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ABSTRACT
Karlenby, L. 2011. Stenbärarna. Kult och rituell praktik i skandinavisk bronsålder. Occasional
Papers in Archaeology 55. 308 pp. Uppsala. ISSN 1100-6358, ISBN 978-91-506-2223-2.
The thesis sets out to discuss the Bronze Age cosmology in Scandinavia, based on the results from
the investigations at Nibble outside Enköping in Uppland. The excavations were carried out in
2007 and revealed extensive remains of a ritual place with burials, cult houses and food preparation areas. In addition, hundreds of cupmarks and two ship rock carvings were found. The cult
place was constructed by moving stones around, gathering them into stone settings, stone walls
and heaps of ﬁre-cracked stones. The importance of the stones as cosmological entities is established through this special and deliberate treatment. Nature is transformed into culture. The cult
place was established in connection with the construction of a large stone setting at the top of a
hillock. Cremated and crushed bones of a man had been placed centrally in the construction, and
close by, several cult houses had been erected, complemented by a food preparation area, where
sacriﬁcial meals were prepared and eaten.
In many cases, stone settings and heaps of ﬁre-cracked stones are used in similar manners. At a
settlement site close to the cult place, there was a heap of ﬁre-cracked stones that contained the
cremated bones of a young woman. It had been specially constructed for her burial and contained
layers of coal and ﬁre-cracked stones from several cremation pyres. The border between what is
a burial and what is not is hard to deﬁne. The burnt bones of the dead were handled in much the
same way as the burnt stone. They were burnt and crushed, ground to a powder, and restored to
the earth. The use of stones in connection with ﬁre and water (and smoke) suggests the existence
of a system built on the four elements: stone (earth), ﬁre, water and air. In addition, the existence
of a tripartite universe is suggested. Stone settings (and some of the heaps of ﬁre-cracked stones)
were constructed as portals to the underground, and the smoke from the funeral pyres was the
means of transport to the heaven above. During the Early Bronze Age, the functions of the warrior and the shaman were often carried out by the same individual. During the Late Bronze Age,
however, the functions of the warrior and the shaman seem to have been separated.
The separation of the ritual functions show that a change in ritual practice and cosmology occurred some time in the middle of the Bronze Age. A complete cosmological change was probably not involved, and many older rituals were still carried out in the Late Bronze Age. The relationship between the four elements remained the same, and the treatment of stone in particular
remained unchanged. The connection between stone and bone still prevailed, as did the crushing
and grinding.
Keywords: Bronze Age, cult place, ritual practice, cosmology, divine twins, shaman warrior
Leif Karlenby, Arkeologgruppen AB, Drottninggatan 11, SE 702 10 Örebro, Sweden
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FÖRORD
Från början var tanken att detta skulle bli en sammanslagningsavhandling,
men under arbetet har tillkommit så mycket nyskriven text och så har de
äldre texterna omarbetats i så pass stor omfattning att det inte längre går
att beskriva avhandlingen med det begreppet. Själv har jag hela tiden föredragit begreppet ”sammanblandningsavhandling”. Det beskriver på ett
bättre sätt både textens karaktär och dess sammansättning. Gammalt och
nytt har blandats till en helt annan berättelse än den som jag utgick ifrån
att jag skulle skriva.
Det har gått lång tid sedan jag skrev in mig på forskarutblidningen. Sedan
dess har jag arbetat med uppdragsarkeologi och det har tagit mycket av min
tid. Därför dröjde det innan jag tog mig tid att börja försöka skriva någonting. Det som behövdes var ett ämne, när jag väl fått det blev resultatet en licenciatavhandling. Emellertid kände jag att jag ändå ville försöka mig på en
doktorsavhandling. Det dröjde till år 2007 innan ett nytt ämne dök upp. Då
deltog jag i undersökningarna vid Nibble utanför Enköping. Det stod ganska
snart klart för oss att det som kom fram i Nibble skulle komma att förändra
uppfattningen av bronsåldern och dess kosmologi. Under rapportarbetet växte en bild fram av en värld där kult och rituell praktik rörde sig kring berget
och stenen. Man hade ﬂyttat omkring stora stenblock och ordnat landskapet
efter sina behov och önskemål. Därav avhandlingens titel ”Stenbärarna”.
Eftersom avhandlingen utgår från och bygger på resultaten av undersökningarna i Nibble är det självklart att rapporten ofta återkommer i referenserna. På grund av att rapporten inte var färdig när manus till avhandlingen skulle skickas till tryck, har det inte varit möjligt att ange sidhänvisning till rapporttexten. Till rapporten hänvisas därför endast – in press. I
övrigt bör påpekas att ﬁgurerna 1-30 hatats ur nibblerapporten eller från
det bildmaterial som togs fram i samband med rapportarbetet.
Arbetet med avhandlingen påbörjades i samband med min uppsägning
från Riksantikvarieämbetet, UV och de första raderna på det som nu blivit
kapitel 6 skrev jag under julen 2009. Avhandlingen har därefter följt mig i
vardagen och på lediga stunder vid sidan av uppbyggnaden av Arkeologgruppen AB. Mina kollegor Helmut Bergold, Ebba Knabe och Annica Ramström har varit till stor hjälp genom att stödja och uppmuntra mig och ge
mig utrymme att slutföra arbetet. Ett stort tack mina vänner!
I arbetet med denna text har ett stort antal personer funnits runt mig
och i olika omfattning haft betydelse för att jag slutligen har kunnat lägga
fram avhandlingen. I högsta grad gäller detta min handledare Anders Kaliff som med stort personligt engagemang har lotsat mig åt rätt håll och som
hela tiden fått mig att känna optimism inför sannolikheten att avhandlingen skulle bli av. Jag vill också tacka min biträdande handledare Joakim
Goldhahn som också engagerat sig i min text och lämnat många skarpa och
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insiktsfulla kommentarer i samband med genomläsning av texten. Anders
och Joakim har också varit engagerade diskussionsparter över åren och
dessutom goda vänner.
Ett stort tack går naturligtvis också till alla medverkande vid nibbleundersökningarna, inte minst till mina två medansvariga vid Magnus Artursson och Fredrik Larsson. Under många månader kämpade vi för att ro projektet i hamn, först i fält och därefter med att få rapporten klar. Tyvärr var
jag ju av kända skäl tvungen att lämna rapportarbetet år 2010, men fram
till dess var det en spännande process där vi i diskussioner och texter såg
en hel värld växa fram. Det var en givande tid som jag ser tillbaka på med
glädje och den utgör ju också förutsättningen för denna avhandling.
Det ﬁnns också andra vänner som genom åren deltagit i samtalet om
bronsålder som jag vill framföra ett tack till: Katty Hauptman Wahlgren,
Eva Hjärthner-Holdar, Johan Ling, Per Nilsson, Susanne Thedéen, Helena
Victor. Den pågående debatten har varit grunden i en samtida bronsåldersforskning som vi alla varit del av.
Eva förtjänar också ett alldeles eget tack. Under många år arbetade vi
som kollegor vid UV Uppsala och det gemensamma intresset kring bronsålder och östliga kontakter innebar ett par resor i öst som vidgade vyerna.
Ett stort tack riktar jag också till Ola Kyhlberg och Christian Isendahl
för genomläsning av mitt manus i ett långt ifrån färdigt stadium. Båda lade
ner stort arbete på att kommentera form och innehåll, något som betydligt
kom att förbättra min text.
Tack också till Thomas Hansson som så förtjänstfullt har gjort lay-out
och omslag till denna avhandling. Då det – naturligtvis – blev lite kort om
tid mellan avslutat manus och tidpunkt för spikning, ställde han upp och
gjorde arbetet trots ett späckat schema och stundande semester. Thomas
och jag har samarbetat om andra projekt genom åren och detta har alltid
varit lika roligt och givande med ett utmärkt resultat i slutänden. Det gläder mig att det också denna gång slutat i en bra produkt.
Med kort varsel översatte Elisabet Green texten till avhandlingens summary och språkgranskade abstract. Jag är mycket tacksam för detta och
hur snabbt det gick.
Jag vill gärna tacka alla mina kollegor under åren, först vid UV Uppsala och sedan vid UV Bergslagen. Det är ju den arbetsmiljö som vi tillsammans skapade som gjorde det roligt att jobba med arkeologi under alla dessa år. Slutligen vill jag rikta ett tack till Johanna Bergqvist som övertygade
mig om att sätta igång med avhandlingsarbetet igen.
Ett tack riktas till Berit Wallenbergs stiftelse och Rydebergs fond som
båda bidragit till tryckningen.
Visby i midsommartid 2011
Leif Karlenby
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PROLOG
Hällbilden vid Fossum (Tanum 255, se bilaga) utgör en av de mer imponerande exemplen på hällkonst från Bohuslän genom sin bildrikedom och
sammanhållna struktur. Genom bildernas enhetliga stil kan man föreställa
sig att det rör sig om en berättelse, att det bland alla de till synes slumpvis
placerade ﬁgurerna utspelar sig en historia som någon tyckt vara så viktig
att den borde huggas in i berget.
Berättelsen tar sin början i den ”tablå” som ligger några meter öster om
huvudytan (ﬁgur 39). Här ser vi de båda bröderna invid en cirkelﬁgur, med
höjda yxor och erektioner. Båda männen är vända åt vänster, eftersom de
hör till början av berättelsen. Senare i historien är alla vända åt höger (angående betydelsen av ﬁgurernas riktning, se Hauptman Wahlgren 2002:
182ff). Det framstår som tydligt att det ﬁnns någon form av relation mellan
de två männen och den runda ﬁguren. Berättelsen blir också logisk om den
börjar till höger på hällen, här ﬁnner vi en slags vinjett och en avslutning
(som vi återkommer till). Den cirkelformade ﬁguren kan representera solen,
men i vilket förhållande står de två männen till den? I den indoeuropeiska
mytologin var tvillingarna söner till himlens gud (fader) och moder jord.
Solen var deras syster (West 2008:191).
Männens uppträdande, med yxor, svärd och resta kön betyder inte att
de beﬁnner sig i en duell eller envig, i alla fall inte vid det här stadiet av berättelsen. De står ju vända åt samma håll och därmed är duell uteslutet.
Man har avbildat dem som krigare och virila män för att visa deras makt
och styrka. De är unga, starka och fyllda av livskraft. Attributen är ikonograﬁska representanter för egenskaper, snarare än faktiska avbildningar av
kåta yxmördare.
Efter tablå 1, mötet med eller skapandet av solen, förvandlar sig bröderna till en fantasiﬁgur, ett missfoster från en annan värld och far ner i underjorden (eller möjligen ner till jorden). De två gudarna i indoeuropeisk tradition kunde anta många skepnader (West 2008:263). Här ser vi ett klart shamanistiskt drag. På plats efter resan från solen, inväntar de en båttransport
över till människornas värld. Det kan vara förvirrande att det är tre män på
bilden, men notera att den tredje mannen står vänd åt höger och alltså tillhör den senare delen av berättelsen. De tre männen är försedda med varsin
hund, möjligen en symbol för jägaren (är det jakt de skall lära människorna?). Den högervände mannens hund är vänd åt vänster som för att knyta
an till början av historien.
Nästa scen föreställer de två männen ombord på en båt med många besättningsmän. De reser ståndsmässigt och deras poser och attribut talar
fortsättningsvis maktens och styrkans språk. Det två tvillingbröderna i indoeuropeisk religion reste till sjöss i ett stort skepp med ett hundra åror
9
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(West 2008:264: se även Ling 2008, angående stora skeppsbilder). Efter en
(lång?) resa närmar man sig människornas land. De första tecknen på detta är betande boskap längs stranden. Båtarna glider långt in i människornas värld, kanske på en å eller älv. Resan har gått från en zon i en annan
verklighet över ett tomt område, ett hav som en slags transitionell zon, in i
människornas värld. Notera att zonpassagen skett i det horisontella planet.
De två männen beﬁnner sig i en slags undre värld. Hela ytan är uppdelad i
nio delar av sprickor i berget (Milstreu & Prøhl 1999:72). Det förefaller
som om varje ”ruta” som bildas motsvarar en zon i ett universum bestående av olika världar, dit endast gudar (och shamaner?) kan resa. Kosmos delas på hällen in i tre delar, både horisontellt och vertikalt.
Strax intill de anländande skeppen ﬁnns en samling med ytterligare fem
skepp, som inte riktigt verkar passa in i handlingen. Jag föreställer mig att
deras funktion är att att upplysa oss om ett tidsförlopp, som förmodligen
har varit av betydelse. Exakt när detta skall läsas i berättelsen är inte klart,
men på något vis är ”kalenderns” placering i förhållande till de anländande skeppen sådan, att det känns som om det är nu den ska läsas. Skeppen
är dessutom alla utom ett vända åt vänster och hör alltså till den första
halvan av berättelsen, den del som inträffar innan de två tvillingarna träffar människorna. Kalendern består av fyra under varandra placerade skepp,
samt ett femte, något åt sidan placerat och åt höger vänt skepp. Placerat invid var av de fem skeppen ﬁnns en skålgrop. Invid förstäven på det översta
skeppet ﬁnns en skålgrop, vid nästa skepp är en skålgrop placerad över båten midskepps och det tredje har en skålgrop invid akterstäven och det fjärde har en skålgrop placerad under aktern, invid rodret. Det femte, åt höger
vända skeppet har en skålgrop rakt under kölen. Att förknippa skålgroparna med solen är väl inte allt för vågat och att tänka sig att bildsviten visar
solens gång över himlen från morgon till kväll och att bildsviten avslutas
med att natten inträtt torde vara en naturlig följd av soltolkningen. Skeppskalendern skulle alltså ange ett dygn. Vad tidsangivelsen syftar på i historien är dock oklart. Det kan vara en angivelse av hur lång tid det tog för de
två tvillingarna att resa från ”himlen” (hinsides) till människornas värld.
Ovanför skeppskalendern och de anländande båtarna existerar ett veritabelt kaos. Massor av ﬁgurer, vända åt både vänster och höger, djur och
människor och de stora tvillingarna som markeras genom sina manliga organ och vapen. Runt dem ﬁnns vad man skulle vilja tolka som vanliga
människor. Där ﬁnns till och med en kvinna! Hon beﬁnner sig i utkanten
av scenen, till vänster, men man får otvivelaktigt en känsla av att hon har
en viktig roll i historien för trots sin relativa litenhet är hon mycket framträdande. Den röriga scenen berättar ﬂera historier samtidigt och bland
händelserna ﬁnns många interaktioner mellan människor och mellan människor och djur, varför berättaren just här inte kunnat hålla kvar vid det
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berättartekniska greppet att vända ﬁgurerna åt vänster eller höger beroende på om de ingår i historiens början eller avslutning. Det ﬁnns ändock en
logik i detta då vi ju nu beﬁnner oss i mitten av berättelsen, då man kan
tänka sig att man både vänder sig åt vänster och höger. Dramatiken är också som störst i detta moment, då det är här avgörandet sker. Hela bildsviten
leder fram till denna scen. Detta är en scen som skulle kunna stå för sig
själv, då säkert många kände till historien och snabbt kunde avgöra vilken
berättelse det rörde sig om och dess signiﬁkans i föreställningsvärlden, alltså en bild som genom association hänvisar till berättelsen. Motiv från scenen ﬁnns också representerade på andra hällbilder, till exempel ﬁnns liknande stridsscener på den stora hällen i Vitlycke.
En händelse som man snabbt kan urskilja är att ﬂera av aktörerna ägnar
sig åt jakt. Tvillingarnas identiﬁkation som jägare tidigare i berättelsen får
här sin förklaring. En sannolik utveckling av historien är att de rest till jorden för att lära människorna jaga, kanske också andra färdigheter som de
kan behöva: göra upp eld, odla och sköta boskap. Det verkar som också
rent rituella och ceremoniella färdigheter lärs ut (se dansarna och ”svinhetsningen”).
En för berättelsen central scen utspelar sig lite i skymundan, inne bland
jaktscenerna. Till vänster står en man vänd åt höger. Han har svärd och fallos och bör kunna vara den ene av tvillingarna. Bakifrån smyger han sig på
en man som står till höger i scenen. Han har pilbågen skjutberedd. Är detta ett lönnmord? Kan det vara den andre tvillingbrodern som blir skjuten?
Är det här som kvinnan kommer in? Hon hejar på krigarna i nästa (eller föregående) scen och kan ju på något sätt ha kommit att så split mellan bröderna. Det är svårt att uttala sig om men historier med brodermord är vanliga i mytologiska texter inom religioner från hela världen. Det är bara att
tänka på vad som hände mellan Kain och Abel i bibeln.
Scenen som föreställer en strid, ligger strax ovanför jaktscenen och brodermordet. Det kan röra sig om ett reellt slag med många deltagare. Figurerna har olika roller eller uppgifter. Längst till vänster ﬁnner vi kvinnan,
dansande eller helt enkelt uppmuntrande krigarna. Strax ovanför henne har
vi två ﬁgurer, som synbarligen blåser i lurar. Kallar de till strid? De två lurblåsarna är vända mot varandra, så det kan också röra sig om en utmaning,
en musikalisk duell som föregår själva striden. Den centrala scenen visar
själva striden, fyra män är vända åt höger och förefaller strida mot den ensamme mannen vänd mot vänster. Längst till höger står ytterligare en man
vänd mot vänster men han verkar snarare iaktta striden än delta i den. Möjligen är det den kvarvarande tvillingen som avlägsnat sig från människornas värld, han är avskild från dessa av två sprickor som kan markera gränsen mellan jorden och himlen. I denna övergångszon ﬁnner vi också de religiösa riterna, dansen och svinhetsningen. Är deras placering i en liminal
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zon en illustration av ritens trancenderande karaktär? Har tvillingarna också lärt människorna krigets konst? Förhärligandet av krigaren är framträdande inte bara i hällbilderna utan också i gravkulten och i föremål både
från gravar och offer.
Eftersom det förefaller som om berättelsen följer en medsols rörelse över
hällen, torde stridsscenen komma efter jakten och mordet. Det ﬁnns dock
även en motsolsrörelse i berättelsen och den rör den döde broderns färd till
underjorden, som placerats under huvudscenen och under en spricka i hällen som fungerar som en gräns mellan människornas värld och de dödas
värld. Det är ett fullt rimligt berättartekniskt knep att färden till dödsriket
går motsols, till skillnad från allt som har med livet att göra. Nattens skepp
i kalendern seglar ju också åt fel håll!
I vilken ordning scenerna i den centrala tablån skall läsas är inte alldeles klart, men det är tveklöst så att den ene brodern dödar den andre. Fortsättningen kan sedan läsas både ovanför och nedanför centralscenen. Undertill rör sig ett följe med falliska män. En mindre ﬁgur i den vänstra gruppen saknar både svärd och fallos och hotas bakifrån av en man med en yxa.
Är det ett offer, en dödad ﬁende? Den mittersta mannen i den högra gruppen saknar yxa, men är fallisk och äger ett svärd, som de övriga. Hans ben
har på ett märkligt sätt hakats upp på svärdet. Kan det visa på en skada, en
dödsorsak? Kan det vara så att han fått ett spjut i höften (se Goldhahn
2009:24ff). Är avsaknaden av yxan ett symboliskt tecken på att han är död,
ej stridande mer. Mycket talar dock för att färden går till underjorden. Där
intar den ene tvillingen sin plats som dess gudom, den andre blir istället
himlens gud. Detta är en historia som återkommer i olika indoeuropeiska
skapelsemyter (inte sällan i samband med just brodermord).
Den andre, lyckosamme tvillingen tar sig i stället med en armada skepp
över himlen tillbaka till den övre världen, där han blir himlens gud. Återigen anknyter detta till den mytiska berättelsen om brödramordet. I den sista scenen ser vi hur den ensamme brodern har återvänt, vänd åt höger, men
hans hund vänder mot vänster och anknyter därigenom till början av berättelsen.
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1. INTRODUKTION
1.1 Till att börja med
Följande avhandling skall utifrån resultaten från undersökningen i Nibble,
Tillinge socken, Uppland, studera bronsålderns kult, rituella praktiker och
dess kosmologi samt de möjliga förändringar dessa kan ha genomgått. Nibble kommer att utgöra basen men jämförs därefter med ett ﬂertal liknande
platser från främst mellansverige, men också Skåne, Värmland och Bohuslän. Det som utgör grunden för diskussionerna kring kult och rituell praktik
är det speciella förhållande som man under bronsålder förefaller ha haft till
stenen. Man har ﬂyttat omkring stora block och man har byggt monument
av sten, man har bränt stenen och begravt den, man har även hamrat in bilder i stenen. Likheterna i behandlingen av lämningarna efter de döda och
den brända stenen är påtagliga, men hur ska man förstå detta?
Som teoretisk metod kommer jag att använda den s k ”Actor Network
Theory” (ANT) samt det närbesläktade begreppet rhizom, som skapades
av Giles Deleuze och Félix Guattari. Detta betecknar också ett slags nätverk och är ett alternativ till den form av dualistiskt tänkande som har kännetecknat modernismen.
Den arkeologiska undersökningen kom till som en följd av att Vägverket
planerade att bygga en ny sträckning av E18 mellan Enköping och Sagån.
Efter utredningar mellan åren 1993 och 2005 kunde en förundersökning
göras av ytan sistnämnda år (Larsson & Seiler 2005). Resultaten av denna
visade att området till stora delar täcktes av en boplats och ett förmodat
gravfält. I området fanns också ganska omfattande lämningar efter ett hägnadssystem och där påträffades nya fynd av hällbilder. Under 1500- och
1600-talet fanns en torpetablering i området, förmodligen en av de odlingar som etablerades i stor skala under denna period som en följd av en treårig skattebefrielse för nyetableringar. Under år 2007 genomfördes en slutundersökning och sammanlagt över 40 000 m² frilades och undersöktes. De
bronsålderstida lämningarna täckte en yta på cirka 20 000 m² (Artursson
m. ﬂ. In press).
Fornlämningen var belägen på nordsluttningen av ett större impediment
väster om Enköping och norr om lerslätten invid Mälaren. Gravarna med
tillhörande kultplats var belägna på tre kullar, delvis bestående av berg i
dagen och delvis av moränavlagringar. Terrängen var mycket blockrik och
detta hade man utnyttjat i konstruktionen av gravarna. Man hade dessutom ﬂyttat omkring blocken i ett slags försök att anpassa naturen efter särskilda önskemål eller förutsättningar. Mellan impedimenten fanns en
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Figur 1. Flygbild över Nibbleundersökningen längs med E18:s sträckning, mot öster.
Aerial photography courtesy of www.ﬂygfoto.com
Figure 1. Aerial image of the Nibble investigation along the stretch of E18, facing east.
Aerial photography courtesy of www.ﬂygfoto.com
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lerslätt som innehöll ﬂera hus från bronsålder och ett gårdsläge som daterades till folkvandringstid. Där fanns också en till skärvstenshög förklädd
grav (vad som nu är en grav och vad som är en skärvstenshög).
Lämningarna har i huvudsak daterats till bronsålder. De tidigaste 14Canalyserna pekar på en etablering av platsen kring 1600 f. Kr. (Artursson
m. ﬂ. In press). Huvuddelen av aktiviteterna på det centrala impedimentet
har dock inträffat under bronsålderns sista århundrade, även om en hel del
aktiviteter försiggått där även tidigare. Den centrala stensättningen (A211)
har anlagts ovanpå sex stycken äldre begravningar från perioden 1400-talet till 900-talet f. Kr. Stensättningen anlades någon gång efter 700 f. Kr.
Andra stensättningar var spridda över området. De var daterade till perioden mellan de äldre och yngre begravningarna i A211. De sista begravningarna i området, liksom bebyggelselämningarna, dateras till 300-talet f. Kr.
Dessa aktiviteter åtskildes från de tidigare, bronsålderstida begravningarna
av en upp emot 200 år lång ödeperiod och att man återvänt beror förmodligen på att man känt till de gamla gravarna, särskilt då den stora stensättningen. En sekundär begravning i denna från förromersk järnålder utnyttjar den gamla graven. Den förromerska närvaron var dock kortvarig och
därefter var platsen öde länge. Området söder om undersökningsytan är
stort och innehåller ett ﬂertal gravar, varför det är möjligt att det uppehåll
som vi kunnat notera inom grävningsområdet inte behöver ha existerat om
man ser till ett större område. Uppehållet är dock tydligt i området kring
den stora stensättningen, så även om begravningar skett söder ut har just
denna yta lämnats öde. Undersökningar har genomförts på en plats i öster,
där gravar och ett kultområde påträffades invid Ullbrobäcken. Dessa har
daterats till förromersk järnålder (Price 1995).
Sammanlagt påträffades 16 begravningar. Åtta av dem fanns i den stora, centrala stensättningen på mittimpedimentet, övriga låg under mer eller
mindre framträdande stenkonstruktioner. En stensättning på (A260) det
västliga impedimentet hade anlagts intill en kultbyggnad, som tolkas som
ett hus för förvaring av den döde före kremering och begravning. En ränna
i en av husets väggar har tolkats som en rökgång och att huset använts för
bevarandeåtgärder av kroppen, att den rökts för längre hållbarhet (Artursson m. ﬂ. In press). Det skulle kunna innebära att den döde, innan han slutligen brändes, har legat på ”lit-de-parade” under lång tid. 14C -dateringarna från huset och graven antyder upp emot 100 år.
Till den centrala stensättningen på det högsta, mittersta impedimentet
fanns också en kultplats, där ﬂera hus med rituell funktion påträffades. I
anslutning till dessa fanns också en omfattande matlagningsplats. Bland
annat fanns en iordningställd stek- eller grillplats för tillredning av hela eller större delar av djur och en tillika stor kokgrop. Dessa låg i och i anslutning till ett av kulthusen.
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Det mest framträdande kulthuset hade en vägg och gavel som konstruerats med en rad av syllstenar. Invid denna vägg var ett större stenblock placerat som förmodligen fungerat som altare i huset. På dess översida fanns
en svagt fördjupad, slät yta som utgjorde ”underliggaren” till en malsten. I
golvytan runt stenen fanns mycket säd och brända ben av får och människa, något som antyder att malstenen kan ha använts både till att mala säd
och att krossa/mala brända ben.
Hällbilderna som påträffades vid inventering, utredning, för- och slutundersökning var tydligt knutna till det centrala kultområdet på det största impedimentet. Där fanns ett ﬂertal skålgropsförekomster som tillsammans med stenhägnader omgärdade själva kultplatsen. Den centrala stensättningen omgavs på norra och östra sidan av ﬂera stråk med skålgropar.
Två skeppsbilder fanns också i området, i den norra sluttningen ned mot en
sank dalgång. Ett rumsligt samband mellan grav, kultplats och hällbildstradition är tydligt, och det torde därmed vara möjligt att även datera de rena
skålgropsförekomsterna till slutet av bronsåldern. Ett stenblock med 53
skålgropar är särskilt intressant, då det har pallats upp på mindre stenar så
att ett dovt ljud bildades då man slog på den. Ljudet från tillverkningen av
skålgroparna måste ha varit suggestivt. Blockets placering verkar också ha
något med vår- och höstdagjämning att göra. Vid vår- respektive höstdagjämning sken solen rakt in under stenen klockan åtta på morgonen. Stenen
var dessutom placerad i förlängningen av mittlinjen genom kulthuset med
altaret. Arkeologen Fredrik Larsson som deltog i undersökningarna av
Nibble har föreslagit att kultplatsen användes vid årstidsbundna högtider
som föranleddes av sådd och skörd (Artursson m. ﬂ. In press.).
Väster om gravarna och kultområdet på det centrala impedimentet fanns
en boplatsyta. Denna täckte ﬂera tusentals kvadratmeter och sträckte sig
utanför undersökningsområdet i söder. Den del som avbanades innehöll
lämningar från äldre bronsålder, yngre bronsålder, förromersk järnålder
och folkvandringstid. Fem hus fanns på platsen, varav ett var från äldre
bronsålder, två från yngre bronsålder, ett från förromersk järnålder och ett
från folkvandringstid. De två husen från yngre bronsålder hade nära geograﬁsk och funktionell närhet till en skärvstenshög (A10), som vid undersökning visade sig innehålla en begravning. I botten av skärvstenshögen
fanns en spirallagd stensättning som antyder att högen snarare har haft en
kultisk funktion än en rent praktisk som ”sophög”.
Den folkvandringstida gården bestod av ett 25 meter långt hus av klassisk treskeppig modell. Till detta fanns två på varandra följande mindre
byggnader som anlagts på den tidigare kultplatsen på det centrala impedimentet. Husens storlek och läget i upphöjd terräng talar för att det kan röra
sig om ekonomibyggnader. Bebyggelsen från denna period av förhistorien
har varit kortvarig. Det ﬁnns bara en byggnadsperiod och dateringarna
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visar på en bebyggelse på platsen under kanske maximalt 100 år. Därefter
är platsen öde fram till torpbebyggelsen under 1500- och 1600-talen.
Efter det att platsen övergavs vid inledningen av förromersk järnålder
var den öde i nästan 1000 år. Bortsett från en kortare folkvandringstida
bebyggelse och ett kortare nedslag av bebyggelse under tidighistorisk tid
har platsen hamnat i utmarken. Vart efter som havet har dragit sig tillbaka och blottat den vida lerslätten i söder har också bygdens centrum kommit att koncentreras dit. Alldeles övergiven har platsen ändå inte varit.
Långt fram i tiden har den märkliga skålgropsstenen varit i bruk. Man har
offrat mynt i den för att bota sjukdomar (Åmark 1956). Vid undersökningen fann vi mynt med en spridning från drottning Kristinas tid och fram till
1953.
Efter att ha presenterat Nibble ska vi nu se närmare på den teoretiska utgångspunkten. Jag har uppfostrats i en positivistisk omgivning; jag har utbildats i en traditionell/processuell miljö. Med tiden har forskningen förändrats och nuförtiden kännetecknas miljön av en relativistisk hållning. Ju
mer jag har lärt mig, ju mer jag har läst, desto tydligare har mitt ställningstagande för ett relativistiskt synsätt blivit. Dessa läror har förändrat den vetenskapliga metodiken, men de har inte gjort den överﬂödig. Den vanliga
tolkningen av Paul Feyerabends Anything goes är en allvarlig feltolkning.
Vad han faktiskt skrev var att om vi framhärdar i att upprätthålla den ”vetenskapliga sanningen” som enda möjliga väg, måste vi acceptera att anything goes är den enda möjliga konsekvensen: ”To those who look at the rich
material provided by history, and who are not intent on impoverishing it
in order to please their lower instincts, their craving for intellectual security in the form of clarity, precision, ’objectivity’, ’truth’, it will become clear
that there is only one priciple that can be defended under all cicumstances
and in all stages of human development. It is the principle: Anything
goes.”(Feyerabend 1993:18 f) Det var alltså inte en princip som han själv
omfattade utan han menade att man som rationalist eller positivist måste
komma till denna slutsats om man tar med historien i beräkningen, därför
att det inom vetenskapshistorien ﬁnns otaliga exempel på att man uppnått
nya resultat genom att bryta mot god vetenskaplig sed och tradition. Feyerabend exempliﬁerar detta själv med Gallileis forskningar kring gravitationen och kring planeterna, där han bröt mot gällande vetenskapliga praxis
(1993).

1.2 Actor Network Theory och landskapet
”Actor Network Theory” (A.N.T.), teorin eller snarare metoden (Latour
2005:20), presenterades första gången på tidigt 80-tal och kom snabbt att
17

1. I NTRO DU K TI ON

bilda skola. Man förkortade den ANT, ett begrepp som gav den en särskilt
institutionell prägel, något som de ursprungliga skaparna inte var helt bekväma med (a.a.).
Actor Network Theory kan sägas utgöra en slags materialitetens semiotik (Law 2005:4). I princip kan man säga att teorin vidkänns det faktum att
allt skapas i relation till allt annat (a.a.). Istället för att se allting som motsatspar, t. ex natur-kultur, hävdar man att allt händer mellan de två ytterligheterna och allt kan inkluderas i ett nätverk som aktörer (Olsen 2003:98).
En liknande tanke är konceptet rhizom, som används för att beskriva nätverkets struktur och hur saker hänger ihop, nätverk istället för binära motsatspar. Deleuze och Guattari, som skapade begreppet, ställde också upp
ett motsatt begrepp, som beskrev just binära och dualistiska sätt att tänka:
arborescent (Deleuze & Guattari 2004:23).
Traditionellt har arkeologin varit upplagd enligt idéer kring binära motsatspar, men lämpar sig egentligen bättre för rhizomiskt tänkande eller i linje med ANT, då allt vi har är materialitet i form av fynd och anläggningar,
saker och föremål som samspelar i att förmedla oss kunskaper om sin tid.
Det är just det gemensamma intrycket som sakerna ger tillsammans som
möjliggör för oss att tolka det vi ser. De har en gång fungerat som aktörer i
ett förgånget nätverk och kan igen fungera som aktörer i vårt nätverk. Förhoppningsvis för de över ögonblick av det gamla nätverket till vårt, så att
de delvis kommer att spegla varandra.
Nätverk som skapats genom åren har också bidragit till att det landskap
vi idag har omkring oss har uppstått. I princip är landskapet det fysiska uttrycket för historiska nätverk. Det är av stor betydelse hur man förhåller sig
till landskapet. Det är först under senare tid som forskningen kring detta
har börjat problematiseras på ett sätt som gör att man har möjlighet att förhålla sig till fornlämningarnas plats både i dagens och i dåtidens landskap,
deras plats i respektive värld och hur hur dessa världar förändrats över tid.
Den engelske historikern David Lowenthal skrev för över 20 år sedan en
bok som hette ”The past is a foreign country” (Lowenthal 1985). Med detta ville han framhålla att det inte är möjligt att närma sig historien och tro
att man skall känna igen sig. Vi är lika bortkomna i vår egen historia som
vi är i ett främmande land. Historien är för evigt förpassad till en plats dit
det är svårt, om ens möjligt, att nå. Vi kan endast få information om historien genom tillfälliga bilder, som om någon sporadiskt sände oss vykort
från ett främmande land. Men detta främmande land är också ett osynligt
land som ﬁnns runt omkring oss, som ﬁnns under oss. När vi idag reser
längs en modern väg i hög hastighet reagerar vi inte särskilt på det landskap
som passerar förbi. Vi ser de gamla vanliga åkrarna och gärdena, vi ser dem
omgivna av barrskogar och vi ser de röda stugorna precis som vi förväntar
oss att göra. Landskapet berättar för oss, det ger oss ett meddelande: ”Detta
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är landet, så ser det ut, ett typiskt landskap i Mälardalen, åkrarna på leran
mellan skogsklädda åsryggar och bergpartier.” Men den text som landskapet ger oss att läsa innehåller också en mängd information som inte framträder omedelbart. Vår tolkning av landskapet är inte alltid ordagrann då
den styrs av våra värderingar, förväntningar och projektioner. Vi kan bara
se det vi förväntar oss att se, de delar av meddelandet som vi inte har någon
mental beredskap för är inte bara oläsbara, vi uppfattar dem helt enkelt
inte. I landskapet ﬁnns gömt ett annat land. Samhället har vuxit fram under många hundra, ja tusentals, år. Landskapet har en historisk dimension
som inte omedelbart är synlig för oss, då allt vi ser ﬁnns i nuet. Dåtid är nutid i landskapet. Ser man närmare efter skall man ﬁnna att alla detaljer har
en liten historia som de berättar för oss bara vi tar oss tid att lyssna till dem.
Byarna har sina berättelser, kyrkorna sina. Fornlämningarna har sina historier, knappt synliga, ruvande på en dunkelt anad skröna, ﬂyktig som dimman, avlägsen som stjärnorna.
De tillfälliga inblickar vi får i det osynliga landet ger oss inte svar på frågan om bebyggelsens karaktär och tidsställning, inte ens i en så relativt
nära tid som 1600-talet. Arkeologin har möjlighet att lyfta fram bitar som
inte framträder i andra källor. Ett arkeologiskt material är inte diskriminerande på samma sätt. Den fattiges föremål bevaras lika bra i jorden som
den rikes (med det undantaget att den rike har ﬂer föremål och ﬂer föremål
i beständigare material). De delar av historien som inträffade innan det
skrivna ordet kom till vårt land kan endast nås genom arkeologin via den
materiella kulturen och den därmed sammanhängande förändringen av
geologi och natur.
Det osynliga landet kan endast besökas om man tar alla till buds stående medel till hjälp. När vi skapar det osynliga landet blir vi överrumplade
av en ﬂodvåg av intryck, där kronologin inte längre spelar någon roll. Allt
kommer till oss på en gång och på samma plats. Det blir inte enklare av att
endast fragment från olika historiska horisonter har bevarats. Det ackumulerade landskapet är inte lätt att förstå utan en guide, någon som kan strukturera upp det i kronologiska zoner, geograﬁska rum och ideologiska strukturer. Det är här som arkeologen, historikern, botanikern, osteologen eller
vem det nu är som gör jobbet kommer in. Vi ordnar och sorterar, vi klassiﬁcerar och tolkar. Det vi lämnar över till andra är vår bild av det osynliga
landet. Som jag nämnde tidigare; det är svårt eller rent av omöjligt att nå
fram dit, så allt vi egentligen har är ett collage som vi satt ihop av alla dessa spridda vykort.
De två ovan presenterade teorierna kan utmärkt kombineras till en, till ett
förhållningssätt mellan tanken på alltings interrelation och aktörsnätverkets
allomfattande kontaktytor. Detta rimmar väl med uppfattningen av landskapet som en ackumulerad historia (Karlenby 1998c:410; 2005:23f).
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Det ömsesidiga beroendet mellan den materiella kulturen och det sociala livet är ett komplext nätverk av sammanvävda förbindelser, idéer och
värderingar. Ett objekt kan ge mening åt en social situation eller en händelse, i gengäld kan det få mening och betydelse genom den sociala situation
som det beﬁnner sig i. Det är på detta sätt jag vill förstå begreppet ”materialitet”. Det fungerar som ett nätverk, i ett nätverk. Allt och alla erhåller mening genom sin placering i rhizomstrukturen, allt och alla är relaterade till
varandra. Materialiteten är processen bakom alla agenter som arbetar i ett
nätverk.
Bjørnar Olsen påpekar, genom att citera Heidegger, att vi inte är oberoende observatörer av föremål utan berörda användare av saker: ”… in everyday terms, we understand ourselves and our existence by way of the activities we pursue and the things we take care of” (Heidegger 1982:137)”
(Olsen 2003:96)
Vi inte bara förstår oss själva på detta vis, vi skapar oss själva genom världen vi har runt om oss, och vice versa. Vardagliga föremål är aktörer i vår
uppfattning av världen och vi kan inte ta oss utanför denna, därför att vår
upplevelseplattform är vår kropp, som Merleau-Ponty påpekade (2006:177).
Vi är därmed så fysiskt insnärjda i vår egen värld att den har blivit en del av
oss. Inte nog med att vårt intellektuella ”varat-i-världen” skapade världen,
vävde dess trassliga nät, det snärjde oss ohjälpligt för all framtid.
Varje objekt tolkas i en särskild social kontext och det kan ta rollen som
vilken kulturell aktör som helst som vi ger det. Alla ting i materialiteten är
aktörer, men de agerar efter våra instruktioner, genom vår inblandning. För
att förtydliga kan man säga att tingens egenskaper snarare skall ses som reﬂektioner av våra föreställningar, som speglad materialitet, än som deltagare i ett nätverk.
Från denna teoretiska infallsvinkel och de empiriska observationer som
vi gör av vårt arkeologiska material, är det möjligt att sluta sig till vissa speciﬁka och centrala resonemang.
Naturen är per deﬁnition en del av det kulturella landskapet. Den är
kopplad till vår erfarenhet av världen runt oss och håller sin position i vår
materialietetsspegel som en aktör i nätverket.
Landskapet är en representation av de rhizomiska relationerna mellan
natur, kultur och de mänskliga invånarna.
Vår utgångspunkt för vår erfarenhet och upplevelse av världen är vår
kropp, vilket gör oss fångar i vår egen materialitet.
Landskapet är ju både vårt moderna landskap och resterna efter ett antal olika, förgångna landskap. Man kan säga att landskapet är ackumulerat
och har blivit vad det är på grund av det som hänt tidigare, landskapet som
en palimpsest av kontinuerlig och diskontinuerlig närvaro (Balée & Erickson 2006:2). Allt ser vi inte men en hel del ﬁnns kvar som påminnelser om
20

1. I NTRO DU KTION

detta. Gravar och hällbilder till exempel utgör tydliga rester efter tidigare
landskap. Vi placerar dem i vårt landskap för att hävda det. Det handlar
inte om territoriella anspråk eller gränser, utan helt enkelt att inreda och
möblera världen med begripliga företeelser.
Även förr i tiden deﬁnierade man sitt landskap utifrån företeelser, både
naturliga och skapade. Relationen till landskapet byggde dock i första hand
på att det var hävdvunnet. Man relaterade det och gränserna i det till myter om förfäder och till skapelsemyter (Wall 2003:184f).

