport) 
samt en blockgrav. 20 anläggningar innehöll brandgravar (tre av dessa innehöll två begravningar 
vardera). Nio av anläggningarna tolkades som skelettgravar (varav A35 innehöll två separata ske-
lettbegravningar). Till detta kommer att fyra anläggningar tolkades som troliga brandgravar och i 
15 anläggningar kunde gravskicket inte identifieras. Ingen av skelettgravarna innehöll bevarade 
ben. De begravda förefaller i stor utsträckning ha varit barn (framför allt baserat på nedgrävning-

                                                                 
35 Gunnar Andersson menar att det bara är ca 50 m mellan de båda gravfälten (1997:5). Detta kan vara olika mätningar alter-
nativt en fråga om olika sätt att avrunda ett resultat till ett jämt nummer. 
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ens storlek). Ytterst få vuxna har konstaterats i gravarna från den äldre järnåldern36. Bland de yng-
re gravarna fanns däremot bara tre barn. Resten var vuxna (Hed Jakobsson & Lindblom 2012). 

Högen A1 hade placerats på impedimentets krön och innehöll två separata begravningar med 
brandlager. Det äldre av dessa innehöll en äldre kvinna (>50 år) som fått gravfältets absolut rikast 
utrustade grav. Det yngre låg ovanpå högmanteln och innehöll en man. Också han hade uppnått 
en ålder av minst 50 år. Båda individerna hade fått med sig i stort sett samma uppsättning av djur, 
men kvinnans begravning hade till antalet betydligt fler djur än mannens. En B1:1-kam i det äldre 
brandlagret, daterar den begravningen till 900-talet. Sju stolphål hade grävts ner genom brandlag-
ret. Dessa tolkades vid undersökningen som att ha utgjort fundamentet för en mindre, kvadratisk 
byggnad med ingång åt söder. Det är oklart om stolphålen grävts ner även genom siltlagret som 
täckte det yngre brandlagret, men då det fanns en viss lägesförskjutning mellan brandlagret och 
byggnaden, håller Hed Jakobsson och Lindblom det som troligt att den senare uppförts en tid 
efter den andra begravningen ägt runt. En malstensunderliggare påträffades i västra stolpradens 
mittstolpe. Den har tolkats som ett husoffer (Hed Jakobsson & Lindblom 2012:21f, 24, 35f, 40, 
Fig 76). 

En annan av gravfältets tre högar (A3) omnämns i dateringstabellen som att ha fått en 14C-
datering till 343 +/- 30 BP, vilket skulle innebära senmedeltid. Högen är skadad av ett skyttevärn 
eller dyl. under senare tid som utplånat hela gravgömman. Ändå står den beskriven i dateringsta-
bellen som en eventuell skelettgrav (Hed Jakobsson & Lindblom 2012:24, Fig 76). Vare sig date-
ringen, dateringsunderlaget eller hur tolkningen som skelettgrav kom till stånd förklaras eller dis-
kuteras närmare i rapporten. 

På gravfältet förekom en del barnskelettgravar. Dessa ligger i någorlunda öst-västlig riktning, 
innehåller få/inga föremål och stenkistor förekom i nedgrävningarna. En av dessa (A65) fram-
kom under högen 43, vilken innehöll två separata brandbegravningar (ett äldre brandlager och en 
yngre urnegrav). A63 och 65 ingick också i en grupp av gravar i vilken det också förekom en del 
barnbrandgravar från äldre järnålder. Utifrån gravskicket är det, enligt Hed Jakobsson och Lind-
blom, lätt att tolka skelettgravarna som senvikingatida/tidigmedeltida, men en 14C-datering från 
den ena begravningen i dubbelbarnskelettgraven A35 visade att denna tillhör den äldre gravlägg-
ningsfasen (800-520 f. Kr. – 2 sigma) något som inte motsägs av det fragmentariska bronsarm-
band eller gravens riktning (NNV-SSÖ) enligt rapportförfattarna. Ingen av de andra gravarna 
kunde dateras, men Hed Jakobsson och Lindblom håller det för sannolikt att de kan dateras till 
samma period som A35 (2012:31ff, Fig 76). 

RAÄ 57 

Gravfältet ligger ca 75 m åt nordväst37 på samma impediment som RAÄ 59 och RAÄ 165. Un-
derlaget bestod av morän med inslag av stenar och block närmast berget för att sedan övergå i 
siltig sand. Öster om Norrsundavägen höjde sig marken igen och låga bergsryggar omgärdar där 
gravfältet, främst i norr och söder (Hed Jakobsson & Lindblom 2012:54). 

När Norrsundavägen anlades 1954 klövs gravfältet i en västlig och en östlig del. I samband 
med detta skadades (åtminstone) en hög som då undersöktes. Den bestod till största delen av 
sand och var lagd på ett mörkbrunt gruslager. Anna Hed Jakobsson och Cecilia Lindblom undrar 
om det rör sig om en äldre markhorisont eller ett utjämningslager. Ett lager kolblandad jord med 
inslag av rödbränd lera påträffades mellan manteln och gruslagret. Detta lager hade skadats av 
den mittgrop som fanns på toppen av högen. Inga fynd gjordes och det är troligt att det rör sig 
om en skelettgrav (Andersson 1997:6; Hed Jakobsson & Lindblom 2012:54). 

                                                                 
36 Det finns ett gravfält vid Hulje utanför Mjölby i Östergötland som är samtida med den första fasen av begravningar på 
RAÄ 34 som har en likadan åldersmässig demgrafisk konstellation med framför allt barn och ett fåtal vuxna (Molin 1999). 
Det vore intressant att närmare studera dessa i förhållande till varandra, men jag har inte för avsikt att göra detta i detta arbe-
te. 
37 Enligt Gunnar Andersson ca 50 m norr om RAÄ 59 (Andersson 1997:5). 
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2010 undersöktes endast den västra delen. Öster om Norrsundavägen, är sju möjliga gravar re-
gistrerade. Dessa ligger ännu kvar. Det yttre gravskicket på den västra delen bestod av 12 sten-
sättningar och två högar. 14 skelettgravar och tre blockstensättningar undersöktes. Benen i ske-
lettgravarna var dåligt bevarade och oftast fanns inget alls kvar av skeletten. Hed Jakobsson och 
Lindblom tror att de påverkats av såväl markförsurning som utdikning som lett till en sänkt 
grundvattennivå. Gravarna innehöll också få föremål, vilket gör gravfältet svårdaterat. Blocksten-
sättningarna hade placerats i sydvästra delen av RAÄ 57. De var fyndtomma och saknade grav-
gömma och förblir därför odaterade. En av dem överlagrades däremot av skelettgrav 15, varför 
det är möjligt att ana att de härrör till en äldre period. I övrigt fanns inga spår av tidigare aktivite-
ter, men en härd och ett eventuellt stolphål daterades inte. Hed Jakobsson och Lindblom menar 
att det faktum att gravskicket var så homogent gör att det går att anta gravfältet har en relativt 
kort brukningstid. Det liknar också de senare gravarna på RAÄ 59. I skelettgrav 6 påträffades ett 
frisiskt myntfragment daterat till 1045-1050 e. Kr. (Hed Jakobsson & Lindblom 2012:54ff, 61). 

Gravarna var tätt placerade och skelettgravarna 10 och 11 låg kant i kant med varandra och en 
av stenarna i kantkedjorna var gemensam för båda anläggningarna. I anläggningarna hade en man 
(i A11) och ett nästan ett år gammalt barn (i A10) blivit begravda. I högen A2 påträffades också 
ett barn på ett år. Nedgrävningen var däremot av vuxenlängd och Hed Jakobsson och Lindblom 
menar därför att barnet kan ha blivit begravt ihop med en vuxen individ som det inte finns några 
rester kvar av (2012:56, 61, Fig 81). 