1.3 Kult, rit, offer och myt
Redan i titeln presenteras två av dessa begrepp och de kommer också att få
en framträdande och viktig roll i den fortsatta texten. I tillägg till dessa har
här förts myten, som är intimt förknippad med de övriga, särskilt då man
talar om dessa i rent religiösa sammanhang. Riten förekommer i alla livets
sammanhang och behöver inte vara förknippad med religionen, de två övriga är starkare bundna till det sakrala. Myten är berättelsen om skapelsen
och därmed i grunden religion.
Ofta använder vi – både inom arkeologin och i vår vardag – dessa begrepp slentrianmässigt och inte sällan felaktigt och misstolkade. Det allvarligaste problemet torde ändå utgöras av det faktum att vi alla har olika uppfattningar om vad de betyder. När vi talar om kult och rit är risken alltså
stor att vi talar förbi varandra och vår förförståelse iscensätter en kommunikationskris. Därför måste här göras ett försök att deﬁniera hur jag använder dessa begrepp och hur den teoretiska grunden ser ut.
Först och främst är det lämpligt att presentera enkla och kortfattade förklaringar som jag hämtat ur Nationalencyklopedins (NE) Internet-upplaga.
Som icke-prenumerant presenteras man för högst tvåradiga förklaringar
och i all sin enkelhet ger de ändå ett begrepp om ordets betydelse, en förståelseriktning.
Kult förklaras som ”religionernas yttre former för gudsdyrkan: ceremonier, offer och bön. I överförd bemärkelse betyder ordet tillbedjan, vördnadsfull dyrkan.”1
Rit förklaras som ”kulthandling, ofta religiös, som förekommer vid ett
speciellt tillfälle. Riter kan även förekomma vid t.ex. nationella högtider
och offentliga eller kulturella manifestationer”2 och ritual förklaras som
”formbunden och institutionaliserad handling med symbolisk innebörd,
särskilt i kulten och i traditionella högtider.”3
1 http://www.ne.se/kult Nationalencyklopedin, hämtad 2011-01-03.
2 http://www.ne.se/rit Nationalencyklopedin, hämtad 2011-01-03.
3 http://www.ne.se/ritual Nationalencyklopedin, hämtad 2011-01-03.
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Offer är en ”kultisk handling varigenom något frambärs åt en gudomlighet, som föda eller som gåva. Offret kan överlämnas på ett altare eller
förtäras i en offermåltid sedan en del överlämnats åt guden.”4
Myt förklaras som ”i religiöst språk en berättelse om ett skeende av
grundläggande betydelse för människans tillvaro och dess mening. Som
exempel kan nämnas myter om världens skapelse och undergång, mänsklighetens tillkomst, dödens och det ondas ursprung samt frälsningen.”5
Med detta kan man naturligtvis inte nöja sig. Det är i sig inte något fel
på deﬁnitionerna, men de är kanske lite generella. Litteraturen i ämnet är
omfattande och åsikterna går gärna isär mellan olika författare. Sambandet mellan begreppen och religionen måste också utredas. Som nämndes
ovan kan åtminstone två av begreppen fungera utanför religionen, men i
det följande är det just det religiösa sammanhanget som kommer att undersökas. Sen är det också betydelsefullt vad vi lägger i begreppet ”religion”.

1.3.1 Begreppen i religionshistoria och antropologi
Religion är inte något som är deﬁnierat inom ﬂertalet mänskliga samhällen.
Man utför sina ”riter” inom sin ”kult” och berättar sina ”myter”, men man
har inget egentligt begrepp för det. Begreppet skapades som ”... a clumsy
process of translation of other peoples´ languages and cultures into categories that Westerners can understand and interpret in terms of their own experience” (Bowie 2006:19f). Mycket generellt kan man deﬁniera religion
som ett trossystem. Den ingår i kosmologin och utgör en viktig och aktiv
del av kosmogonin. Dessa begrepp i sin tur, kan kortfattat beskrivas som en
uppfattning om hur universum fungerar och hur människan och allt annat
passar in i detta (kosmologi), respektive berättelser, myter och teorier om
universums ursprung och om människorna (kosmogoni). (Bowie 2006:108).
Det innebär alltså att viktiga delar i kosmogonin är de begrepp som beskrivs nedan. Särskilt myten tar en central roll genom sina berättelser om
alltings början.
1.3.1.1 Kult

Begreppet är nära förknippat med religiöst utövande. Detta gör det samtidigt till det begrepp som är lättast att deﬁniera. Den beskrivning som citeras
ovan från Nationalencyklopedin är i sig fullt tillräcklig. Även om man i modern tid har givit ordet en överförd betydelse i dyrkan av ﬁlmstjärnor och
popidoler, ändrar det i grunden ingenting i ordets grundläggande betydelse.
4 http://www.ne.se/offer offer. Nationalencyklopedin, hämtad 2011-06-11.
5 http://www.ne.se/my Nationalencyklopedin, hämtad 2011-01-12.
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I överförd bemärkelse kan man ju också hävda att ﬁlm- och popidoler är
gudomar. Kulthandlingar är ändock religionens (eller tillbedjandets) yttre
former. Dessa former ger också goda förutsättningar för materiella spår. I
ceremonier och offer kan både matrester och föremål – likväl som hela
människor eller delar därav – komma att bevaras för eftervärlden. Det är
därför som detta begrepp lyfts fram i denna avhandlings titel. Det är huvudsakligen spåren efter kulten som gjort det möjligt för oss att diskutera
riternas och myternas innehåll – och som en följd religionens utformning.
1.3.1.2 Rit

Utifrån den förklaring som NE ger skulle riten i första hand vara en kulthandling, alltså en del av ett av många uttryck för detta begrepp. Religionshistorikern Catherine Bell har skrivit ﬂer böcker om riter och detta kan väl
möjligen antyda att begreppet innebär större problem än vad som antyds av
den korta formuleringen i NE (Bell 1992, 2009; Insoll 2004:10).
Riter utgör komplexa system som styrs av vissa kännetecknande drag.
De är formella i det att de följer ett fast mönster från gång till gång; de är
också traditionella i det att de är oföränderliga, eller i alla fall betraktas så.
De är också regelstyrda och självförklarande (Insoll 2004:11).
Bell delade in riterna i sex stycken någotsånär allmänt förekommande
typer (Bell 2009:94ff):
– Passageriter (rites de passage)
– Kalenderriter
– Riter kring utbyte och samhörighet
– Helande, utdrivande eller skyddande riter
– Festande, fastande och festivaler
– Politiska riter
Den första av dessa riter är kanske den mest kända. Det är också den rit vi
som arkeologer har störst möjlighet att ﬁnna spår efter. Passageriterna är de
processer man går igenom för att förﬂytta sig från ett tillstånd i livet till ett
annat. Till dessa hör till exempel dop, konﬁrmation och bröllop, men också
riter i samband med dödsfall (Bell 2009:94f). Den andra kategorien innefattar den typ av riter som är knutna till särskilda tidpunkter på året, lättast
kopplar vi denna typ till jul, födelsedagar eller midsommarﬁrande (2009:
102f). Kategori nummer tre utförs för att skapa samhörighet mellan människor och gudar. Detta sker ofta i form av offer. Det ﬁnns en generellt omfattad uppfattning att gudarna deltar i dessa, det kan röra sig om måltider eller
rökelseoffer, bränning av mat eller växter (2009:108ff). Nummer fyra rör sig
om att man försöker driva ut onda andar eller skydda individer mot utomståendes påverkan genom besvärjelser, förbannelser eller liknande. Riterna
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är förknippade med shamaner, både åsamkan av skada och åtgärdande utförs av dessa (2009:115). Den femte kategorin lämnar också materiella lämningar efter sig, åtminstone festandet och festivalerna. Genom dessa aktiviteter bygger man upp en gemenskap med gudarna genom att dela måltider
med dem. Dessa sker ofta enligt ett tidsbundet schema över året med varierande perioder av fasta och festande (2009:120ff). Kategorien har nära
band med kalenderriter och riter kring utbyte och samhörighet. Den sista
kategorien utförs för att konstruera, uppvisa och gynna maktens personer
och institutioner (2009:129). Det rör sig till exempel om kunglig kröning eller prästinvigning.
Som man kan förstå samverkar ﬂera av dessa kategorier i olika kombinationer av riter med ﬂerfaldiga avsikter (2009:136). Faktum är att inga riter förekommer ensamma. De ger förutsättningarna för hur man kan agera
i den värld som de också ger formerna för. Ett samhälles ritualer kan inte
skiljas från den världsuppfattning som de skapar. De påverkar också hur individer och grupper av människor kan agera i samhället (2009:252).
Liksom ”kult” omnämns ”rit” i titeln till avhandlingen. Detta beror på
att denna, likt kulten, kan ge materiella lämningar, till exempel matrester,
brända ben, förkolnade växtrester, krukskärvor samt sten- och metallföremål. Myten å andra sidan är en ensidigt mental produkt som knappast lär
lämna några spår på kultplatsen i Nibble. I alla fall inte några primära spår.
Riter som utförs inom en kult som uttryck för mytiska berättelser kan ge
spår som bevarats till vår tid. En särskild kategori som hör till bronsåldern,
där myterna kan få ett primärt uttryck, är hällbilderna. Det är inte ovanligt
att myter återberättas just med hjälp av bilder, särskilt i ett samhälle som
saknar skriftligt språk.
1.3.1.3 Myt och legend

Myten är nära knuten till riten, den är dess förutsättning. Myten berättar
historien om världens ursprung och om människornas. Myten upprepas om
och om igen. Myterna är berättelser och de är alltid sanna. De är sanna på
ytan därför att vi tror på dem och de är sanna i kärnan därför att de är våra
värderingars och förväntningars ursprung (Foucault 1993:16f). Myten är
inte statisk, den ändras och förändras, det är emellertid inte ett faktum som
man vidkänns då myten måste vara (upplevas) som oföränderlig.
Myter förklarar varför vi ﬁnns och varför vi tänker som vi gör. Myter förklarar religionen och legitimerar denna (Bowie 2006:268). Emellertid har
myter också en mer subtil innebörd. De håller ihop samhällen, förser dem
med en gemensam historia och framtid; kort och gott tillhandahåller de identiteter (Tilley 1994:33). Berättandet är existensens förutsättning och myten
dess klädsel. I samband med myten måste vi också lyfta fram legenden, som
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till skillnad mot myten utspelar sig i tiden efter skapelsen och de personer
den berättar om är gärna hjältar – eller hjältinnor – som utför dåd som varit avgörande för människosläktets utveckling och överlevnad (Bowie
2006:268). Legenden följer vanligen ett universellt mönster som kan delas
in i tre moment: Avfärd (eller separation) – initiation – återkomst. Hjälten
introduceras för oss i sin värld där denne får ett uppdrag, ofta av en mystisk
budbärare. Hjälten är tveksam att acceptera uppdraget, blir övertygad av
någon, vanligen en gammal man eller gumma. Äventyret börjar och det
ﬁnns hinder och svårigheter att övervinna tills hjälten slutligen klarar av det
slutgiltiga hindret och med priset i hamn kan återvända hem (Bowie
2006:285). En sådan berättelse kan var den om de två bröderna som for till
jorden för att lära människorna hur man använder elden eller hur man jagar eller odlar säd.
1.3.1.4 Offer

Offer är nära förknippat med de övriga begreppen och utgör ofta en del av
ritualerna. Offret är viktigt i kontakten med gudavärlden och innebär ett
sätt – en metod – att överlämna gåvor till gudarna. Det kan röra sig om rent
fysiska föremål, mat, krukor, vapen eller metallföremål. Det kan också
handla om att man offrar djur eller människor. Man kan också offra sig
själv eller delar av sin tillvaro.
Offret innebär ofta en invigning eller ett helgande av de objekt/föremål
som offras, men begreppen är inte identiska. Invigningen av en kung förändrar bara hans ställning och inte personen själv. När ett offer begås når
invigandet/helgandet utanför det faktiska föremålet och påverkar också
den person som gör offret (Hubert & Mauss 1981:9). Offret utgör en medlare mellan den offrande och den som står som mottagare, en gud eller liknande (1981:10).

1.3.2 Kult och rituell praktik i skandinavisk bronsålder
Bronsålderns religion är i stora drag okänd till form och innehåll, även om
goda försök har gjorts att ge en bild av den (jfr Kaliff 1997, 2007; Fredell
2003; Kaul 2004). Det ﬁnns omfattande lämningar efter dess rituella praxis i form av gravar, kulthus och andra lämningar som mer eller mindre säkert kan knytas till det religiösa utövandet. En förändrad religion borde ge
avtryck i vilken typ av konstruktioner man lämnat efter sig. Ett mycket viktigt uttryck för en förändring av religiös praxis är övergången till kremering, från att man tidigare begravde sina döda obrända. Det är inte längre
självklart – som man tidigare antog – att brandgravskicket blev allenarådande först vid mitten av bronsåldern och inte heller att den genomfördes
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så hastigt som detta skulle antyda (Stenberger 1979:186). Brandgravar ﬁnns
från tidig bronsålder, till och med från senneolitikum och de samexisterar
med skelettgravar under ﬂera hundra år. Kremerade ben förekommer av
och till i stenålderskontexter åtminstone från mesolitikum (Sjöling
2010:149f). Vid senare tiders undersökningar på bronsålderns gravfält har
brandgravarna framträtt allt oftare i ett äldre-bronsålders-sammanhang
(Forsman & Victor 2007; Östling & Eriksson 2005).
Brandgravar förefaller ha varit det vanliga i mellansverige redan under
äldre bronsålder. Den sydskandinaviska högkulturen verkar ha utvecklats
med inspiration från kontinenten och har åtföljts av en allt mer hierarkisk
samhällsmodell. Det samma gäller emellertid inte för mellansverige. Gravskicket med diskreta stensättningar och brandgravar ger inte uttryck för
vare sig ett hierarkiskt eller ett jämlikt samhälle, de gravar där obrända
döda har påträffats – hällkistorna – visar snarare på ett kollektivt gravskick. Viktiga i sammanhanget är de östliga kontakter som alltid upprätthållits i mälarområdet. Genom dessa kontakter har man fått andra intryck
än de som följde med bronsimporten söderifrån (Hjärthner-Holdar & Risberg 2002; Karlenby 2002b).
Byggnadsskicket under bronsålder går från stora hus till mindre. Detta
tolkas vanligen som att det under äldre bronsålder fanns en social uppdelning med mäktiga hövdingar och underlydande befolkning och att det under yngre bronsålder blev mer jämlikt, en förändring från ett hierarkiskt,
släktstyrt samhälle till ett mer kollektivt och likställt samhälle, en följd av
avgörande förändringar vid mitten av bronsåldern. Det kan röra sig om religiösa förändringar avspeglade i brandgravskickets införande eller sociala
förändringar till följd av en nedgång i bronstillgången. Det kan emellertid
lika gärna tyda på att den äldre bronsåldern var i hög grad ättebaserad och
att ﬂera familjer levde tillsammans i stora hus, medan man under yngre
bronsålder ﬁck ett mer familjeinriktat samhälle, där varje familj bodde i sitt
eget hus. Det skulle innebära en avgörande förändring av samhället, men
detta behöver inte nödvändigtvis vara en förändring av sociala strata, vare
sig mot en ökad hierarkisering eller ett egalitärt system.
Avhandlingen bygger på tre teman som löper igenom texten. Det första
temat omfattar en studie av bronsåldersmiljön i både ett regionalt perspektiv (enköpingstrakten) och ett mer övergripande perspektiv (Mälardalen –
Sydskandinavien) för att försöka hämta in generella likheter och skillnader i
religiösa seder i den förment likartade skandinaviska bronsåldern. Det kan
nu efter undersökningarna i Nibble och ett antal liknande platser som undersökts de senaste åren bli möjligt att omtolka gravplatser och – som en
följd av detta – den rituella praktiken. Nibble utgjordes av en komplex gravoch kultplats med lämningar från större delen av bronsåldern. Genom fornlämningarnas spridning i området kring Nibble kan man se att där funnits
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ﬂera bebyggelseenheter. En särskilt framträdande samling med fornlämningar – främst skärvstenshögar – ﬁnns vid byn som gränsar till Nibble i
öster. Den heter Ullunda, namnet anger att det är en plats helgad åt guden
Ull (Vikstrand 2001:167). Utifrån fornlämningarnas spridning i området är
det också uppenbart att dessa platser under bronsåldern har utgjort en större sammanhållen bygd. Någon mil norr ut ﬁnns ett annat ortnamn knutet
till en gudom; Härn (Härnevi). Båda gudanamnen förekommer tillsammans på ett ﬂertal platser i Uppland och det har föreslagits att de har utgjort ett gudapar. Vikstrand ställer sig tveksam till kopplingen, då namnen
enbart i Upplands-Bro förekommer på bebyggelseenheter nära varandra
(2001:310). Emellertid kan vi se parvis förekomst på andra ställen och existensen av Ull och Härn i Nibbletrakten talar för att det rör sig om ett par
gudar. I området förekommer dessutom både Frö och Tor i grannsocknarna.
Kan kultplatsen vid Nibble ha något med Ull att göra? Strax norr om
denna plats ﬁnns ett Ullbro med anknytning till Ullunda. Hela området
innehåller ﬂera boplatsytor och gravområden, varför Nibble kan utgöra en
del av ett större rituellt centrum.
Det andra temat är en analys av rituell praktik. Utifrån en fallstudie
kring Nibble kartlägger jag vilka typer av lämningar och spår som blivit
kvar efter de rituella aktiviteter som hörde ihop med religionsutövandet.
Det mest kännetecknande för platsen var att man i mycket stor omfattning – och förmodligen med ansenlig möda – har ﬂyttat omkring stenar och
block. Man omskapade helt enkelt landskapet efter sina egna syften; det
skapade landet, det rituella landskapet! Temat centrerar kring denna önskan att modiﬁera landskapet i kosmologiskt syfte. Det avslöjar också bronsåldersmänniskornas förhållande till de fyra elementen. Stenen representerade jorden, elden himlen, vattnet företrädde hav, sjöar och vattendrag. Luften var det man andades och som gav elden liv, manifesterad genom ånga
och rök. De fyra elementen har naturligtvis också haft mer symboliska
funktioner och esoteriska egenskaper, något som ska studeras närmare nedan.
Betydelsen av dessa element uttrycktes i riterna. De lämningar vi ﬁnner
vid våra arkeologiska undersökningar är alla följden av aktiviteter förknippade med bronsåldersmänniskans förhållande till de fyra elementen. I Nibble
fann vi otaliga exempel på detta. Man eldade på stenarna, hällde vatten på
dem så att de sprack. Luften var det som ﬁck elden att brinna. Man kunde
till och med tillföra luft med hjälp av bälgar vid bronsgjutning. Denna aktivitet var nära förbunden med elementen. Eld och luft gav smält metall
(som på ett sätt är hårt och oförstörbart som sten, som faktiskt kommer
från sten), vatten behövdes för att kyla ner metallen igen till sitt hårda (jordiska tillstånd). I Nibble ﬁnns spår av ﬂera aktiviteter där man involverat de
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fyra elementen på olika sätt. Bland annat fann vi vad som verkar vara bakugnar inom gravområdet (rituell bakning), bitar av deglar för bronsgjutning, mängder av skärvsten och kokgropar i storformat. Tolkningen är att
de utgör resterna efter offermåltider och andra aktiviteter förknippade med
riter och religion. På platsen fanns också en brunn och en källa. Tyvärr
fanns inga fynd som tydde på offer i dessa, men kopplingen mellan vatten
och rituell plats är i sig intressant nog.
Inom gravområdet fanns byggnader som helt klart har haft kultiska
funktioner. Ett av husen hade en bevarad syllstensrad samt en stor sten invid, som av allt att döma har använts som något slags altare. Husets konstruktion har vissa betydande likheter med det grekiska megaron (Werner
1993). Om detta också antyder ett samband mellan den nordiska och den
grekiska kulturen är osäkert.
Det tredje temat är hällbilderna. Dessa innehåller en slags berättelser. I
Sverige ﬁnns ett stort och unikt bildmaterial med berättelser från bronsåldern. I Nibble fanns både bilder och skålgropsförekomster inom kultplatsen. Hundratals skålgropar och ett par skeppsbilder låg spridda mellan gravar och kulthus.
Tyvärr har bildernas betydelse och berättelsernas innehåll gått förlorad,
vi kan inte längre tolka dem. Men det ﬁnns bilder där sammanställningen av
ﬁgurer och deras enhetliga utförande låter oss förstå att det måste röra sig
om en sammanhängande berättelse och att bilderna har ristats av samma
person – eller i alla fall av en och samma grupp av människor. En hällbild är
särskilt framträdande vad gäller bildberättande. Det är hällbilden i Fossum
(Tanum 153), Tanums socken, Bohuslän. Denna omfattande bild består av
många och varierande ﬁgurer. Stilen på ﬁgurerna är dock mycket enhetlig
och deras placering i förhållande till varandra visar att det inte bara rör sig
om en samling ﬁgurer ristade slumpmässigt i förhållande till varandra eller
att de ristats över en längre period. Det är helt uppenbart att det rör sig om
en medveten planering av bilderna på ytan och att det för den invigde var
möjligt att förstå vad bilderna berättade. Figurerna verkar agera tillsammans, i en slags förstenad dans och historien de berättar har säkert haft en
signiﬁkant betydelse för den tidens människor, kanske alla eller i alla fall de
ﬂesta kände till den. Vissa scener i berättelsen återkommer enskilda på ﬂera
andra bilder, både i Bohuslän och i andra hällbildsområden i Sverige. En
scen som är särskilt ofta upprepad på hällbilder i hela Sverige är de stridande yxbärarna. Möjligen hänvisar de enskilda scenerna till berättelsen genom att antyda kända episoder från den. Liknande berättartekniska knep
används i alla samhällen, sannolikt också under bronsåldern.
Berättelsen på hällen i Fossum är förmodligen en av de mer betydande i
bronsålderns föreställningsvärld, en skapelseberättelse eller någon annan
mytisk ursprungsförklaring. Sammanställningen av ﬁgurer ger möjlighet
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att berätta historien om de två tvillingbröderna som reser till människornas
värld för att lära dem jaga (odla, sköta boskap, göra upp eld eller något liknande), varpå den ene brodern dödar den andre. En arkaisk historia som är
känd från många platser i världen inte minst från det indoeuropeiska området.
Avhandlingen kan ses som en fortsättning på den analys som gjordes av
den äldre bronsålderns samhälle i min licentiatavhandling, då särskilt i kapitel 3. Där koncentrerade jag mig främst på övergången mellan senneolitikum och äldre bronsålder, nu kommer bronsåldern i sin helhet att behandlas. Senneolitikum och äldsta bronsålder kan inte lätt skiljas åt och det
samhälle som mognar fram under period II har sin början i övergången
mellan dessa perioder. Kultplatsen i Nibble existerade under en lång period.
De första begravningarna skedde runt 1400 f. Kr. och de sista vid övergången mot förromersk järnålder. Ett par begravningar skedde också i området
hundra år efter det att platsen egentligen övergivits. Huvuddelen av de rituella lämningarna i Nibble kan dateras till period III-VI och ger goda möjligheter att studera rituell praktik under denna period. Kopplingen till äldre
bronsålder öppnar också för studiet av förändring av religion och samhälle
i ett långtidsperspektiv.
Under bronsålder sker en långsam, stadig förändring som kan identiﬁeras genom kontinuiteten. Förändring är så gott som alltid långsam och kontinuerlig under förhistorisk tid, eller åtminstone de delar som vi kan iaktta
genom den materiella kulturen. Strukturerna måste vara långsamma och
långsiktiga för att de ska avspegla sig i de föremål som bevaras. Vi kan som
observatörer bara iaktta ”konjunkturer” och ”la longue durée” (Braudel
1997:761ff). Plötsliga händelser kan avspegla sig i till exempel bränder eller
offer, men de saknar betydelse annat än i ett längre tidsperspektiv.
Samhällen (kulturer) upphör aldrig, de ändrar bara form. Kulturer är
inte dödliga på det sätt som människor är det, eller som samhällen, för den
delen. Braudel menade att strukturer som utvecklats i ”la longue durée”
fortlever från rike till rike. Mycket av det som kännetecknade Romarriket
kännetecknar Medelhavsområdet också idag (Braudel 1990:97ff). Detta
skulle i överförd bemärkelse kunna innebära att delar av bronsålderns religion levt vidare i senare tiders sedvänjor.
Förändring under förhistorisk tid är bara möjlig att identiﬁera genom
utgrävt material och artefakter. Plötsliga förändringar har förmodligen
också skett men är svårare att identiﬁera och kanske också att förstå eller
tolka. Den plötsliga kollapsen i den egeiska bronsåldern har ofta kopplats
samman med en katastrof, till exempel en förändring i klimatet eller vulkanen Heras utbrott (Dickinson 1994:304f), dock är sambandet starkt ifrågasatt. Bland annat är tidpunkten för eruptionen långt ifrån klar (Buckland
m.ﬂ. 1997:587). En naturkatastrof, som Heras utbrott eller ett allt sämre
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väder är knappast tillräckligt för att knäcka ett stabilt samhälle, däremot
kan ett samhälle i kris rasa samman utan någon yttre påverkan alls.
I den följande texten har jag på ﬂera ställen använt mig av oppositionella par. Detta skall inte förstås som att jag vill arbeta med dualitet, något
som skulle vara märkligt med tanke på att den teoretiska grunden för avhandlingen mycket tydligt har förklarats vara rizhom och ansluta till Actor
Network Theory. Vad de oppositionella paren används för är snarare att
lyfta fram ett problemkomplex där de skulle kunna utgöra dettas yttre
gränser, men att det där emellan ﬁnns ett nät av oändliga kombinationer av
de båda. Ett exempel är till exempel paret sakral:profan. Som kommer att
framgå av följande text kan dessa begrepp inte skiljas åt, de är varandras
förutsättning och förekommer endast i blandad form. I det följande kommer jag att skriva denna och liknande parställningar skiljda åt av ett / för
att påvisa att det inte rör sig om en dualitet.
Ett annat exempel som framförs i diskussionen kring skärvstenshögar är
det råa och det kokta. Här är i grunden själva deﬁnitionen antingen eller.
Här kan man hävda att oppositionen ﬁnns inbyggd i företeelsen som formulerad av våra ”studieobjekt”. Man har deﬁnierat ett stadium före (det råa)
och ett efter (det kokta). När det gäller skärvsten, brända ben, bränd säd
och så vidare är detta en dualitet man laborerat med som en förklaring av
förhållandena i kosmologin.

1.4 Problemformulering
1.4.1 Från Almgren till Almgren – en kulturhistorisk arkeologisk exposé
Större delen av 1900-talets bronsåldersforskning innefattas tidsmässigt
mellan två publikationer av Almgren senior och junior. År 1927 utkom av
trycket en märkvärdig, medryckande och infallsrik bok kring den nordiska
bronsålderns religion av Oscar Almgren, den förste professorn inom arkeologi i Sverige (Almgren 1927). Sextio år senare gav hans son och efterträdare på professorsstolen i Uppsala, Bertil Almgren, ut en bok som ingående
studerar hällbilderna ur ett stilistiskt och kronologiskt perspektiv (Almgren
1987). Det är dock viktigt att här påpeka, att det inte var med Almgren den
äldres bok som forskningen kring bronsålderns religion började. Boken var
snarare kulmen på en ﬂera decennier lång forskning kring kult och religion
(Kaul 2004:42).
Oscar Almgrens bok heter Hällristningar och kultbruk och ingick alltså
i en forskning kring de mer esoteriska inslagen i bronsålderskulturen som
pågick under början av 1900-talet. På grund av den allmänna stämningen
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inom humaniora under kommande decennier, verkade det länge som den
också innebar slutet på denna speciella gren av ämnet. Under kommande år
var det inte förenligt med god vetenskaplig sed att ägna sig åt ”spekulationer” och mången forskarmöda kom att läggas på att visa på omöjligheten
av denna typ av forskning. Till grund för detta låg framförallt den teoretiska diskussion som utgick från det historiska ämnet i Lund, främst genom
Lauritz Weibull (1918). Denna ”skola” kom att påverka många humanistiska ämnen, inte minst arkeologin.
Samtidigt med den forskning som Almgrens bok kan räknas till fanns
en annan linje som bedrevs enligt klara kulturhistoriska riktlinjer. Denna
utgick från det omtalade ”Stjernas seminarium” som i början av 1900-talet
skolade många av Sveriges arkeologer i den första generationen. Deltagarna
ﬁck sig tilldelat ett landskap och en tidsperiod och sedan var det bara att
sammanställa all kunskap som fanns – också att samla in ny genom inventeringar och utgrävningar – om tidsperioden och landskapet. För Upplands
del föll uppgiften på Gunnar Ekholm som i två böcker presenterade kunskapsläget vad gällde stenålder och bronsålder (1919; 1921). På grund av
det gedigna arbetet har de kommit att användas ända fram i våra dagar,
även om fornlämningsbeståndet har ﬂerdubblats under tiden. Arbetet saknar all den friska fantasi och tolkningslust som Almgrens publikation andas, men den har behållit sin betydelse lika fullt.
Almgren den äldres bok är en spännande berättelse om bronsåldersreligionen utifrån en jämförelse mellan skandinaviska bilder och Europas och
medelhavsområdets religion, främst sådan den framträder genom den
mångfaldiga bildkonsten hos egyptierna (Almgren 1927:262ff). Den har
angripits för att den i så hög grad bygger på analogislut, men detta innebär
inte att Almgren okritiskt har överfört den egyptiska religionen på nordiska förhållanden (Kaul 2004:42f). Frågan är vilken arkeolog som arbetar
med ett så svårfångat ämne som religion och kosmologi, som kan komma
ifrån att i alla fall då och då göra sig skyldig till analogislut. I princip använder sig också Kaul av denna teknik (Horn 2010:20ff).
Den andra boken har den för tiden omodernt otympliga – tyska – titeln
”Die Datierung Bronzezeitlicher Felszeichnungen in Westschweden”. På
många sätt betecknar den slutpunkten på det som den äldre boken var början av. Far och son hör båda till det som kallas den kulturhistoriska arkeologin och Bertil Almgren var en övertygad förespråkare för en gedigen källkritik. Från 1960 genomförde han omfattande studier av äldre forskning
för att se hur pass stor del av denna som byggde på ett arkeologiskt sakkunnigt framtaget material. Resultatet var enligt Almgren nedslående (Almgren 1972:5f). Källkritiken var det uttryck som den Weibullska skolan tog
sig inom arkeologin och då särskilt i Uppsala. På samma gång följde Almgren den yngre i sin faders fotspår. Hans omfattande studier kring hällbilder
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rörde inte bara deras datering och ”kurvatur” (1987), utan också hur ﬁgurerna skulle tolkas. En av de mer kända texterna han publicerade i detta
ämne handlar om de många fotsulor som ristats in i hällar inom alla hällbildsområden. Dessa tolkades som avbildningar av en gud som inte ﬁck avbildas (Almgren 1962).
På platser utanför Uppsala kan det synas som om man följde andra vägar. Under 1960-talet uppstod den ”nya arkeologin” (New Archeology;
Binford & Binford 1968). Denna inriktning diskuterades ﬂitigt under denna tid men kanske var det främst under 1970-talet som man förde denna
debatt, då man ett tag trodde att den svenska (skandinaviska) arkeologin
var ”ny” – eller ”processuell”, som man valde att kalla den. Det är emellertid svårt att utpeka någon särskilt framträdande processuell forskare inom
nordisk arkeologi. Ett antal namn brukar nämnas, men om man skärskådar dessa närmare, faller de ﬂesta inom den gamla kulturhistoriska arkeologin. Mats P. Malmer, professor vid institutionen i Stockholm, anses med
sin avhandling ha presterat ett omfångsrikt exempel på ny arkeologi; Jungneolitische Studien (1962). Men bara för att man ägnar mycken tid åt att
sammanställa material och sedan bearbeta det statistiskt, ägnar man sig
inte åt processuell arkeologi. Dessa metoder har alltid varit – och är än idag
– väl inarbetade i traditionell arkeologi. Detta gäller också i hög grad en annan av 1960-talets mer omtalade doktorsavhandlingar, nämligen den studie av föremålsanalys som den mångårige chefen för Bohusläns Museum,
Carl Cullberg, publicerade 1968: On Artifact Analysis. Denna var ett försök att utvärdera tre olika metoder att analysera ett arkeologiskt artefaktmaterial – bronsyxor – och avgöra vilken metod som skulle ge det bästa resultatet. En av dessa metoder var en traditionell kulturhistorisk analys
(Cullberg 1968:12, se även Cullberg 1970:276).
En person som under hela sin verksamhet har provat nya vägar till kunskap är Stig Welinder, professor e.m. vid Mitthögskolan. Under en period i
början på 1970-talet kan man möjligen hävda att han hade en processuell
inriktning och att han var påverkad av den nya arkeologin (1975). Emellertid har det mest kännetecknande för Welinders forskargärning varit att
ständigt ﬁnna nya vägar, nya metoder att gå vidare med. Han har på senare tid kommit att överge sin ursprungliga stenåldersinriktning för betydligt
senare tider (till exempel Welinder 1992).
Slutsatsen måste bli, att den arkeologi som bedrevs mellan ”Almgren
och Almgren” inte kan betraktas som annat än olika varianter av traditionell kulturhistorisk arkeologi. Naturligtvis påverkades den forskning som
bedrevs från 1920-talet och framåt av det som hände i världen runt omkring. Före och under andra världskriget var den påtagligt tyskanstruken
och i vissa fall till och med nazistisk (Hagerman 2006; Baudou 1997), därefter följde en allmän tekniskt framstegsvänlig utveckling i samhället, som
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ﬁck till följd att inte bara den nya arkeologin framträdde utan också att
man allt starkare centrerade på naturvetenskapliga metoder i tiden fram till
1970-talets slut. Under hela denna period förblev dock arkeologin traditionellt kulturhistorisk, i alla fall bland ﬂertalet verksamma arkeologer.