Oftast var gravnedgrävningarna stensatta. Rester av träkistor fanns i sex av skelettgravarna, 
men Hed Jakobsson och Lindblom tror att det kan ha funnits kistor i betydligt fler av gravarna. 
Kistorna var oftast rektangulära, men trapetsoida kistor förekom i två gravar. Baserat på resterna 
av kistan i A9 har den eventuellt haft utstående kortsidor. En liknande kista påträffades i en grav 
på RAÄ 59 (Hed Jakobsson & Lindblom 2012:57f; se även Andersson 2005:fig 34). 

Det fanns ytterst sparsamt med föremål i gravarna. Tre järnknivar (två för korroderade för att 
säkert kunna bedömas) fanns i tre skelettgravar. I A9 påträffades ett myntfragment i den dödes 
mun, för litet för att kunna typbedömas. Det är troligast att det haft en funktion som Karons-
mynt. I närheten, vid den dödes huvud, fanns även en svintand och en lerklump som eventuellt 
är en bit keramik . Det ovan nämnda frisiska myntfragmentet i A6 påträffades i östra änden av 
nedgrävningen. Hed Jakobsson och Lindblom menar att om tolkning som Karonsmynt där ska 
anses trolig, betyder det att individen gravlagts med huvudet i öst. Myntet menar de kan ha spritts 
från friesergillet i Sigtuna (2012:60, 61). 

RAÄ 111 

På östra delen av ett impediment som delats av E4:n ca 100 m sydväst om RAÄ 34 fanns en 
gravgrupp med två stensättningar som är registrerad med nummer RAÄ 111. Impedimentet var 
omgärdat av åkrar i norr, söder och öster och E4:n och underlaget bestod av sandig, siltig morän. 
På platsen undersöktes 196038 en stensamling som inte visade sig innehålla något av värde samt 
en hög (A19) som var desto intressantare. Särskilt mot bakgrund av resultaten från RAÄ 59. I en 
nedgrävning fanns en stenkista orienterad i nordöst-sydväst ovanpå ett tunt brandlager med en 
mindre mängd spridda, brända ben. Inga fynd gjordes i vare sig stenkistan eller brandlagret och 
det är först i ljuset av undersökningen av RAÄ 59 som den kom att tolkas som en skelettgrav 
nedgrävd i en äldre brandgrav. Impedimentet var kraftigt påverkat av jordbruksaktiviteter och 
utdikning och i samband med förundersökningen 2009 påträffades flera svårtolkade samlingar av 
sten. Vid dessa, främst på sydsidan av impedimentet, hittades spridda brända ben. En härd un-
dersöktes sydväst om ett större markfast block, ca 3,5 m sydväst om de båda stensättningarna 
2010. Inga fynd påträffades och ingen datering gjordes, men den var av förhistorisk karaktär 
(Andersson 1997:5f; 2005:46; Hed Jakobsson & Lindblom 2012:63, 64). 

                                                                 
38 Något senare på året gentemot undersökningen av RAÄ 34 (Hed Jakobsson & Lindblom 2012:64). 
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Båda de undersökta gravarna var brandgravar och innehöll vuxna individer som inte hade be-
gravts med djur. Ett par keramikbitar påträffades i vardera grav. Dessa var av AIV-gods. Ett 
kamfragment fanns också i A45. Det var emellertid för litet för att kunna typbedömas (Hed Ja-
kobsson & Lindblom 2012:66).  

 
RAÄ 283 
I sydvästsluttningen av ett impediment på västra sidan om Norrsundavägen låg gravfältet RAÄ 

283. Detta gravfält upptäcktes 2010 i samband med undersökningen av RAÄ 280. Högst upp och 
längst i norr var berget synligt. I övrigt dominerade morän för att i söder övergå i siltig sand och 
lera. Impedimentet övergår i äldre åkermark åt söder och väster. På östra sidan om vägen finns 
bergsryggen där RAÄ 59 och RAÄ 165 låg (Hed Jakobsson & Lindblom 2012:5,67). 

På RAÄ 283 fanns elva stensättningar med totalt 14 (möjligen 15) begravningar. Tre (kanske 
fyra) av dessa var skelettgravar. Resten var brandgravar. Alla brandgravar utom två har kunnat 
dateras närmare. En grav (A10)39 fick en datering till 900-tal. Denna grav var avskilt belägen läng-
re ner i slänten på impedimentets södra sida. De övriga gravarna daterades till 800-tal och låg 
samlade i den övre delen av impedimentet (Hed Jakobsson & Lindblom 2012:68). 

Något som skiljer RAÄ 283 från de övriga undersökta gravfälten i Valsta är det faktum att två 
skelettgravar daterades till 800-talet. Gravarna har tolkats som tillhörande ett litet barn och en 
kvinna40. I den senare graven kan även en man ha blivit begravd. Det fanns ytterst lite bevarat 
benmaterial i gravarna varför köns- och åldersbedömningarna (troligen)41 har baserats främst på 
föremål och storlek på nedgrävningen. En ytterligare skelettgrav återfanns på gravfältet. Den 
hade vid ett senare tillfälle grävts ner i den äldre stensättningen A10 och har byggts med en sten-
kista (Hed Jakobsson & Lindblom 2012:68). Detta gör att A10 innehåller samma fenomen med 
yngre skelettgravar som har inkorporerats i äldre gravkonstruktioner som påvisats i flera av gra-
varna på RAÄ 59 samt i en hög (A19) inom lämningen RAÄ 111 (Andersson 1997:5f; 2005:46; 
Hed Jakobsson & Lindblom 2012:63). En placering, inte helt olik A10:s i förhållande till RAÄ 
283 även om det i det fallet bara rör sig om 13 m söder om de övriga gravarna (Hed Jakobsson & 
Lindblom 2012:69). En annan likhet med A1 på RAÄ 59 är att båda anläggningarna har placerats 
ovanpå lämningar från äldre järnålder. Som vi har sett vad gäller A1 handlar det om äldre gravar 
från romersk järnålder. I A10 däremot är det frågan om en kokgrop/härd som givits en 14C-
datering till 2086+31 BP, d.v.s. yngre förromersk järnålder. Stenkistan i graven liknar också flera 
av de i anläggningarna på RAÄ 59, särskilt den i A33 som inkorporerats i A16. Brandlagret i A16 
har daterats till 800-950 e.Kr. och skelettgravarna i den (däribland A33) har daterats till 950-1150 
e.Kr. och Anna Hed Jakobsson och Cecilia Lindblom håller det för troligt att A10:s båda grav-
läggningsfaser är samtida med dessa gravar (Hed Jakobsson & Linblom 2012:69, 73). 

A10 bestod troligen av två brandlager (124 och 136), men dessa var svåra att skilja åt. Hed Ja-
kobsson och Lindblom har tolkat den döda som en kvinna mot bakgrund av de 15 pärlor som 
påträffades i brandlagren (8 respektive 7 st.). Det har emellertid inte varit möjligt att avgöra om 
det rör sig om en annan individ i det andra brandlagret. Denna individ skulle i så fall också vara 
av kvinnligt kön (2012:73, Fig 125). 

A10 är, ihop med A16, den enda graven på RAÄ 283 med en finare utrustning av föremål och 
dräktsdetaljer och det är den anläggningen på gravfältet som innehöll flest djur. Det fanns också 
minst tre keramikkärl i brandlagren som, ihop med pärlorna, tyder på en viss sammanblandning 
mellan de båda brandlagren (Hed Jakobsson & Lindblom 2012:73ff, Fig 125). 

Skelettgraven A16 hade en i princip rektangulär överbyggnad och öst-västlig riktning. Trärester 
vittnar om kista eller annan träkonstruktion. I sydöst påträffades nackkotor från en begravd per-
son ihop med ett så kallat Valstaspänne och delar av en spännbuckla (båda av brons) som var allt 

                                                                 
39 I rapporten (Hed Jakobsson & Lindblom 2012) oftast bara kallad 900-talsgraven, men då och då går den under sitt anlägg-
ningsnummer A10. 
40 I rapporten (Hed Jakobsson & Lindblom 2012) blandas benämningarna schaktgraven och barngraven med deras anlägg-
ningsnummer A16 och 17. 
41 Det är något otydligt i rapporten (Hed Jakobsson & Lindblom 2012). 
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för fragmenterad för att kunna konserveras. Dessa fynd leder till att Hed Jakobsson och Lind-
blom könsbedömer den begravda individen som kvinna. I nordöstra delen hittades tandfragment 
och i norr fanns ett remändesbeslag av brons. Det senare föremålet och storleken på nedgräv-
ningen leder till att Hed Jakobsson och Lindblom tolkar in en eventuell man i graven. Både tän-
der och nackkotor har kunnat bedömas som tillhörande en äldre individ. Deras placering i graven 
leder till tolkningen att huvudet varit placerat åt öster (Hed Jakobsson & Lindblom 2012:72, 80) 

I nordvästra delen av nedgrävningen fanns trä- och spikrester från ett troligt skrin och en sax 
och i sydvästra delen påträffades två keramikkärl. De senare var båda av AIV-gods. Det ena var 
sämre bevarat och det är oklart om den (sko)brodd som hittades på samma ställe varit placerad i 
eller under kärlet. Inuti det andra, bättre bevarade, kärlet hittades en svintand (Hed Jakobsson & 
Lindblom 2012:73f, 80). 

På RAÄ 283 fanns även en barnskelettgrav som också kunde dateras till 800-tal (A17). Dess 
överbyggnad var oval (att jämföra med brandgravarnas runda överbyggnader) och innehöll inga 
spår efter någon kista. I graven påträffades två keramikkärl av AIV-gods. Det ena var placerat i 
sydöstra delen av stenpackningen i övre delen av nedgrävningen. Det andra påträffades i östra 
delen av gravläggningslagret. Tre glaspärlor hittades också i graven (Hed Jakobsson & Lindblom 
2012:68, 71, 80, 82). 
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Sammanfattning av fallstudierna 

Något som ofta omtalas är att det vikingatida gravskicket är präglat av en kraftig variation (se 
t.ex. Gräslund 2013:114), vilket även stämmer sett till situationen i Lilla Ullevi och Valsta. Det 
finns emellertid även en hel del likheter platserna emellan, vilka inte bör ignoreras och det finns 
goda möjligheter till att studera mer generella trender utifrån det material som framkom i sam-
band med undersökningarna av de båda gravfälten. 

Båda platserna uppvisar aktiviteter från äldre perioder än vikingatiden. De äldsta lämningarna i 
Lilla Ullevi kunde dateras till senneolitikum, men huvuddelen av dem härrör från äldsta och mel-
lersta järnåldern. Dessa lämningar är av boplatskaraktär till skillnad mot de äldre lämningarna 
inom RAÄ 59 i Valsta. Där fanns istället några gravar från äldre järnålder (varav ett par kunnat 
ges en än mer precis datering till romersk järnålder). De äldre lämningarna förfaller ha framhävts i 
den yngre kontexten. Två av högarna och den största stensättningen i Lilla Ullevi relaterar strati-
grafiskt till de äldre huslämningar som påträffades under gravarna. En stolpkonstruktion som 
delvis överlagras av husterrassen såg dessutom ut att vara del av G29, något som Anna Hed Ja-
kobsson och Cecilia Lindblom menar vara en slump då det föreligger en längre period av diskon-
tinuitet mellan de båda anläggningarna och att den äldre konstruktionen dessutom överlagras av 
husterrassen. Anna Hed Jakobsson och Cecilia Lindblom daterar de äldsta skelettgravarna till 
andra halvan av 900-talet, vilket är ungefär samma datering som Gunnar Andersson ger för de 
första skelettgravarna i Valsta. Ett par skelettgravar finns emellertid från begravningsfasen under 
äldre järnålder i Valsta (både på RAÄ 34 och RAÄ 59). De inom RAÄ 59 skiljer sig från de sena-
re när det kommer till fyndmaterial och riktning. Barnskelettgravarna som påträffades på RAÄ 34 
i samband med Arkeologikonsults undersökningar i området 2010 har fått datering till äldre järn-
ålder även om de lätt skulle kunna ha klassificeras som ”kristna” p.g.a. att de låg i öst-västlig rikt-
ning och inte innehöll några fynd. Dessutom fanns de två skelettgravar på RAÄ 283 som har 
daterats till 800-talet av Hed Jakobsson och Lindblom. Vare sig i Valsta eller Lilla Ullevi verkar 
det som om brandgravstraditionen överges till förmån för skelettbegravningar. Istället verkar de 
båda begängelseformerna förekomma parallellt under i stort sett hela resterande brukningstid, 
något som inte tas upp till diskussion eller knappt ens diskuteras i vare sig Valsta- eller Lilla Ulle-
vi-rapporten. 

I Valsta spelar också byggnader roll i platsens historia. På RAÄ 34 överlagras en hög av en 
byggnad och hus som härrör från RAÄ 165 har även placerats på gravar inom RAÄ 59. Inga yng-
re lämningar omnämns i rapporten om Lilla Ullevi förutom att ett par av gravarna använts som 
sopgömmor i senare tid42 (Hed Jakobsson & Lindblom 2011:15). 

                                                                 
42 Anna Hed Jakobsson och Cecilia Lindblom skriver inte från när dessa sopgömmor kan tänkas vara eller vad de egentligen 
bestod av. 
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Diskussion 

Kristnandet är ett väldigt stort och mångfacetterat forskningsområde som främst har berörts 
utifrån ett rent religiöst perspektiv. Denna homogenitet i forskningsperspektivet har, med rätta, 
kritiserats av bl.a. Gunnar Andersson (2005), men har saker och ting egentligen blivit bättre? 
Även Andersson hamnar i diskussioner om hedniska brandgravar och kristna skelettgravar och 
fastnar därför även han i samma cirkelresonemang som de han kritiserar. Cirkelresonemangen är 
även tydligt i flera av rapporterna från arkeologiska undersökningar av gravfält från perioden som 
har publicerats på senare år, något som har fått konsekvenser för uppdragsarkeologin i framför 
allt Stockholms län, vilket jag har för avsikt att diskutera vidare nedan. 

Återbruk och historicitet – senare ingrepp i gravar 

Det finns en aspekt av kristnandet som framstår som väldigt viktig för att förstå perioden och 
det är det så kallade historiebruket. 

Två av de gravar jag har valt att mer ingående studera i fallstudierna, A1 på RAÄ 59 och G57 
på RAÄ 40 har varit utsatta för ingrepp vid ett eller flera tillfällen efter begravningarna. Gunnar 
Andersson betraktar det senare ingreppet i korshögen A1 i Valsta som ett resultat av senare tiders 
plundring gjord för att komma åt de föremål som eventuellt fanns i graven (Andersson 1997:55f; 
1999:15f; 2005:135ff). Även den yngsta begravningen i stensättningen 57 i Lilla Ullevi har störts 
senare. Denna störning betraktas inte som ett sentida fenomen av Anna Hed Jakobsson och Ce-
cilia Lindblom utan som en händelse uträttad inte särskilt långt efter den yngre gravläggningen. 
Samtidigt tas också delar av den yngre kantkedjan bort (Hed Jakobsson & Lindblom 2011:94). 