1.4.2 Reaktionen
En reaktion var naturligtvis oundviklig. Efter den långvariga och ibland något naiva fascinationen vid det naturvetenskapliga och tron att detta skulle
kunna ge svar på allt i form av sanna och objektiva fakta, kom ifrågasättanden. Återigen skedde detta som en följd av en allmän utveckling i vetenskapssamhället i övrigt. Man började ifrågasätta den vetenskapsteoretiska
hållningen och resonerade kring att även forskningen måste inse att den påverkades av händelser utanför det omedelbara studieobjektet. Reaktionen
på den processuella arkeologin blev – helt följdriktigt – den postprocessuella arkeologin. Egentligen var den en gren (väldigt liten och perifert placerad) på det postmoderna trädet.
Den postprocessuella arkeologin var ett välbehövligt botemedel mot den
teoretiskt/ﬁlosoﬁskt omedvetna – för att inte säga ovilliga – inställning som
allmänt omfattades av svensk arkeologi, mycket som en följd av den tekniska och naturvetenskapliga inriktning som premierats tidigare. Om inte annat ﬁck debatten många att åtminstone vidkänna att de hade en teoretisk
grundsyn, även om huvuddelen av postprocessualisternas argument aldrig
slog rot. Debatten berörde ibland frågor som för en exploateringsarkeolog
kunde kännas främmande, men många av problemställningarna var viktiga också i en fältsituation och genom att man började förhålla sig till dessa,
kom den vetenskapliga debatten att förändras. Långsamt kom en ökad teoretisk medvetenhet att smyga sig in i våra hjärnor och det är bland annat
den som ligger bakom den makalösa utveckling som kännetecknar resultaten från de senaste 25 årens exploateringsarkeologi.
Långsamt förändrades arkeologin – både inom den institutionella världen och inom uppdragsarkeologin. Fram växte en vetenskaplig inställning
som mer inriktade sig på att se människan bakom föremålen. Det utvecklades en slags kognitiv arkeologi där man prövade sig fram i en balans mellan
material och mentalitet. Själv kallade jag min arkeologi för kontemplativ i
min licentiatavhandling (Karlenby 2002:15ff). Inom bronsåldersforskningen ﬁnns många representanter för den här riktningen, mycket beroende på
att det är först under senare år som bronsåldersforskningen har lockat till
sig ett större antal forskare. Hit kan vi räkna mina två handledare Anders
Kaliff och Joakim Goldhahn som båda ägnat mycken forskning åt att försöka förklara hur samhället har sett ut bakom den materiella kulturen. Kaliff har i ﬂera böcker lyft fram kosmologin i samband med studier kring
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begravningsseder, bland annat kremeringar (Kaliff 1997; 2007). Goldhahn
har också ägnat sig åt kosmologin utifrån studier av hällbilderna, men han
har i större utsträckning studerat maktens uttryck i bronsålderssamhället
(Goldhahn 2007; 2009).
Andra som skrivit om samhället både utifrån en profan och sakral inriktning är Helena Victor (2002), Katherine Hauptman Wahlgren (2002),
Åsa Fredell (2003) och Susanne Thedéen (2004). Victor utreder i detalj hur
de så kallade kulthusen skall förstås i bronsålderskontext, Hauptman Wahlgren analyserar bildernas förändrade betydelse och symbolik i nordisk
bronsålder (2002:237ff) och Thedéen ser på det kosmologiska uttrycket i
landskapet (2004:190f). Fredell skrev sin avhandling om bilderna som religiösa berättelser i ett samhälle med i övrigt orala traditioner.
Mot slutet av 2000-talets första decennium skedde också en återgång
till den kulturhistoriska arkeologin. Det gav oss två viktiga och väl genomarbetade studier kring hällbildernas förhållande till havet i Bohuslän (Ling
2008) och en länge behövd genomgång av bronsålderns och den äldre järnålderns keramik (Eriksson 2009).
Tack vare den tonvikt som kommit att läggas på teori och relativa värden genom den postprocessuella arkeologin har forskningen blivit mer
problematiserande. Emellertid kan man inte hävda att vi kommit så långt.
Dryga 80 år efter Almgrens publicering av Hällristningar och kultbruk är
vi nu tillbaka i något som kan betraktas som en kulturhistorisk arkeologi
med inriktning på analogislut och antropologiska jämförelser. Intresset för
det arkeologiska materialet har återigen ökat. Det är nu inte nödvändigtvis något fel med detta. Arkeologi är trots allt ett ämne där vi försöker
säga något om historien utifrån den materiella kulturen. En större medvetenhet kring teori och ﬁlosoﬁ, som den postprocessuella arkeologin har erbjudit, ger oss istället ett verktyg för att kunna gå några steg till, bortanför och utanför den tillvaro som enbart den materiella kulturen erbjuder,
men det är alltid i denna medvetenhet som vi tar vår utgångspunkt och föder vår teoribildning.

1.4.3 Uppdragsarkeologin
En betydelsefull faktor i arkeologins utveckling under senare decennier utgör den omfattande undersökningsverksamhet som blivit följden av lagtexten i ”Lagen 1988:950 om kulturminnen m. m.” (SFS 1988:950; Anund &
Lagerlöf 2009:83ff). Där föreskrivs att arkeologiska undersökningar måste
göras innan byggnation får genomföras på platser med fornlämningar. Riksantikvarieämbetets undersökningsverksamhet (UV) startades 1959 därför
att man efter andra världskriget insett att den ökande byggnationen av både
bostäder och infrastruktur innebar stora ingrepp i fornlämningsmiljöerna
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(Ambrosiani 2009:11f). Denna kom från och med mitten av 1980-talet att
växa till en miljonindustri, där yttäckande undersökningar gjordes också
av boplatser (Söderberg 1989; Damell Modin & Damell 2009).
En bidragande orsak till den närmast explosiva utveckling som arkeologin genomgick under denna period, var att länsstyrelserna började ta beslut utifrån lagen om kulturminnen i samband med några större byggprojekt. Särskilt var utvecklingen av arkeologin betydande i Mälardalen. Det
första större arbetet som kom igång var utgrävningarna inför den nya E18sträckningen mellan Bålsta och Enköping (Söderberg 1989). Där kom mycken ny kunskap fram. Gunnar Ekholms bebyggelsehistoriska studier gav oss
för snart 100 år sen en god uppfattning om hur fornlämningslandskapet
såg ut (Ekholm 1919, 1921). Denna kunskap har under de senaste 20 åren
fördjupats tack vare de stora undersökningarna.
Redan från början var UV:s ambition att göra undersökningar av hög
vetenskaplig standard (Ambrosiani 2009:41). Man ägnade också mycket
tid och kraft åt att utveckla nya och arbetsbesparande uppﬁnningar, det var
både blåsande och sugande apparater, maskinsåll och maskinavbaning
(2009:18ff). Inriktningen på det naturvetenskapliga och tron på objektiva
sanningar var den samma som i den vetenskapliga världen vid denna tid.
Processualismen ﬁck sitt tydligaste uttryck i fältarkeologin. Inställningen
levde kvar länge, i delar fungerar exploteringsarkeologin fortfarande enligt
dessa linjer. Avståndet till den akademiska världen har till delar varit betydande och inställningen till teoretiska spörsmål bland många fältarkeologer var i bästa fall avvaktande. Hos andra var dock den teoretiska och vetenskapliga kompetensen väl förankrad och i många stycken ledande inom
svensk arkeologi. Under senare år har ﬂera större och mindre aktörer kommit till som en följd av att man öppnat för konkurrens. Det rör sig om både
aktiebolag och stiftelser, också med anknytning till universitetet. Detta har
inneburit en breddad kunskapsuppbyggnad. De resultat som verksamheten
genererat under framförallt 1980-talet och fram till nu har i grunden förändrat det vi vet om vår förhistoria (Goldhahn 2010:35).

1.4.4 Mälardalens bronsålder
Till resultaten från senare år kan läggas grävningarna i Nibble, Tillinge
socken i Uppland. Den omfattande kult- och begravningsplats som undersöktes där har ådagalagt saker om bronsålderns religion och kosmologi
som tidigare var okända för oss. Naturligtvis är inte detta något som enbart
denna undersökning har frammanat, kunskapen bygger på år av undersökningar på platser från samma tid och med liknande lämningar. Det är
mångfalden och de stora ytorna som givit möjlighet till att bit för bit bygga
den bild av bronsålderns kosmologi som presenteras nedan.
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Fram till mitten av 1960-talet skedde ofta undersökningar av gravfält
utifrån uppfattningen att det rörde sig om gravfält och inget annat. Man
undersökte sällan områdena utanför den del av fornlämningen som var
synlig i form av gravar (Ambrosiani 2009:16). Gång på gång stötte man
emellertid på andra typer av lämningar. Det var inte ovanligt att man påträffade tidigare boplatser på gravfält. Av och till fanns också lämningar
som inte tidsmässigt kunde skiljas från gravarna. Ett typexempel på detta
har vi i Ål i Vårfrukyrka socken utanför Enköping (Magnusson 1973). Där
begränsades undersökningen till själva gravfältet, men genom de likheter
som kan ses med det relativt närbelägna Nibble, kan vi förstå att utanför
den undersökta ytan bör ha funnits boplatslämningar och möjligen också
en kultplats som skulle ha kompletterat de rituella byggnaderna på gravfältet (1973).
I samband med de större, yttäckande undersökningarna framgick det
med tiden att de förhistoriska lämningarna inte bara täckte tiotusentals
kvadratmeter utan också innehöll lämningar efter både profana och sakrala aktiviteter. Vanligtvis fanns boplatser intill gravfälten och ibland fanns
gravar anlagda på boplatserna. Under senare år har det visat sig att skärvstenshögarna, som länge betraktats som avfallshögar, i många fall varit särskilt anlagda som gravar eller kultanläggningar. Betydande resultat kring
detta har framkommit i Ullevi utanför Linköping, Ringeby utanför Norrköping, Vrå i Knivsta socken, Ryssgärdet i Tensta socken, Sommaränge
skog i Viksta socken samt Nibble i Tillinge socken (Karlenby 1996c; Kaliff
1995a; Göthberg m. ﬂ. 2002; Eriksson & Östling 2005; Forsman & Victor
2007; Artursson m. ﬂ. In press).
Utan den exploateringsarkeologiska verksamheten hade det inte varit
möjligt att skriva den här avhandlingen i dag. Förutsättningen för den kunskap som samlats under åren är omfattningen av de grävningar som genomförts under de senaste 20-30 åren, men också att detta gett möjlighet
till att skapa en helhetsbild över det dåtida samhället. En annan viktig sak
är att den vetenskapliga attityden vidhållits och till och med förstärkts
inom den grupp arkeologer som ägnat sig åt fältarkeologi. Det var inte
självklart under 1960- och 70-talen att det fanns ett vetenskapligt inslag i
denna del av arkeologin. Länge fanns en polarisering mellan fältarkeologer
och universitetsarkeologer (Anund & Lagerlöf 2009:91ff). Idag har exploateringsarkeologin trätt in i vetenskapens ﬁnrum och en stor del av de disputationer som skett under den senaste 20-årsperioden har utgått från ett exploateringsmaterial och skrivits av exploateringsarkeologer. Som exempel
på detta kan nämnas Eva Hjärthner-Holdar (1993), Anders Kaliff (1997),
Magnus Artursson (2009) och Thomas Eriksson (2009). Det uppdragsarkeologiska materialet har också kommit att brukas av ”universitetsarkeologer” (Victor 2002; Hauptman Wahlgren 2002; Thedéen 2004).
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1.4.5 Bakgrund och utgångspunkt för avhandlingen
Mycket av diskussionen kring Nibble har kommit att röra sig om det problematiska förhållandet mellan skärvsten, stensättningar och begravning
av avlidna. Det är endast en bråkdel av den döda befolkningen under de
1100 år som gravarna representerar (1400-300 f Kr) som kom att placeras
i gravarna. Sammanlagt påträffade man 16 människor som fått en begravning i någon av stensättningarna eller skärvstenshögarna i Nibble. Det kan
naturligtvis gömma sig ﬂer bland de oidentiﬁerade benen och det kan ﬁnnas
ﬂer gravar i det ännu outgrävda området söder om undersökningsområdet,
men oavsett detta bör det inte förändra förutsättningarna i någon nämnvärd utsträckning. Ungefär en till två personer per århundrade har fått en
viloplats i jorden. Resten måste ha behandlats på ett annat sätt. Detta är en
av de saker som kommer att avhandlas nedan.
16
1100

= 0,015

Tabell 1. Antalet kremerade personer som fått sin (delvisa) viloplats i stensättningarna på Nibble över 1100 år. Kvoten ger antalet personer per år. Det ger 1,5 personer per
sekel.
Table 1. The number of cremated persons given their (partial) resting place in the stone
settings at Nibble during 1100 years. The quotient indicates the number of people per
year, adding up to 1.5 persons per century.

Resultaten från undersökningen har också kommit att i hög grad inverka på
och förändra kunskapen om bronsåldersreligionens materiella uttryck och
gav – redan under utgrävningsstadiet – insikter kring dess mer immateriella
egenskaper. I Nibble fanns gravar och kulthus från yngre bronsålder i sammanhang som tidigare inte iakttagits, en stor matlagningsplats för rituella
måltider och så det märkvärdiga behovet av att ﬂytta stora stenblock.
Många av de företeelser som fanns i Nibble har också hittats på andra platser, men det är först i och med att de förekommer tillsammans på detta sätt
och genom den grävningsmetodik som utvecklades för ändamålet, som vi
kunnat förstå vad det är för lämningar vi har att göra med.

1.4.6 Avhandlingens upplägg
Avhandlingen består av tre avsnitt uppdelade på sex kapitel. Det är en inledning med teori och historik (detta kapitel). Det avslutas med en genomgång av läget för kunskapen kring skandinavisk senneolitikum och bronsålder. Kapitel 2 innehåller en presentation av Nibble, som är själva grunden
för arbetet kring kult och rituell praktik. I kapitel 3 går jag igenom femton
platser från Mälardalen, Östergötland, Värmland, Bohuslän och Skåne
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som fungerar som ett jämförelsematerial. Dessa platser har en eller ﬂera företeelser gemensamma med Nibble och tillsammans möjliggör de en studie
av kult och ritual. I kapitel 4 presenteras en separat studie kring en speciell
typ av kulthus som kunna identiﬁeras först i och med senare års grävningar, då denna typ av byggnad vid upprepade tillfällen påträffats på kult- och
gravplatser. I kapitel 5 sker en övergång från empirin till tolkningen. Detta
görs genom en resa från platsen (Nibble) över berget, graven, kremeringen,
genom huset, liminaliteten för att åter komma till platsen, men nu i en kosmologisk dräkt. Avslutningsvis för diskussionen vidare in i en kosmologi
och kosmogoni som bygger på det empiriska material som presenterats tidigare, men som leder vidare ut i en gudavärld. Berättelsen landar slutligen i
prologen. Cirkeln är sluten.
Förutsättningen för arbetet har varit att en komplex miljö som den i
Nibble och på liknande platser i mellansverige och Skåne, krävde en frigörelse från traditionellt, dualistiskt (arborescent) tänkande. En situation där
alla delar hänger ihop med, påverkar och påverkas av varandra, kräver en
metod som kan leva upp till eller motsvara det intrikata nät av relationer
och ömsesidigt beroende som dessa platser uppvisar. Arbetet har därför utgått ifrån begreppet ”rizhom” och Actor Network Theory (Deleuze & Guattari 2004:23; Latour 2005; Law 2005; se även avsnitt 1:2 ovan).

1.5 Skandinavisk bronsålder i ett europeiskt perspektiv
Den här avhandlingen ska dels ses som en monograﬁ över Nibble och då
särskilt dess gravfält och kultiska lämningar, och dels som en exposé över
skandinavisk bronsålder. I det senare fallet utgör den en enhet tillsammans
med min licentiatavhandling som utkom av trycket år 2002. Denna har huvudpunkten på övergången från SN II till dess att bronsåldern är helt
etablerad vid ingången till period II. Den här avhandlingen tar vid där den
förra boken slutade. De tidigaste dateringarna från Nibble utgörs av ett par
14
C-dateringar som placerar platsens etablering kring 1600 f. Kr. (Artursson m. ﬂ. In press). I tillägg till dessa påträffades en syl/pryl som kunnat dateras till period I. Den huvudsakliga aktiviteten skedde dock med början
kring 1400 f. Kr. och sträcker sig fram till cirka 600 f. Kr. (ev 550 f Kr).
Platsen är alltså i bruk från äldre bronsålder och in i yngsta bronsålder och
täcker den period då det sker en förändring av samhället på ﬂera plan.

1.5.1 Det senneolitiska Skandinavien och det kontinentala Europa
Den skandinaviska historien har hela tiden varit påverkad av både det kontinentala Europa i söder och områdena öster om Östersjön och långt bort i
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Ryssland. Detta är inget undantag vad gäller den tid som är aktuell här.
Som jag visade i min licentiatavhandling har upptagandet av bronset i samhället kommit att påverka vilka sociala kontakter man hade och en ökad
påverkan från söder blir följden. Den östliga kontakten undertrycks för att
under yngre bronsålder åter få stor betydelse, särskilt i kombination med
den tidiga järnhanteringen (Karlenby 2002a; Hjärthner-Holdar & Risberg
2002).
Före det sovjetiska maktövertagandet 1917 och annekteringen av de
baltiska staterna efter andra världskriget var skandinaviska arkeologer av
och till sysselsatta med forskning kring de östliga förbindelserna. Bland
dessa fanns Aarne Michael Tallgren som tillbringade en stor del av sitt liv
som arkeolog med att studera Finlands, Estlands och Rysslands förhistoria.
Hans resultat inom detta område är fortfarande i bruk. Särskilt i Ryssland
har han fortfarande en plats bland de stora och kända arkeologerna. Efter
nästan ett sekel kan detta tyckas vara förvånansvärt, men det arbete Tallgren utförde kring rysk bronsålder har inte utmanats alls under den kommunistiska eran (Tallgren 1916, se också 1937). Hans arbete kring estnisk
förhistoria är fortfarande en av mycket få som har skrivits på ett språk som
är begripligt också utanför Estland (Tallgren 1922-25). Tyvärr har hans insatser blivit sorgligt bortglömda i väst. Den skandinaviska bronsålderns
spridning i öster var av särskilt intresse för honom, men det ﬁnns ingen som
har följt i hans fotspår. Den geograﬁska spridning som han kunde konstatera redan 1916 har faktiskt inte uppmärksammats igen förrän på senare
tid (Tallgren 1916:364 f; Hjärthner-Holdar 1993:27 f). I ljuset av den nya
öppenheten som har inträtt efter sovjetstatens fall kan ett nyvaknat intresse iakttas från västeuropas sida vad gäller forskningen i de baltiska staterna. Det faktum att inte endast den polska och tyska östersjökusten utan
också Baltikum och Finland var en del av den skandinaviska bronsålderssfären gör att kontakter och utbyte mellan Skandinavien och områden i öster
och sydöst är ännu mer troliga (Pydyn 1999, Kaliff 2001). Intresset för de
ryska områdena har dock varit något mindre även om försök har gjorts
(Hjärthner-Holdar 1993, 1998, Hjärthner-Holdar & Risberg 2002; Karlenby 1998b, 2002a).
Den skandinaviska stridsyxekulturen har antagligen kommit österifrån
och det får betraktas som sannolikt att dess ursprung står att ﬁnna i området kring Volgas utlopp och områdena norr därom. Även om den ﬁentliga
invasion, som man tidigare har diskuterat i samband med stridsyxekulturens inträde i Norden kan vara något överdriven, behöver man inte tveka
om kulturens östliga ursprung (Kristiansen 1991).
Olika idéer om kulturens ursprung och dess spridning har länge diskuterats. Tidigare ansåg man att kulturens uppträdande i Skandinavien skulle vara beroende av en invasion av indoeuropeiska stammar österifrån som
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vandrade in och underkuvade den gamla befolkningen. Man diskuterade
till och med att stridsyxekulturens snabba utbredning berodde på att man
red på tama hästar (Forssander 1933:210; Stenberger 1979:118ff; Kristiansen 1991:212). Forssander presenterade en spridningsväg – eller migrationstrad – som utgick från Centraleuropa, dels åt nordväst upp till Jylland och
dels åt öster genom Böhmen in i Ryssland, längs Weichsels lopp och vidare
längs den baltiska kusten. Denna migration nådde sedan Finland för att sluta i Sverige (1933:209f). Med tiden frångick man denna tolkning för att istället se kulturen som en utveckling av inhemska grupper under påverkan
av framförallt den kontinentala band(snör)keramiska kulturen. Man gjorde
dock inga försök att avfärda migrationshypotesen utan gradvis gled man
över till den nya förklaringsmodellen (Kristiansen 1991:212).
Kristiansen presenterar en hypotes kring migrationer som går ut på att
det skulle ha rått social oro i området kring Volga-Don-deltat. Ett möjligt
ursprung till kulturen kan vi ﬁnna i Yamnakulturen i Volga-Don-regionen
(Jones-Bley 1999). Kristiansen påpekar att det ﬁnns en blandning mellan
begravningsritualerna i Kurganområdet och den snörkeramiska materiella
kulturen som är kännetecknande för stridsyxekulturen i norra Eurasien
(Kristiansen 1991:215).
Yamnakulturen efterföljs i området norr om Svarta havet av Katakombkulturen. Begravningar i hockerställning förekommer inom båda grupperna. Inom Katakombkulturen har man många gånger begravt två eller ﬂera
i samma grav (Jones-Bley 1999:16). Stridsyxegravarna innehåller ofta en eller två döda, placerade i hockerställning. Fatyanovokulturen, längre upp
längs Volgas lopp, har yxor som liknar de tidiga skandinaviska stridsyxorna och även en del av keramiken har paralleller (Stenberger 1979:119). På
museer i S:t Petersburg ﬁnns material som uppvisar stora likheter med det
mellansvenska senneolitiska materialet. Förutom att många likheter fanns i
keramikmaterialet, så var uppsättningen av föremål överhuvudtaget mycket lika. Där fanns, liksom på svenska boplatser, facetterade överliggare till
malstenar (löpare) som är ett typiskt inslag på senneolitiska och äldre bronsåldersboplatser i Sverige. Där fanns vanligen också pilspetsar med urnupen
bas, en annan ledartefakt för övergången mellan sten- och bronsålder i mellansverige.
Stridsyxekulturen fanns inte bara spridd på kontinenten och i Danmark,
utan en spridning kan följas också från Fatyanovo till Finland, Sverige och
Norge, något som anger ett gemensamt östligt ursprungsområde (Kristiansen 1991:216).
Charlotte Damm beskriver i ett svar på Kristiansens debattinlägg ett
scenario där utvecklingen av den sydskandinaviska enkeltgravkulturen och
dess nordeuropeiska grannar inom snörkeramiska kulturen, skulle ha utvecklats p.g.a. inre social oro och som ett svar på detta skall man ha tagit
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upp valda delar av ett föremålsbestånd som härstammar från bland annat
den snörkeramiska kulturen och som dessa i sin tur skulle ha fått österifrån
(Damm 1992). En inre oro kan orsaka dylika förändringar, men inverkan
kan enbart ske genom någon form av kontakt.
Enligt Vandkilde delades Europa mellan tre stora kulturer under det
tredje årtusendet f. Kr. Ett område utgjorde den utvecklade trattbägarkulturen i västra Europa, en kultur fanns kring Donau (Blechkreis-kulturerna)
och slutligen har vi Aunjetitz-kulturen (Vandkilde 1996:269 f). Inom dessa
kulturer utvecklades system av ”peer polities” som var ansvariga för distribution och utbyte av varor över stora avstånd. Det innebär att i tidig bronsålder fanns tre separata system av ”peer polity”-utbyte. Man får också räkna med att utbyte skedde mellan kulturerna (1996:297).
Under senneolitikum (SN I-II) interagerade den skandinaviska befolkningen med Aunjetitzkulturen på andra sidan Östersjön, men vid slutet av
SN II riktades kontakterna mot det centrala Europa. Södra Skandinavien
blev en del av ”a coherent spatial system of reproduction” (Vandkilde
1996:299). Förändringar i en del av regionen kom att påverka den andra delen av området och detta system upprätthölls med hjälp av ett väl utvecklat
handels- och utbytessystem. Bland annat föreslås giftermålsutbyte, även
över längre avstånd (Vandkilde 1996:299; Kristiansen 1998:162 f).
Kristiansen föreslår att Mykenes kontroll över handeln i Medelhavet var
viktig för den kontinentala handeln och att handeln kontrollerades från
Mellanöstern innan Mykenarna steg in på arenan (Kristiansen 1998:359 f).
Från tid till annan tog medelhavskulturerna direkt del i handeln på kontinenten, men mestadels lämnades man här att klara sig själv, men betydelsen
av medelhavshandeln och dess system för distribution av särskilda föremålsgrupper var ändå betydande. I sammanhanget passar det att påminna
om diskussionen kring viktmoduler som fördes i licentiatavhandlingen
(Karlenby 2002b:79ff). Där framgick att det fanns inslag av moduler som
byggde på ett system som i förlängningen mycket väl kan ha utgått ifrån det
mesopotamiska med 60 som bas (2002b:87). Handel är en tvåvägskommunikation och det skedde transporter också åt andra hållet. Man anser att
Skandinaviens betydelse för både den kontinentala handeln och handel i
medelhavsområdet låg i bärnstenen (Kristiansen 1998:233; Harding 2000:
189 ff). Bärnstenen kan mycket väl ha varit det viktigaste material som det
idkades handel med inom det nordiska området. I linje med Mary Helms
resonemang, att den långväga handeln först och främst byggde på ett ensidigt önskemål om att införskaffa en eller ﬂera eftertraktade produkter,
skulle man kunna hävda att vi i bärnstenen har förklaringen till att Norden
drogs in den kontinentala sfären (Helms 1993:91ff). Enligt Helms är långväga handel inte ett utbyte mellan två grupper, utan en grupps önskemål att
införskaffa något man traktar efter. Primärt måste detta inte innebära att
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man byter produkter. Emellertid kan den andra gruppen också ha särskilda önskemål. Detta skulle kunna gälla Nordens efterfrågan på brons. Den
med tiden utmärkta skicklighet som skandinaviska bronssmeder utvecklade kan omöjligt ha gått spårlöst förbi.
Ett annat exempel på en faktor i utbytessystemet är det regelbundna utbytet mellan grannar. Dessa beﬁnner sig inom den ”verkliga” världen, den
som utgör ”innanför” i motsats till den del av världen som utgör ”utanför”,
dit den långväga (och enkelriktade) handeln går. Inom den egna sfären är
det viktigt att skapa goda relationer och detta kan man uppnå inte enbart
genom utbyte av varor utan också genom utbyte av tankar och idéer eller
genom äktenskapsutbyte och andra förenande operationer (Helms 1993:
109ff).
Införandet av nya religiösa seder sammanträffar kronologiskt med den
begynnande bronsimporten vid övergången mellan senneolitikum och äldre bronsålder och både denna och distributionen av religionen visar att det
fanns ett intensivt utbyte som rörde hela Europa vid denna tid. Detta framgår av Oscar Almgrens resonemang kring den egyptiska föreställningsvärlden och dess skandinaviska paralleller bland hällbilderna (Almgren 1927).
Ett liknande resonemang har framförts under senare år, där man vill placera parnassens ursprung i Mellersta östern (Larsson 1997; Kristiansen &
Larsson 2005).