Håkan Aspeborg problematiserar begreppet gravplundring i sin artikel Att bryta sig in i en grav 
(2007) utifrån en hög i Forsa i Tensta socken i Uppland som undersöktes i samband med anläg-
gandet av E4:n. Han menar att mänskliga ingrepp i gravar har förekommit i Skandinavien ända 
sedan bronsåldern (Aspeborg 2007:337). Traditionen att öppna gravar är emellertid betydligt äld-
re än så. Exempel på fenomenet finns t.ex. redan i de mesolitiska gravarna i Skateholm (se t.ex. 
Nilsson Stutz 2004 och Fahlander 2008). Aspeborg har märkt att relativt många högar (och andra 
gravar) visar spår av senare ingrepp och beskriver forskningen som har gjorts samt tar upp ett 
antal olika förslag på förklaringar av fenomenet som t.ex. regelrätt plundring, sätt att hindra den 
döde från att gå igen, nekromani där benen använts i rituellt syfte, en gravritual, kopplad till nå-
gon form av fruktbarhetskult samt diskussioner om ”dynastiska strider” (2007:240ff).  

Tore Artelius och Mats Lindqvist diskuterar också ingrepp i gravar utifrån begravningar i Vit-
tene i Västergötland i sin artikel Bones of the Earth. Imitation as Meaning in Viking Age Burial Ritual 
(2005). De har en annan förklaring som Aspeborg inte tar upp även om de beskriver den som 
”ritual”. Vittene43 är från början ett så kallat urnegravfält med ursprung i den äldsta järnåldern (En 
stensättning är daterad till bronsåldern.). Liksom RAÄ 59 i Valsta har gravfältet en diskontinuitet 
under mellersta delarna järnåldern. Gravfältet börjar därefter åter att användas för begravningar 
under vendel- och vikingatid. Detta är inte unikt för Vittene utan har uppmärksammats på flera 
av de så kallade urnegravfälten i Väster- och Östergötland (Artelius & Lindqvist 2005; 2007:13ff; 
2008). 

                                                                 
43 Gravfältet är beläget i närheten av boplatsen där man gjorde de berömda guldfynden (Artelius & Lindqvist 2005:28). 
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En intressant aspekt med just Vittene är de stenskärvor som Artelius och Lindqvist berättar 
om i sin artikel. Stenskärvor hittades i 12 av de 33 äldre gravarna. De var tillverkade av vanlig sten 
och var vanligast i gravar där urnan hade täckts över med en mindre stenskiva. Stenarna har an-
tingen lagts ovanpå de brända benen i urnan och runt den eller blandats med benen i den (I vissa 
gravar fanns mer sten än brända ben.). Skärvorna har olika form och storlek. En del av dem lik-
nar flintbitar medan andra verkar ha blivit påverkade av eld, eventuellt på gravbålet. Flera fall 
vittnar om att stenskärvorna har placerats i gravarna med stor omsorg. Artelius och Lindqvist 
drar paralleller mellan hanteringen av stenarna och hanteringen av de mänskliga kvarlevorna som 
också hamnade i graven (Artelius & Lindqvist 2005:30ff, 34): 

 

The parallels in the treatment of human bodies and the handlings of the stones are 
obvious. Like the human bodies the stones were “cremated” on the pyre, thereby 
causing a natural fragmentation. The stones, are like the human bodies, also were de-
liberately divided into pieces [sic!]. At a certain stage of the ritual the stones were ei-
ther carefully flaked or smashed altogether into hundreds of pieces. From the handling 
of the stones and the context can be assumed that the stones were deliberately buried 
in the monuments in almost exactly the same way as the human remains (Artelius & 
Lindqvist 2005:34). 

 

Trots en diskontinuitet på flera hundra år, hittades liknande stenskärvor även i flera av de yng-
re gravarna i Vittene, något som inte är känt från andra platser. Dessa stenar hade en lite annor-
lunda utformning och verkade mer slumpmässigt slagna än de i de äldre gravarna. Det verkar 
också som att kontexten var en annan i de senare gravarna. Elva av stenskärvorna förekom i den 
kvadratiska stensättningen 10 innehållande två avdelningar för skelettbegravningar (åtminstone en 
individ hade begravts i vardera avdelning) som tolkats som en kristen grav (Artelius & Lindqvist 
2005:32f, 35). 

Vad kan då stenskärvorna i Vittene säga oss? Artelius och Lindqvist menar att människorna 
under vendel- och vikingatid har velat imitera den äldre traditionen varför det går att anta att de 
måste ha studerat de äldre urnegravarna. Däremot verkar det inte som att de har känt till hur ste-
narna hanterades utan resultatet är en egen variant av den äldre traditionen. Det finns dock pro-
blem med att arkeologiskt bevisa att människorna under yngre järnåldern gick ner i de äldre urne-
gravarna i Vittene för att studera dem som en del av ritualer kopplade till gravarna och till vad 
som normalt brukar kallas ”förfaderskult” (Artelius & Lindqvist 2005:35) en aspekt som även tas 
upp av Aspeborg (2007:341ff) och som även Terje Gansum menar vara orsaken till ingreppet i 
Osebergshögen (2002). Det verkar med andra ord som att det finns ett stort behov av att pro-
blematisera senare ingrepp i gravar istället för att avskriva dem som ”slentrianmässig plundring” 
utförd i sen tid för att få tag på värdefulla föremål. Något sådant förklarar inte heller varför delar 
av de döda stundtals försvunnit från gravarna. En diskussion om problematiken har också kom-
mit igång så smått på senare år, vilket kanske är en bidragande orsak till att Hed Jakobsson och 
Lindblom inte preciserar när ingreppet i G57 i Lilla Ullevi gjordes medan Andersson mer eller 
mindre avfärdar den i korshögen i Valsta som en ”vanlig” plundring. (Rapporten för RAÄ 59 
publicerades 1997 och den för RAÄ 40 i Lilla Ullevi kom ut 2011.) Främst vad gäller Lilla Ullevi 
kan det även diskuteras om det där inte föreligger samma fenomen med ordentliga ingrepp i den 
dåvarande kulturmiljön i syfte att studera äldre aktiviteter. Som vi har sett, fanns inget kulturlager 
mellan hög 40 och terrasshuset trots att det förelåg en lång diskontinuitet mellan hus och grav. 
Stensättningen 29 är också intressant att diskutera i sammanhanget. Den har av Hed Jakobsson 
och Lindblom givits en senare datering än högen (sent 900-tal mot 800-tal) trots en avsaknad av 
gravgömma och det kan således föreligga en än längre diskontinuitet i det fallet. Ändå har sten-
sättningen relaterats både till stolphål i terrasshuset (2011:95f) samt till den äldre stolphålskon-
struktion som även överlagras av husterrassen. Hed Jakobsson och Lindblom menar, som sagt, 
att detta är en ren slump p.g.a. det långa tidsavståndet och det faktum att konstruktionen redan i 
samband med byggandet av stensättningen har varit överlagrad (Hed Jakobsson & Lindblom 
2011:18f). Som vi har sett finns inget kulturlager mellan de båda aktivitetsfaserna och mot bak-
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grund av resultaten i Vittene finns all anledning att tro att den dåtida befolkningen faktiskt un-
danröjt eventuella lager i samband med etablerandet av såväl hög som stensättning och således 
även haft kännedom om stolphålskonstruktionen. 

Andersson utgår, vilket redan har nämnts ovan, ifrån att ”plundrarna” har varit ute efter före-
mål i gravarna och att en del av dessa har ”tappats” i intilliggande anläggningar (Andersson 
1997:55f; 1999:15f; 2005:135ff). Detta förutsätter att det finns föremål i en grav som anses vara 
kristen, vilket är omdiskuterat (se t.ex. Gräslund 2001:45f). Vad som är intressant med korshögen 
är annars att vid studier av bilder och ritningar på högen förefaller den östra delen av den öst-
västliga tvärbjälkskistan vara betydligt mer störd än resten av stenkistorna (se t.ex. bild hos Bratt 
2008:287). Frågan är om denna koncentration av ”förstörelse” till en särskild del av graven verk-
ligen är slumpmässig eller om den kanske är resultat av ett ingrepp i något annat syfte. En möjlig-
het såväl gällande A1 i Valsta som G57 i Lilla Ullevi är en vilja att flytta den döde. Kanske till en 
kyrkogård för att legitimera ett övergivande av gravfältet och en flytt av begravningar till kyrko-
gården. Det skulle även förklara en förstörelse av gravmonumenten, vilket skett automatiskt i 
Valsta i samband med ingreppet och verkar ha företagits även gällande den yngre utbyggnaden av 
graven i Lilla Ullevi.  

Det är viktigt att tala om historiebruket i gravarna från vikingatiden för att skapa förståelse om 
hur sociala identiteter skapades under perioden ifråga. Det verkar som om människorna hade ett 
behov av att behålla en fot i det gamla samtidigt som det även gällde att vara i fas med nya tren-
der. 

Brandgravar och skelettgravar 

De flesta forskare idag menar att ett av de tydligaste tecknen på gravskickets förändring under 
kristnandet är övergången från ett brandgravsskick till ett skelettgravsskick (se t.ex. Gräslund 
2001:44; 2013:114). En förändring som oftast tas för given av forskarna och som sällan diskuteras 
i någon större utsträckning. Uppdelningen i två distinkta kategorier har lett till skapandet av en 
binär opposition där brandgravar oftast ses som rent hedniska (se t.ex. Andersson 2005 och In-
ternet 1) och skelettgravar (oftast, men inte alltid, förutsatt att de har lagts i öst-västlig riktning) 

som kristna. Det finns även en tendens till en mer 
utförlig problematisering och diskussion om, samt 
en större fokusering på det senare på ett sätt som 
liknar de binära oppositionernas hierarkiska struk-
tur. Där framstår kristendomen som den domine-
rande parten medan fornsederna oftast hamnar i 
skymundan. Vad som är intressant att se är om den 
strikta uppdelningen faktiskt går att se i det arkeo-
logiska materialet eller om det är en produkt av att 
kristnandeforskningen har varit alltför präglad av 
ett Terra Nullius-perspektiv. 

Det ska inte förnekas att det finns en del skillna-
der mellan brand- och skelettgravskick. Det senare 
bevarar benen mer eller mindre intakta, medan de 
förstörs och förändras i samband med en kreme-
ring (se t.ex. Sjöling 2007). Detta leder till att de 
båda gravskicken resulterar i olika materiella spår. 
Flera forskare som t.ex. Gunnar Andersson ger 

också begängelseformen en avgörande betydelse vid 
studier av vilken trostillhörighet den begravda per-
sonen har haft. Förutom att han nämner det 

(2005:55) blir det väldigt tydligt i hur hans licentiatavhandling är uppbyggd. I den gör han en stark 

Figur 22: Fragmentariskt benkors från järn-
åldersgrav i Vadstena (Karlsson 2008:fig 51). 
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Figur 23: Myntet från barngraven i Gamla Upp-
sala (Foto: Bengt Backlund, Upplandsmuseet). 

uppdelning mellan brandgravar och skelettgravar och kallar kapitlen Den förkristna traditionen (där 
han tar upp brandgravarna) och Den kristna traditionen (i vilket han studerar skelettgravskicket). 
Anna Hed Jakobsson och Cecilia Lindblom uttrycker det inte explicit i vare sig rapporten från 
Lilla Ullevi (2011) eller Valsta (2012), men det är ändå tydligt att de tolkar gravarna på detta vis. 
Denna åsikt verkar heller inte vara förbehållet arkeologer. Även religionsvetare som Olof Sund-
qvist menar att brandgravskicket är att betrakta som en utpräglat hednisk tradition (2013:fotnot 
11). Anne-Sofie Gräslund ser däremot lite annorlunda på det hela. Hon menar att brandgrav-
skicket inte kan förutsättas vara en hednisk tradition då det förekommer i flera tidigkristna grav-
kontexter i kontinental Europa. Begängelseformen verkar inte heller ha varit särskilt viktig för de 
kristna, något som missförstods av hedningarna som brände kristna martyrer på bål. Kremeringar 
bannlystes först i samband med Karl den stores mission bland saxarna. Inte för att de stred mot 
kristna ideal utan mer för att det då betraktades som en hednisk sedvänja (Gräslund 2001:45). 
Det verkar med andra ord som om uppdelningen har präglats av kristen retorik som under krist-
nandet säkert inte var så allmänt spridd. 

Vad säger då egentligen det arkeologiska materialet i Valsta och Lilla Ullevi? Finns där en tydlig 
uppdelning mellan brand- och skelettgravar? Nej. Jag tycker inte det. Faktum är att de yngre ske-
lettgravarna på båda platserna på olika sätt förefaller interagera med brandgravarna från äldre 
vikingatiden (och i Valsta även med gravarna från äldre järnålder). Paralleller kan också dras mel-
lan hur gravarna interagerar med de äldre lämningarna (gravar respektive boplatslämningar) på 
båda platserna. En skillnad föreligger mellan platserna: I Valsta har de yngre skelettbegravningar-
na placerats i vissa (förmodligen speciellt utvalda) anläggningar, medan traditionen med depone-
ringar av skelettgravar i äldre brandgravar i Lilla Ullevi verkar vara mer allmänt spridd med en 
större mängd yngre skelettgravar ovanpå äldre brandgravar. Som vi har sett i G60 har till och 
med ett brandlager skapats på en plats där ett sådant inte fanns innan. Stratigrafiskt finns andra 
intressanta iakttagelser från Lilla Ullevi då vi kommer till G1 och G70. Dessa är brandgravar som 
överlagrar skelettgraven 47, varför de är att betrakta som yngre än denna. Den ovan citerade me-
ningen av Hed Jakobsson och Lindblom om hur de försökt att ändra den stratigrafiska kedjan för 
att få skelettgraven att bli yngre än brandgravarna illustrerar hur forskare ofta går in med förutfat-
tade meningar. De insåg att detta inte gick, men detta stratigrafiska exempel fungerar som en bra 
illustration dels på hur viktigt det är att diskute-
ra brand- och skelettgravar ihop samt behovet 
av att inte gå in i ett arkeologiskt material med 
allt för kraftiga fördomar. 

I Valsta föreligger inte samma komplexa 
stratigrafiska relationer, men t.ex. brandgraven 
A13 har givits en datering till sent 1000-
tal/1100-tal utifrån såväl 14C som artefakter44 
(Andersson 1997:63). Detta leder till att det är 
svårt att förneka att brandgravar förekommer 
tillsammans med skelettgravskicket under hela 
den resterande tid som RAÄ 59 används. Även 
här är det bra att jämföra med det ovan disku-
terade gravfältet i Vittene. Där har en brandbe-
gravning (nr 44) under en sten i nora delen av 

nr 10 fått den yngsta 14C-dateringen av alla 
gravarna på gravfältet (1010+ 65 e.Kr.) (Ar-
telius & Lindqvist 2005:33). 