1.5.2 Senneolitikum och äldre bronsålder i Skandinavien
Det mesta av diskussionerna kring perioden mellan 2000 och 1500 f. Kr.
och den enhetliga kultur som ska ha utvecklats då med sydskandinaviskt
centrum, har ända från början skett utifrån danskt och skånskt material.
Genom det överväldigande materialet i södra Skandinavien har det fallit sig
naturligt att väga allt på en sydskandinavisk våg och därifrån förklara det
nordliga materialet som en följd av handel och utbyte mellan centrum och
periferi.
Mellansverige och norra Sverige tillsammans med Norge och Finland
har inte kunnat prestera ett material som ens kommer i närheten av det som
ﬁnns i södra Skandinavien. I norr följer utvecklingen till vissa delar den i
söder, men i stor utsträckning verkar en kvarvarande senneolitisk stenålder
gälla fram mot period II av bronsåldern. Norr om Dalälven existerade länge
en ren jägarstenålder och den sydskandinaviska bronsåldern existerade endast i små ﬁckor, till exempel i Trondheimsområdet eller längs norrlandskusten.
Ser man närmare på det material som faktiskt ﬁnns i mellersta och norra Skandinavien så visar det på helt andra förhållanden än dem i Sydskandinavien. Tack vare omfattande undersökningar under de senaste 20 åren
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har situationen förbättrats väsentligt och ett ansenligt material har plockats fram ur jordens arkiv. Under senare år har ﬂera platser undersökts som
ger utvecklingen i mellersta Sverige en särställning med sina gravar, gravfält
och kultplatser. Där framträder självständiga platser med en utveckling
som redan från senneolitikum avviker från den sydskandinaviska. Det ﬁnns
en spänning mellan de allestädes närvarande östliga kontakterna och den
ökande nyﬁkenheten på och introduktionen av koppar- och bronsföremål
från söder.
Å andra sidan visar den materiella kulturen upp allt för många likheter
för att man helt skall kunna avfärda samband och samhörighet mellan södra Skandinavien och mellansverige. Rörelsen mellan dessa poler är vad som
skapar kraftfältet i förändringen under perioden. Det är detta som gör epoken senneolitikum/äldre bronsålder till vad den var då och hur vi uppfattar
den nu.
Det är lika bra att från början göra klart, att indelningen i senneolitisk
tid – med två underperioder (SN I och SN II) – och äldre bronsålderns period 1 (a och b), inte längre motsvarar den bild som senare tids forskning har
gett. Det har under senare år blivit allt mer komplicerat att upprätthålla en
bild av en plötslig förändring som skulle motivera den nu gällande indelningen. Den allt ﬁnare periodindelningen är det mest lysande exemplet på
detta. Framförallt när vi rör oss i Mälardalen eller mellansverige i stort är
övergången inte självklar och framförallt inte så hastig. Som Jeanette Varberg har kunnat visa sker en gradvis anpassning till europeiska förhållanden i södra Skandinavien som en följd av den omfattande handeln med
ﬂintdolkar (Varberg 2005a; 2005b). De kulturella kontakterna och skillnaderna låter denna utveckling speglas i skeenden också i mellersta Skandinavien.
Periodindelningen har både positiva och negativa konsekvenser. Det positiva är naturligtvis att den skapat en grund att bygga vår uppfattning om
förhistorien på. Det negativa torde vara just att den skapat vår uppfattning
av förhistorien, utan att denna egentligen behöver ha något att göra med en
gången verklighet (Varberg 2005b:82).
Uppdelningen mellan sten- och bronsålder bygger på en typologisk och
kronologisk indelning av föremålsbeståndet först och främst med inriktning på bronsföremål. Därför har dessa kommit att betraktas som avgörande för förändringen av samhället omkring 2000-1700 f. Kr., men det var ju
inte enbart bronsteknologin som verkade förändrande. Om man, som Varberg har gjort, studerar ﬂintteknologin under samma tid visar det sig att de
förändringar man kan se under senneolitikum och in i bronsålder, i hög
grad lika väl kan förklaras utifrån förändringar i bruket av ﬂintan som utifrån bronsimporten (Varberg 2005b). Om man betraktar förhållandena
längre norr ut i Skandinavien förefaller förändringarna i högre grad vara
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relaterade till stenteknologin än bronsimporten av den enkla anledningen
att importen i mellersta Sverige var i det närmaste obeﬁntlig. Den inhemska
produktionen av bronser verkar inte heller ha kommit igång ordentligt förrän vid mitten av bronsåldern.
Varberg menar att den förändring som sker i Skandinavien under senneolitikum och äldsta bronsålder i huvudsak är en ideologisk och mental
förändring som inte kommit till stånd som en följd av en ökande bronshandel (2005b:92). Utifrån ett sådant resonemang måste man också i mellansverige ta i beaktande i vilken utsträckning utvecklingen har varit styrd av
brons- eller ﬂintimporten. I en miljö, med begränsad kontakt med kontinenten och den därmed sammanhängande bronsimporten och kontinuerligt pågående kontakter österut, är det betydligt mer troligt att det rör sig
om en inhemsk ideologisk och mental utveckling i det mellansvenska området. All kulturell förändring har inte styrts från söder.
Den senneolitiska materiella kulturen framstår emellertid som relativt
enhetlig, främst när det gäller keramiken, men också som aningen slätstruken, intetsägande. Den överdådiga dekoren på stridsyxekulturens keramik
hänger delvis kvar under SN I men försvinner under SN II då kärlen blir
enkla, släta och odekorerade (Eriksson 2009). Detta innebär att olika kulturella uttryck, om man så vill också etniska särdrag, inte längre är möjliga att utröna ur den materiella kulturen. Det betyder också – och detta är
en i mycket högre grad betydelsefull insikt – att de kulturella eller etniska
skillnaderna inte längre uttrycktes genom variationer i den materiella kulturen eller i vart fall inte genom keramikdekoren. Det innebär däremot inte
att det saknats skillnader. Det är ett känt faktum inom till exempel kulturoch socialantropologin att etniska skillnader inte måste ta sig uttryck i den
materiella kulturen. Där har man ju helt andra möjligheter att studera samhällen, då dessa fortfarande existerar ( Barth 1998: Eriksen 2007).
Möjligen kan den minskade markeringen av grupptillhörighet genom
speciﬁka, materiella särdrag vara ett tecken på en ökad tonvikt på att framhäva interna sociala skillnader (Artursson & Björk 2007:302f). Istället har
den representativa kraften lagts på exklusiva material, begravningsseder
och en förändrad byggnadstradition (2007:302). Följden blir en mer enhetligt utformad materiell kultur byggd på långväga kontakter och en geograﬁsk utjämning av variationen på bekostnad av etnisk framtoning.
Emellertid kan några keramiska fynd antyda att det ﬁnns enstaka uttryck i den materiella kulturen som är resultat av skillnader, att det faktiskt
kan ha funnits grupper med olika identitet och olika kulturella uttryck.
Precis vid den tid som anges för den traditionella indelningen mellan senneolitikum och äldre bronsålder ﬁnns fynd av en alldeles egen typ av dekorerad keramik. Ett fynd av denna keramik kommer från Eriksborg strax utanför Västerås (Karlenby m.ﬂ. 2004; Karlenby 2010). Där påträffades två
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större krukor nedlagda i en igenfylld brunn. Mycket tyder på att de har offrats i anläggningen vid själva igenläggningstillfället, vid en ceremoni som
varit avsedd att avsluta användningen. Liknande fynd av dekorerad keramik ﬁnns från Kyrsta i Ärentuna socken, en av boplatserna som undersöktes i och med E4-projektet. Kärlet påträffades i vad som tolkats som en förrådsgrop men deponeringen ses inte som ett offer (Onsten-Molander &
Wikborg 2007:155 ff.). Fyndomständigheterna talar dock inte emot en sådan tolkning. Samma typ av keramik fanns också i Vrå, Apalle och Dragby
(Eriksson 2009:326f).
Kärlen var dekorerade med enkel streckdekor. Kärlformerna var av en
typ som fanns spridd över hela det sydskandinaviska området. Typiskt för
keramik vid övergången mellan senneolitikum och äldre bronsålder är att
kärlen har försetts med en vulst eller pålagd ring av lera strax under mynningen och kärlen från Eriksborg var båda försedda med en sådan ring.
Kärl med vulst har alltså påträffats över större delen av Sydskandinavien
som därmed skulle kunna misstänkas, under denna tid, representera ett
stort område med enhetlig keramisk tradition. Men den säregna dekorens
spridning antyder något annat. Efter en ingående studie av keramikdekorer
med liknande mönster, visade det sig att dekoren tycktes ha samband med
offer, begravning eller andra rituellt signiﬁkanta sammanhang. Dessutom
hade de en geograﬁskt begränsad utbredning. Fynd av dekorerad keramik
har – förutom i Eriksborg och Mälardalen – gjorts längs den svenska östkusten, på Stora Karlsö, Gotland, Öland och Bornholm samt östra Skåne
(Karlenby 2010). Utbredningen kan jämföras med granhammarsmannens
föreslagna resa från Skåne till Uppland (Lindström 2009:524).
Bebyggelsen i Eriksborg har tolkats som en sammanhållen, möjligen byliknande, bebyggelse inramad av mindre odlingar och med närhet till våtmarksängar lämpliga för boskapsbete (Karlenby m.ﬂ. 2004:32 f). Boplatsen
antyder alltså ett relativt sedentärt bosättningsmönster och skillnader i husstorlek kan möjligen också antyda en social skillnad inom ”byn” (2004:19ff),
i linje med resonemanget hos Artursson (2007:90ff).
Eriksborg har en förhållandevis kort varaktighet och detta kan möjligen
vara en indikation på en egen grupp, en östsvensk ”etnisk” grupp som avviker från övriga grupper i området och som under bronsålderns första sekler uppslukas av den pan-skandinaviska bronsålderskulturen (Karlenby
2010:148f).
Susanne Thedéen har under senare tid föreslagit – i linje med tidigare resonemang kring nomadiserande befolkningsgrupper utan fast punkt – att
bebyggelsen inte varit sedentär utan har förﬂyttats i rummet efter behov
(Thedéen 2004:51). Det är visserligen en viktig distinktion att platser inte
alltid är boplatser utan kan ha haft varierande funktioner, att speciﬁka verksamheter har utförts på därför särskilt avsedda platser (2004:54). Detta
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behöver inte betyda att bebyggelsen i stort varit mobil. Någonstans har man
bott, någon annanstans har man gjutit brons eller slagit kvarts o. s. v.
Li Kolker för i sin magisteruppsats ett resonemang kring bofasthet i
samband med övergången mellan stridsyxetid och senneolitikum (2005:21).
Det ligger mycket i hennes tankar kring hällkistornas betydelse för ett mer
stabilt bosättningsmönster. Om man anlägger gravar som på ett så tydligt
sätt anknyter till en plats och som anger ett kontinuerligt tänkande om platsen och hemmet, antyder detta också att bosättningsmönstret har inträtt i
en mer stationär ordning. Emellertid ansluter sig också det stridsyxetida begravningsskicket till en mer sedentär tillvaro, då även dessa gravar hänvisar
till bofastheten i det sätt de har arrangerats i långa rader. Man har återvänt
till samma plats upprepade gånger för att begrava sina döda och det innebär att man under längre tid rör sig i samma område (Runcis 2002:145 ff.).
Bosättning och bebyggelse från tiden antyder också en bofast situation. I de
fall då det har påträffats mellanneolitiska hus förefaller de utgöra de första
i en lång rad av bosättningar på platsen (Karlenby 1996c; Biwall m. ﬂ.
1997:291; Göthberg m.ﬂ. 2002; Knabe 2003). Att anknyta till äldre platser, kanske som någon form av anfäderskult, förefaller ha varit viktigt och
detta utgör en minst lika viktig del i boplatsers kontinuitet som det faktum
att levnadssättet har tvingat till stationär bosättning.
De resultat som makroanalyser och pollenstaplar har kunnat ge arkeologin är inte på långa vägar entydiga. En ordentlig sammanställning för
hela Skandinavien saknas dessutom. Ett omfattande arbete har presenterats
som ett resultat av Ystadsprojektet (Berglund 1991). Nyligen har också presenterats en sammanställning för västra Skåne (Sjögren 2006). Resultaten
visar att boskapen vid övergången mellan senneolitikum och bronsålder
hade större betydelse för ekonomin än jordbruket och att detta fortgick genom hela den äldre bronsåldern. Från Mälarregionen får vi en bild av perioden mellan 2000 och 1500 f. Kr. som platsen för en försiktig början för
odling i området. Boskapsskötseln anses allmänt ha varit framträdande redan under senneolitikum, men under äldre bronsålder ökar den ytterligare,
för att med tiden resultera i en ökad insamling av gödsel. Boskapsskötseln
blir på något sätt orsaken till en ökad och intensiﬁerad odling.
Stefan Gustafsson har analyserat odlingen under den aktuella perioden
(Gustafsson 1997). Resultatet visar att man under bronsålder kom att överge speltvetet och nakenkornet som huvudsaklig gröda och gick över till
skalkornet, som krävde gödsling (Gustafsson 1997:54; se även Eriksson
1997).
Vid en mindre undersökning som genomfördes under hösten 2006 i
Fridhem, vid Karleby i Kungsåra socken, Västmanland, påträffades en mindre byggnad som utifrån makro- och vedartsanalyser tillsammans med de
arkeologiska iakttagelserna har tolkats som ett kokhus eller som ett hus
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med en speciell funktion som kök. Det har 14C-daterats till 1500-talet f. Kr.
(Pettersson m. ﬂ. 2008:13). Där påträffades endast sädeskorn och inget
ogräs. Det stämmer väl överens med det man kan förvänta sig under denna
tid. Odlingen skedde extensivt och ofta repade man sädeskornen direkt från
axet, något som kan förklara frånvaron av ogräs i proverna (Gustafsson
2006).
Det extensiva jordbruket som i huvudsak byggde på speltvete, övergick
till ett mer intensivt jordbruk där skalkornet med tiden ﬁck en dominerande ställning (Gustafsson 2006). Denna sädessort var beroende av näringsrika jordar och odlades på gödslade åkrar (Gustafsson 1997:52 ff.).
Från Ryssgärdet kan man se en övergång från nakenkorn och emmervete till skalkorn och vanligt vete mellan senneolitikum och äldre bronsålder.
Vid mitten av bronsåldern har vanligt vete ökat markant, men resultatet för
denna period bygger på endast ett prov från Ryssgärdet (Ranheden 2008).
Vid en jämförelse med Vrå och Apalle ger dessa ett mer varierat resultat för
perioden, något som knappast kan betraktas som förvånande med tanke på
att provtagningen var mer omfattande där (a.a.). Generellt följer utvecklingen i Ryssgärdet den modell som har kunnat byggas upp med hjälp av resultaten från undersökningar av mellansvenska boplatser från samma tid
och även resultat som noterats i södra Skandinavien. En faktor som möjligen också kan ha påverkat utfallet från Ryssgärdet är att huvuddelen av
proverna har tagits i gravar. Det är stor risk att urvalet kommit att manipuleras i samband med gravläggning och andra begravningsriter.
Publikationen kring ekologin och ekonomin i västra Skåne utifrån undersökningarna längs Västkustbanan utgör en av få gediget sammanställda
undersökningar av problematiken kring makro- och pollenprovsresultaten
(Sjögren 2006). Den tar ett brett grepp på neolitikum och bronsålder. Tyvärr har perioden som är intressant här delats upp genom att senneolitikum
kommit att behandlas med stenåldersodlingen och bronsålder avhandlas i
ett eget kapitel. Emellertid kan författarna meddela att det senneolitiska
landskapet har öppnats allt mer som en följd av ökat boskapshållande. I övrigt var materialet från perioden ytterst begränsat (Regnell & Sjögren
2006:140 f.). Resultaten antyder att odling endast förekommit i mindre utsträckning och att boskapen kommit att betyda allt mer. Under äldre bronsålder kan vi se en ökande aktivitet både vad gäller boskap och odling. Gödsling av åkrarna uppträder nu för första gången (eventuellt har det dock börjat redan under senneolitikum) och har introducerats samtidigt med det
treskeppiga huset eftersom detta gett möjlighet till stallning av djuren
(2006:168 f.). Sammanfattningsvis kan man hävda att det som sker under
bronsåldern är en intensiﬁering av jordbruket i fråga om arbetsinsats och
produktion. Utvecklingen har dock varit gradvis och inte så plötslig som
man kanske tidigare har velat göra gällande (2006:168 f.).
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Generellt sett verkar makroanalyser och ekologi styrka en tolkning av
övergången mellan senneolitikum och äldre bronsålder som långsam och
trevande. Det förefaller som om Sydskandinavien och mellansverige i mångt
och mycket genomgår samma utveckling. I sammanhanget blir då historien
om det treskeppiga huset särskilt intressant, då Regnell och Sjögren vill
hävda att denna konstruktion skulle höra ihop med de gödslade åkrarna,
eller snarare med stallningen av djuren (Regnell & Sjögren 2006:141 f.).
Dateringen av den treskeppiga hustypen har varit ganska osäker, mycket beroende på att någon ordentlig sammanställning inte har gjorts. När jag
skrev min artikel om bronsålderns hustyper år 1994, var materialet – åtminstone från svenskt område – allt för begränsat för att närmare kunna
bestämma ett första uppträdande (Karlenby 1994b). År 2005 kom Magnus
Artursson med den efterlängtade sammanställningen (Artursson 2005a, b)
och år 2009 presenterades materialet tillsammans med en omfattande och
betydande analys i hans doktorsavhandling (Artursson 2009). Han har haft
ett betydligt större material till sitt förfogande, då det under de senaste femton åren genomförts ett stort antal arkeologiska undersökningar i hela södra Sverige som givit fynd av hus från senneolitikum och äldre bronsålder.
Flera av platserna har dessutom varit stora med många hus från en kontinuerlig bosättning. På så sätt ﬁnns också goda möjligheter att bygga upp kronologiska serier (Artursson 2005a), men också att diskutera bebyggelsestrukturer och gårdstrukturer (Artursson 2005b).
Det treskeppiga husets första uppträdande kan enligt Artursson dateras
till perioden 1600-1400 f. Kr. och det ﬁnns inga indikationer på att den tvåskeppiga konstruktionen existerar längre än cirka 1400 f. Kr. (2005a:55).
Liknande dateringar gäller också för Mälardalen. I Eriksborg – som helt
och hållet består av tvåskeppiga hus – ligger dateringarna mellan cirka 1700
och 1500 f. Kr. (Karlenby m.ﬂ. 2004:31). Samtidigt ﬁnns det tidiga förekomster av treskeppiga hus också i mälardalsområdet. I Sommaränge skog
har påträffats ett treskeppigt hus med datering till övergången mellan senneolitikum och bronsålderns första period (Forsman & Victor 2007:137ff).
Dateringarna kan diskuteras och det är osäkert om det går att placera huset i period I. Artursson visar i sin avhandling att den treskeppiga typen infördes tidigast under 1600-talet f. Kr. (2009:96).
I Ryssgärdet har två stycken tvåskeppiga hus påträffats. Ett antal treskeppiga hus som kan föras till tidig bronsålder har också grävts fram. De
tvåskeppiga husen har utifrån en fasindelning av hela boplatsen förts till perioden 1900 och 1700 f. Kr., förmodligen bör de hamna i den senare delen.
Senneolitisk keramik har påträffats i kulturlagret invid husen, så det är
möjligt att husen hör till den tidigare delen av denna period. Vid Forsa i
Tensta socken, inte långt från Ryssgärdet, har ytterligare tre tvåskeppiga
hus undersökts, varav ett har daterats till övergången mellan senneolitikum
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och äldre bronsålder (Fagerlund & Scheutz 2006:80 f.). Ett tvåskeppigt hus
från Kyrsta i Ärentuna socken har på typologiska grunder daterats till övergången mellan senneolitikum och äldre bronsålder (Onsten-Molander &
Wikborg 2007:58). De sammanställda 14C-dateringarna från Kyrsta antyder dock att platsen bör ha etablerats efter cirka 1800 f. Kr. (Onsten-Molander & Wikborg 2007:182ff).
På grund av den långa bosättningsperioden på Ryssgärdet är 14C-dateringen av husen mycket osäker, men vid en sammanjämkning av alla fakta,
har det varit möjligt att datera husen någotsånär. Det visar sig att de tvåskeppiga husen bör ha legat på platsen mellan cirka 1700 och 1400 f. Kr., hus 23
i den tidigare fasen och hus 15 i den senare (Karlenby 2008a:93, ﬁg 33).
Det stora ﬂertalet tidiga bronsfynd från mellansverige är lösfynd. Ett fåtal kommer från gravar. Tidiga bronsfynd från boplatser är ytterst ovanliga
men i de ﬂesta fall kan man misstänka att lösfynd egentligen kommer från
överplöjda boplatser. Vid Storsicke i Glanshammars socken, Närke, har påträffats tre bronsyxor och ﬂera stenyxor inom en ganska begränsad yta. Av
bronsyxorna är åtminstone två från äldre bronsålder och endast en av dem
kan med säkerhet förmodas vara ett våtmarksoffer. De andra två kan mycket väl komma från boplatsytan (Karlenby 2007a:45). Brons på boplatser i
mälardalsområdet är synnerligen ovanliga, från en så stor boplats som Apalle i Övergrans socken ﬁnns 153 bronsfragment (Ullén 2003:76). Ett stort
material av gjutformar och deglar visar att man ägnat sig åt omfattande gjuteriarbeten, trots den relativt begränsade förekomsten av bronser
(2003:129ff.). Från den omfattande bosättnings- och verkstadsplatsen i Hallunda, Botkyrka socken kommer 41 stycken bronser (Jaanusson 1981:141).
Från Vrå i Knivsta socken ﬁnns inga bronser förutom en tunn spiralarmring
från en begravning samt en fragmentarisk skära, båda från skärvstenshögen A5 (Göthberg m. ﬂ. 2002:169f). Sintrad lera fanns spridd över hela området, men är inte liktydig med att det funnits bronsgjutning på platsen.
Däremot skvallrar det knappa halvkilo gjutformar som påträffades i det
närbelägna gropsystemet ”struktur 7” om att man har ägnat sig åt bronsgjutning i Vrå (Göthberg m.ﬂ. 2002:37). På Ryssgärdet har man funnit 18
bronser, mest små föremål eller delar av föremål. Fynd av gjutformar antyder också här att man ägnat sig åt gjuteriverksamhet (Eriksson & Östling
2005:33). I Nibble påträffades ett stort antal metallfynd med hjälp av metalldetektor, men ﬂertalet var av sen karaktär. Bland bronsföremålen var
det färre en tio stycken som var från bronsålder. Även här fanns gjutformar
och deglar (Artursson m. ﬂ. In press). Mönstret visar på en begränsad förekomst av bronsföremål på boplatser, särskilt saknas större och mer prestigefyllda föremål. Det ﬁnns också fynd av bronsgjutning på de ﬂesta större
boplatserna. Det är emellertid sannolikt att den mer omfattande gjuteriverksamheten skett under mellersta och yngre bronsålder.
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Sammanlagt för hela den äldre bronsåldern redovisar Oldeberg (1974)
strax under 350 stycken bronser från Uppland, Västmanland, Södermanland och Närke, landskap som normalt brukar räknas till Mälarlandskapen. Detta ska jämföras med de 1458 nummer som redovisas för Skånes
äldre bronsålder (varav åtskilliga innehåller ﬂera föremål). Det står helt
klart att bronsåldern (med betoning på brons-) har en avgjort annorlunda
framtoning i mellansverige än i Skåne.
Under SN II ökar importen av bronsföremål från framförallt Thüringen
och Erzgebirge och i samband med detta kan man också se att skandinaviska (läs danska) ﬂintdolkar återﬁnns ända ner i den östra alpregionen. Det
visar på ömsesidigt utbyte av produkter (Varberg 2005b: 84). Det skulle
möjligen också kunna visa på långa resor. Flintprodukter ﬁnns också långt
upp i Norden (2005b:88).
Bebyggelsen under senneolitisk tid och i äldsta bronsålder uppvisar ett
komplicerat och varierande bebyggelsemönster med omväxlande ensamgårdar och bybebyggelse (Lekberg 2002:251; Karlenby m.ﬂ. 2004; Artursson
2005a:24; Nieminen 2006:106). Företeelsen har iakttagits både i södra och
mellersta Skandinavien. En annan iakttagelse är också att påfallande många
boplatser från bronsålder har en begynnelse i senneolitikum, vissa kan
eventuellt dras ner i stridsyxetid (se Karlenby 1996c; Göthberg m.ﬂ. 2002).
Dessa ”centrala” boplatser har sedan också existerat fram i tiden åtminstone till romersk järnålder. Platser som Ullevi utanför Linköping kan eventuellt uppvisa en kontinuitet på över 4000 år (Karlenby 1996c) och vid Pryssgården utanför Norrköping ﬁnns bebyggelse mellan senneolitikum och
vikingatid (Borna-Ahlkvist m.ﬂ. 1998). Det verkar å andra sidan också –
åtminstone i Mälardalen – ﬁnnas ett antal platser där den senneolitiska bosättningen upphör redan under äldre bronsålder. Dit kan räknas Eriksborg
och den nyligen undersökta boplatsen vid Karleby (Karlenby m.ﬂ. 2004;
Pettersson m. ﬂ 2008).
I ett större och mer övergripande perspektiv är SN I – Brå per I en sammanhängande period av förändring från den sena stridsyxekulturens tynande karaktär till den nordiska bronsålderns högsta blomstring i period II.
Det är egentligen inte fråga om en avgörande och deﬁnitiv förändring utan
en glidande, smygande anpassning till nya förutsättningar, resulterande i
ett allt mer stratiﬁerat samhälle.
Ojämlikheten kan ha varit släkt-baserad eller ha byggt på ett slags bigman-system, men den skulle också kunna ha byggt på en manlig och ärftlig gerokrati. Flemming Kaul menar att en teokratisk hierarki växte fram
under äldre bronsålder, följd av en ökad centrering kring den manlige krigaren (Kaul 2004:373ff). Mot detta talar dock de begravda i danska högar.
Det är vare sig enbart män, krigare eller äldre personer som är begravda i
dessa monument, som i både utformning och placering kommunicerar makt
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och auktoritet. Det var för familjen – ätten – som man byggde dessa monument. Därmed är också sannolikt att det är genom denna som den sociala
hierarkin byggdes upp. Artursson för i en nyligen publicerad artikel ett
längre resonemang kring husets betydelse för bevarandet av den hierarkiska strukturen, i enlighet med Lévi-Strauss teorier kring huset i släktbaserade samhällen (Lévi-Strauss 1999; Carsten & Hugh-Jones 1995; Artursson
2007). Detta är en i mitt tycke intressant och tilltalande tolkning. Om det
är huset och inte den enskilde individen som avgör vem man är, skulle detta mycket väl kunna resultera i det variationsrika begravningsmönster man
kunnat iaktta från tiden.
Det senneolitiska gravskicket visar i södra Skandinavien på en relativt
individualistisk begravningstradition, emellertid får den en ganska kollektivistisk framtoning genom den enhetliga utformningen av gravarna och
avsaknaden av både sociala och könsrelaterade markörer, något som tydligt
kommer att förändra sig under bronsålder (Bergerbrant 2005). I mellansverige har endast ett fåtal gravar från denna period påträffats (Johannessen
2003). På Ryssgärdet fanns ett mindre linjegravfält från senneolitisk tid, en
form av begravning som hänvisar till äldre seder under stridsyxetid (Eriksson 2008b:417ff). Benen som påträffades i gravarna anknyter emellertid
framåt, genom att de har blivit brända. Kremationsgravar har introducerats
i mer omfattande skala under äldre bronsålder. Brända ben förekommer
dock sporadiskt i stridsyxesammanhang, till exempel från de säregna dödshusen som påträffats i Skogstibble i Uppland och Turinge i Södermanland
(Ekmyr-Westman 1992; Lindström 2000). Liknande fynd har också påträffats vid den västmanländska gropkeramiska boplatsen vid Bollbacken (Artursson 1996).
De gravar från perioden – utöver de anförda – som i övrigt har påträffats i mellansverige har dock ofta återfunnits i hällkistor. Där kan upp till
40-talet individer ha begravts (Jaanusson & Silvén 1962; Fagerlund & Hamilton 1995). Detta antyder också ett gravskick som i första hand centrerar
kring familjen och ätten som samhällets grund. Kremeringar förekommer
generellt inte i dessa sammanhang. I Danmark och södra Sverige ﬁnns ﬂertaliga exempel på att högarna visar på långvarig användning, även om själva högen kan vara det sista – eller senaste – skedet i en månghundraårig tradition (Artursson & Björk 2007:324).
Ett exempel taget närmare Mälardalen har vi i Härvesta i Edsbergs
socken i Närke som undersöktes 1861. I en gravhög med 6 meters diameter
och 2 meters höjd, fanns resterna efter en hällkista samt ben efter tre individer (Ekman 2003:195f.). I sammanhanget bör också Dragbyhällkistan
nämnas samt hällkistan i Annelund utanför Enköping (Jaanusson & Silvén
1962; Fagerlund & Hamilton 1995:64ff.). Båda gravarna har varit övertäckta, dock med annat material, i Dragby av ett röse och i Annelund av en
51

1. I NTRO DU K TI ON

skärvstenshög. Övertäckningen sker i detta fall dock tidigast under period
II av bronsåldern. Dateringen av hällkistor i mellansverige sträcker sig visserligen en bit in i bronsålder, men detta visar ju egentligen bara än tydligare att det ﬁnns ett samband, en kontinuerlig förändring från stenålder till
utvecklad bronsålder.
Flintdolkar påträffas inte sällan i hällkistor och dessa tolkas ofta som
statussymboler. De kan också vara insignier för religiöst bruk, till exempel
rituella slaktknivar (Apel 2005:1). Det har också föreslagits att knivarna
skulle ha använts som en slags tatuerarkniv och att de skulle användas vid
styckning och skelettering av de dödas kroppar (Stensköld 2004:204 ff,
228 ff.). Inte sällan påträffas ﬂindolkarna i hällkistor, så ett rituellt sammanhang kan inte uteslutas.
Från Ryssgärdet ﬁnns fynd av keramik med kamstämpelornamentik,
gropar och snörintryck. De har stora likheter med sen stridsyxekeramik och
skulle möjligen kunna antyda en tidig datering av platsen, tidigare än linjegravfältet. 14C-dateringarna ger dock inte utrymme för en datering tidigare
än 2000 f. Kr. (Karlenby 2008a:92). Boplatsen är ju större än den undersökta ytan, så det ﬁnns möjligheter att den äldre delen av bosättningen ﬁnns utanför det utgrävda området. Förekomsten av senneolitiska gravar och fynd
av neolitisk karaktär visar att det inom ett inte allt för stort avstånd har funnits en bosättning från denna period, även om husen – eller bosättningen i
stort – inom undersökningsområdet inte kan ges en så tidig datering.
Utbytet och handeln kan ha skett över stora avstånd (Varberg 2005b:88)
men det innebär knappast att hela det sydskandinaviska kulturkomplexet
lyftes över till de nordligare områdena. Denna tolkning får nog snarast tillskrivas en sentida kolonisationspåverkad/imperialistisk grundsyn färgad av
de senaste 200-300 årens expansionistiska europapolitik. Kontakter med
främmande människor innebär inte alltid (kanske rent av nästan aldrig) att
någon ger upp sin identitet eller kultur. Istället tenderar sådana möten att
ske i en frizon, det som den postkoloniala forskaren Homi K. Bhabha kallar ”third space” (Bhabha 2004; Graner & Karlenby 2007; Varberg 2007).
Detta tredje utrymme är det som driver på – men också fördröjer – utvecklingen i Norden vid denna tid. Genom kontakterna och handelsutbytet med
kontinentala ”kulturer” omformas samhället genom att ständigt utsättas
för och vistas i det tredje rummet. I denna miljö utvecklas nämligen regler
och normer som avviker från alla inblandades bakgrunder och som bildar
något helt nytt (Graner & Karlenby 2007:163). Det kommer ur detta något
annorlunda som man måste förhålla sig till. På detta vis kan inte kontakterna och utvecklingen beskrivas som ett förhållande mellan centrum och periferi, utan snarare mellan olika klart deﬁnierade grupper – etniska grupper
om man så vill – med egna motiv för kontakt. Kommunikationen upprätthålls av den enkla anledningen att man har något att vinna, att de ”andra”
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har något man själv vill ha ( Helms 1993;91ff; Karlenby 2002b:106). Kontakterna sker i den för alla nya och av ingen kontrollerade miljön i tredje
rummet (Bhabha 2004:53ff).
Arkeologer som forskar kring just detta skede av historien är mycket
oense om vilket samhälle som utvecklades från vad till vad (för en mer ingående diskussion se Vandkilde 1996 och Artursson & Björk 2007: 299ff).
Var det ett ursprungligt egalitärt samhälle avspeglat i ett kollektivistiskt
gravskick som förvandlades till ett ojämlikt hövdingasamhälle? Eller var redan det senneolitiska samfundet ett hövdingedöme och utvecklingen under
äldre bronsålder följde naturligt av förbindelserna med utvecklade och stratiﬁerade samhällen på kontinenten. Eller förblev samhället förhållandevis
egalitärt genom hela perioden, opåverkat av omgivningen?

1.5.3 Diskussion
Tiden är vårt främsta redskap för förståelsen – eller organisationen – av förhistorien. Den kronologiska aspekten är ryggraden i forntidskonstruktionen, typologin dess armering. Diskussionen bland arkeologer om problematiken kring övergången mellan senneolitikum och äldre bronsålder är egentligen enbart en nutida konstruktion, en förklaringsmodell uppbyggd av våra
förväntningar på hur detta samhälle kan ha sett ut. Komplexiteten i introduktionen av bronsföremål i Norden, samhällets utveckling från ett kollektivt, relativt jämställt, samhälle till ett hierarkiskt, hövdingestyrt och släktbaserat samhälle är kanske bara en illusion, en hägring, som vi krampaktigt
hänger oss åt i brist på verklig insikt i det förhistoriska samhället. Ingenting
i våra drömmar om det förgångna kan förväntas överensstämma med vad
som verkligen hände. Snarare fungerar våra bilder av förr som en konstruktion ur vår egen tid och våra ideal.
En sak kan vi alltså vara säkra på; senneolitikum och äldre bronsålder
har aldrig existerat. Livet har gått på i en lång kontinuitet och de människor som levde då fann världen oföränderlig. Det är med vårt ”från ovanperspektiv” som det blir möjligt att se det långa tidsperspektivet, konjunkturer
och la lounge durée (Burke 1992). Det är då vi kan se att det har skett en
förändring som måste betraktas som betydande. Som Varberg (2005a,b;
2007) framhållit behöver inte bronsen ha varit kraften bakom förändringen, men den är helt klart en del av den och därför kan det ﬁnnas anledning
för oss att använda begreppen stenålder och bronsålder.
Så trots allt kan man alltså försöka sig på en periodindelning och det
ﬁnns mycket som tyder på att övergången mellan stenålder och bronsålder
kan delas upp i två underperioder eller faser. Den första utgörs i stort sett
av SN I, med början runt 2350 f. Kr. Då har de skandinaviska stridsyxekulturerna långsamt gått över i en enhetlig senneolitisk kultur, dock med lokala
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variationer. Bronser har främst kommit in i söder och har där tagit allt större plats, även om ﬂintan fortfarande höll en viktig position.
Den andra perioden utgörs av SN II och Ä Brå per 1a, som sträcker sig
från cirka 2000 f. Kr. och fram till 1600 f. Kr. Den vackert dekorerade
stridsyxekeramiken har försvunnit för gott och samhället utvecklades i en
allt mer hierarkisk riktning och bronsen ﬁck ett starkare grepp om samhället. Detta gäller återigen främst södra Skandinavien, även om en liknande
utveckling kan följas i mellansverige. Dock är det inte mycket som tyder på
att den skulle drivas av bronsimporten. Möjligen är det utvecklingen av
jordbruket och den ökade boskapsskötseln som har legat bakom förändringarna, eller så har mentala förändringar initierade av ett ökat kontinentalt kontaktnät inneburit en förändrad livshållning. På de ﬂesta boplatser
kan man i alla fall se att det från cirka 2000 f. Kr. och framåt har funnits
en klar och tydlig bebyggelsekontinuitet genom hela bronsåldern. Flera av
dem har också med tiden kommit att bli kultplatser, möjligen av lokal eller
regional betydelse. Utvecklingen visar på en alldeles egen mellansvensk
bronsålder, endast delvis påverkad av sydliga – och östliga – kontakter.
Bronsålderns period Ib är – i Sydskandinavien – det första ”riktiga”
bronsåldersskedet och bör alltså lämpligen knytas till period II och inte till
period Ia. För en stund lekte jag med idén att införa en ny periodindelning
av övergångsfasen. I ﬂera delar av världen har man använt begreppet kalkolitikum – eller kopparstenålder – för att beteckna den period som för över
från stenålder till bronsålder, som visar drag från båda perioderna men inte
är del av någon av dem. Detta stämmer väl in på SN II och bronsålderns
period Ia. Den nya uppdelningen skulle alltså bli: SN I, som skulle vara en
avslutning av stridsyxeperioden; SN II och bronsålderns period Ia, som då
skulle motsvaras av kalkolitikum – en övergångsperiod – och slutligen äldre bronsålder, representerad av period Ib och II (Jensen 2002).
Ett problem med begreppet kalkolitikum är också att det liksom bronsåldern antyder att förändringarna av samhället är beroende av införandet
av ett nytt material. Som vi diskuterat ovan är detta inte alls självklart.
Ska man ta mina uttalanden tidigare i avsnittet angående periodindelning på allvar, vore det väl inkonsekvent att införa nya perioder. Jag föreslår
istället att vi håller kvar vid de periodindelningar som vi redan har, men istället mentalt anammar uppfattningen om en gradvis förändring från stenålderns stridsyxekultur till den fullt utvecklade bronsåldern i period II.

1.5.4 Fram träder ett nytt landskap
Allt hänger samman. De skandinaviska kontakterna söder och öster ut slutar båda, eller börjar båda i den egeiska övärlden. För naturligtvis har det
kontinentala Europa haft kontakter med detta område, likaväl som de har
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haft kontakter österut, mot Svarta havet och samhällena kring detta. Dessa kulturer i sin tur har haft kontakter med både den egeiska övärlden och
områden i norr och nordväst, dit vi i förlängningen kan räkna Skandinavien. Vid den äldre bronsålderns inträde och fram till och med period II,
kan vi se att påverkan kommer söderifrån och att den allt större bronsimporten får ses som den grundläggande orsaken till denna förändring.
Genom den inverkan som kontakterna med kontinenten hade på det
skandinaviska samhället genomgick det inte bara en samhällsförändring
vid övergången till period II. Föremålsbestånd och dekor förändrades också, så gjorde också religionen. Trots detta ﬁnns det ingen anledning att tro
att samhället förändrades i grunden, eller ska vi säga; det mesta av ovanstående upplevdes inte som en förändring av dem som genomlevde den. Det
samhälle som växte fram under senneolitikum var starkt konservativt, eller
obenäget till förändring och varje omställning bekämpades. I Mälardalen
tog sig detta bland annat uttryck i att hällkistorna bibehölls som begravningsplatser långt fram i bronsålder, den nya, treskeppiga hustypen ﬁck ett
tvekande mottagande och den tvåskeppiga typen fanns kvar fram i 1400talet f. Kr (Karlenby 2008a:78; Artursson 2009:96). När ett samhälle beﬁnner sig i balans och inte är utsatt för utifrån kommande påtryckningar eller inre slitningar vad gäller sociala eller religiösa frågor, kan man med
framgång hålla tillbaka förändringar, men om något försätter samhället i
obalans kommer förändringen att vara oundviklig och det enda sättet att
hantera en sådan situation är att betrakta förändringen som en socialt acceptabel företeelse, att presentera den som det oföränderliga. Bronserna
kom in i ett samhälle som var obenäget att acceptera något utöver det man
redan hade ordnat. Man tog upp bronsen som en naturlig del av samhällssystemet och förändringen, det farliga och främmande hanterades genom
att det placerades i en kosmologiskt avskild värld, utanför i kaos. Resandet
blev både en säkerhetsventil som kontrollerade införseln av ”utanför” och
ett maktmedel för kontroll av den rådande situationen. Genom att förlägga
resandet till en särskild grupp, till exempel prästerskapet eller hövdingarna
och deras släktingar, gjorde man kontrollen över handeln till en privilegierad grupps prerogativ. Möjligen kan det ha utvecklats en alldeles egen grupp
i form av ”handelsmän”! Jan Apel föreslår – med hjälp av Bourdieu – att ett
system med lärlingskap utvecklades i samband med den avancerade ﬂintteknologin i slutet av stenåldern (Apel 2001:124f). Möjligen kan ett liknande system tänkas i samband med utbyte och resande i ”affärer”. Den nya
bronsgjutningstekniken gav goda möjligheter till att utveckla liknande system.
Processen mot ett förändrat samhälle startade förmodligen med att bosättningarna blev allt mer bofasta. Exakt när detta kan ha skett är svårt att
uttala sig om. Bofastheten torde uppstå med jordbruket och boskapsskötseln.
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Bosättningar av denna karaktär dök upp redan runt 4000 f. Kr. (Graner &
Karlenby 2007). En iakttagelse som gjorts vid ﬂera grävningar är att de ﬂesta omfattande bronsåldersboplatser har en början i tiden 2500-2000 f. Kr.
(Fagerlund & Hamilton 1995; Karlenby 1996c;1997b; Borna-Ahlkvist m.
ﬂ. 1998; Göthberg m. ﬂ. 2002). På de boplatser där den senneolitiska befolkningen bosatte sig fortsatte man att bo. Dessa platser visar på en bofasthet som bygger på boskapsskötsel och jordbruk, även om det ﬁnns undantag där bosättningen upphör under äldre bronsålder (Karlenby m. ﬂ. 2004;
Pettersson m. ﬂ. 2008). Boplatserna ligger ofta intill omfattande marker
som vid tiden för bosättning måste ha varit sanka och olämpliga för odling.
Däremot bör de ha varit utmärkta för boskapsskötsel. I närområdet kring
boplatsen har dock funnits mindre områden lämpliga för odling (Karlenby
m. ﬂ. 2004:32f).
En annan faktor som betydligt påverkat utvecklingen mot ett mer stratiﬁerat system är den specialisering som hantverket genomgick vid slutet av
stenåldern. Dels har vi de enormt skickliga ﬂintsmederna som uppträder i
mellan- och senneolitikum med en högt utvecklad kunskap i behandlingen
av ﬂinta och dels har vi – med tiden – också en allt mer skicklig kår av
bronsgjutare i det skandinaviska området (Apel 2001:45ff). Emellertid uppträder dessa specialiserade yrkesgrupper snarare som en följd av ett allt mer
stratiﬁerat samhälle än som dess orsak. Inriktningen mot specialisering
sträckte sig med tiden till alla samhällets delar. Mer om detta nedan.
Genom den ökade kontakten med kulturerna på kontinenten hade man
förlorat kontakten med de östliga områdena och intresset inriktades allt
mer på den eftertraktade bronsen. Samhället utvecklades mot ett mer stratiﬁerat system. Hur fort denna process gick och hur omfattande utvecklingen blev är osäkert. Som Carl-Axel Moberg kunde visa redan 1956 ﬁnns det
egentligen inget i det bronsålderstida materialet som talar uteslutande för
ett egalitärt eller ett stratiﬁerat samhälle under äldre bronsålder (Moberg
1956). Moberg efterlyste boplatser i hopp om att dessa skulle kunna ge
bättre information kring samhällets uppbyggnad (1956:77). Vi sitter nu i en
situation där vi har ett gott hus- och boplatsmaterial från hela södra och
mellersta Skandinavien, men enligt min mening är det fortfarande inte
okomplicerat att tolka samhället som stratiﬁerat enbart utifrån husmaterialet. Den äldre bronsålderns stora hus kan antingen tolkas som stora hövdingahus i ett stratiﬁerat samhälle eller som ett hus i ett egalitärt samhälle
där hela byar bor i samma hus. Faktum är att många etnograﬁska paralleller till dessa hus ofta bebos av hela byar. Till exempel kan en brödragrupp
och deras familjer bebo ett hus som har påfallande likheter med det skandinaviska långhuset (Hugh-Jones 1995:229ff). Å andra sidan delas invånarna i dessa hus i en hierarkisk stege utifrån den äldste brodern som är husets ledare och där de yngre står under varandra i rang beroende på ålder.
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Detta avspeglas också i de fem klanerna som ordnas efter en rangordning
med hövdingar högst, därefter sångare/dansare, krigare, shamaner och
lägst tjänare (1995:238f). Det visar att det inte är lätt att utifrån husets storlek dra slutsatser om samhällets sociala struktur.
Låt oss emellertid anta att samhället blev allt mer stratiﬁerat under äldre bronsålder. När man når fram till period III möter i Skandinavien ett
samhälle som enligt de ﬂesta forskare var ett kraftigt uppordnat samhälle,
antingen med hövdingar eller med en krigararistokrati. Joakim Goldhahn
har nyligen föreslagit ett system med krigar-shamaner (2009:58ff). En viktig funktion i detta hierarkiska samhälle var att upprätthålla kontrollen
över bronsen. Den har antingen upprätthållits genom militär kontroll eller
religiös överhöghet i ett teokratiskt hövdingadöme (Vandkilde 1996:259).
Man får onekligen känslan att ett dylikt samhälle kan vara stagnativt och
stelnat i sin form. Oviljan till förändring har blivit till en belastning och den
stelbenta koloss som detta är har ingen motståndskraft mot de händelser
som utspelas på kontinenten och i den egeiska övärlden. När, som en följd
av detta, förändringen kommer kraschar hela systemet och man måste börja om helt från början. En utveckling, visserligen i mindre skala, som starkt
påminner om vad som hände i Mykene ett hundratal år tidigare. Vid slutet
av bronsåldern uppstår i Sydskandinavien en råvarubrist som skakar det
bestående systemet och föranleder en förändring som slutligen avslutar
”bronsåldern” (Kristiansen 2006:180).
I mellansverige å andra sidan kom utvecklingen mot ett stratiﬁerat samhälle inte att gå lika långt och därför var man här beredd på förändringen
när den kom. Till skillnad mot södra Skandinavien kom den här inte från
söder utan från öster och med den en revolution som skulle komma att lämna ekon genom den nordiska historien ända fram till idag. Järnet började
tränga in från kulturerna i västra Ural (Hjärthner-Holdar 1993, 1998;
Hjärthner-Holdar & Riserg 2002).