                                                                 
44 Även brandgraven A52 har fått en sen 14C-datering, men har daterats tidigare utifrån artefakterna (Andersson 1997:63). 
Andersson är ytterst vag om hur de olika dateringsunderlagen ska tolkas. Det bör diskuteras närmare, men då det leder in på 
dateringsproblematik med artefakter i gravar, har jag valt att lämna det därhän. 
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Kombinationsgravarna i Valsta är även de intressanta sett till hur skelettgravskicket integreras 
med brandgravskicket. Främst har den så kallade korshögen diskuterats och som vi har sett i 
princip uteslutande för den religiösa symbolik som har tolkats in i stenkistorna lagda som ett 
kors. Synen på korshögen visar tydligt på den fokusering på skelettgravskicket som forskningen 
många gånger har. Det finns ett behov dels av att studera korshögen tillsammans med de övriga 
gravarna av samma sort vilka nu har påträffats på flera av Valstas gravfält samt hela dessa anlägg-
ningars historia. Det blir i dessa anläggningar tydligt att brandgravskicket inte utgjort något hinder 
för anläggandet av skelettgravar. Liksom i Lilla Ullevi förefaller det snarare ha varit en förutsätt-
ning för det. 

Det finns även flera exempel utanför fallstudierna på brandgravar som målar upp en mer kom-
plex bild av verkligheten än den som oftast förekommer i tolkningar och slutsatser.  

 

 

 
I  samband med undersökningen av en senare avrättningsplats i utkanten av Vadstena i Öster-

götland påträffade Östergötlands länsmuseum en rektangulär stenpackning som innehöll två 
brandbegravningar och diverse fynd som dateras till 900-tal. Särskilt intressant i sammanhanget är 
de dekorerade ben- och hornfragment som har tolkats som delar av ett krucifix med en männi-
skofigur som liknar motivet på Jellingestenen i Danmark (Karlsson 2008:41-52, 56, Figur 51). 

Korssymboliken finns inte enbart i brandgraven i Vadstena utan även i en av gravarna som 
2012 undersöktes i Gamla Uppsala. Ett kremerat barn på mindre än sex år hade lagts i graven 
ihop med några glaspärlor och en nål. Ett korsprytt mynt (en tysk så kallad sachsenpfenning) präglad 
1015-1065 e.Kr.45 hittades också i graven. Myntet har tolkats som att ha haft funktion som hänge 
då det finns ett genomborrat hål i det (Internet 2; Sundqvist 2013:78; Gräslund 2013:115). Anne-
Sofie Gräslund drar paralleller till kvinnogravar på Birka där både kors och hedniska symboler 
förekommer och menar att det är ett bra uttryck för synkretism (2013:115). Religionsvetaren Olof 
Sundqvist menar istället att trots att myntet är prytt med ett kors, är det inte säkert att graven är 
det: ”Det som talar emot detta är att myntet uppträder i en brandgrav, det vill säga en begravningsform som utan 
tvivel uppfattas som en förkristen sed (2013:Fotnot 11).” 

Ägg brukar även de ges ett kristet symbolvärde och så kallade uppståndelseägg från Östeuropa har 
hittats både i Sigtuna och på Gotland. Ett exempel på en brandgrav med ägg är den urna från 
gravhögen Skopintull på Adelsö i Mälaren som undersöktes av Gunnar Andersson på Historiska 
museet 2013 (Internet 1) och det finns även exempel från Grimsta i Fresta socken i Upplands 

                                                                 
45 Olof Sundqvist ger det en datering till 1015-1060 e. Kr. (2013:78). Jag har emellertid valt att använda Anne-Sofie Gräs-
lunds datering (2013:115) då denna ger ett ytterligare dateringsutrymme på fem år. 

Figur 24: Ägg i brandgrav från Adelsö (Foto Katarina Nimerwoll, 
SHM). 
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Väsby där det dessutom uppträder tillsammans med en trasig torshammarring (Svensson 2004:16, 
19f, 34f). Liksom Sundqvist vill Gunnar Andersson inte tolka graven från Adelsö som kristen 
(Internet 1) medan Kenneth Svensson ger en mer problematiserande diskussion med jämförelser 
till Birkamaterialet kring hur graven i Grimsta ger uttryck för två olika symbolvärldar (Svensson 
2004:34f). 

Som vi har sett finns det all anledning att problematisera brandgravar och att inte bara avfärda 
dem som ”hedniska”. Här ser vi ett tydligt exempel på hur Gosdens olika koloniala perspektiv 
spelar in dels på materialet och i forskningstraditionen. Kristnandeforskningen har länge präglats 
av Terra Nullius och det allmänna perspektivet vilar därför på en grund av binära oppositioner 
skapade av en kyrklig propaganda. Vare sig Colonialism within a shared cultural milieu eller 
Middle Ground grundas på dessa uppdelningar och skulle generera ett annorlunda resultat. 

Den förra varianten handlar om hur vissa personer i sin maktutövning använder sig av en ny 
typ av materiell kultur för att framhäva sig själva gentemot resten av befolkningen. Det nätverk 
av aristokrater som växer fram i Europa under folkvandringstid är en typisk sådan process och 
förefaller ha präglat även yngre järnåldern i Skandinavien (se t.ex. Lihammer 2012:27ff). Som 
Anna Lihammer också skriver kom kristendomen med tiden att allt mer kopplas till en ny typ av 
(centraliserad) makt (2012:28f). Kristendomen var med andra ord kopplad till nya maktstrukturer, 
vilket säkert ledde till att det blev ”trendigt” att ta del av den kristna kulturen. Då kyrkan ännu 
inte hade kommit att bli en maktfaktor (särskilt inte i Mälardalen) vid den aktuella tidsperioden 
har de troligen inte haft möjlighet att spridda sin propaganda. Att istället tala om gravskicket som 
ett slags Middle Ground-förhållande kan därför vara lämpligt. 

Middle Ground har grunden i ett ömsesidigt utforskande av olikheter. Detta leder till att olika 
värdegrunder sammanfogas för att skapa nya, hållbara förhållanden där ingen har övertaget. Det-
ta leder till att en ny social dimension skapas som inte någon egentligen hade kontroll över. Det 
är viktigt att se detta ”nya” som stående för sig och inte bara som en blandning av det som var 
innan. Därför finns ett starkt behov av att se gravskicket (alltså både brand- och skelettgravar) 
som delar av ett (och samma) sammanhang i vilket det inte går att avgöra vad som är kristet re-
spektive hedniskt. Det är först i samband med att begravningar börjar ske på kyrkogårdar som 
man kan börja tala om ”kristna” begravningar. Det är då kyrkan har definierat vad som är att 
betrakta som Det andra. 

I Terra Nullius skugga 

2012 kom Länsstyrelsen i Stockholms län med ett verksamhetsprogram för sin arkeologiska 
verksamhet (Olausson 2012). I denna står att gravforskningen under de senaste 10-15 åren varit i 
behov av nya frågeställningar.  

 

Trots en omfattande forskning kring gravar och gravritual, kännetecknas undersök-
ningar av gravar inom uppdragsarkeologin idag av brister i att formulera nya frågor och 
nya metoder i samband med undersökningarna. Det yttrar sig i att väsentliga prioritering-
ar inte görs, vilket medför alltför höga kostnader sett i relation till det vetenskapliga utfal-
let (Olaussson 2012:27). 

 

Michael Olausson tar upp att nya linjer drogs för gravforskningen inom uppdragsarkeologin 
under 1980-talet, där man bl.a. tryckte på mer samarbete med religionshistoriker. En kursändring 
som Olausson inte tycker sig se i rapporterna som producerats inom uppdragsarkeologin. Han 
menar att detta beror på brist på nya frågeställningar och relevant metodik, som leder till för höga 
kostnader för gravundersökningar i Stockholms län (2012:27f).  

 

Kvalitativt och kvantitativt finns sedan lång tid tillbaka stora möjligheter till mer över-
gripande analyser och synteser, liksom till mer lokal- eller bygdespecifika arbeten. Näm-
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nas kan kommuner som Täby, Sollentuna, Botkyrkan och Stockholm liksom delar av Sig-
tuna, där ett stort antal gravfält totalundersökts sedan 1960-talet (Olaussson 2012:28). 

 

Olausson tycker att forskningspotentialen för dessa områden är betydande, men att de inte ut-
nyttjats i tillräckligt stor utsträckning. Han skriver samtidigt att det i ”flera fall skulle […] räcka med 
en enkel avrapportering av resultaten.” Han preciserar dock inte vad han menar med ”enkel avrappor-
tering”. Olausson talar också om behovet av en större omfattning på förundersökningar av gravar 
och gravfält (bl.a. genom faktiska utgrävningar av anläggningar) för att få bättre underlag för da-
tering, form, stratigrafi, bevarandegrad etc. inför slutundersökningen (2012:28f). 

Sett till hur kristnandeforskningen är utformad och efter att ha läst ett antal rapporter från 
uppdragsarkeologiska undersökningar, har jag svårt att se att det religionshistoriska perspektivet 
inte skulle ha använts. Tvärtom finns det en ensidighet i kristnandeforskningen just p.g.a. en allt-
för stark fokusering på just ritualer och religion. Detta, mer än brist på nya frågeställningar och 
metoder, tror jag är främsta orsaken till att gravfältsundersökningar inte förefaller generera någon 
ny kunskap. Just när det kommer till yngre järnåldersgravfält, tenderar undersökarna även att gå 
in med en viss förförståelse som de sedan har svårt att släppa i de tolkningar och slutsatser de 
drar i rapporterna, varför äldre forskningsresultat hela tiden upprepas i slutsatserna.  

Länsstyrelsens i Stockholms allmänna hållning verkar vara att undersökningar av gravar och 
gravfält kan nedprioriteras då de inte genererar särskilt mycket ny kunskap. Detta samtidigt som 
det i det vetenskapliga programmet också påpekas vilken kunskapspotential som finns i det redan 
undersökta materialet (Olausson 2012:28, 31).  Denna hållning verkar inte heller ha varit helt ny 
2012 när det arkeologiska programmet gavs ut, utan vara ett perspektiv som relativt långt tidigare 
praktiserades inom uppdragsarkeologin i länet. Det har påverkat såväl undersökningen av RAÄ 
40 i Lilla Ullevi 2008 (Hed Jakobsson & Lindblom 2011) och flera av gravfälten i Valsta 2010 
(Hed Jakobsson & Lindblom 2012). Särskilt intressant är efterfrågan av mer omfattande förarbete 
inför slutundersökningar baserat på hur dessa två platser har behandlats inför slutundersökning-
arna av dem. Behandlingen är Anna Hed Jakobsson och Cecilia Lindblom är ganska noga att visa 
sin ståndpunkt emot. RAÄ 40 föregicks aldrig av någon förundersökning över huvud taget. Base-
rat på beskrivningen i FMIS, föreföll det vara ett gravfält av allmän järnålderskaraktär med tio run-
da stensättningar (Hed Jakobsson & Lindblom 2011:8, 101f).  

 

RAÄ 40 omfattade avsevärt fler och mer komplexa fornlämningar än förväntat vilket 
belyser vikten av att göra ordentliga förundersökningar både för att få en god uppfattning 
om kostnaderna för en slutundersökning och om en fornlämnings vetenskapliga potential 
(Hed Jakobsson & Lindblom 2011:101). 

 

I exemplet RAÄ 40 fanns en stor potential för att undersöka gravar både under kristnandet 
och ovanpå boplatser. Forskningspotentialen ökade också i samband med resultaten från under-
sökningarna av boplatsen RAÄ 287 och viet RAÄ 145 (Hed Jakobsson & Lindblom 2011: 101f). 

Arkeologikonsults undersökningar i Valsta föregicks av en förundersökning (Vinberg 2009). 
Trots detta förekom emellertid en viss problematik inför slutundersökningen av de fyra gravloka-
lerna. Inte minst rörande Länsstyrelsens kravspecifikation. 

 

Målsättningarna för slutundersökningen utgick från Länsstyrelsens kravspecifikation, 
som var tydlig med att frågorna i undersökningsplanen framför allt skulle riktas mot det 
osteologiska materialet. Skelettgravar och stora komplexa brandgravar skulle prioriteras. 
Vidare skulle undersökarna noga pröva om det fanns möjlighet att förändra, förenkla eller 
låta vissa undersöknings- och dokumentationsmoment utgå. Det var givet att de tidigare 
undersökningarna i närheten skulle beaktas. (Hed Jakobsson & Lindblom 2012:9). 

 

Hed Jakobsson och Lindblom menar att ”[k]ravet formulerades […] utifrån den kunskap som redan 
fanns om Valstas gravfält, där det tidigare framkommit hyfsat välbevarade skelettgravar och gravar med omfat-
tande brandlager (2012:93)”. Det här är emellertid inte riktigt vad Gunnar Andersson skriver i sin 
rapport om RAÄ 59. Istället står det att de skelettgravar som grävts ner i den siltiga sandmon i 
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den låglänta, sydvästra delen av gravfältet var relativt välbevarade, medan de skelettgravar som 
påträffades i de delar av lämningen där underlaget bestod av lättdrännerad morän hade ben bara 
undantagsvis bevarats (1997:17f). Morän förefaller dominera åtminstone på RAÄ 34, RAÄ 283 
och RAÄ111 (Hed Jakobsson & Lindblom 2012:13,63,67) varför en bra bevarandegrad av ben 
kanske inte egentligen var att förvänta inför undersökningarna. Enligt Hed Jakobsson och Lind-
blom eftersöktes även släktskapsstudier av de gravlagda individerna, något som kräver välbevarat 
ben-material, och som uteslöts av undersökarna p.g.a. dåligt bevarande (2012:10). 

Undersökningarna i Valsta är också bra för att visa på problematiken Olausson tar upp om att 
”de vetenskapliga resultaten [från gravfältsundersökningar] närmast är att likna en upprepning och ett bekräftan-
de av vad man tidigare känt till (2012:28)”. Vi har där undersökningar av flera lokaler i närheten av 
varandra som är hyfsat samtida och har undersökts med ca 20 års mellanrum. Ändå är de tolk-
ningar som görs och de slutsatser som dras i rapporterna för RAÄ 59 (Andersson 1997) och den 
för Arkeologikonsults gravfält (Hed Jakobsson & Lindblom 2012) väldigt lika. Detta gör att 
Länsstyrelsens ifrågasättande av gravfältsforskningen till viss del blir förståelig om än extrem. 