1.5.5 Bronsålder i Skandinavien – en utvecklad tankegång
I diskussionen kring hur den äldre bronsåldern utvecklades och vilka kulturella kontakter man etablerade under denna period, framstod det tydligt att
inspirationen söder ifrån blev starkare och starkare vartefter bronsimporten
ökade. De gamla, invanda kontakterna österut ﬁck mindre betydelse och efterfrågan på brons blev ledande i kontakterna med södra Skandinavien. Husens utformning och även samhällsstrukturen kom att utvecklas efter liknande linjer, även om det ofta förelåg olikheter. Den treskeppiga huskonstruktionen som redan tidigt uppträder i mellersta Sverige, samtidigt som i södra
Skandinavien eller möjligen något tidigare, har i stor utsträckning en egen typologisk utveckling som bara delvis lånar drag av de sydskandinaviska husen.
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När den yngre bronsåldern inträdde återupptog man – eller intensiﬁerade –
kontakterna österut. De östliga relationerna kan bland annat ses genom
den speciella typ av holkyxa som omväxlande kallas för ”Mälardalsyxa”
och ”Melarskoye”. Denna typ förekommer i relativt stor rikedom i Mälardalen men är också vanlig i området väster om Uralbergen, mer känt under
beteckningen Ananinokulturen. Spridningen av dessa yxor visar på kontakt
över stora områden, långt österut (Hjärthner-Holdar & Risberg 2002:480).
Utvecklingen under bronsåldern i Mälardalen har alltså påverkats av impulser och kontakter både från söder och från öster.
Den centrala roll som krigaren verkar ha haft under bronsåldern framstår redan under dess äldre delar som fullt utvecklad i södra Skandinavien,
men har fört en mindre framträdande tillvaro i mellansverige. I framförallt
Danmark var begravningar med svärd som gravgåvor vanliga. Det ﬁnns
2530 svärd bevarade från äldre bronsålder (Thrane 2005:621). I Mälardalen (inkl Närke) har endast sju stycken svärd från äldre bronsålder påträffats och av dem är det endast två som säkert kan sägas komma från gravar
(Oldeberg 1974). Från yngre bronsålder ﬁnns sju svärd (Baudou 1960). Naturligtvis kan ytterligare något svärd ha påträffats efter att dessa böcker publicerades, men det lär ändå inte ändra på situationen, att svärd är mycket
ovanliga i mellansvensk bronsålder.
Ett av svärden har påträffats i Torgesta, Sparrsätra socken. Svärdet är från
period III av bronsåldern (Oldeberg 1974:nr 2827). Platsen är belägen bara
några kilometer från Nibble och inte heller så långt från hällbildsområdet i
Trögden. Där förekommer ibland män med svärd bland avbildningarna.
Människoﬁgurer från äldre bronsålder är ovanliga och motivvalet betydligt
mer varierat än bland den yngre bronsålderns hällbilder. Dessutom är de
människor som avbildats under äldre bronsålder inte ”förstorade” i förhållande till andra motiv, så som de är under yngre bronsålder. Man får därmed räkna med att svärdsbärarna huvudsakligen hör hemma i den senare
delen av bronsåldern.
I mellansverige förefaller idén om krigaren ha funnits och denne har förmodligen aktats högt, på samma sätt som man kan förmoda skedde i södra Skandinavien, men krigaren – och kriget – har förmodligen haft en mer
rituell framtoning. Under yngre bronsålder är svärdet fortfarande ovanligt
i mellansverige, men det ﬁnns andra tecken på att krigaren kan ha fått en
mer aktiv roll. Framförallt gäller det de fornborgar som börjar byggas runt
Mälaren. I Håga har en person tillskansat sig en framträdande roll som
hövding och begravs – enligt sydskandinavisk sed i hög med svärd vid sin
sida. Personen har visserligen kremerats men alla fynden har lagts ut som
de skulle i en skelettgrav (Almgren 1905). Kremerade ben i gravar avsedda
för obrända lik förekommer faktiskt även i söder och redan från äldre
bronsålder. Ett bra exempel utgör Hvidegårdsgraven, där den döde på sam58
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ma vis som mannen i Håga har fått med sig både svärd och en toalettuppsättning. Möjligen har både mannen i Hvidegård och Hågamannen varit
krigarshamaner, personer med dubbla funktioner, specialister på både det
världsliga och det rituella planet (Goldhahn 2009:51ff).
Strax söder om Hågahögen och det stora stengrundshuset, har man
byggt en stor, högt belägen försvarsanläggning (Predikstolen). Visserligen
skulle man kunna tänka sig att den omfattande konstruktionen skulle ha
haft en rituell, religiös funktion. Det ﬁnns andra borgliknande konstruktioner från bronsålder där ett rituellt sammanhang framstår som mest troligt.
Till exempel kan en vallanläggning som den vid Odensala prästgård enbart
tolkas som en religiös anläggning (Olausson 1995). I fallet med borgen vid
Predikstolen ﬁnns det dock tydliga tecken på att den har bränts ned. Den är
bitvis tydligt eldpåverkad och har brunnit vid två tillfällen. Efter den andra
branden har borgen lämnats orörd och har inte byggts upp igen (Olausson
1995:162). Livet i den yngre bronsåldern kan alltså ha innehållet ett betydande inslag av våld och osäkerhet (Goldhahn 2009:91f, Lindström 2009:
326ff).
Om det under den äldre bronsåldern är ”huset” (långhuset, det stora huset, ätten) som styr vem man är och som är grunden för hierarkin, verkar
förändringen under yngre bronsålder mot mindre hus och ökad specialisering antyda att det rör sig om andra saker som avgör ens plats i samhället.
Familjen får träda tillbaka och ersätts av olika specialister som få starka
positioner i samhället. Det sker en tydligare markering av individen och utpräglade härskare med specialiserade sysslor framträder på alla nivåer i
samhället. Inte bara den – eller de – styrande antar en specialistroll, utan
där ﬁnns många roller med speciﬁka och specialiserade funktioner. Det har
rört sig om bronsgjutare, hällristare, präster och förmodligen kan man förvänta sig att det också funnits specialister som tillverkat keramik, arbetat i
trä eller läder, duktiga båtbyggare.
Som jag ska visa senare i denna bok, ﬁnns det inte bland det ovan anförda några tecken på att samhället skulle ha blivit mer jämställt under den yngre bronsåldern än under den äldre. Den tidiga järnframställningen som påträffats i Mälardalen kan ha möjliggjort för ﬂertalet att gå runt de monopolistiska strukturer som hövdingasamhället satt upp för att kontrollera den
svåråtkomliga bronsen. Järnmetallurgin – och framförallt förekomsten av
järnmalm lokalt – skulle ha slagit sönder den gamla hierarkiska strukturen
och skapat ett mer egalitärt system med småskalig, men omfattande produktion av järn (Hjärthner-Holdar 1993:187). Detta skulle avspegla sig i de små
husen och i ett likställt gravskick med enkla kremationer i urnor eller gropar.
Utifrån resultaten från Nibble kan man med visst fog hävda att det fortfarande rådde en hierarkisk ordning i den mellansvenska bronsåldern också under
yngre perioder. Det räcker med att påpeka det ytterst ringa antal personer
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som fått äran att begravas (eller snarare ingå i den speciella rit som innebär
att brända ben från kremeringen grävs ned i jorden). Anläggningen som byggdes upp kring den begravde mannen i A211 antyder också att det fanns personer som var mer värda än andra eller i alla fall var av betydelse för andra
genom särskilda och speciella kapaciteter. Kanske den utvecklade strukturen
centrerad runt specialisten kom att stå i vägen för det maktutjämning som
skulle ha kunnat vara möjlig när järnet gjorde sitt inträde i Norden.

1.6 Sammanfattning av kapitlet
I kapitlet har den teoretiska grunden presenterats och motiverats. Det rör
sig om att istället för en dualistisk ståndpunkt betrakta de förhistoriska
lämningarna och deras inbördes förhållande i form av ett nät eller ett rhizom.
Avhandlingen bygger på ett nyligen uppgrävt material från Nibble i Uppland som jämförs med både äldre och yngre undersökningar i Mälardalen,
Östergötland, Värmland Bohuslän och Skåne. En historik kring bronsåldersarkeologi visar också att avhandlingen är väl förankrad i en sekellång
tradition.
Kapitlet avslutas med en exposé över senneolitikum och bronsålder i
Skandinavien. Med denna studie i ryggen går det att bygga upp en bild av
bronsålderns kosmologi – detta med hjälp av det arkeologiska materialet. I
följande kapitel presenteras detta i form av bo- och gravplatsen vid Nibble.
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2. NIBBLE – EN FALLSTUDIE
I följande kapitel skall Nibble presenteras. Platsen var stor och det utgrävda
materialet omfattande. Det som följer här är – trots det stora antalet sidor
– en kortfattade beskrivning av platsen. En komplett redovisning av grävningarna återﬁnns i rapporten (Artursson m. ﬂ. In press).
Som påtalades redan i förra kapitlet kommer studierna att utgå ifrån
den teoretiska insikten att en så komplex plats som Nibble inte kan reduceras till en dualitet. Arbetet kommer istället att följa teorierna som presenteras inom Actor Network Theory (Latour 2005; Law 2005). Huvudsakligen
sker detta implicit utan att särskilt lyfta fram teorin. Ibland kan dualiteter
dyka upp, till exempel sakralt/profant eller privat/offentligt. Dessa skall
dock inte ses som motsatspar utan som representanter för ett intrikat nätverk med otaliga slingrande kopplingar.
Kapitlet har delats upp enligt följande:
En genomgång av topograﬁ, fornlämningsmilö och landhöjning. Därefter görs en genomgång av utförda arkeologiska undersökningar i närområdet och i området närmast utanför Tillinge socken, en genomgång av hällbilder och skålgropar i området samt en landskapsanalys utgående från
data ur Fornsök. Uppgifter om hällbilder/skålgropar ställs i en Point-Density-Analysis mot förekomsten av skärvstenshögar, vilket ger möjligheter
att analysera landskapets utnyttjande. Bebyggelsens struktur belyses utifrån ovanstående analys. Öarna utanför Nibble är i stort sett obebodda under bronsålder och havet ligger en aning på avstånd från bebodda områden.
Endast ett fåtal rösen ﬁnns i lägen där de kan ses utifrån havet. En genomgång av teofora ortnamn och deras förhållande till fornlämningar från
bronsåldern. En idéskiss presenteras till ett bronsålderslandskap.
Boplatsen presenteras kortfattat, då det i första rummet är gravarna och
kultplatsen som är av intresse för avhandlingen. Gravarna presenteras tillsammans med skärvstenshögar och andra skärvstensförekomster då det visat
sig att det inte så lätt går att skilja dessa lämningar åt vad gäller innehåll och
funktion. Hällbilderna presenteras översiktligt och en diskussion följer om
vad deras placering i förhållande till gravar och boplatser har för betydelse.
Efter detta har det blivit dags att presentera en första disskussion kring
kult och ritual, detta utifrån de förhållanden som framgått från utgrävningen i Nibble. En presentation av kulthusen följs av ett avsnitt kring avfallshantering.
Några av de fynd som påträffades i Nibble har särskild betydelse för förståelsen av platsen och de kultiska och rituella omständigheterna. Därför
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presenteras dessa mer ingående i slutet av detta kapitel. Det rör sig framförallt om ett antal bronsföremål.

2.1 Nibble i lokal och regional miljö
2.1.1 Topografi, fornlämningsmiljö och landhöjningsproblematik
Landskapet väster om Enköping kan förefalla mycket platt och kan i vissa
fall se ut som om det helt saknar höjdskillnader. Om man emellertid står
mitt i landskapet ser man omedelbart att det ﬁnns avsevärda höjdskillnader.
De lägsta nivåerna inom undersökningsytan låg runt 23 meter över havet.
Centralt på undersökningsytan i Nibble fanns ett impediment som nådde
över 15 meter ovanför omkringliggande åkermark. Den östra sidan av impedimentet var dessutom påfallande brant. Österut, på andra sidan det lilla
vattendraget Ullbrobäcken, reser sig en höjdrygg som når cirka 40 meter
över havet. Höjdryggen dominerar landskapet och har förmodligen haft stor
betydelse för bebyggelsens etablering och uppdelning. Höjdryggens västra
sida, ner mot Ullbrobäcken, innehåller endast spridda fornlämningar av
mindre omfattning (Lindkvist 2005). På östsidan ﬁnns en större samling
fornlämningar som markerar en omfattande bebyggelse under bronsåldern.
Lerslätten i området sträcker sig från Mälaren mot det skogbevuxna
upplandet norr om Sparrsätra och Härnevi. Hällbildernas utbredning, som
i stort kan sägas sammanfalla med skärvstenshögarnas, avtar snabbt så fort
man passerat Härnevi. Grannsocknen i nordväst – Simtuna – saknar helt
hällbilder och har endast två skärvstenshögar. Dessa ligger för övrigt i direkt anslutning till de nordvästligaste i Härnevi socken och hör säkerligen
till denna grupp.
Inklämt mellan hav och skog har lerslätten redan från förhistorisk tid
varit platsen där man bosatt sig. En avgörande betydelse har säkert Sagån
haft, ett av de större vattendragen som når Mälaren. En gång i tiden har
Dalälven haft sitt utlopp här. Under järnåldern fanns förmodligen ett lokalt
centrum vid Sagån, markerat av de stora gravhögarna på vardera sidan av
dalgången. De två högarna har tillskrivits mytiska eller svagt historiska
personligheter (Nerman 1963). På västra sidan ﬁnns Östens hög och på den
östra Blot-Svens. Östen omnämns som en av Ynglingaättens kungar på
500-talet e. Kr. och skall ha dödats av sjökungen Sölve. Blot-Sven är en
framträdande person under det sena 1000-talet e. Kr. Problemet är dock att
det inte ﬁnns några bevis för att han någonsin har existerat. Namnet BlotSven knutet till högen i Broby förefaller överhuvudtaget inte kunna föras
längre bakåt i tiden än en bit in i 1800-talet (Nerman 1963:163). Namnet
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Figur 2. Flygbild över det centrala impedimentet med stensättning (A211), stensträngar och andra stenformationer. Norr är nedåt på bilden. Aerial photography courtesy
of www.ﬂygfoto.com
Figure 2. Aerial image of the central uncultivable outcrop with stone setting (A211),
stone wall enclosures and other stone formations. North is down in the picture. Aerial
photography courtesy of www.ﬂygfoto.com

Östen följer emellertid med långt tillbaka i tiden på gårdsnamnet: Östanbro.
På båda sidor av Sagån ﬁnns ﬂer lämningar av forna boplatser och gravfält. Märkligt nog har det inte etablerats en medeltida stad vid åns mynning, som annars är vanligt i Mälardalen. Istället har Enköping anlagts vid
den lilla Enköpingsån, som redan efter cirka en mil uppströms mynningen,
rinner upp strax norr om Tillinge kyrka. Å andra sidan ger Ullbrobäcken,
som är en annan del av Enköpingsåns avrinningsområde, tillgänglighet till
Sparrsätraslätten, centralt belägen i Fjärdhundraland. Ett vad vid förgreningen mellan Enköpingsån och Ullbrobäcken markeras av två runstenar
samt en rest sten (Tillinge 8, Upplands runinskrifter 792 och 793). Vadets
stenläggning var synlig under vattenytan och användes fortfarande vid inventeringstillfället på 60-talet (uppgifter ur Fornsök).

2.1.2 Strandförskjutningen och höjden över havet
Landhöjningen har över tid varit av största betydelse för nyttjandet av landskapet kring Enköping. Eftersom stora delar av området väster om staden
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är mycket ﬂackt och ligger på nivåer under 20 meter har förändringarna
som skett vid tiden för bosättningen i Nibble varit betydande och påverkat
landutnyttjande och bebyggelseetablering. Mycket tyder dock på att just
strandlinjens placering haft liten eller ingen betydelse för Nibbleboplatsen
efter övergången till äldre bronsålder, möjligen tidigare än så. De lägsta
höjdvärden som vi mätt in i Nibble ligger runt 23 meter över havet, en nivå
som torde motsvara de tidigaste 14C-dateringarna från området kring 17001600 f. Kr. (Karlenby 1997a:49, ﬁgur 5). Boplatsen har etablerats på nordsidan av en mindre ö, invid ett smalt vattendrag som sammanband två fjärdar som sträckte sig norrut mot bygden mellan Sparrsätra och Bred. Redan
under äldre bronsålder har emellertid platsen hamnat en bit ifrån havsstranden, men den smala dalgången har förmodligen även framdeles varit
sank och åtminstone tidvis vattenfylld. Där kan ha ﬂutit fram ett mindre
vattendrag.
Det är viktigt att notera att även om platsen inte längre låg vid den forna Östersjöns strand, tog det lång tid innan det blev ett betydande avstånd
till havet. En kortare promenad räckte för att nå dit långt in i förromersk
järnålder och då hade boplatsen ﬂyttat närmare vattnet och gravplatsen var
sedan länge övergiven. Den direkta närheten till havsstranden har alltså
inte varit av avgörande betydelse för de aktiviteter man bedrivit här, snarare har platsens placering i topograﬁn styrts av en önskan att komma undan
från den stora havsfjärden. Bortsett från några enstaka rösen placerade på
öar utanför fastlandet ﬁnns inga fornlämningar från den aktuella tiden som
har exponerat ut mot havet. Detta kan bero på ﬂera saker, men det som
först faller i tankarna är att man skulle ha varit direkt utsatt för höststormar och vinterväder på sydkusten av ön. Den från vindar och klimat skyddade nordsidan var bättre lämpad för bosättning. Att man valde insidan
kan också ha berott på att man inte ville synas, att det var säkrare att
skymma sin bosättning från förbifarande. Dessa kunde vara okända och ibland kanske farliga. Det kan också ha funnits ett drag av privat/offentligt i
placeringen av framförallt gravfältet. På samma sätt som hällbilderna i
Trögden verkar vända sig inåt bygden var gravfälten något som i första
hand berörde dem som bodde på platsen, inte något som man offentligt visade upp för vem som helst.
Även om landhöjningen ganska omedelbart efter boplatsens etablerande
haft väldigt liten direkt påverkan på närmiljön, har naturligtvis landhöjningens förlopp regionalt haft betydelse för invånarnas möjligheter att utnyttja
havet eller de möjligheter som öppnade sig i och med allt större frilagda slättområden. Den tid då boplatsen i Nibble var bebodd var också den tid då landet snabbt reste sig ur vattnet. Från de nivåer som de stora slättmarkerna väster om Enköping ligger på, cirka 20 till 10 meter över havet sjönk havsnivån
med omkring 7 meter från cirka 1600 f. Kr. till 600 f. Kr. En förändring från
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23 till 16 meter över havet innebär att så gott som halva sträckan ned mot
Mälarens nuvarande läge frilagts under en 1000-årsperiod. Det motsvarar
i snitt 70 centimeter per hundra år. Stora arealer har alltså snabbt blivit tillgängliga. Av fornlämningsbilden att döma har man under bronsålder emellertid inte använt denna mark för nya bosättningar. Senare i detta kapitel
presenteras en karta med fornlämningar som förhållandevis säkert kan föras till bronsåldern, nämligen hällbilderna och skärvstenshögarna. Vattennivån har placerats vid cirka 20 meter över havet och anmärkningsvärt ﬁnner vi så gott som ingen fornlämning under denna nivå. Ett större antal av
hällbilder återﬁnns däremot på lägre nivåer. Mycket talar för att Johan
Lings tolkning (2008) att hällbilderna legat direkt vid vattnet är korrekt.
Boplatser och gravfält förefaller dock ligga i högre, tillbakadragna lägen.

2.1.3 Fornlämningar i Tillinge socken
I början av mars 2011 fanns 812 fornlämningar registrerade i Tillinge socken, men ett stort antal av dessa innehåller ﬂera objekt så det totala antalet
överstiger med marginal detta antal. Ytterligare objekt tillförs listan efterhand då nyfynd görs och den specialinventering efter hällbilder som gjordes
i samband med de arkeologiska undersökningarna i Nibble år 2007 infördes
först år 2009. Vid inventeringen fann man ytterligare 79 lokaler med hällbilder, varav ﬂera med ﬁgurer. I Fornsök ﬁnns hällbilder registrerade både som
”hällbild” och ”hällristning”. Tillsammans utgör de 320 lokaler, men i de
ﬂesta fall ﬁnns en registrering på ”hällbild” och en på ”hällristning” för varje lokal. Totalt ﬁnns registrerat 151 hällristningslokaler och 169 hällbilder.
Det något större antalet bilder framför ristningar beror på att ristningar kan
bestå av ﬂer bilder (t ex Tillinge 167 som består av två hällbilder).
De förhistoriska lämningarna ligger huvudsakligen i anslutning till den
odlade slätten, i gränszonen mellan den impedimentsbundna skogsmarken
och den uppodlade åkermarken. Gravar och skärvstenshögar ligger i mer
upphöjda lägen på åsryggar och impediment, medan boplatserna ofta återﬁnns i eller i nära anslutning till åkermarken, särskilt där denna är belägen
på glaciallera. Boplatser kan också återﬁnnas på terrasser i högre belägna
partier. I den högst belägna skogsterrängen och på de lägst belägna postglaciala lerorna ﬁnns inte många fornlämningar av äldre karaktär. I skogen
kan en och annan kolningsgrop återﬁnnas. Fångstgropar, torpbebyggelse
eller andra historiska lämningar har ofta anlagts i mer oländiga trakter och
i enskilda lägen. På de lägre partierna har först havet satt stopp för etablering, senare den sanka marken och den styva leran.
Tillinge socken ingår i ett område där bronsåldern är särskilt framträdande, dels genom den rika förekomsten av skärvstenshögar och dels genom
hällbilderna. Den särskilda inventering som gjordes i anslutning till Nibble
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Figur 3. Utsnitt av fastighetskartan över Nibbleboplatsen med närområde och markerade fornlämningar. Skala 1:50.000.
Figure 3. Cut-out of settlement map of the Nibble settlement site with surroundings,
indicating the ancient remains. Scale 1:50.000.

visar att man kan förvänta sig dolda och oupptäckta hällbilder på många ﬂer
ställen. Tillinge med omkringliggande socknar kan mycket väl höra till det
rika hällbildsområdet i Trögden, även om man får anta att det ligger i områdets yttre delar. Det ligger dessutom mellan Trögden och det östligaste av de
västmanländska hällbildsområdena, Björksta (se ﬁgur 4), som genom senare
års inventeringar stigit fram som särskilt rikt på hällbilder6.

2.1.4 Arkeologiska undersökningar i Tillinge socken
I samband med arbetena för den nya järnvägen mellan Enköping och Västerås kom ett ﬂertal arkeologiska undersökningar till stånd (Lekberg
1993). Flera av dessa låg i direkt anslutning till Nibble och några av dem
6 528 hällbilder respektive 421 hällristningar, varav de senaste registrerats vid specialinventeringar av S-G Broström och K. Ihrestam under senare år (uppg. ur Fornsök)
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kan förmodligen betraktas som delar av samma fornlämning (Notelid
1993). En av de mindre undersökningarna utgjorde en del av Tillinge 144,
det fornlämningsnummer som tidigare åsatts skärvstenshögen A 10 (vid
2007 års undersökning). Två mindre boplatsrester i den östra delen av Nibbleboplatsen kan utgöra spår av en bosättning som ﬁnns strax norrut upp
mot Ullbro. Dateringen av dessa lämningar hamnar i äldre järnålder, liksom hus och gravar vid Hovdesta (Leikberg 1993; Notelid 1993; Price
1995).
Till de mer kända exemplen – och ett av de mer omfattande – på undersökningar i och med bygget av Mälarbanan måste Lundbacken i Bred socken räknas (Artursson 1994). Där påträffades ett större antal gravar, som
kunde dateras till förromersk järnålder. Flera av dem var skelettgravar med
förhållandevis rika gravgåvor. Platsen var före de arkeologiska arbetena i
stort sett okänd. Återigen ett exempel på att det i markerna kan ﬁnnas
många ännu ej identiﬁerade fornlämningar, också av ganska omfattande
karaktär.
I samband med arbetena för E18 undersöktes också ett antal mindre
platser under säsongen 2005 (Lindkvist 2005). Av dessa gick ingen vidare
till slutundersökning. En av platserna (Tillinge 328), uppvisade intressanta
resultat kring förekomsten av skärvsten och skärvstenshögar. Ingen bosättning kunde iakttas i närheten, så lokaliseringen kan ha haft med en speciﬁk funktion att göra. Läget invid Ullbrobäcken antyder att transporter varit viktiga, kanske det rör sig om en verkstadsplats. I området kring Ullunda ﬁnns registrerat ett stort antal fornlämningar, inte minst skärvstenshögar,
så den undersökta platsen måste ses i ett större sammanhang och utgör troligen en del av ett större boplatskomplex, där olika mindre boplatser har lokaliserats utifrån vilken aktivitet som utfördes (Lindkvist 2005:39ff; se
även Thedéen 2004:51ff).
Om man drar sig en bit bort från den närmaste trakten kring Nibble,
har en tidigare undersökning berört två skärvstenshögar strax utanför
Hummelsta (ATA, dnr 2540/63). Tre av fem skärvstenshögar undersöktes i
samband med ett vägbygge 1962. Fornlämningen (Tillinge 92) ligger strax
intill dagens E 18, så undersökningen måste ha kommit till stånd i samband
med breddningen av denna. I skärvstenshögarna påträffades några keramikskärvor och bränd lera. I tillägg därtill fanns några obrända ben av nöt
och häst. Materialet förefaller motsvara det man vanligen påträffar i skärvstenshögar. Så långt påminner platsen om A10 i Nibble. Förekomsten av
brända människoben och den märkliga stenspiralen i botten av skärvstenshögen gör dock denna lämning annorlunda. Utan uppgifter om eventuella
spår av liknande lämningar i skärvstenshögarna i Hummelsta eller i deras
närhet, är det svårt att uttala sig om platsens karaktär och högarnas tillkomsthistoria.
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2.1.5 Arkeologiska undersökningar utanför Tillinge socken
av särskilt intresse för Nibble
En av de tidigast undersökta huslämningarna från nordisk bronsålder torde vara den ”hydda” som Oscar Almgren fann vid Boda i Bred socken sommaren 1912, då han skulle efterundersöka fyndplatsen för ett bronsspänne
(Almgren 1912a). Boda ligger endast ett par kilometer väster om Nibble. På
platsen kunde Almgren i två täktgropar iaktta större mängder lerklining.
Detta föranledde honom att gräva ut hela den platå där dessa låg. På platsen påträffades resterna efter vad som tolkats vara en 9,5x7 meter stor byggnad (1912a:137). Förutom en stenpackning, en kokgrop och stora mängder
lerklining fanns det inga indikationer på att det skulle ha funnits några
andra anläggningar, till exempel stolphål. Det behöver ju i och för sig inte
betyda att det inte funnits stolphål i byggnaden, bara att de förblivit oidentiﬁerade. Fyndet av bronsspännet i huset (1912a:133, ﬁgur 1) antyder en
speciell funktion. Vanligen påträffas fynd av den digniteten inte i boplatssammanhang. Almgren tolkar huset som en oval hydda, inte olik husurnan
från Stora Hammar i Skåne (1912a:143, ﬁgur 10). Idag vet vi att bostadshusen inte hade den form som hyddan i Boda eller husurnan från Stora
Hammar hade, utan var rejäla – och många gånger större – långhus. De
lämningar som Almgren grävde ut måste höra till den grupp av byggnader
som idag kan knytas till mer rituella sammanhang. Som framgår nedan är
hustypen fast förknippad med rituella platser (se nedan, kapitel 4). Att både
Boda och Nibble skulle innehålla liknande byggnader med liknande funktion är högst sannolikt.
I området runt Enköping har det utförts många undersökningar genom
åren. En av de mer omfattande var undersökningen i Annelund, vid östra
utfarten från Enköping (Fagerlund & Hamilton 1995). Denna undersökning berörde en del av en mycket omfattande boplats från senneolitikum
och äldre bronsålder, som vanligen brukar benämnas Stenvreten. I Annelund framkom bland annat en hällkista med drygt fyrtio skelett (Fagerlund
& Hamilton 1995:78). Både tidigare och senare har åtskilliga mindre ”titthål” i form av delundersökningar gjorts i Stenvreten under 1980- och 1990talen, men också senare under 2000-talets första år (Broström & Wikell
2006; Eriksson 1994; Fagerlund 1994; Holback 2006; Karlenby 1994a;
1996a; 1996b och många ﬂer).
En annan plats som är av särskilt intresse är gravfältet i Ål, Vårfrukyrka
socken, som undersöktes 1969 under ledning av Gösta Magnusson (Magnusson 1973). Där fanns förutom stensättningar några rundat rektangulära
stenkonstruktioner som tolkats som hus (1973:8). Ett par av husen kan möjligen ha paralleller i Nibble. En stenramskonstruktion som inte innehöll några fynd alls, har en direkt parallell i stenkonstruktionen A29 i Nibble.
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En annan undersökning som är speciellt intressant i detta sammanhang
är undersökningarna av ett gravfält i Skälby (Vårfrukyrka 108), som genomfördes på 1930-talet och 1950-talet (ATA dnr 4593/51). Likheterna
mellan Nibble och Vårfrukyrka 108 är många och slående, bland annat är
det topograﬁska läget liknande. Fornlämningen ligger på en i åkern utskjutande låg moränrygg. Idag är fornlämningen registrerad som bestående av
två stensättningar, varav en är 12 meter i diameter och 0,4 meter hög. Utifrån beskrivningen kan den förmodligen en gång påmint om A211 i Nibble. Nu är den kraftigt skadad genom en större grustäckt i mitten. Den andra
graven är enbart 5 meter i diameter, men även den har paralleller i Nibble.
De övriga gravarna har alltså grävts ut tidigare, de första tio brandgravarna redan 1932. Enligt Fornminnesinventeringen (Fornsök) har det rört sig
om ﬂatmarksgravar utan överbyggnad, men enligt uppgift täcktes två av
dem av stensättningar. Bland fynden fanns brända ben, bronstång, bronsfragment och en bronsten, keramik, träkol och lerklining. Dateringen hamnar i samma tid som den huvudsakliga fasen vid Nibble, i övergången mellan bronsålder och järnålder.
År 1950 undersöktes tre runda stensättningar (2,5-7 meter i diameter,
0,1-0,8 meter höga) och fynden bestod av brända ben, träkol, lerklining,
krukskärvor och skärvsten. Dateringen sägs vara järnålder och man får väl
tänka sig att de hör hemma i den äldsta delen av denna period.
Året därpå kom man tillbaka för att undersöka ytterligare sju fornlämningar, runda och oregelbundna stensättningar (2-5 meter stora). Bland
fynden märks främst en bronskniv, en ﬂintskärva, en dubbelknapp av brons,
keramik, brända ben, lerklining samt skörbrända stenar. Dubbelknappen
omnämns i Fornsök som en tutulus, men detta är alltså inte korrekt. Knappen ﬁnns avbildad i Oldeberg 1974, nr 2856. Dubbelknappar hör till det
som brukar betecknas som toalettutrustningen (dvs rakkniv, pincett, krumkniv, dubbelknapp). Eventuellt rör detta sig egentligen om en verktygsuppsättning för en ”medicinman/kvinna” och antyder att begravningen har
rört en betydande eller speciell person (Thedéen 2004:118; Jennbert 1992:
100).
Den här typen av gravfält förekommer relativ ofta i Mälardalen och torde – med resultaten från Nibble, vad gäller avbaning utanför själva ”gravbacken” – behöva tolkas om. Att man ofta hittar ﬂer gravar efter avbaning
har ju länge varit känt, men att platserna dessutom innehåller en hel del övriga anläggningar i form av härdar och kokgropar, hyddor och andra byggnader är resultat som framträtt klarare under senare år i samband med de
yttäckande undersökningar som genomförts som en följd av uppdragsarkeologins framväxt. Härdar och kokgropar, hyddor och andra lämningar invid och mellan gravarna var också delar i den rituella verksamhet som gett
upphov till gravarna. Detta är ny kunskap.
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Gravfältet Vårfrukyrka 108 låg inte långt från den gjuteriplats som Andreas Oldeberg undersökte i Skälby, Vårfrukyrka socken under 30-talet (Oldeberg 1960). Platsens exakta läge är inte känd, men utifrån de fotograﬁer
som ﬁnns i rapporten och jämförelser med Fornsök karta kan man dra slutsatsen att gjuteriplatsen funnits bara 500 meter söderut från vårfrukyrka 108
(1960:2ff, ﬁgur 1 och 3). Gjuteriverksamheten där måste ha varit större än
den i Nibble, men platserna är delvis samtida och geograﬁskt inte alls avlägsna. Skälby antyder en varierande grad av specialisering när det gäller bronsgjuteri. Det gäller inte bara mängden deglar och gjutformsrester utan produkterna där har också haft en betydligt större variation än vad som verkar
vara fallet i Nibble. Från Skälby ﬁnns gjutformar för svärd, spjutspetsar,
hängkärl och bältekupor (1960:15ff). Från Nibble ﬁnns några enstaka, ej deﬁnierbara gjutformsrester och några delar av deglar. Skillnaden mellan produktionen i Skälby och Nibble är skillnaden mellan professionell produktion
för ”avsalu” och enklare produktion av mindre föremål för eget bruk.
En annan intressant skärvstenshög undersöktes i slutet av 90-talet vid
Lilla Härnevi. Skärvstenshögen har kunnat dateras till yngre bronsålder
och mot botten fanns rester efter gjutformar, bland annat från ett hängkärl
(Karlenby 1998a:26f). Strax söder om denna plats har under tidigt 1900tal påträffats ett stort depåfynd från period VI med ett hängkärl fyllt med
allehanda bronsföremål. Föremålen var genomgående slitna eller trasiga,
fragmentariska. Fyndet har tolkats som ett depåfynd med skrotmetaller
som skulle gjutas om (Hjärthner-Holdar 1993:164). Tillsammans visar dessa platser att bronsgjutning verkar ha förekommit regelbundet i området
och det under en längre period. Avståndet mellan Lilla Härnevi och Skälby
är inte mer än någon mil. Två platser med sådan omfattande gjuteriverksamhet inom ett så begränsat område antyder också en utvecklad produktion och ”handel” i regionen under yngre bronsålder. Nämnas bör i sammanhanget att Magdalena Forsgren helt nyligen avfärdat härnevifyndet
som ett skrotfynd tänkt som råmaterial för bronsgjutning och i stället sett
det som ett offer till den samtidigt fredsälskande och krigiska kvinnliga gudomen Härn (Forsgren 2010:120). Som kommer att framgå längre fram är
jag inte helt överens med henne om detta!
Enköpingsområdet utgör idag en expansiv zon med omfattande exploateringar. Därför har den arkeologiska aktiviteten i området också kommit
att bli omfattande. Det är här inte möjligt att gå igenom alla genomförda
undersökningar, men ytterligare ett exempel – om än kronologiskt avvikande – förtjänar att nämnas. Det är ett par undersökningar av skärvstenshögar på Sneden, en stor allmänning strax öster om Enköping (Fagerlund
1998). Där undersöktes åtta stora, till och med mycket stora, skärvstenshögar. Den största var 13 meter i diameter och 1,7 meter hög, ﬂera av högarna var över sex meter i diameter och upp emot metern höga (1998:89).
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Dessa visade sig innehålla mängder av ben från framförallt ko. Utgrävarna
tolkar fyndet som rester efter garvning av skinn (1998:83). I sammanhanget torde det dock ses som anmärkningsvärt att det fanns ben av människa
– både brända och obrända – i fyra av skärvstenhögarna (1998:66f). Ingen
tolkning görs av detta i rapporten och sammanhanget mellan slaktavfall,
garvningsaktiviteter och människoben utreds inte vidare. I detta fall visade
det sig att de isolerat belägna skärvstenshögarna hade en betydligt senare
datering än vad som brukar vara fallet för uppländska skärvstenshögar. De
har med hjälp av 14C-dateringar kunnat placeras i förromersk och romersk
järnålder (1998:77ff). Detta måste ha betydelse för tolkningen av skärvstenshögarnas spridning. Det avvikande läge som dessa högar har beror
sannolikt på att de är lämningar efter en speciﬁk verksamhet. De avsides
belägna lämningarna kan mycket väl bero på de obehagliga odörer som
skinngarvning kan ge upphov till. Verksamheten hänger förmodligen samman med en ökad boskapsskötsel under de första århundradena efter Kristi födelse, som kulminerar i övergången mot folkvandringstid (Ramström
& Karlenby 2007:43). Emellertid utgör förekomsten av människoben i
skärvstenshögarna en möjlig och intressant koppling bakåt i tiden till den
yngre bronsåldern. Den fortsatta nedläggelsen av människoben i skärvstenshögar antyder en kontinuerlig ritual, en bestående religiös sedvänja.