Båda sidorna i denna debatt (länsstyrelsen och de uppdragsarkeologiska institutionerna) är allt 
för präglade av ett Terra Nullius-perspektiv. Kristendomen är, som vi har sett, en av grunderna 
till detta koloniala perspektiv och såväl kyrkans retorik som propaganda har visat sig styra även 
forskningstraditionen. Som sagt troligen mycket för att skriftliga källor om senare, medeltida be-
gravningar  har givits tolkningsföreträde framför det arkeologiska materialet. Vi har redan sett 
flera exempel på hur forskarna har försökt ”rätta till” arkeologiskt material för att passa de för-
domar som finns om perioden ifråga. Inte minst gäller detta uppdelningen mellan vad som anses 
hedniskt respektive kristet. Det är därför symptomatiskt att ungefär samma slutsatser tragglas i 
rapporterna om och om igen. Detta delvis även p.g.a. de kravspecifikationer som länsstyrelserna 
skriver om hur undersökningarna bör utföras och de frågor som bör ställas till materialet. Det blir 
därför till viss del också ett moment 22 som inte för forskningen framåt. Rapporternas tolkningar 
och slutsatser är även de uttryck av Terra Nullius, men vid en närmare genomläsning av dem 
framkommer ofta en annan bild av gravfälten och det är möjligt att se hybridformer som bör 
uppmärksammas betydligt mer.  
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Slutsatser 

Kristnandet handlar ytterst lite om religion och religiös övertygelse. Istället bör perioden ca 
800-1200 e.Kr. betraktas som kulturmöten där en gammal och en ny maktstruktur möts och såväl 
konkurrerar som skapar nya sociala strukturer. Kort och gott kan kristnandet betraktas som ett 
kolonialt sammanhang. Begravningar på kyrkogårdar börjar göras först när kyrkan har blivit en 
stabil och stark maktfaktor, varför det är viktigt att inte sammanblanda gravfält med dessa. 

Det arkeologiska materialet präglas av många, ytterst lokala, uttryck, men det går ändå att se en 
del mer generella trender varför ett allt för lokalt präglat perspektiv utan utblickar och jämförelser 
inte är att föredra. Skelettgravskicket blir allt vanligare under 900-talets gång. Det är dock fel att 
säga att det introduceras, då det hade förekommit sporadiskt tidigare. Detta bevisas bl.a. av de två 
skelettgravarna som daterats till 800-tal på RAÄ 283 i Valsta. Skelettgravarna ersätter heller inte 
brandgravstraditionen. 14C-dateringar i Valsta och stratigrafiska relationer mellan brand- och ske-
lettgravar i Lilla Ullevi visar att brandgravskick och skelettgravskick förekommer parallellt och att 
de senare integreras i det förra. I G60 i Lilla Ullevi finns även ett exempel på ett anläggande av ett 
imiterat brandlager på en plats där ett sådant inte har funnits. 

Det gamla verkar ofta ha framhävts i det nya. I Valsta har man valt att återvända till ett äldre 
gravfält från tidigare delar av järnåldern och återigen börjat begrava människor där under 800-
talet. Det intressanta här är att A1 har placerats ovanpå stensättningar från äldre järnåldern. Det 
finns därför ett behov av att se närmare på hela högens byggnationshistoria och inte enbart på 
den yngre korsformationen med skelettgravar i stenkistor som tillkommit senare. Det är också 
mycket möjligt att den plundring som Gunnar Andersson omnämner inte var slentrianmässig 
utan att man hade full koll på vad och/eller vem som hade begravts just i den östra korsarmen 
som har störts betydligt mer än resterande delar av stenkistformationen. Nu när flera likadana 
anläggningar har framkommit på flera av gravfälten i Valsta, finns även ett behov av sätta in A1 i 
ett större sammanhang. Intressant är också att jämföra händelseutvecklingen i A1 med den i G57 
i Lilla Ullevi. De uppvisar en hel del likheter: 

1. Äldre brandgravar anläggs på platsen med egna överbyggnader. 

2. En ytterligare begravning sker. 

 I Valsta anläggs ett brandlager ovanpå de äldre gravarna. 

 I Lilla Ullevi har två skelettgravar anlagts ovanpå de äldre gravarna. 

3. Det finns ytterligare en gravläggningsfas i anläggningen som är yngre 

än de båda andra. I samband med detta byggs överbyggnaderna ut och får ett mer 

monumentalt uttryck. 

 I Valsta anläggs stenkistor med skelettbegravningar i ett kors. 

 I Lilla Ullevi anläggs ytterligare en skelettgrav ovanpå de två äldre. 

4. Någon/några öppnar vid ett senare tillfälle upp graven av någon or-

sak. Det är mycket möjligt att detta görs för att flytta den/de döda som begravts sist. 

Kanske för att flytta hen/dem till kyrkogården som ett sätt att legitimera att begrav-

ningar på kyrkogårdar kan göras. 

Kristnandet utgörs av ett väldigt stort forskningsfält med en lång tradition. Även denna är 
präglad av ett kolonialt perspektiv (Terra Nullius) där skapandet av binära oppositioner som kris-
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tet och hedniskt förefaller ha resulterat i en oförmåga att se problematiken och dynamiken i tids-
perioden och det arkeologiska materialet. Det finns ofta en tendens till att läsa historien bakläng-
es. Förmodligen till stor del p.g.a. den fokusering som finns på skriftliga källor, särskilt de som 
skrevs av den tyska kyrkan som bedrev mission i området under den aktuella tidsperioden. Detta 
har lett till en fokusering på ”det kristna” och att fördomar och stereotyper har skapats utifrån 
kyrklig retorik och propaganda. Fördomar som man, baserat på hur rapporterna ser ut och är 
upplagda, verkar söka bekräfta varför det arkeologiska materialet oftast får stå tillbaka. 

Att frångå Terra Nullius och att börja betrakta materialet utifrån de andra två kategorier som 
Chris Gosden använder (Främst Middle Ground, men även Colonialism within a shared cultural 
mileu.) leder till en bild av ett mer dynamiskt skede. Detta blir särskilt tydligt när det kommer till 
den strikta uppdelning som ofta görs mellan brand- och skelettgravar och tron att det utifrån 
begängelseformen går att säga något om de dödas religiösa tillhörighet. Det bör med andra ord 
inte vara forskningens huvudsakliga fokus att avgöra vilka gravar som är kristna respektive hed-
niska. Detta är inte möjligt förrän kyrkan får en starkare maktposition och således ges utrymme 
för sin propaganda. Istället bör den arkeologiska kristnandeforskningen utgå från i första hand 
vad det arkeologiska materialet säger för att undvika att fördomar och stereotyper stabiliseras och 
att ”allmänna sanningar” skapas och bevaras. 
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Sammanfattning 

Kristnandet av Skandinavien handlar inte särskilt mycket om religion eller trosuppfattning utan 
om förändringar i sociala strukturer och maktstrukturer. Att betrakta utvecklingen som ett kolo-
nialt sammanhang ligger därför nära till hands och många gör det omedvetet. 

Ett av de arkeologiska material där det går att se den mest tydliga förändringen är gravarna. De 
präglas mycket av en blandning av äldre (hedniska) traditioner och nyare (kristna) traditioner och 
mycket av forskningen har ägnats åt att bända upp dessa element och försöka att tillskriva gra-
varna och de döda antingen den ena eller andra gruppen. Detta har lett till att samma frågor, 
tolkningar och slutsatser om gravskickets förändring under perioden ständigt upprepas, vilket har 
fått konsekvenser för bl.a. uppdragsarkeologin. 

Ett kolonialt sammanhang har ofta använts inom kristnandeforskningen även om det inte har 
varit explicit uttalat. Detta perspektiv har präglats av kolonialismen som den framstod på 1800-
talet. Om vi istället väljer att betrakta perioden som andra former av kolonialism där skapandet av 
Det andra inte görs på samma sätt får vi en bild av en betydligt mer dynamisk händelseutveckling 
där alla är delaktiga i att skapa ett nytt, medeltida samhälle med grund både i det gamla och det 
nya. 
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