2.1.6 Fornlämningarna i Nibbleboplatsens omedelbara närhet
Inom en omkrets av tre kilometer från Nibble ﬁnns ett fyrtiotal registrerade fornlämningar, många med ett eller ﬂera undernummer. Bland dessa
ﬁnns gravar och gravfält, rösen och skärvstenshögar. Ett antal boplatser
undersöktes längs järnvägen i samband med dess ombyggnad (Lekberg
1993). Utöver dessa ﬁnns också ett antal nyfunna fornlämningar. Dessa består till största delen av de hägnader och hällbilder som kommit fram i samband med de arkeologiska arbetena med för- och slutundersökningar, samt
den samtidigt företagna specialinventeringen av hällbilder (Broström & Ihrestam 2005, 2007).
Alla dessa fornlämningar hör inte hemma i bronsålder, men påfallande
många kan räknas dit. Huvudsakligen består de bronsålderstida fornlämningarna av tre typer: stensättningar, skärvstenshögar och hällbilder. Till
dessa bör också räknas rösen, men dessa är förhållandevis ovanliga i enköpingstrakten. Boplatser är också vanliga från bronsåldern. De är dock – liksom i hög grad stensättningarna – inte möjliga att knyta till enbart bronsålder. Boplatser är ofta diakrona och stensättningarna förekommer från
äldsta bronsålder och långt fram i yngre järnålder utan större morfologiska
förändringar. Stensättningar uppträder ofta på gravfält eller i mindre grupper. Enstaka stensättningar ﬁnns också, men man måste förstå lämningarna
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i större kontexter, till exempel kan gravfält, stensättningar och skärvstenshögar vid Ullbro/Nibble (gravfält: Tillinge 39 och 85; Stensättningar: Tillinge 49:1-3; 206, Skärvstenshögar Tillinge 50:1-2, 4) utgöra delar av större kultkomplex. Till dessa skall naturligtvis Nibblegravarna räknas. Fornlämningsregistrets bestämmelser om avstånd mellan fornlämningar kan få
till följd att stora gravfält med glest spridda, synliga anläggningar registreras som enstaka stensättningar eller gravgrupper. I fallet med Ullbro/Nibble framstår det tydligt när man plottar ut fornlämningarna på en karta att
det ﬁnns ett samband mellan de olika fornlämningarna (ﬁgur 7).
Undersökningen vid Nibble visar också att gravar och gravfält inte ens
behöver vara synliga ovan mark. Ett stort mörkertal måste antas existera
både vad gäller antalet okända boplatser och okända gravar. Sen ﬁnns det
ju också en osäkerhet i om gravar är registrerade som skärvstenshögar eller vice versa eller om vissa av skärvstenshögarna är gravar. Skärvstenshögen A10 är ett bra exempel på detta. Omväxlande har den varit registrerad som skärvstenshög och stensättning. När den slutligen undersöktes
visade den sig vara både och, vilket i sig väcker frågan om vad en ”stensättning” respektive ”skärvstenshög” är. Det är viktigt att klargöra att
det är operativa objekt som vi arbetar med och den ibland deﬁnitiva betydelsebegrepp dessa kan förefalla ha, inte på något sätt får likställas med
den innebörd eller funktion i ett förhistoriskt sammanhang som de har
haft.

2.1.7 Skålgropar och hällbilder
Enköpingstrakten är känd för sina hällbilder. Näst efter Bohuslän är Trögden med omnejd det hällbildsrikaste området i landet. Främst är det i Boglösa, Vallby, Litslena och Vårfrukyrka socknar som man ﬁnner bilderna,
men också omkringliggande områden – och då särskilt norr om Enköping
– ﬁnns en hel del bilder. Visserligen är Trögden överlägset rikast på hällbilder, men det beror delvis på att Einar Kjellén ägnade större delen av sitt liv
åt att inventera hällbilderna i sin hemtrakt. Senare inventeringar i andra
områden har visat att det döljer sig ett betydande antal hittills okända
hällbilder i socknarna utanför Trögd, även sådana som innehåller ﬁgurer.
Nibble är ett gott exempel på detta, där specialinventeringarna inför de arkeologiska undersökningarna har bragt drygt 70 nya lokaler i dagen, varav sex ytor med ﬁgurer (Broström & Ihrestam 2005, 2007, 2008). Specialinventeringar gjordes också på ett par andra ställen längs den planerade
nya sträckningen för E18 och även där kunde nya bilder noteras (a.a., samt
2006).
Hällbilderna bidrar – tillsammans med skärvstenshögarna – på ett avgörande sätt till förståelsen av bronsåldersbygden. De gör det möjligt att
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ställa frågor kring utbredning, tillväxt och centralisering av bygden. Hällbildernas spridning avviker något från skärvstenshögarnas och skillnaden
kan visa på olika sätt att använda landskapet.

2.1.8 Landskapsanalys med hjälp av fornlämningsregistret
Genom ett urval av fornlämningar från Fornsök kan man ge en bild av hur
landskapet utnyttjades under bronsåldern. Det ﬁnns förvisso ett ﬂertal
fornlämningskategorier som kan hänföras till bronsålder, men jag har valt
ut tre, i enlighet med ovanstående resonemang: skärvstenshögar, hällbilder
och rösen. Andra kategorier, till exempel boplatser, stensättningar m.m., är
inte enskilt möjliga att föra till bronsålder. Boplatser är ofta från ﬂer perioder, stensättningar kan i de ﬂesta fallen dateras till järnålder. Hällbilderna
i Uppland dateras helt till bronsåldern även om en del rena skålgropsförekomster kan vara både tidigare och senare (Coles 2000). Rösen hör i allmänhet hemma i bronsåldern. De är däremot relativt ovanliga i enköpingstrakten.
Skärvstenshögar hör huvudsakligen hemma i bronsålder, även om det
ﬁnns både äldre och yngre dateringar. En skärvstenshög i Perstorp – öster
om Enköping, i det stora bronsålderskomplexet vid Stenvreten – undersöktes 1987 och har utifrån fyndmaterialet daterats till senneolitisk tid (Fagerlund & Hamilton 1995:121ff). Boplatsen intill har vid en senare undersökning kunnat 14C-dateras till tiden mellan 2000 och 1500 f. Kr. (Karlenby
1996b:10ff). Ett antal skärvstenshögar i Sneden har daterats till romersk
järnålder (Fagerlund 1998). Dessa ingår i en grupp med stora skärvstenshögar som ligger utanför bygden, långt uppe på skogen. Gruppen är tydligt
urskiljbar på kartan i ﬁgur 4 och ligger avsides från bronsåldersbygden, sådan den avtecknar sig i skärvstenshögarnas och hällbildernas spridning. I
princip kan man räkna med att skärvstenshögarna dateras från senneolitisk
tid och fram till och med yngre järnålder. Det stora ﬂertalet hör dock hemma i bronsålder. Det innebär att spridningsbilden i huvudsak visar på bronsåldersbygdens utbredning.
Materialet har hämtats ur Fornsöks digitala register på Internet. Genom
att föra över dokumentationen till en shapeﬁl och importera denna till ArcGIS har det varit möjligt att producera kartor över hällbilderna, skärvstenshögarna och rösena i området. Digitala höjddata för fyra kartblad har
använts för att framställa en bild av landskapet kring 1300-talet f. Kr. (se
ﬁgur 4). Havsnivån har i detta fall satts till 20 meter över havet (Karlenby
1997a:49). Alla registrerade skärvstenshögar och hällbilderna samt rösen i
de socknar som helt eller delvis ﬁnns inom det område som täcks av höjddata, har addats ned från Fornsök. Det rör sig om socknarna Biskopskulla,
Boglösa, Bred, Enköpings-Näs, Frösthult, Härkeberga, Härnevi, Litslena,
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Figur 4. Karta över fornlämningar i Enköpings närhet som med relativt stor säkerhet
går att föra till bronsåldern: skärvstenshögar (gråa prickar), hällbilder (vita plustecken) och rösen (vita prickar). Vattennivån är satt till 20 m ö h vilket motsvarar havsnivån 1300 f. Kr.
Figure 4. Map of the ancient remains in the surroundings of Enköping that with a high
probability can be dated to the Bronze Age: heaps of ﬁre-cracked stones (grey dots),
rock carvings (white plus signs) and cairns (white dots). The water level is graded as 20
m a s l, which corresponds to the sea level in 1300 BC.

Långtora, Simtuna, Sparrsätra, Teda, Tillinge, Torstuna, Vallby, Villberga,
Vårfrukyrka samt Enköpings stad i Uppland och Björksta, Kungsåra och
Tortuna i Västmanland. Bygden kan sägas vara etablerad i anslutning till
havet, vid de inre fjärdarna och längs vattendragen från dessa och upp i landet. Sagån är det mest framträdande av dessa, men vid mitten av bronsåldern fanns också ett vattendrag, en föregångare till Ullbrobäcken, som var
betydande och förmodligen segelbar upp till den grunda fjärden vid Sparrsätra (ﬁgur 4).
Innan vi går in på att analysera fornlämningarnas topograﬁska läge och
hur de är placerade i terrängen, ska vi betrakta spridningen av fornlämningarna i plan terräng, utan annan geograﬁsk information än vattendragen
(ﬁgur 5 a-b och ﬁgur 6 a-b). Ett försök att statistiskt deﬁniera platser med
koncentrationer av fornlämningar – förmodade centra – visar att några
platser i hög grad skiljer ut sig.
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Det är först med en tolkning utifrån en topograﬁsk karta, med kännedom om geograﬁska variationer, som det blir möjligt att fullt ut förstå vad
som ligger bakom spridningsbilderna. Den avskalade, statistiska kartan ger
dock möjligheter att identiﬁera grupperingar. Med hjälp av s k Point Density-Analysis kan man visa att grupperingarna av hällbilder respektive skärvstenshögar inte beror på slumpen. Med andra ord har tillkomsten av dessa
lämningar skett medvetet och deras placering avspeglar ett faktiskt bebyggelsemönster.
Den första kartan (ﬁgur 5a) visar hällbildernas spridning tillsammans
med en Point Density Analysis av skärvstenshögarnas spridning. Bland hällbilderna ﬁnns både föreställande bilder och rena skålgropsförekomster. Det
är sannolikt att det ﬁnns en skillnad i spridningen mellan ﬁgurativa ytor
och skålgropsförekomster. Tyvärr är möjligheterna små att urskilja de olika kategorierna i Fornsök.
De ﬂesta bilderna verkar ligga i anslutning till något av vattendragen. På
grund av att kartan slutar i väster med Sagån som gräns, kan den lilla gruppen med bilder i sydväst förefalla vara utan kontakt med vatten, men dessa
bilder låg vid den smala vik som fanns istället för Sagån för 3000 år sedan.
Med hjälp av Point Density Analysis går det att identiﬁera några mer
framträdande centra. Nibble framträder som en självklar centralpunkt i
bygden. Det kan visserligen bero på den specialinventering som gjordes i
samband med undersökningarna inför E18, men det ﬁnns andra orsaker till
att betrakta Nibble som ett centrum. Vi kommer till detta senare. I ArcGIS
har det gått att skapa en bild av var hällbilderna ligger tätare än på andra
ställen. Som synes bildas cirklarna enbart där ”densiteten”, d v s tätheten,
överstiger ett visst värde. På kartan namnges några platser som genom högre densitet verkar ha en mer framträdande roll (ﬁgur 5 a-b).
I nordväst förefaller det som om det funnits två centra i Bred socken.
Hällbilderna ligger samlade i två grupper, en sydlig kring Hällby och Boda
och en nordlig norr om Lötbäcksån. Boda är liktydigt med det Boda i Bred
där det första uppländska bronsåldershuset påträffades (Almgren 1912a).
Nibble utgör tillsammans med Ullunda en större enhet uppdelad på två
mindre områden, ett på vardera sidan om Ullbrobäcken – eller den smala
vik som den utgjorde under bronsålder. Som en fortsättning på Nibbleområdet ﬁnns två centra som utkristalliserar sig, ett vid Lundby och en tydligt
deﬁnierad grupp kring Kil. I nordost kan vi notera att Härnevi framträder
som ett centrum och som sagt så sticker Boglösa in från sydöst som ett
mycket betydande centrum7. Vid Stenvreten ﬁnns också en koncentration
7 Begreppet centrum används här istället för ”cluster”, men det går naturligtvis inte
heller att utesluta mer intuitiva betydelser som sociala, kulturella eller politiska centra, eftersom identiﬁkationen av den typen av centra ofta görs utifrån koncentrationer
av fornlämningar.
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< Figur 5. a) Hällbilderna i Tillingetrakten med omgivande socknar sammanställda
med en Point Density Analysis över skärvstenshögarnas spridning. b) Skärvstenshögarna sammanställda med samma analys.
< Figure 5. a) The rock carvings in the Tillinge area and the surrounding parishes collated with a point density-analysís of the distribution of the heaps of ﬁre-cracked stones.
b) The heaps of ﬁre-cracked stones collated with the same type of analysis method.

av hällbilder. Även denna samling kan bero på att området har specialinventerats i samband med exploateringar i området, men som vi vet, det
ﬁnns en mycket stor boplats i området.
Skärvstenshögarnas spridning (densitet) har en helt annan karaktär än
vad hällbilderna har. Ett stort antal identiﬁerade agglomerationer ﬁnns över
hela området. Bilden antyder en ganska omfattande och heltäckande bebyggelse. Ett par tomma ytor mitt i kartbilden rymmer ett höjdparti respektive en större slätt med lågt belägna och förmodligen sanka ängar. Under
bronsålder har den utgjort en grund fjärd innanför det smala sundet förbi
Nibble/Ullunda. I söder har havet anslutit.
Trots den jämna spridningen bland skärvstenshögarna framträder några platser som har ﬂer och tätare förekomster än andra. Återigen framträder Boglösa i sydost som en central plats, särskilt som endast en del av området ﬁnns med på kartan. Stenvreten framträder också som ett centrum.
På den västra sidan Ullbrobäcken uppvisar Nibble/Ullbro en koncentration
av skärvstenshögar som också överstiger det vanliga. Nu vet vi dessutom
att antalet kan ökas med åtminstone tre efter vår undersökning. På östra
sidan av bäcken framträder ett lika intensivt fornlämnigsområde i Ullunda. Här känner vi visserligen också till hällbilder, men inte tillräckligt
många för att det skulle uppstå en ”densitetscirkel” (ﬁgur 6). Nibble/Ullbro och Ullunda kan mycket väl ha utgjort en stor sammanhållen bebyggelse, med ﬂera mindre bosättningar inom området. Man skulle naturligtvis också kunna tänka sig en helt omvänd förklaring, att platserna var skilda åt av en smal vik och åtminstone på ullundasidan låg ett rejält
höjdparti längs vikens strand och bosättningen är här i huvudsak placerad
på höjdsträckningens östsida med ryggen mot Nibble/Ullbro. Ull-namnet
förenar dock de två platserna och Nibble torde vara en senare namngivning som hänger ihop med en järnålderstida uppdelning av en äldre storenhet (Nibble – den nya byn). Ullbro kan också vara en namngivelse i samband med en uppdelning av en större enhet: Ullunda (Vikstrand 2001:178).
Slutsatsen måste bli – utifrån ortnamnen – att Ull är det enda namnet som
hänvisar till den äldre stora bebyggelseenheten.
En samling med skärvstenshögar mellan Ytterby och Frösvi på Sagåns
östra strand markerar en boplats av stor omfattning. Området är rikt på
hällbilder, men de ﬂesta ligger utanför ytan med den högre densiteten av
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Figur 6. a) Skärvstenshögarna i Tillingetrakten och grannsocknar sammanställda med
en Point Density Analysis över hällbildernas spridning. b) Hällbilderna sammanställda med samma analys.
Figure 6. a) The heaps of ﬁre-cracked stones in the Tillinge area and the surrounding
parishes collated with a point density-analysis of the distribution of the rock carvings.
b) The rock carvings collated with the same type of analysis method.

skärvstenshögar. I norr framträder Härnevi också som ett centrum vad gäller skärvstenshögar, men det ﬁnns också en större samling skärvstenshögar
vid Tjursåker som sträcker sig norr om Lådö, samt en grupp skärvstenshögar vid Kil. I övrigt förefaller bebyggelsen ha varit spridd och det verkar ha
funnits många, små och mellanstora boplatser. Ett område som Bred socken uppvisar en mycket splittrad bild, med många små bosättningar och inga
centrala platser. Däremot är det intressant att se hur de små boplatserna
grupperar sig kring endera av de två hällbildscentra som går att urskilja i
Bred socken.
Som noterats tidigare återﬁnns hällbilder och skärvstenshögar i delvis
olika lägen. På ﬂera ställen ﬁnns hällbilder i områden där inga eller i varje
fall väldigt få skärvstenshögar har påträffats. Väster om Nibble och norrut
mot Kil ﬁnns ett område med många hällbilder som i stort saknar skärvstenshögar. Möjligen antyder en sådan uppdelning att vissa områden främst
användes för rituella aktiviteter och att andra brukades för bosättning, om
det nu är så att hällbilder enbart markerar platser med rituella förtecken
och skärvstenshögar i huvudsak är profana lämningar. Mycket tyder på att
en sådan uppdelning inte är möjlig och exemplen på att verkligheten varit
mer komplicerad än så, är legio. Man har emellertid på andra ställen kunnat iaktta att ﬁgurativa hällbilder inte förekommer på boplatser som är
samtida (Goldhahn 2006:94ff). De få ﬁgurerna som påträffades i Nibble
låg inte på boplatsytan, helt enligt denna teori, men de låg verkligen inte
långt ifrån, ungefär 50 meter, och när man gör en studie i den övergripande skala som vi sysslar med här, ﬂyter de ihop till samma plats.
Enligt ovan kan man ändå betrakta fornlämningarnas spridning som
uppdelad i tre slag av platser, oberoende av kombinationen sakralt/profant.
Den första kategorin utgörs av de platser där det förekommer både skärvstenshögar och hällbilder i större omfattning. Dessa platser får betraktas
som regionala/lokala huvudplatser med både sakral/profan centralfunktion.
De två övriga kategorierna utgörs av de platser där det antingen ﬁnns skärvstenshögar eller hällbilder. I det ena fallet rör det sig antingen om mindre boplatser (”vanliga” boställen) eller verkstadsplatser. En sådan plats har grävts
strax öster om Nibble och Ullbrobäcken (Lindkvist 2005:29ff). I det andra
fallet rör det sig troligen om särskilda sakrala platser eller i alla fall platser
där man vid ett eller ﬂera tillfällen har ägnat sig åt att rista hällbilder, men
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man har inte bott där. Kultplatser kan ofta vara omgivna av tabun och
hemlighållanden. Diskret utövande på avlägset belägna platser är något
som förekommer inom många religioner och också i utövandet av senare tiders riter. I enköpingstrakten var skålgropssmörjande och offer av mynt
och nålar i ”älvkvarnar” ett framträdande moment långt fram i 1900-tal,
men det skedde i det fördolda (Åmark 1956:67).
Exempel på den första kategorin av platser är bland annat Nibble/Ullbro-området med Ullunda. Härnevi är en annan, även Kil och Tjursåker/
Lådö träder fram som mer centrala platser. Självklart hör den stora boplatsen vid Stenvreten hit och av allt att döma så ﬁnns också ﬂera platser av typen i Trögden. I Bred ﬁnns både hällbilder och boplatser, men spridningen
är avvikande och det verkar som om man i detta område haft en annan
strategi för hur man disponerade sitt område. Här verkar ha funnits många
små boplatser som på sätt och vis har omringat två sakrala platser.
I sammanhanget kan det vara intressant att pröva spridningen i området mot den modell som Kjellén & Hyenstrand (1977:27ff) lade fram kring
hällbilderna i Trögden. Modellen går i enkla drag ut på att olika för bronsåldern kännetecknande fornlämningstyper är placerade i olika delar av
landskapsrummet. Högst upp på berg och moränkullar ﬁnner man rösen
och gravar, därunder i ett mellanläge strax ovanför strandplanet var boplatserna med skärvstenshögarna placerade. I området mellan boplatserna
och vattenlinjen låg hällbilderna. I Trögden stämmer denna modell ganska
väl, framförallt gäller detta lokalernas närhet till vatten (se ﬁgur 4 i det nedre högra hörnet). I området nordväst om Enköping är förhållandet inte
lika klart. Påfallande ofta ﬁnner man bilderna inåt land, i ﬂera fall ﬁnns
samlingar med bilder på höjder klart över 30 meter. Vid andra tillfällen har
hällbildsområdena visserligen befunnit sig i ett område nära en möjlig
bronsåldersstrand, frågan är bara om dateringarna av hällbilderna alltid
tillåter ett strandläge. Ibland är bilderna yngre än vad strandnivån låter förstå. Innan man gjort en noggrann genomgång av bildmaterialet och daterat
det, går det inte att avgöra om det ﬁnns ett samband. Det spridningsbilden
möjligen antyder för området är att en omfattande produktion har satts
igång i Trögden under yngre bronsålder, då huvudparten av bilderna där
återﬁnns på nivåer lägre än 20 m ö h. I Tillinge och socknarna nordväst om
Enköping kan man urskilja ett äldre skikt i de högre belägna bilderna och
ett yngre, som anlagts närmare det bortdragande vattnet på lägre höjder.
Det är emellertid ytterst få bilder som påträffas under 20-metersnivån. De
av havet frilagda markerna har inte utnyttjats för tillverkning av hällbilder
i någon större utsträckning, till skillnad mot i Trögden.
Hällbildstraditionen har dock fortsatt, som vi bland annat kan se på de
skepp som påträffades i Nibble, daterade till period III-V. Det är möjligt att
det som i mängd och uppmärksamhet gett Trögden ett försteg framför andra
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hällbildsområden, är det faktum att man under yngre bronsålder utökat hällristandet just där till oanade proportioner. Vad kan ha föranlett denna förändring? Kan den skiftning i maktrelationerna från östra till västra Mälardalen, som Lindström (Artursson m. ﬂ. In press) skriver om, ligga bakom?
Uppdelningen på ett äldre och ett yngre skikt stämmer väl med skärvstenshögarnas spridning, som också uppvisar en indelning i platser långt
uppåt land och sådana som ligger på lägre nivåer. Det skulle innebära en tidig etablering på platser som Kil, Tjursåker-Lådö och Stenvreten. När det
gäller den sistnämnda platsen har vi ganska god kontroll på detta, då ett
ﬂertal undersökningar har utförts på platsen. Mest omfattande är undersökningarna vid Annelund, där en senneolitisk boplats etablerades ett par
århundraden före 2000 f. Kr. och som fortsatte in i bronsåldern (Fagerlund
& Hamilton 1995:114). Dateringar ﬁnns också från yngre bronsålder likaväl som från äldre järnålder, men huvuddelen av bosättningen kan föras till
äldre bronsålder (1995:118f).
Efter att ha betraktat spridningen av skärvstenshögar och hällbilder
utan hänsyn till topograﬁn, kan det nu vara dags att plocka in höjdvärdena. I ﬁgur 4 har digitala höjdvärden omvandlats till höjdkurvor med 5 meters ekvidistans. Havsnivån (markerad med ljusgrått) har satts till 20 meter
över havet, som bör motsvara havets höjd runt 3000 BP, eller övergången
mellan period II och III (cirka 1300 f. Kr.; Karlenby 1997a:49, ﬁgur 5).
Kartan i ﬁgur 4 täcker ett större område än kartorna i ﬁgur 5 och 6.
Fornlämningsområden väster om Sagån har tagits med. Detta ger möjlighet
till en bättre bedömning av fornlämningarnas spridning i ett regionalt perspektiv. I de norra socknarna markeras gränsen mot slättbygd och skogsområden av en total avsaknad av lämningar. I havet syns spridda fornlämningarna som legat på kobbar och öar utanför fastlandet.
Vi ﬁnner att de ﬂesta fornlämningarna ligger i zonen mellan skogsbygd
och de lägre slättområdena som vid mitten av bronsåldern var havsbotten.
Inne i bygden ﬁnns också lägre belägna områden som saknar fornlämningar. Dessa var under bronsålder grunda vikar. Se till exempel fjärden vid
Björksta i Västmanland, eller den smala vik som sträcker sig förbi Nibble
och upp mot sparrsätraslätten. Av kartan blir det uppenbart att betydande
delar av fornlämningsmaterialet har legat långt från vatten. Flera av de mer
framträdande samlingarna med fornlämningar ligger snarare på nivåer
kring 25 meter än kring 20 meter. Dit hör både Nibble/Ullbro och Ullunda.
Andra platser, som omnämnts tidigare, är Kil, Tjursåker-Lådö och delar av
lämningarna i Härnevi. Flertalet skärvstenshögar och en hel del av hällbilderna i trögdbygden ligger också betydligt över havsytan vid mitten av
bronsåldern. Det ﬁnns andra platser som ligger närmare vattenlinjen vid
20-meterskurvan och i Trögden ligger – som nämndes ovan – en stor del av
hällbilderna till och med under 20-metersnivån. Återigen, detta pekar på
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att det ﬁnns ett äldre och ett yngre skikt med boplatser. Anmärkningsvärt
är dock, att inga skärvstenshögar verkar ligga lägre än 20 meter över havet!
Möjligen ﬁnns några undantag från Trögden, men där ligger också en stor
del av hällbilderna på lägre nivåer.
Hypotetiskt skulle dessa två tidsskikt markera bygdens framväxt dels
vid den dåtida stranden och dels invid skogen. I ett första skede sker etableringen vid de grunda vikarna i den norra delen av området. När vattnet
drar sig undan blottas nya marker, som lämpar sig väl för bete till boskapen. Det ﬁnns därför inte något omedelbart behov av att följa havsstranden.
De nya markerna ger däremot möjlighet för att etablera nya bosättningar,
som placeras vid stranden i nya lägen. Den gamla bygdens platser fortlevde
i högre lägen och de nya etablerades längs den tillbakadragande stranden.
Fornlämningarnas spridning ger onekligen intryck av att ha kommit till på
ett sådant sätt. Det första skedet bör ha påbörjats under senneolitisk tid och
sträckt sig fram till cirka period I av bronsåldern. Därefter bör dessa platser helt ha förlorat kontakten med vattnet (även om det säkert var möjligt
att med en kortare och inte allt för ansträngande promenad ta sig till stranden). Under ett senare skede förtätas bebyggelsen genom etableringar på
lägre nivåer. Detta bör ha skett med början redan under äldre bronsålder,
utifrån höjden över havet att döma. Ytterligare etablering med trolig placering i yngre bronsålder kan skönjas i Trögden. Boplatsen i Nibble hör till
den andra vågen av etableringar. De tidigaste 14C-dateringarna där ifrån
ligger i 1600-talet f. Kr., det vill säga en bit in period I.
Bebyggelsemönstret antyder att läget mellan höjderna och den leriga slätten var idealiskt för bosättning. Den glaciala leran, som är den rådande
jordarten i just denna zon, är lämplig för odling. De lite tyngre postglaciala
lerorna – av vilka åtminstone en del torde ha frilagts redan under äldre
bronsålder – är betydligt sämre för årderbruk. De sanka ängarna längs
stränderna lämpade sig däremot särskilt väl till fodertäkt och som betesmarker. Det verkar alltså som om bebyggelsemönstrets förändring skulle bero
på en förändrad livsföring. Jordbruk och boskapsskötsel kom att bli allt mer
betydande och närheten till hav och vatten var inte längre så viktig, i alla fall
inte avgörande för var man bosatte sig. Vid en genomgång av de arkeobotaniska resultaten från Skåne visar det sig att från senneolitikum och framåt
in i bronsålder ökar boskapsskötseln rejält, medan odlingen i många sekler
förblir en sidosysselsättning på trädgårdsodlingens nivå (Regnell & Sjögren
2006:143). Under senare perioder får odlingen allt större betydelse.

2.1.9 Bebyggelsens struktur
Utifrån spridningen av skärvstenshögarna och hällbilderna kan vi dra vissa
översiktliga slutsatser kring bygdens struktur och bebyggelsens karaktär.
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Som uppmärksammats ovan ﬁnns några större ansamlingar med skärvstenshögar, några tätare förekomster av hällbilder samt lokaler där både skärvstenshögar och hällbilder förekommer i större antal än på andra platser. De
platser som innehåller både hällbilder och skärvstenshögar kan ses som ett
slags lokala/regionala centralplatser. I tillägg till hällbilder och skärvstenshögar måste naturligtvis föras andra fornlämningskategorier som boplatser
och gravar. Dessa ingår inte i ovanstående analys, då det var svårt att urskilja just bronsålderns bosättningar och gravar från motsvarande anläggningar
från järnålder. Boplatser och gravar är så pass vanliga att de bör uppträda i
de ﬂesta av de ”lokala centra”.
Platser där enbart hällbilder förekommer måste också ha varit speciella.
Genom en isolerad placering uttrycks en särskild funktion. Där kan det ha
rört sig om särskilda rituella lokaler, som vid sidan av bebyggelsen har fyllt
speciﬁka behov. På dessa platser skulle man kunna tänka sig att också ﬁnna
offerplatser, heliga lundar (Lundby?). Eller så kan det bero på att boplatser
helt enkelt ännu inte har påträffats på dessa platser. Saknas skärvstenshögar,
eller om dessa är låga och svårdetekterbara ﬁnner man inte boplatserna utan
visst besvär. Å andra sidan torde boplatser från bronsåldern utan skärvstenshögar betraktas som avvikande och kan på sitt sett bara stärka tolkningen av ”hällbildsplatsernas” särskilda rituella/religiösa betydelse.
Ett källkritiskt problem med att studera bebyggelseutvecklingen genom
registrerade fornlämningar är att det är svårt att avgöra i vilken grad det
kända materialet motsvarar en ursprunglig situation. Det här hänger naturligtvis ihop med hur väl området är inventerat och hur lätta lämningarna är
att upptäcka. Det är till exempel mer troligt att avsaknaden av skärvstenshögar beror på att inga har funnits, än att avsaknaden av hällbilder skulle
ha liknande orsaker. Det innebär att de platser som idag bara uppvisar
skärvstenslokaler, mycket väl kan innehålla mängder med hällbilder som
ännu inte upptäckts. Det är därför rimligt att anta att den bild vi målar upp
här kan komma att se annorlunda ut efter en specialinventering efter hällbilder. Det är också möjligt att skärvstenshögar gömmer sig i andra fornlämningskategorier (se till exempel Tillinge 144:2, dvs A10), men inte i sådan utsträckning att det i någon större grad skulle komma att förändra bilden av bebyggelsestrukturen i ett mer övergripande perspektiv.
Som nämnts tidigare brukar hällbilder sällan eller aldrig återﬁnnas på
boplatser. Mycket tyder på att de aktiviteter som innefattar tillverkningen
av bilder på hällar eller block, inte utförts på den plats där man bott. I
Nibble ﬁnns två ﬁgurativa bilder i anslutning till gravfältet, något som visar
på ett samband mellan hällbilder och begravningar. Avståndet mellan ﬁgurativa hällbilder och boplats är inte stort, men åtskillnaden är ändå tydlig
emedan bildernas koppling till gravfältet är uppenbar. Kontakten mellan
boplatsen och de två ristade skeppsbilderna är svag, avståndet är cirka 50
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meter, men ﬁgurerna ligger på norra och östra sidan, väl synligt mot gravoch kultområdet på kullens topp, men i stort osynliga från boplatsen. Placeringen kan sålunda antas fungera avskiljande.
Man måste förstå bebyggelsen utifrån ett mer övergripande synsätt. Att
enbart se på den enskilda fornlämningen – eller möjligen på en mindre samling av närbelägna platser – öppnar inte för förståelsen av hur platser kommer till, hur de används och fungerar i ett samspel med andra platser i omgivningen. Landskapet utvecklas som ett uttryck för sociala relationer och
människors interaktion med miljön. En central plats är bara central därför
att den förhåller sig till andra platser på det sättet och för att de som bor på
de andra, mindre och mer perifert belägna platserna, tillåter och erkänner
dessa förhållanden.
En stor plats kan bestå av ﬂera, små bosättningar. Ett bra exempel på
detta torde vara just Nibble/Ullbro och Ullunda. Dessa utgör tillsammans
en stor, central enhet med kontroll över inloppet till inlandsbygden kring
Sparrsätra. Ser man närmare efter kan man urskilja ett antal platser inom
detta område där skärvstenshögarna bildar mindre grupper, av allt att
döma ﬂer boplatser. Nibbleboplatsen utgör en av dessa. Den syns tyvärr
inte så tydligt i materialet i registeruppgifterna (som legat till grund för kartan i ﬁgur 4) eftersom den enda skärvstenshög som var känd före undersökningen var felaktigt registrerad som en stensättning (Tillinge 144:2). Nu efter undersökningen vet vi att det inte bara fanns ﬂera skärvstenshögar och
gravar på platsen utan också en ytmässigt omfattande bosättning. Inom en
till två kilometers omkrets, särskilt norrut mot Ullbro ﬁnns ﬂera liknande
grupper av fornlämningar, främst skärvstenshögar och stensättningar, men
också ett par gravfält, några hällbildslokaler och minst ett röse. Det som vi
kan se framträda här är ett mönster med agglomerationer av mindre bosättningar som tillsammans skulle kunna sägas bilda löst sammanhållna bebyggelsesamverkansgrupper. Med ett enklare, men inﬂammerat begrepp,
skulle man kunna kalla dem ”byar”. Med en deﬁnition som nära ansluter
till den förklaring av bybegreppet som Jan-Henrik Fallgren (2006:95) givit
den lösare organiserade bebyggelse som man kan se under äldre järnåldern
i Sverige, är det inte helt ogörligt att applicera begreppet också på bronsålderns bebyggelseagglomerationer. Men vågar man föra ett bybegrepp ända
ner i bronsåldern? Om det är så att det som kännetecknar en by är ett organiserat samarbete mellan olika enheter, kring livets alla olika händelser,
odling, boskapsskötsel och andra näringsinriktade verksamheter såväl som
religiösa och rituella aktiviteter kring livets brytpunkter, så har byar säkert
alltid funnits, de har bara tagit sig olika uttryck, beroende på de rådande
omständigheterna (Fallgren 2006:95; se även Karlenby m. ﬂ. 2004:32f).
En mindre bosättning som till synes ligger för sig själv – som boplatsen vid
Kil – ingår i ett större sammanhang, även om den omedelbara, geograﬁska
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kontakten saknas. I det anförda exemplet har det – i alla fall under äldre
bronsålder – funnits en grund vik mellan Kil och Nibble/Ullbro och detta
har möjliggjort snabba och smidiga kontakter mellan platserna vid viken.
Vi kan se en annan typ av bosättningsmönster i den splittrade bebyggelsen
i Bred socken, sådan den framträder i skärvstenshögarnas spridning. De
många små bebyggelseenheterna hålls emellertid samman av de två hällbildscentra som identiﬁerades ovan. Det är först med ett helhetsgrepp som
bebyggelsemönstret kan bli begripligt. Man måste alltså förstå bebyggelsen
och dess utveckling och strukturering över större områden. Den enskilda,
lilla bosättningens plats styrs av hur andra, tillika små platser i grannskapet påverkar den – och påverkas av den. Lyfter man blicken lite ser man att
liknande processer och händelser i större skala har pågått hela tiden.
Begränsningen av området har styrts av tillgången på digitala höjdvärden. Med ett större digitalt material hade det varit möjligt att följa processer upp på allt högre nivåer, processer som hela tiden beror på kontakter
med närliggande områden, från små händelser mellan två gårdar till häpnadsväckande omkastningar inom olika delar av Mälardalen (se Lindström
i Artursson m. ﬂ. In Press). Bebyggelseutvecklingen styrs av processer i ett
ständigt föränderligt nätverk, aktivt på alla nivåer. Det är egentligen inte
möjligt att urskilja – eller särskilja – enskilda nivåer, då de alla griper in i
varandra.

2.1.10 Öarna och havet utanför
De öar som under bronsåldern måste ha funnits utanför kustlinjen i Nibbleområdet förefaller alla ha varit obebodda. De verkar inte heller har ﬁgurerat
i rituella sammanhang, vare sig gravar eller hällbilder har påträffats där. De
få hällbilder (skålgropar) som ﬁnns i de södra delarna av Tillinge socken ligger alla på lägre nivåer och bör vara yngre, kanske de rent av har järnåldersdateringar.
Söder om Nibble, längs en linje som i dag sträcker sig mellan Hummelsta
och Tillinge kyrka fanns vid mitten av bronsåldern ett antal öar (se ﬁgur 4).
Dessa saknar helt lämningar som hör bronsåldern till. Ändå fanns bosättningar på ”fastlandet” strax innanför. I Trögden ﬁnns ett ännu mer anmärkningsvärt exempel i den stora ö som bildas av ett höjdparti i de västra delarna av dagens Vårfrukyrka, Boglösa och Vallby socknar. Förutom ett ensamt röse på en udde i väster, saknar hela ön bronsålderslämningar, förutom
den östra strandremsan som bildats vid 20-metersnivån, där hällbilder –
men inte skärvstenshögar – ﬁnns koncentrerade. Många av dem ligger lägre
än 20 meter och antyder att detta hällbildsområde hör hemma i yngre bronsålder. Bygden vänder sig här mycket tydligt inåt, bort från havet. Frågan är
hur man ska förstå detta i förhållande till den klara dominansen av skepp på
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hällbilderna och hur man ska förstå detta i förhållande till de resultat Johan
Ling har kommit fram till gällande de bohuslänska hällbilderna, som är
tydligt förknippade med – och placerade invid – havet (Ling 2008:227f).
Även där kan man dock se att det är i de inre delarna av havsvikarna som
bilderna ﬁnns. En liknande struktur med strandnära men undandraget placerade hällbilder ﬁnns alltså i båda områdena. Som nämndes tidigare, förefaller bosättningsmönstret antyda en större avhängighet till jordbruk och
boskapsskötsel, något som också antyds i många pollenanalyser från mellersta och södra Sverige (Regnell & Sjögren 2006:106ff; Karlenby 2008b).
Tidigare har hällbilderna helt anslutits till en jordbrukande befolkning,
men Lings resultat visar att det ﬁnns en marin koppling till dem, inte bara
rent ikonograﬁskt.

2.1.11 Rösena
Från Småland och långt uppåt Norrland breder rösena ut sig längs kuster
och på öar. Vissa forskare har i dem velat se ett alternativ till högarna i södra Skandinavien (Bolin 1999:56). Det är möjligt att kopplingen inte är alldeles självklar, då rösen och högar inte bara är uppbyggda av olika material, de återﬁnns också i mycket skilda sammanhang. Rösenas datering till
bronsålder är inte heller helt självklar (Artelius 2005: 690, 699f). På en
övergripande nivå torde dock tillräckligt stor del av rösena kunna förmodas
tillhöra bronsålder för att de i sammanhanget skall kunna ses som representanter för något annat än de sydskandinaviska högarna.
I södra Skandinavien återﬁnns högarna ensamma eller i långa rader längs
de låga åsarna. Läget är helt uppenbart valt för att högarna skall synas, men
de ligger allt som oftast ”i bygden”, d v s i närheten av boplatserna. Rösena
har i första hand placerats i utkanten av bygden, som ett slags revirmarkeringar, ofta långt ifrån kända boplatser. Rösena är vanligast i lägen som under bronsåldern låg i havsbandet. Då låg de ofta på öar i den yttre skärgården. I mellansverige och Norrland får rösena en mer övergripande revirfunktion än vad som verkar ha varit fallet med högarna i söder. Särskilt
markant blir denna funktion då rösena ofta påträffas långt ut i havsbandet,
långt från bebyggelsen.
I Enköpingsbygden är rösena påfallande sällsynta. Inom området runt
Nibble ﬁnns ett drygt femtiotal rösen (se ﬁgur 4). De ﬂesta av dem ligger
emellertid inte exponerat i ett revirmarkerande läge ut mot havsfjärden.
De ligger indraget, en bra bit från stranden och i närheten av boplatserna.
I viss mån rör det sig om en deﬁnitionsfråga, hur den enskilda fornlämningen har bedömts av den ansvarige fältarbetsledaren vid inventeringen.
Gränsen mellan stensättning och röse är ﬂytande. Tillinge 149, strax norr
om nibblegrävningen, utgör en gravgrupp som innehåller en rektangulär
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stensättning, ett röse och en skärvstenshög. Skärvstenshögen är upp emot
2 meter hög (!) och har en kantkedja, röset är maximalt 1,2 meter högt
och innehåller osorterad sten mellan 0,3 och 1 meters storlek. Som är bekant från Nibble kan skärvstenshögar (A10) ibland vara gravar och stensättningar ibland vara förklädda till skärvstenshögar (A251). Det är fullt
möjligt att tänka sig en grupp om tre gravar och ett så pass ﬂackt röse torde likaväl kunna betraktas som en stensättning. De ”kuströsen” som ﬁnns
spridda i mer exponerade lägen är ofta betydligt mer ”monumentala”, då
deras uppgift har varit att synas. Den här typen av inlandsrösen har helt
andra funktioner. En jämförelse kan göras med A211 som före undersökning framträdde som en 5-6 meter stor ﬂack stensättning (Larsson & Seiler 2005:24). Efter avbaning och rensning påminde den mer om ett ﬂackt
röse. Läget var ett lokalt krönläge som exponerade mot dalgången i norr
och mot Tillinge 149 på andra sidan dalen. Dessa rösen/stensättningar
hade en social och rituell betydelse för det nära samhället, de exponerar
inte utåt, de vänder sig inåt mot familjen och grannarna i ”byn” eller den
lokala bygden. Faktum är att när man betraktar den sammantagna bilden
av bygden nordväst om Enköping utifrån hällbilder, skärvstenshögar och
rösen får man en känsla av att man i möjligaste mån har undvikit att exponera utåt, man har bosatt sig på insidan av öar och bakom höjdpartier.
Det är som om man inte ville synas, eller i alla fall inte hade ett behov av
det.
Av rösena ﬁnns ett tiotal i sådana topograﬁska lägen där man kan tala
om ”kuströsen”, dvs exponerade revirmarkeringar mot havet, i höjdlägen.
Utanför kartan i söder ﬁnns ytterligare några rösen som förefaller ha legat
på mindre öar ut mot havsfjärdarna. Jonathan Lindström menar att det
kustområde där ﬂertalet rösen ﬁnns har utgjort en annan kulturell zon och
att det vid slutet av bronsåldern var öppen ﬁentlighet mellan detta och det
inre av Mälardalen (Artursson m. ﬂ. In press).

2.1.12 Teofora ortnamn och bebyggelsen under bronsålder
Bland ortnamnsforskare har man ansett att det inte varit möjligt med ortnamn som kan spåras så långt tillbaka som bronsålder. Detta ska bero på
att det inte fanns någon stadigvarande bebyggelse under denna tid. Slutsatsen bygger på en äldre arkeologisk forskning. Idag vet vi att det fanns gott
om bofast befolkning under denna tid (Ericsson 2008:217). Det är alltså
fullt möjligt att tänka sig bebyggelsenamn som följt med genom tiden
(2008:221ff). Särskilt intressanta i samband med Nibble är ett par teofora
ortnamn.
Området kring Nibble är rikt på ortnamn med anknytning till de fornnordiska gudarna. Norr om byn ligger Ullbro, ett namn som uppfattats
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som en avledning från det i öster liggande Ullunda (Vikstrand 2001:177).
Egentligen rör det sig förmodligen om en medeltida uppsplittring av Ullunda (2001:178). Namnet utgår dock från den i asatron kände guden Ull.
Utöver dessa namn ﬁnns ett Frösvi invid Sagån i den västra delen av Tillinge socken. Namnet utgår ifrån guden Frö och dennes vi (Vikstrand
2001:55f). Möjligen kan det ﬁnnas ett samband mellan gudens vi i Tillinge
socken och den socken som ligger norrut, ovanför Bred socken. Den heter
Frösthults socken men dess ursprungliga namn var Fröstolft (2001:62f).
Öster ut från Frösthult ligger Härnevi, efter en okänd guddom vid namn
Härn-. Det ﬁnns många tolkningar av vem denna gud var, en populär tolkning har länge varit att det rör sig om en kvinnlig gud vars namn härleds ur
det urgermanska ordet för lin -*harwa (Vikstrand 2001:305). Enligt vissa
tolkningar skulle detta vara ett noanamn på Freja (a.a.). Vikstrand kommer
emellertid fram till att det ﬁnns för många osäkerheter kring namnet för att
man med säkerhet ska kunna tolka det. Kombinationen med -vi gör det
ändå troligt att det rör sig om ett gudanamn. Namnets förekomst i Uppland
visar att det rör sig om ett regionalt brukat gudanamn (2001:308). Norr om
Härnevi ligger Torstuna socken.
Alla dessa namn förekommer upprepat på ﬂera platser i mellansverige
och då oftast tillsammans. Namnen avspeglar en gudaparnass där namnen
ibland är utbytbara och där gudarna har aningen olika funktioner. Ull och
Härn förefaller höra till ett äldre skikt och Tor och Frö var framträdande
gudar under senare perioder. Per Vikstrand hänvisar till att arkeologiska
undersökningar på platser med Härn- och Ull-namn ofta uppvisar omfattande bronsåldersboplatser (Vikstrand 2001:310). Detta är en helt korrekt
iakttagelse, men även platser med namn på Frö- och Tor- kan förknippas
med platser från bronsålder. Det är i sammanhanget intressant att dessa
fyra namn inte sällan förekommer inom relativt begränsade geograﬁska
områden. Troligen har de senare gudarna till delar ersatt de äldre. Ett område som sedan urminnes tider har förknippats med Ull och Härn kan senare kommit att utvidgas till Frö och Tor.
Det är fullt möjligt att namnet Frö egentligen är ett alternativt namn på
en annan gud. Frö betyder ursprungligen ”herre” (West 2008:140; Vikstrand 2001:55f). Det kan ha använts som ett noanamn istället för det riktiga namnet, som kanske inte ﬁck nämnas. Platser med namn som Frösvi
och Frösthult skulle egentligen ha varit helgade åt Ull eller Härn. Intressant
i sammanhanget är också att det ﬁnns en uppenbart västlig spridning av
Frösvi vars östligaste representant är just Frösvi i Tillinge sn (Vikstrand
2001:69). Ull- och Härnevinamnen har ju en stark ställning i Uppland. Olika traditioner kan ha utvecklats kring tidigare Ull- och Härnplatser i väster. I brytningszonen får vi då representanter på samma platser för både de
äldre och yngre gudarna.
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Ull räknas höra till de så kallade ”vanerna”, som har ansetts tillhöra ett
äldre skikt av gudar. Det är inte säkert att detta är ett förhållande som
stämmer. Både asar och vaner kan ha samexisterat under längre tid och
haft olika stark ställning vid olika tillfällen (Bertell 2009:167). Den underordnade roll Ull intar i den sena järnålderns gudavärld, har han förmodligen inte alltid haft. Påfallande många platser är uppkallade efter honom.
Ullevi, med varianter, torde vara en av de vanligare sammansättningarna
med -vi. Ull och Härn ses som ett par fruktbarhetsgudar, som föregångare
till Frö och Freja. En annan tolkning – som förbigåtts med tystnad sedan tidigt 1900-tal – är att båda är manliga gudar och att Härn skulle vara de
nedgrävda skatternas beskyddare (Lindroth 1915; Ekholm 1921:126, angående etymologin se Wikstrand 2001:304ff). Ull har å andra sidan många
drag av en allsmäktig himlagud, som under asarnas era kommit att få inta
en mer tillbakadragen roll som skidande gud (Näsström 2002:17). Ett par
(tvillinggudar?) där den ene är herre över underjorden och den andre över
himlen, återﬁnns i många av de indoeuropeiska skapelseberättelserna och
det vore ju intressant om detta också avspeglade sig i den bronsålderstida
parnassen och att Nibble/Ullunda skulle vara en del av himlagudens plats
(angående Ullbro – Ullunda, se Wikstrand 2001:177f).

2.1.13 Bronsålderns landskap – en idéskiss
Bebyggelsen har varit samlad i större, löst sammanhållna bygder, där bosättningar, gravområden med ”heliga platser” och hällbildsområden utgjort delarna. Därtill kan man tänka sig att det funnits offerplatser och att
man på olika platser har ägnat sig åt specialiserat hantverk. Ett exempel på
det senare utgör den lilla skärvstensförekomsten Tillinge 328, öster om Ullbrobäcken (Lindkvist 2005:29ff). Exempel på en mer omfattande hantverksplats utgör de två skärvstenshögarna i Skälby (Oldeberg 1960). Där
ligger förmodligen också en boplats alldeles invid verkstadsområdet, men
eftersom endast en begränsad yta runt skärvstenshögarna grävdes är detta
dock okänt. Fosfatkarteringen visar på förhöjda värden över ett större område intill skärvstenshögarna (1960:3).
Om man tittar närmare på Ullunda/Nibble/Ullbro-området förefaller
detta vara organiserat i mindre, enskilda bosättningar utplacerade med en
halv till en kilometers avstånd. Till varje bosättning ﬁnns gravar, hällbildsytor och andra aktivitetsytor. Det är oklart om det ﬁnns ﬂer ”heliga platser” som den vi undersökte vid Nibble, men indikationer på en liknande
plats iakttogs på den östra sidan av Ullbrobäcken vid en hastigt påkallad
förundersökning uppe på åsryggen (Niclas Björck i PM till Länsstyrelsen
2008). Där fanns stensträngar, stensättningar och möjligen också skärvstenshögar i ett terrängavsnitt som påminde starkt om Nibble.
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Figur 7. Karta över den lokala fornlämningsbilden i Nibble och Ullunda. Skala 1:3500.
Figure 7. Map of the local distribution of ancient remains in Nibble and Ullunda. Scale 1:3500.

Den typen av ”heliga platser” som Nibble utgjort, bör ha varit relativt
vanliga, därför att liknande platser förekommer spritt över hela det område
där bronsålderns bebyggelse fanns. Några har grävts, som vi ska se nedan,
men de ﬂesta ligger ännu ogrävda och oupptäckta, endast synliga genom
enstaka stensättningar eller skärvstenshögar. Frågan är bara om det funnits
en sådan plats för varje ”bygd” eller om de varit mer knutna till de enskilda boplatserna, det vill säga; ska Nibble ses som ett mer betydande lokalt
kultcentrum eller är det den vanliga gårdens/byns helgedom? Tillinge 149,
strax norr om Nibble, med ett röse, en skärvstenshög och en mindre stensättning, skulle kunna utgöra indikation på en liknande plats.
Låt oss titta lite närmare på fornlämningsbilden i området kring Nibble. Det borde vara möjligt att skapa en bild av hur bebyggelsen var disponerad. Var bodde folk, hur många bodde på samma plats och hur fungerade
kontakten grannar emellan? Framförallt är det intressant att utröna i vilket
förhållande bosättningarna på västra sidan av Ullbrobäcken stod till dem
på den östra. Vattendraget delar ju bygden i två, dessutom ﬁnns ﬂertalet av
fornlämningarna kring Ullunda på den östra sidan av åsryggen, det har inte
funnits direkt sikt mellan de olika delenheterna. Läget vid åmynningen talar dock för att det verkligen rör sig om en sammanhållen bebyggelse och
inte två konkurrerande ”grindvakter”.
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Bebyggelsen, som den framstår utifrån skärvstenshögar och hällbilder,
ligger väl samlad i Nibble och upp mot Ullbro. Norr om det undersökta området ﬁnns en ﬂack dalgång ungefär en kilometer i sida. Här påträffas alla
registrerade lämningar. Dalgången omges både i norr och söder av högre
bergs- och moränpartier som idag är skogklädda. Bebyggelsen är som sagt
väl sammanhållen och vänder sig österut mot Ullbrobäcken, eller snarare
den smala vik som vattendraget utgjorde under bronsåldern. Som undersökningarna och den specialinventering efter hällbilder som genomfördes
under år 2007 visar kan riktade insatser komma att förändra bilden i området radikalt. Man får helt enkelt tänka sig att de idag registrerade fornlämningarna kan vara indikationer på boplats- och gravområden av betydligt större omfattning. På Nibblesidan kan man tänka sig att det samtidigt
under bronsålder funnits åtminstone fyra boplatser, utöver den vid Nibble.
Vid undersökningarna inför Mälarbanan grävdes huslämningar som kan
hör ihop med ett par av dessa boplatser (Notelid 1993). Ett par av husen
som framkom bör dock höra hemma på Nibbleboplatsen.
Fornlämningarna på den östra sidan av Ullbrobäcken ligger också relativt samlade i nästa dalgång. Denna sträcker sig ett par kilometer i nord-sydlig riktning, men är bara några hundra meter bred. Här ﬁnns tre samlingar
av hällbilder (enbart skålgropsförekomster). I området ﬁnns ett 20-tal registrerade skärvstenshögar. Dessa fördelar sig inte på tydligt uppdelade enheter,
som hällbilderna gör, varför det är svårt att urskilja särskilda bebyggelseenheter. Det är ändå sannolikt att ett liknande bebyggelsemönster som i Nibble också har funnits i Ullunda, möjligen har det rört sig om en tätare befolkad större by eller gård. Beräkningar av befolkningen utifrån ett så osäkert
och okänt material som bronsålderns lämningar utgör, kan inte bli annat än
spekulationer. Ett är dock säkert; området har varit fullt utnyttjat och inga
delar av den centrala bygden, jordbruksområdet, kan ha varit ”vildmark”.
Skogen i de högre partierna i norr var däremot vildmark och enbart utnyttjad tillfälligt, till exempel vid jakt eller virkes- och råvaruutag.

2.2 Boplatsen
Mellan det centrala impedimentet (område E, se ﬁgur 8a) med den stora
stensättningen och impedimentet i väster (område F) fanns en stor lerslätt
som innehöll lämningar efter bosättning. Större delen av bosättningen ligger kvar utanför det undersökta området. Förutom ett folkvandringstida
långhus som inte vidare skall beskrivas här fanns fyra hus, varav tre strax
intill skärvstenshögen A10 (se ﬁgur 8). Ett av dessa hus (hus D) var från
förromersk järnålder och visar att närvaron av gravar från den perioden
inte beror på en slump. Någon form av bosättning tycks ha funnits under
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300-talet f. Kr. på den plana ytan. Om några ﬂer hus legat söderut går inte
att spekulera i, men det är troligt. Huset låg i direkt fortsättning på bronsåldershus C (se nedan), men verkar ändå inte ingå i en kontinuerlig bebyggelse på platsen att döma av dateringarna. Huset bör ha varit 10 meter
långt och 6 meter brett och har haft en treskeppig konstruktion. Byggnaden
kan både typologiskt och med 14C -analys dateras till förromersk järnålder,
400-230 f. Kr. vid 1 sigma (Artursson m. ﬂ. In press). Huset har varit samtida med de sista begravningarna på det höga impediment vid stensättningen A211, 14C -dateringar från två av dessa är de samma som för huset.
De två andra husen invid skärvstenshögen har daterats till yngre bronsålder, närmare bestämt som två på varandra följande byggnadsfaser, det
äldre har daterats till början av 900-talet f. Kr. och det andra till slutet av
samma sekel. Det rör sig i båda fallen om förmodade boningshus, då de har
haft eldstäder inomhus och att där också fanns avsatta kulturlager. Det är
högst troligt att det funnits en samtida omfattande bebyggelse i området söderut, utanför undersökningsområdet. Till denna bebyggelse hörde förmodligen också ett grophus i sluttningen upp mot område E. Huset var ingrävt i backen och har förmodligen fungerat som ett slags kok- eller matlagningshus, möjligen också som förråd. Efter en längre tids användning som
avsatt ett antal trampade golvlager, skärvsten och härdlämningar så påfördes tjocka avfallslager på i huset och området kommer sedan att ingå i den
stora och omfattande matlagningsplatsen på platån nedanför den stora
stensättningen A211. Möjligen kan grophuset ha utgjort en första fas av de
kultiska matlagningsaktiviteter som senare kom att utföras här, men det
ﬁnns inga direkta belägg för detta och tolkningen är för tillfället att det har
hört till boplatsen.
Perioden för bronsåldershusen kring A10 avslutar den första omgången
med begravningar i Nibble och den sista graven återfanns i skärvstenshögen. Ett av husen från bronsålder (hus C) har en sådan placering att det
måste vara byggt före det att högen konstruerades. Det var 13 meter långt
och 6 meter brett. Huset hade en treskeppig konstruktion och bestod av
minst fem par stolpar, men förmodligen sju par. Den takbärande konstruktionen var aningen trapetsoid till formen, men inte i sådan grad att det har
påverkat takets konstruktion särskilt nämnvärt (se hus E nedan). Inga säkra vägglinjer har kunnat fastställas och inne i huset fanns rester efter två
härdar. Keramik och sädeskorn fanns i en av härdarna och man fann också spår av vass i byggnaden, kanske rester efter takbeklädnaden. Huset har
daterats med hjälp av två 14C-dateringar till 800-talet f. Kr.
Den södra långsidan på hus C låg nästan under skärvstenshögens kant.
Dessa måste betyda att man först byggt detta hus. Efter ett antal år beslutade man sig för att bygga ett nytt hus (hus E). Man väljer att bygga detta med
en kraftigt, trapetsoid form, vilket påverkat husets plan och yttre form. Hus92
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typen var vanlig under yngre bronsålder (Artursson 2009:84ff). Husets storlek motsvarar den hos hus C. Byggnaden har varit 13x6-8,5 meter. Den trapetsoida formen innebär att den västra gaveln inte bara varit bredare än den
östra, utan avsevärt mycket högre. En jämförelse med liknande, trapetsoida
byggnader i etnograﬁskt material visar att denna typ av byggnad ofta haft en
speciell funktion, till exempel som hövdingens hus eller som förfädershus.
Ofta har den groteskt överdrivna gaveln varit vackert och rikligt bemålad.
Möjligen har hus E i Nibble också varit detta och kanske också haft en liknande funktion, i alla fall med tiden (se Artursson m. ﬂ. In press).
Hus E har legat på platsen under period V, förmodligen under den andra
halvan av 800-talet f. Kr. Två 14C -dateringar visar på olika datering, men
den äldre kan vara kol från husets byggnadstillfälle och den yngre (från en
förkolnad rosknopp) kan indikera att platsen är övergiven. Rosor (förmodligen vildros eller nypon) växer ju gärna på gamla bebyggelseplatser. Den
äldre dateringen inföll mellan 900 och 800 f. Kr. och den yngre mellan 800
och 500 f. Kr. Den senare dateringen infaller under den perioden av kalibreringskurvan som är särskilt ﬂack, vilket innebär att dessa kalibrerade värden brukar täcka långa perioder. Det ﬁnns ingen anledning att i detta fall
tro att dateringen ska infalla mot slutet av perioden utan en datering i den
äldre delen av intervallet är sannolik. Brukningsperioden bör i så fall hamna i 800-talet f. Kr. Möjligen kan huset ha övergivits så sent som i samband
med gravläggningen i A211 . Detta har skett cirka 700 f. Kr.
En ung kvinna dog vid slutet av 800-talet f. Kr. Man konstruerade en
gravhög åt henne i form av en skärvstenshög. Under högen anlade man först
en stenkonstruktion, en stensättning i spiralform. Den anlades ganska nära
det trapetsoida husets gavel och i förlängningen av husets längdaxel. Genom sitt läge i förhållande till graven kan man förmoda att huset inte längre fungerade som boningshus utan hade fått en förändrad funktion som
kulthus eller förfädershus.
Det fjärde bronsåldershuset var en mindre byggnad i södra delen av undersökningsområdet. Det rör sig förmodligen om någon form av förrådsbyggnad eller ladugård. Det bestod av tre takbärande stolppar. Huset har varit 6x5 meter stort och bredden i bockparen var 2-2,5 meter. Inga övriga konstruktionsdetaljer eller fynd fanns på platsen. De två 14C -dateringarna som
togs ur stolphål i huset avviker en del från varandra, men båda ligger i äldsta
bronsålder. Den ena dateringen placerar huset i perioden 1615-1525 f. Kr.
> Figur 8. a) Översiktsplan av undersökningsområdet med bokstavsbenämningen för
de olika delområdena. b) Plan över boplatsen och gravfältet på område C . c) Flygbild
över gravfältet på område E. Aerial photography courtesy of www.ﬂygfoto.com
> Figure 8. a) Plan of the investigation area with letters denoting the different parts.
b). Plan of the settlement site in area C, and c) Aerial view of the cemetery in area E.
Aerial photography courtesy of www.ﬂygfoto.com
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och den andra 1370-1130 f. Kr. De två dateringarna är inte kompatibla men
pekar ändå på att det förekom mänskliga aktiviteter i området under hela
den äldre bronsåldern från period II och framåt. Vilken datering som är rimlig att ge huset är dock inte möjligt att avgöra. Sannolikt har de begravda
människorna i A211 bott någonstans i närheten och det är möjligt att det är
till denna period som huset skall föras.
Det långhus som sannolikt utgjort bostaden på bronsåldersgården måste har legat utanför undersökningsområdet. Ytterligare tidiga dateringar
längst västerut på området antyder att bosättningen vid äldsta bronsålder
har täckt en stor yta och mycket möjligt skulle kunna ha bestått av ﬂer än
en gård. Detsamma verkar vara fallet också under yngre bronsålder. Under
förromersk järnålder förefaller dock en tillbakagång ske och efter 300 f. Kr.
ﬁnns inga tecken på en bosättning i området. Troligen har man ﬂyttat ner
på den södra sidan av den halvö som Nibble låg på vid denna tid, möjligen
för att få bättre kontakt med havet.
Förutom rena bebyggelselämningar fanns gott om indikationer på en livlig aktivitet från äldre bronsålder och fram till början av förromersk järnålder. Fördelade över ytan fanns härdar, kokgropar, skärvstenlager och skärvstenspackningar samt en hel del anläggningar som normalt hör till en förhistorisk boplats. På område F fanns ett antal mindre skärvstenshögar och
kokgropar som visar på aktiviteter så långt tillbaka som 1600 f. Kr. I ﬂera fall
låg dessa mellan större block. Område F utgjorde med största sannolikhet
den norra delen av en boplats som ligger kvar utanför undersökningsområdet
i söder. Denna del tillsammans med område F utgjorde den västra delen av en
större boplats som också hängde ihop med område C och E (se ﬁgur 8a).
På område E fanns en yta med kokgropar, härdar och andra matlagningskonstruktioner. Detta område hörde ihop med gravar och kulthus och
diskuteras under särskild rubrik. Det har inte rört sig om en regelrätt, vardaglig boplats. Till detta område hörde också en brunn och ett vattenhål.
Brunnen kunde på stratigraﬁska grunder dateras till tiden för kultområdet
och vattenhålet daterades i sitt äldsta skede till vendeltid. Det är vid detta
tillfälle som det rensades upp och stensattes, men av rent geologiska skäl får
man räkna med att vattenhålet funnits under betydligt längre tid eftersom
det anlagts vid en naturlig moränkälla (Artursson m. ﬂ. In press). Kanske
existerade det rent av redan under bronsåldersbosättningens epok.

2.3 Gravar och skärvstenshögar samt andra
skärvstensförekomster
Vid Nibble fanns ett klart samband mellan de dödas och de levandes marker. Boplats och gravfält låg inte bara helt inpå varandra, de dödas platser
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var även spridda bland boningshusen och den stora festplatsen låg inom det
område som arkeologiskt skulle hänföras till gravfältet. Livet och döden är
delar av samma cykel och i Nibble blev detta särdeles tydligt. I det här kapitlet presenteras gravar, skärvstenshögar och skärvstensförekomster i en
allmänt beskrivande och diskuterande del.
Inom undersökningsområdet fanns 16 objekt som har att tolkas som
gravar. Därtill kommer två stycken skärvstenshögar, som innehöll brända
ben av människa. I det ena fallet, A21, omtolkades anläggningen vid efterarbetet till grav och i det andra fallet, A10, framstod skärvstenshögen redan vid undersökningstillfället som en regelrätt gravhög, med begravning
och en synnerligen komplicerad tillkomsthistoria. Anläggningen låg dessutom på boplatsytan och ﬂera av långhusen låg alldeles invid dess kant. Ett av
långhusen var av allt att döma samtida med A10. Även om huset från början varit ett bostadshus förefaller det efter skärvstenshögens anläggande ha
fått en rituell och/eller kultisk funktion. Flera kombinationer av hus-grav
förekom i Nibble, som framgår nedan.

2.3.1 Levande lågor och död aska
– transformation genom eld i gravar och skärvstenshögar
Sambandet mellan skärvstenshögarna och gravarna framgår tydligt av
Nibble. Fenomenet är inte okänt sedan tidigare, även om det kanske är först
på senare tid som man tagit det på allvar (se bland annat Lundqvist 1991;
Rundqvist 199?; Kaliff 1997, 2007; Karlenby 1999, Runcis 1999; Noge
2008). Skärvstenhögar har emellertid förekommit i diskussioner kring religion och kultbruk av och till sedan början av 1900-talet (Bellander 1938;
Hyenstrand 1968:75f). Under långa perioder och särskilt under 1970-talet
har de dock ansetts utgöra profana avfallslämningar (Gustawsson 1949:164;
Rentzhog 1966:79f; Wigren 1987:14). Det bör emellertid påpekas att det
ﬁnns skärvstenshögar av båda sorterna (Karlenby 1998a, 1999; Noge
2008). Det är likväl inte möjligt att utesluta möjligheten att båda typerna
kan ha haft rituella förtecken och att förhållandet till avfall i många stycken kan ha liknat förhållandet till ”avfallsprodukterna” från hantering av
mänskliga kvarlevor och offerriter. De gemensamma nämnarna är eld, sten,
vatten och ”luft”. Luften har förmodligen visualiserats med hjälp av vattenånga och rök.

2.3.2 Liknande platser
Hur unika och särpräglade grav- och boplatslämningarna vid Nibble än
kan förefalla, bör det ha funnits ﬂera liknande platser i mellansverige, till
och med ganska många. Nibble har förmodligen varit en helt vanlig plats
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bland andra. Det visar sig också vid en genomgång av undersökta gravanläggningar i Mälardalen att det ﬁnns platser som har stora likheter. Det
som är speciellt med Nibble är att så stora ytor runt gravar och skärvstenshögar har undersökts. Det innebär att vi fångat upp ﬂer typer av lämningar och konstruktioner som har samband med händelser i gravarnas och boplatsernas närhet.
I kapitel 3 görs en genomgång av liknande platser, främst från Mälardalen men exempel tas också från Östergötland, Värmland, Bohuslän och Skåne. Därför görs ingen mer ingående genomgång nu, utan det får räcka med
ett konstaterande att de är lika, kronologiskt samlade men att de förekommer över större delen av södra Sverige. Ett par platser måste dock nämnas,
där lämningarnas karaktär påminner om dem vi fann vid Nibble och där
likheterna är mer än slumpmässiga. Den första platsen är gravfältet vid Ål i
Vårfrukyrka socken (Magnusson 1973). Där undersöktes fem gravar, tre
husgrundsliknande lämningar samt en ramﬁgur eller stenramskonstruktion.
I gravarna påträffades ett antal benlager. Liksom i A211 fanns också pincetter i två av gravarna, A1 och A2, vid Ål (Magnusson 1973:9ff). I tillägg till
dessa fanns också en rakkniv och ett förmodat fragment av en kniv (krumkniv), samt en ﬁngerring av brons. Dateringen av fynden har av Magnusson
placerats i bronsålderns period III. Huslämningarna bestod av stenkretsar
med rundade hörn. Utanför stenkretsarna fanns packningar bestående av
något mindre stenar. Inga konstruktioner inuti eller utanför anläggningen
kunde visa på någon form av takbärande konstruktion. Magnusson tolkar
ändå lämningarna som någon form av dödshus (1973:8).
Nästa plats som är av särskild betydelse för förståelsen av denna typ av
miljöer påträffades i Igelsta, Östertälje socken i Södermanland (Hyenstrand
1966). Platsen upptog ett bergparti där det bland annat fanns ett större röse,
två stensättningar samt strax väster därom ytterligare en stensättning, Östertälje 22 (1966:90). Därutöver påträffades vid undersökningarna lämningar efter vad som förmodligen är en kultisk byggnad. Det stora röset befanns
vid undersökning innehålla en grav med fynd av brända ben och ett par
bronsfragment. Röset var konstruerat med en inre konstruktion av kallmur,
dold under själva röset (Hyenstrand 1966:91ff). I den mindre stensättningen
Östertälje 22 påträffades förutom brända ben en rakkniv, en pincett samt en
dubbelknapp av brons (1966:93f). Dateringen av dessa föremål har satts till
övergången mellan period IV och V (1966:94). I området fanns skärvstenshögar och dessutom undersöktes ett hus av kultisk karaktär. Huset i Igelsta
bestod enligt undersökaren och författaren av sex ”stolphål” eller träkolsfyllda gropar. Området var också täckt med lerklining, så att någon form
av väggkonstruktion kan misstänkas ha funnits (1966:95).
En plats som på många sätt påminner om Nibble, vad gäller terräng,
hantering av bålrester och tidig förekomst av kremeringar, är Sommaränge
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skog, Viksta socken (Forsman & Victor 2007). Här fanns bland annat en
skärvstenshög som helt övertäckte något som tolkats som lämningarna efter
ett gravbål (2007:100ff). I fyllningen fanns mängder av brända människoben i tydligt urskiljbara lager. Här fanns också större stensättningar och
kulthus. Platsen är dock något tidigare än Nibble, i alla fall i sin begynnelse.
Intressant i sammanhanget är de tidiga dateringarna av kremeringar som
ﬁnns både i Sommaränge skog (2007:300f) och i Nibble. I Sommaränge
skog hamnar de äldsta kremationerna runt 1700 f. Kr. (2007:112), i Nibble
runt 1400 f. Kr. I samband med en bendeposition i en av skärvstenshögarna
påträffades vid Sommaränge skog en rakkniv från period IV (2007:205ff).
Naturligtvis spelar också de kultiska anläggningarna på Ryssgärdet i
Tensta socken in i tolkningen av Nibble (Eriksson & Östling 2005). Här
påträffades inte stora tydliga stensättningar av typ A211, men kopplingen
mellan kulthus, offer och brända människoben ﬁnns eftersom människoben förekommer i samma miljöer som rena matoffer i de två identiﬁerade
kulthusen (Karlenby 2008a:88ff). Platsen har emellertid större betydelse för
tolkningen av kulthus än för deﬁnition av gravar. En skärvstenshög från
Ryssgärdet är dock av särskilt intresse för studiet av skärvstenshögarna i
Nibble. Det rör sig om A802, en till synes ”vanlig” skärvstenshög. Under
den täckande skärvstenspackningen fanns en vällagd spiral med större stenar (Amaya & Lindfors 2008:164ff). Likheterna med A10 i Nibble är slående. Det som skiljer de två skärvstenshögarna åt är att A10 innehöll en begravning. Dateringarna av anläggningarna är i stort sett desamma; 1010860 f. Kr. och 900-805 f. Kr. på Ryssgärdet respektive 925-835 f. Kr. och
895-805 f. Kr. vid Nibble. Med en kombinerad metod anger de olika dateringarna en trolig placering av båda skärvstenshögarna i den första halvan
av 800-talet f. Kr. Det motsvarar period V och det kanske inte är en slump
att spiralen fanns i botten, då den var ett särskilt vanligt dekorationselement under denna period.

2.3.3 Gravarna
Gravarna vid Nibble var i huvudsak koncentrerade till impedimenten, område D, E och F (ﬁgur 8a). Med hjälp av en sammanställning av 14C-dateringar och fynddateringar från gravarna kan man ge en bild av händelseförloppet vad gäller begravningar inom undersökningsområdet. En översiktlig
fasindelning av gravarna har också varit möjlig att sammanställa (tabell 2
och ﬁgur 9). Denna fasindelning utgör dessutom grunden för en fasindelning av hela boplats-/gravkomplexet vid Nibble. Även om ett par bebyggelsefaser inte fanns representerade bland gravarna utgör de en någorlunda
stabil grund för fasindelningen. En första fas utgjordes av diffusa lämningar efter en tidig bronåldersbebyggelse inom område C och F och en sista
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förhistorisk fas utgjordes av den folkvandringstida bebyggelsen kring hus A
inom område C. Det ﬁnns emellertid ingen kontinuitet från bronsålder till
folkvandringstid inom undersökningsområdet.
En period saknas i gravmaterialet. Det rör sig om övergången mellan
bronsålder och förromersk järnålder, runt ca 500 f. Kr. Genom ett par 14Cdateringar från ytliga delar av gravarna A211 och A20/A250 framträder fasen som en period av övergivande manifesterad av ett förkolnat vegetationsskikt runt 500 f. Kr.
Det ﬁnns säkerligen en mänsklig närvaro i närområdet, även om gravfältet verkar har varit övergivet vid denna tid. Man måste emellertid vara
medveten om att stora delar av fornlämningsområdet ligger kvar utanför
undersökningsytan, varför det är sannolikt att man där kan ﬁnna de gravfaser som saknas inom den undersökta ytan.
I gravmaterialet kan fyra faser urskiljas. Fas 1 är en lång period, den
sträcker sig från cirka 1400-900 f. Kr. Här ingår fem tidsmässigt separerade begravningar placerade under A211 på delområde E1. De är koncentrerade till krönet av mittimpedimentet. Gravarna har en förmodad kronologisk spridning med cirka 100 års mellanrum. Det motsvarar ungefär en period av tre generationer.
Fas 1:
A500:
A12316:
A12214:
A129329:
A129360:

1400-900 f. Kr
1400-1300 f Kr
1300-1200 f Kr
1200-1100 f Kr
1100-1000 f Kr
1000-900 f.Kr

Delområde
E1 (A211)
E1 (A211)
E1 (A211)
E1 (A211)
E1 (A211)

Fas 2:
A10:
A21:
A250:
A230:

900-700 f. Kr
900-800 f Kr
850-750 f Kr
800-750 f Kr
770-700 f Kr

C1
F1
F1
F2

Fas 3:
A127230:
A200:
A225:
A221:

700-600 f. Kr
700-600 f Kr
700-600 f Kr
700-600 f Kr
700-600 f Kr

E1 (A211)
D1
E3
E7

Fas 4:
A126069:
A252:
A201:

400-300 f. Kr
400-300 f Kr
400 350 f Kr
360-300 f Kr

E1 (A211)
E6
D1

Tabell 2. Fasindelning av gravarna utifrån 14C- och fynddateringar samt en bedömning utifrån stratigraﬁ och arkeologiska observationer.
Table 2. Division into phases of the burials based on datings of ﬁnds and 14C- datings together with estimates of stratigraphy and archaeological observations.

> Figur 9. Diagram över fasindelning av
gravarna och deras datering. Bedömningen har gjorts utifrån en kombination
av fynddateringar, 14C-dateringar och
stratigraﬁska samt andra arkeologiska
bedömningar. Intervallen har därefter
anpassats efter varandra så att en logisk/
kronologisk följd skapats.
> Figure 9. Diagram of the division into
phases of the burials and their dating.
The estimate is based on a combination
of datings of ﬁnds, 14C- datings as well as
on stratigraphical and other archaeological observations. The intervals have subsequently been adjusted, creating a logical/chronological sequence.
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Efter fas 1 infaller en kort period då det inte sker några begravningar inom
undersökningsområdet. Det kan röra sig om ett uppehåll på cirka 50 år.
Kvinnan i A10 är den första som begravs efter uppehållet runt 850 f. Kr.
Tidsmässigt passar hennes begravning med de tidigare gravarna under
A211, med ett uppehåll på ungefär tre generationer mellan gravsättningarna. Det kanske från början till och med har varit meningen att hon skulle
ha begravts i anslutning till de äldre gravarna, men av någon anledning har
man valt en annan plats och ett individuellt monument av nytt slag, där det
också ingått ett begravnings-/kulthus.
Fas 2 inleddes alltså med ett förändrat gravskick. Därefter ﬁnner vi att
ett helt annat mönster har etablerats. Istället för att begrava få människor
på samma plats men avsevärt åtskilda i tid, begraver man nu ett något stö
rre antal människor över en kortare tid, de begravs också mer utspritt över
området. Efter begravningen i skärvstenshögen A10 som inledde fas 2, har
från perioden 850-700 f. Kr. identiﬁerats ytterligare tre begravningar med
mer eller mindre tydlig gravgömma; A21, A250 och A230. Det rör sig således fortfarande om en mycket liten del av den totala befolkningen som begravts, men sättet det görs på är annorlunda än förut. Begravningarna har
dessutom område F ﬂyttat från område E.
Fas 3 inleds med att man återigen gravlägger en person – en man – högst
uppe på krönet av mittimpedimentet, inom delområde E1. Man uppför en
röseliknande stensättning, A211, över de äldre gravarna och centralt i denna gravläggs mannen. Detta sker kring 700 f. Kr. Centralgraven i A211 avviker från tidigare begravningar. Gravläggningen – och de omfattande arbeten som utförts på kultbyggnader och andra rituella anläggningar i samband med denna inom hela område E – antyder att man här försöker lyfta
fram en individ som måste ha stått över de andra i samhället. Tre ytterligare gravar inom område D och E kan föras till fas 3 (se tabell 2), något som
antyder att även om man valde att markera en person i en speciell begravning, så fortsatta begravningar att ske spridda över området. Fas 3 tar slut
någon gång kring 600 f. Kr. Ganska snart därefter har marken på och omkring gravarna delvis vuxit igen.
Under fas 4, 400-300 f. Kr. sker tre begravningar inom undersökningsområdet. Inom område E har två kvinnor begravts under detta tidsintervall.
Graven har placerats i en för ändamålet iordningställd stenkista mitt i A211
i direkt anslutning till centralgraven, medan den andra kvinnan har bränts
och begravts invid ett större block i en anläggning, A252, strax öster om
A211. Efter detta kan ingen begravningsaktivitet följas mer inom undersökningsområdet. Möjligen har begravningar skett söder om undersökningsområdet, men det är uppenbart också från bebyggelselämningarna att i
varje fall den nu undersökta ytan inte använts för bosättning under en period från 300 f. Kr. till 500-talet e. Kr. Förutom gravarna inom delområde
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E1 har en förmodad mittblocksgrav, A201, uppförts inom delområde D1
under den här fasen. I denna framkom emellertid inga brända ben, varför
tolkningen av konstruktionen är osäker.
2.3.3.1 Tidens förlopp utifrån begravningarna inom delområde E1

Gravarna under och i den röseliknande stensättningen A211 kan således
delas upp i ett antal faser. Man kan fastställa att det varit uppehåll i begravningsaktiviteterna mellan 900-700 f. Kr. och 600-400 f. Kr. inom delområde E1. Den första perioden av övergivande var emellertid inte utan aktivitet
om man ser till undersökningsområdet i stort. Det fanns begravningar inom
andra delar av undersökningsytan, inom område C och F. Den senare övergivandeperioden motsvaras däremot av en i stort sett ”fyndtom” period
över hela undersökningsytan. Ett par 14C-dateringar från renslagret i A211
och A250 antyder att platsen måste ha varit övergiven under en period mellan yngre bronsålder och äldre järnålder. Eftersom det totala fornlämningsbeståndet i närområdet är stort, kan det emellertid ha funnits både bebyggelse och gravar utanför undersökningsytan.
Fas 1 inom delområde E1, 1400-900 f. Kr., innefattar det successiva anläggandet av fem stycken gravar. De hade placerats i en halvcirkelformad
rad, där den östra graven A500 var den äldsta8. Graven saknade spår efter
markering ovan mark och den hade inte heller någon markerad nedgrävning eller begravningsgrop. Den bestod egentligen av ett benlager utan klar
deﬁnition mot omgivningen. Den har identiﬁerats utifrån en något högre
förekomst av brända ben jämfört med vad som fanns runt om. I benlagret
påträffades en kraftigt eroderad och skadad kniv, F1607. Föremålstypen förekommer vanligen i den äldre bronsålderns gravar och då ofta tillsammans
med s. k. toalettutrustningar, dvs. rakkniv, pincett och dubbelknapp. 14Cdateringen av A500 placerar begravningen i äldre bronsålder, 1400-1305 f.
Kr. En nästan likadan, kraftigt eroderad kniv har påträffats vid Ål, Vårfrukyrka socken (Magnusson 1973:29, ﬁg. 30) (se ﬁgur 10).
Den förhållandevis tidiga dateringen av brandgravskicket som denna
grav visar på är inte unik. Från uppländskt område ﬁnns ﬂera tidigare och
samtida kremeringar. Från undersökningarna längs E4:an norr om Uppsala
ﬁnns ett antal bra exempel på tidiga kremeringar vid Ryssgärdet och Sommaränge skog (Eriksson & Östling 2005; Forsman & Victor 2007:300f).
Strax väster om graven A500 anlades nästa begravning, A12316. Den
innehöll 129 g brända ben efter två män, möjligen en äldre och en yngre
8 De i följande text angivna anläggningsnumren är besvärliga att ta till sig och minnas.
De är så långa beroende på hur de har registrerats i Intrasis. För en nyckel till kronologin se ﬁgur 9.
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Figur 10. En jämförelse mellan kniven från Ål (ovan) och kniven från A500 i Nibble.
De båda fragmenten är 33 respektive 35 millimeter långa och den svagt böjda åsryggen återﬁnns på båda knivarnas ﬂatsidor.
Figure 10. A comparison between the knife from Ål (above) and the knife A500 in
Nibble. The fragments are 33 and 35 mm long respectively, and the long and weakly
curved ridge is found on the ﬂat sides of both knives.

individ. Benen hade lagts i en grop invid en sten. Inga daterbara fynd fanns
i graven, endast en större slipsten samt ett par kvartsavslag påträffades. De
brända benen har 14C-daterats till 1310-1130 f. Kr.
Ytterligare ett steg mot väster fanns nästa grav, A12214/A12560. De 79
g ben som fanns i gravgömman låg i ett stolphål, A12560. Invid detta fanns
ett lager, A12214, med träkol och spridda, brända ben. Lagret har tolkats
som lämningar efter gravbålet. De brända benen i stolphålet har inte daterats, utan 14C-analysen har gjorts på ben från bålplatsen. Dateringen placerar graven i tidsintervallet 1260-1110 f. Kr. Den gravlagde var en vuxen individ, men det har inte gått att avgöra om det rör sig om en kvinna eller en
man. I gravbålet påträffades tre ﬂintor, en del av en skrapa, en borr och ett
mikrospån (F1708-1710).
Väster om denna grav framkom nästa, A129329. Den bestod av en rektangulär/trapetsoid kantkedja av stenar 0,2-0,4 m stora, både kantiga och
rundade. Innanför kantkedjan fanns en fyllning som bestod av sotig, mörk
silt med fynd av brända ben. En pincett, typologiskt daterad till period IV,
hittades i anläggningens södra del. Benen kom sannolikt från en vuxen
kvinna och vägde sammanlagt knappt 30 gram. Graven är inte 14C-daterad,
men genom den typologiska dateringen av pincetten kan den passas in mellan gravarna A12214/A12560 och A129360.
Väster om A129329 fanns graven A129360. Stenar bildade en kantkedja kring själva graven. Innanför gravens avgränsning fanns ett benlager i en
mellanbrun, siltig fyllning, samt en bengömma. I bengömman hittades en
pincett (F1606), typologiskt daterad till period III-IV. De brända benen, totalt 64 g, kom från en vuxen man och en hund. Ett bränt benfragment har
14
C-daterats till 970-840 f. Kr.
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Dessa fem begravningar utgör alltså en tydligt avgränsad kronologisk
grupp, fas 1. Man har gravsatt från öster mot väster och det ﬁnns en märklig regelbundenhet i dateringarna av dem. När man placerar ut dem i ett diagram framgår detta tydligt (se ﬁgur 9). Tolkningen är att man har anlagt
en grav ungefär vart hundrade år. Mängden brända ben i varje gravläggning motsvarar inte på långa vägar hela individen, lika lite motsvarar de sex
personer som gravsatts i området den totala befolkningen under 500 år.
Det är otvetydigt så att man valt ut särskilda personer. Det här visar på en
levande tradition med en muntlig tradering över tid. Seden fördes vidare
över generationerna eftersom begravningarna endast motsvarar ungefär en
person var tredje eller fjärde generation.
Fynden av pincetter och en krumkniv visar dessutom att det rör sig om
särskilda individer som gravlagts här. Allmänt anses denna ”toalettutrustning” markera socialt framstående personer. Det kan emellertid också röra
sig om redskap för en rituell specialist, dvs. en ”trollkunnig” person eller en
”medicinman” (för diskussion se bland annat Thedéen 2004:138ff). Traditionen att begrava dessa speciella individer på krönet av mittimpedimentet
sträcker sig över lång tid, den tidigaste graven med krumkniven har anlagts
under 1300-talet f. Kr. och de två gravarna med pincetter anlades under
1000- och 900-talet f. Kr. Detta kan innebära att kunskapen och den speciella positionen har förts vidare muntligt, kanske inom en släkt eller familj
eller från shaman till shaman.
En intressant detalj i sammanhanget är en depånering av märkligt formade stenar och ett stenhänge som påträffades strax norr om gravarna
A129329 och A129360. Det bör vara samtida med de tidiga gravarna, då
det stratigraﬁskt är äldre än själva stensättningen. Det rör sig om en samling stenar som kan ingått i någon av de gravlagdas utrustning. Konstiga
stenar påträffas inte sällan i ”shamaners” eller ”medicinmäns” magiska utrustningar (Steadman 2009:67).
Efter det att de fem gravarna hade anlagts på mittimpedimentets krön
upphörde man att begrava på platsen under en period. Det är uppenbart att
dessa tidiga gravar utgör en enhet och man har tagit hänsyn till dem när det
var dags att förändra områdets utseende inför byggandet av den röseliknande stensättningen A211 kring 700 f. Kr. Det faktum att man under 100-tals
år har kunnat hålla reda på var de tidigare begravningarna gjorts talar för
att gravarna har haft någon form av markering som var synlig ovan mark.
Dessa markeringar har emellertid röjts undan i samband med anläggandet
av stensättningen A211 och den centrala graven, A127230. Två av de tidiga gravarna har dock haft en mer eller mindre välbevarad kantkedja av stenar runt sig som skyddats under den yngre stensättningen, och det är möjligt att två av de andra gravarna kan ha markerats med trästolpar eller pålar, eftersom det ﬁnns stolphål i anslutning till dem.
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Ett uppehåll i begravningarna inom delområde E1 inträdde således mellan cirka 900-700 f. Kr. Under denna period har i stället ett antal begravningar spritts ut över undersökningsområdet. Sammanlagt påträffades fyra
gravar inom andra områden vid Nibble som kan dateras till fas 2 (se tabell
2 och ﬁgur 9). De fyra anläggningar som kan föras till fas 2 är i kronologisk ordning skärvstenshögen/graven A10, graven A250, skärvstenshögen/
graven A21 och graven A230.
De två förstnämnda gravarna var speciella på många sätt. Graven A250
föregicks av ett kulthus på platsen, hus M, som förmodligen har fungerat
som begravnings- och/eller dödshus sekundärt, där den döde lagts på lit-deparade och kanske till och med rökts eller torkats, innan man bränt liket
(Artursson m. ﬂ. In press). Det kan alltså ha rört sig om lång tid från det att
personen dött och bränningen av kroppen och deponeringen av kroppen.
Därefter har man rivit huset, anlagt en stensättning på platsen för att sedan
täcka över den med skärvsten. Skärvstenshögen A10 hade en komplicerad
och förmodligen långvarig kedja av konstruktionsmoment. I botten fanns
en spiralformad stensättning som täckts med skärvsten, påförd i ﬂera lager.
I skärvstenshögen har man begravt ett urval av brända ben från en kvinna.
I nära anslutning till skärvstenshögens östra del har det stått ett långhus,
hus E, som troligen har omvandlats till begravnings- och/eller dödshus vid
gravläggningen. Båda gravkomplexen pekar således framåt mot fas 3 och
den centrala graven i A211, som också hade en intilliggande rituellt och
kultiskt använd byggnad, hus F.
Av de två andra gravarna som tillhör denna fas kan skärvstenshögen/
graven A21 inom delområde F1 rumsligt och kronologiskt kopplas till det
mer komplexa monumentet där graven A250 och hus M ingår. Förmodligen har A21 anlagts i stort sett samtidigt med detta monument. Inom delområde F1 har också en mittblocksgrav med kantkedja, A22, framkommit.
Det ﬁnns dock inga fynd av brända ben eller gravgåvor i denna, varför konstruktionen alternativt skulle kunna tolkas som en påbörjad skärvstenhög.
I området ﬁnns också ett antal stenhägnader som inhägnar och sammanbinder vissa av konstruktionerna.
Den sista graven som tillhör fas 2 är stensättningen A230 inom delområde F2. Den har fått en 14C-datering till tidsintervallet 770-540 f. Kr. Den
ligger mitt mellan två skärvstenshögar, A16 och A17, som dock har anlagts
tidigare. De har 14C-daterats till 895-815 f. Kr. respektive 1000-910 f. Kr.
och deras funktionella samband med A230 är därför osäkert. Samtliga
konstruktioner inom delområdet hägnas in och knyts samman med stenhägnader.
Som inledning på fas 3 anlades den röseliknande stensättningen A211
med centralgrav någon gång mellan 730-400 f. Kr. enligt 14C-dateringen.
Mest troligt är att den anlades runt 700 f. Kr (se ﬁgur 9). Inom en skepps106
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formad stenram i stensättningen påträffades 454g kremerade ben efter en
medelålders man. Inga fynd av föremål gjordes, men det var tydligt att
stensättningen iordningställts för just denna begravning. Man hade helt
enkelt rivit eventuella överbyggnader som funnits kvar över de äldre begravningarna i området för att inlemma dessa i den nya graven. Företaget
var inriktat på att konstruera en s. k. ”grundargrav” med tydlig hänvisning till anfäderna. Man använde deras plats och lät dem bli en del av den
nya graven. Platsen har varit övergiven en period före stensättningens konstruerande, men man har varit medveten om förfädernas gravar. Anläggandet av graven sker direkt över de äldre gravarna. Relationen mellan de
äldre begravningarna och de yngre centrala graven utgör grunden för den
nya dynastin.
Intill stensättningens norra kant har man anlagt en rektangulär stenram
(A246). Den låg precis kant i kant och nästan inbyggd i stensättningen.
Denna stenram innehöll ett upp till halvmeter tjockt sot- och träkolslager.
Fyllningen var smetig, nästan som om den innehöll fettämnen. Sannolikt
rör det sig om en bålplats och det är sannolikt att den anlagts samtidigt med
stensättningen. Mängden bålmölja antyder att bålplatsen använts vid upprepade tillfällen och det är möjligt att den användes för alla som hörde till
familjen, släkten eller klanen efter det att den som uppfattades som stamfader bränts och begravts där. Det är sannolikt att alla döda brändes, även
om bara en bråkdel grävdes ned i stensättningarna. Att det inte påträffades
några brända ben eller fynd i A246 torde inte vara anmärkningsvärt, detta
har iakttagits på andra platser i liknande sammanhang, till exempel i Skåne (Arcini 2007).
I samband med centralbegravningen i A211 anlades som tidigare nämnts
ett kulthus, hus F, strax väster om stensättningen. Inom området nordväst
om kulthuset fanns det också omfattande spår efter matlagning och det är
troligt att detta var en rituell arena som anknöt till graven och den döde.
Platsen förefaller ha använts fram till cirka 600 f. Kr.
Den möjliga ”grundargraven” i A211 ersätts eventuellt redan efter cirka 50 år. På den norra delen av mittimpedimentet, inom delområde E3,
uppfördes en skeppsformad stensättning, A225. Den innehöll de brända
benen efter två individer. De låg gravlagda i ett tjockt lager med mycket sot
och träkol, vilket förmodligen är lämningarna efter gravbålet. Graven har
förmodligen uppförts runt 650 f. Kr. Det verkar som om man medvetet har
förstört delar av matlagningsområdet inom delområde E2 i samband med
konstruktionen av graven. Bland annat har man fyllt igen en brunn som
därefter täckts över med ett förmodat begravnings-/dödshus, hus J, som har
en tydlig rumslig och funktionell anknytning till A225 (ﬁgur 35). Precis öster om hus J har man dessutom uppfört en stenramskonstruktion, A29, som
också ingått i gravkomplexet.
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Samtidigt med gravläggningarna och ritualerna inom de centrala delarna av område E begravdes ytterligare två personer inom undersökningsområdet. Inom delområde E7 sattes en urnegrav, A221, ned och inom delområde D1 gravsattes en person i en mittblocksgrav, A200.
Efter en period då aktiviteterna inom undersökningsområdet varit begränsade, huvudsakligen motsvarande tidsintervallet ca 600-400 f. Kr, har
man under fas 4 anlagt ytterligare en brandgrav (A126069) direkt öster om
centralgraven i A211. Det rör sig om ett benlager som har 14C-daterats till
400-230 f. Kr. Benen hade placerats i en sidokammare, där de kremerade
lämningarna efter en ung kvinna har lagts ned. Denna grav innehöll den
största mängden brända ben av alla, cirka 817 g, men det fanns inga fynd
eller gravgåvor. En så gott som samtida begravning av ytterligare en kvinna
har gjorts i A252, strax öster om stensättningen A211. Vid en samling stenblock framkom spridda brända människoben i anslutning till ett skärvstenslager. Efter rensning framkom ett benlager med lämningarna efter en
vuxen kvinna. Totalt framkom cirka 78 g brända ben och en 14C-datering
placerar graven i tidsintervallet 405-365 f. Kr. En intressant detalj värd att
notera är att det fanns tecken på en anatomiskt riktig fördelning av benen i
lagret, det vill säga att kraniedelarna förekom endast i den västra delen av
stenpackningen och de större rörbenen i den östra. Detta kan innebära att
kvinnan bränts på platsen och att delar av benmaterialet har legat kvar i
anatomiskt riktig position efter det att en mindre mängd har plockats ur efter kremeringen (Artursson m. ﬂ. In press).
Efter dessa två begravningar ﬁnns inga kända begravningar inom område E. Däremot har en rektangulär stensättning med mittblock, A201, undersökts inom område D som har 14C-daterats till tidsintervallet 360-170 f.
Kr. Trots dess gravliknande utseende saknar den dock helt lämningar efter
en begravning. Sammanfattningsvis kan man utifrån 14C-dateringarna säga
att fas 4 troligen har upphört senast kring 300 f. Kr.
2.3.3.2 Anfäderskult

Förhållandet mellan de två sist gravlagda individerna i stensättningen A211
är komplicerat och inte helt klarlagt. Den lilla sidokammaren som kvinnan
var begravd i antyder emellertid att det funnits ett närmare samband mellan
dessa gravar än vad 14C-dateringarna visar. Även om man tar hänsyn till
14
C-dateringarna med 2 sigma överlappar de inte varandra. Mannen som
har begravts på platsen någon gång kring 700 f. Kr. har en tydlig anknytning till de omfattande aktiviteter som försiggick kring hus F på platån väster om stensättningen och runt hus H i öster. Sammanlagt fyra kulthus har
varit i funktion mer eller mindre samtidigt under perioden 700-600 f. Kr.
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och ett samband med de omfattande arbeten som utförs på stensättningen
A211 är mycket sannolikt.
Efter detta skedde inga begravningar i området förrän ca 300-400 år senare, då den unga kvinnan begravdes centralt i stensättningen A211 och benen efter en kvinna gravlades invid ett block strax intill, i grav A252. Någon gång under denna tid anläggs också stenhägnaderna av stenvallstyp i
anslutning till hus F och A211, bland annat den kraftiga stenvallen som
sträcker sig runt A211:s västra sida och över hus F. Förmodligen har en
återupptagen begravningstradition i området inneburit ett återbruk av synliga gravar. Därvid har naturligtvis den centrala stensättningen A211 dragit intresset till sig. En samtida aktivitet har också kunnat identiﬁeras i
skärvstenshögen A10 inom delområde C1, där en plundringsgrop av allt att
döma har 14C-daterats till förromersk järnålder. Detta kan ses som ett återbruk av vissa av de gamla, synliga gravarna, kanske för att legitimera markinnehav eller maktanspråk. Plundringsförsök verkar generellt ha genomförts i alla gravhögsliknande lämningar i området, då en grop grävts även i
en gravformad, naturlig moränkulle (Artursson m. ﬂ. In press).
Samtidigheten mellan stensättningen A211, hus F, H och I samt alla de
andra omfattande aktiviteterna inom område E under tidsintervallet 700600 f. Kr. är uppenbart. Dessutom ﬁnns det ett topograﬁskt och funktionellt samband mellan dem som man inte kan bortse från. Med tanke på det
14
C-prov som visar på en övergivandefas under 400-talet f. Kr., måste rivningen av hus F och konstruktionen av de breda stenvallarna ha skett mellan mannens begravning och den unga kvinnans. Plundringsgropen i A10
kan dessutom dateras till samma tid som de två begravda kvinnorna i A211
och A252. Detta antyder en nyetablering i området någon gång under tidsintervallet 400-200 f. Kr. Även om Nibbleområdet i stort med största sannolikhet inte varit övergivet, har alltså de delar av gravfältet och kultplatsen som låg inom undersökningsområdet varit det under en period.
Detta visas dock inte av att de ﬂesta 14C-intervallen antingen slutar eller
börjar vid 400 f. Kr., det beror på kalibreringskurvans utseende. Istället visas detta genom två 14C-dateringar som tydligt placerar sig runt 500 f. Kr.
Ingen av dessa daterar någon begravningshändelse, utan en händelse som inträffat efter fas 3 men före fas 4. Dateringarna kan komma från helt naturliga händelser, möjligen skogsbränder. Träkolet som daterats kom ytligt och
härrör från delar av träd. Den första av dessa 14C-dateringar är gjord på träkol från renslagret i ytan av stensättningen A211. Dateringen ligger i tidsintervallet 520-400 f. Kr. Provet saknar närmare kontext och kan utgöra rester från en skogsbrand under en period då graven inte längre var i funktion.
En liknande datering till 400-talet ﬁnns också i gravkomplexet A20/A250
med hus M. I detta hus har två anläggningar 14C-daterats. Skalkorn från ett
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stolphål har givit en datering till 910-835 f. Kr. Detta förmodas vara tiden
för husets konstruktion. Det andra rör sig om träkol av hassel som daterats
till 510-390 f Kr, ett i stort sett identiskt resultat som 14C-dateringen från
ytan av A211. Även här rör det som träkol från ett träd och möjligen är detta också resultatet av en skogsbrand.
I det här sammanhanget är det också intressant att belysa de övriga likheterna mellan A250 och A211. Båda gravarna har konstruerats under yngre bronsålder, även om A250 är något tidigare än A211. Båda har ett uppenbart och nära samband med en kultbyggnad. I det ena fallet, A250 och
hus M, förefaller huset ha föregått graven med ett antal år. 14C-dateringen
placerar huset i slutet av 800-talet f. Kr. Dateringen av graven till 790-550
f Kr, kan med hänsyn till sambandet mellan huset och den gravlagde föras
till den tidigare delen av tidsintervallet. En möjlig samtidighet med den intilliggande skärvstenshögen/graven A21 skulle ytterligare stärka hypotesen
om en placering i början av 700-talet f. Kr. A21 har 14C-daterats till 810770 f. Kr. (1 sigma) respektive 840-590 f. Kr. (2 sigma). I fallet med A211
och hus F hamnar 14C-dateringarna sammantaget i tidsintervallet 700-600
f. Kr. Här har hus och grav av allt att döma konstruerats samtidigt, säkert
i samband med – eller som förberedelse för – begravningen av mannen i centralgraven i A211. Förmodligen har huset och graven fungerat i en rituell
roll under större delen av tidsintervallet.
De principiella likheterna mellan de två komplexen och skillnaden i datering visar på en tradition i begravningssederna som sträcker sig från cirka 800 till omkring 600 f. Kr. Hanteringen av de döda visar på deras särskilda betydelse, att de haft en ledande ställning i ett samhälle med en utvecklad hierarkisk struktur. Det är möjligt att dessa gravar genom sin
monumentalitet och den centrala positionen på respektive impediment avspeglar en ökande eller begynnande social stratiﬁering.
När det gäller avbrott i begravningsverksamheten, måste man ta hänsyn
till att endast en bråkdel har blivit begravda åtminstone just där. I närområdet ﬁnns platser med ﬂer gravar och det är möjligt att dessa varit i bruk
under de perioder då platsen vid Nibble varit övergiven. Ändå torde antalet
begravda ha underskridit det faktiska befolkningsunderlaget. Vid Nibble
har sammanlagt 16 individer kunnat identiﬁeras i olika typer av gravar från
en ca 1200 år lång period. Det vill säga att enbart en person begravts var
75:e år i genomsnitt, eller ungefär en var tredje generation. Detta gör att en
eller annan missad begravning skulle kunna ge upphov till föreställningen
om uppehåll i närvaro. Det kan ju dessutom ﬁnnas ﬂer begravningar utanför undersökningsområdet. Vid en inventering år 2009 av området söder
om undersökningsytan, inom område G (se ﬁgur 8a), påträffades bland annat ett ﬂertal synliga skärvstenshögar och stensättningar. Emellertid kan de
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två indikationerna på igenväxning/övergivande som iakttagits på A211 och
A20/250 vara ett bevis på avbrott i användningen.
Tore Artelius (2008:481ff) har diskuterat Ryssgärdet och dess funktion
i dåtidens kosmologi. Han menar att man kan tolka de två kullarna på
Ryssgärdet som representerande ”the centre of the world”, en representant
för ”… verklighetens kosmologiska struktur och numinösa innehåll…”.
Samma funktion skulle man utan problem kunna föra över på område E vid
Nibble. Även här har de rituella lämningarna kommit att koncentreras till
ett impediment, ett ”berg” (2008:483). På toppen av berget, den mest centrala punkten, har ett antal gravar anlagts under en period på 1200 år. I
början fanns endast några mindre stensättningar, anlagda med en viss regelbundenhet. De fem första gravarna har gett platsen dess mytologiska, sociala och samhälleliga betydelse. Varför skulle man annars komma tillbaka
hit för att bygga en ”grundargrav”, den röseliknande stensättningen A211?
Genom att anknyta till de äldre gravarna gav man legitimitet åt mannen i
centralgraven. Kanske var han inte släkt med de gamla, kanske var han en
nykomling, en uppkomling, som genom det magniﬁka skrytbygget försökte rättfärdiga den makt han inte hade ärvt, men som han kanske ville föra
vidare i sin släkt. Bygget indikerar att det fanns personer under yngre bronsålder med maktambitioner.
En särskild företeelse i stensättningen A211 är den stora mängden brända sädeskorn som förefaller vara utspridda i små depositioner över stensättningen. Enligt Jens Heimdahl har man offrat säd genom att bränna den på
plats i graven, alltså en typ av eldoffer (Artursson m. ﬂ. In press). Ibland
grävdes offren ned, ibland lades de direkt på ytan. Man verkar också ha
offrat örter och nötter i samband med dessa depositioner. Själva offrandet
förefaller snarast att ha med bergets topp att göra och inte i första hand
med graven. Säden kan antingen ha offrats till de döda som ett kollektiv eller så utgör de offer till gudarna. Den har bränts och på så sätt överförts via
röken till andra sidan.
Liknande förekomster av brända sädeskorn har noterats bland annat
på Sommaränge skog (Forsman & Ekblom 2007:349ff). Där fanns en blandad uppsättning av sädeskorn i ﬂera av de brandlager som förknippats med
begravningar. Här menar författarna att säden bränts och placerats i gravarna som symbol för dess unicitets skull. Huvudnäringen var boskapsskötsel och sädesodlingen var begränsad, därav dess särställning (2007:
365f). Forsman och Ekblom menar att seden att bränna sädeskorn hör till
den äldre bronsåldern, utifrån förekomsten i gravarna. Vid Nibble kan vi
snarare utläsa en tydlig förekomst i yngsta bronsålder. Ett sädeskorn från
den sista begravningen i stensättningen A211 har 14C-daterats till 770-550
f. Kr.
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Figur 11. Sädesodlingen verkar ha haft en framträdande roll i kulten. En av ugnarna
vid hus H inom delområde E5, på den östra sidan av gravkullen. Bottenskiktet bestod
av packad lera som upphettats så att den blivit rödfärgad. Troligen har ugnen varit försedd med en lerkupol, vars fundament delvis fanns bevarad i stenringen. Det mindre,
runda hålet har förmodligen utgjort någon slags infyrningsgrop. En ugn med i stort
sett identisk konstruktion fanns i väggen till ett av kulthusen, hus F inom delområde
E1. Foto Annika Willim.
Figure 11. The cultivation of cereals seems to have played an important role in the cult.
One of the ovens in building H within area E on the eastern side of the burial hill. The
bottom layer consisted of packed-down clay that had been heated, causing its colour to
become reddish. The oven probably had a clay roof, the base of which was partly preserved in the stone ring. The smaller round hole probably served as a lighting pit. An
oven with an almost identical construction was found in the wall of one of the cult
houses, house F in part E1. Photo by Annika Willim.

2.3.3.3 Gravar i sammanhang

I jämförelse med stensättningen A211 är de andra gravarna i Nibble relativt oansenliga. Tretton gravgömmor, förutom de som fanns i skärvstenshögarna, har varit möjliga att identiﬁera. De låg utspridda över hela området, men den övervägande majoriteten fanns på impedimenten, område D,
E och F. De tidigaste gravarna framkom, som visats ovan, på krönet av
mittimpedimentet, inom delområde E1. Därefter förefaller begravningsseden ha förändrats så att man kunde ordna begravningar lite varstans. Den
här utvecklingen verkar ha börjat i och med att man övergav begravningsplatsen inom delområde E1. Därefter har begravningar skett på alla tre impedimenten.
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Av ﬂödesschemat i ﬁgur 9 framgår det att under en kortare period, förmodligen med början runt 850-800 f. Kr, gravlades två individer inom två
komplex med någon form av byggnad och gravkonstruktion; A10 och hus
E samt A250 med hus M. Den begravningspraktik som man kunnat skönja bland de äldre gravarna inom delområde E1 hade därmed förändrats. Det
var inte längre särskilt utvalda, speciella personer som åtskilda av ﬂera generationer ﬁck äran att grävas ned i jorden och täckas av en mindre stensättning på krönet av mittimpedimentet. Från och med ca 850 f. Kr. har två
personer blivit begravda inom delområde C1 respektive F1 i gravar som
saknade utmärkande fynd, men som istället har fått dödshus/begravningshus och/eller kulthus anlagda i anslutning till graven.
Under inledningen av tidsintervallet 700-600 f. Kr. gör man en omfattande omstrukturering av hela område E i och med att bland annat stensättningen A211 med centralgraven uppförs. Allt detta ger uttryck för en
förändrad inställning till enskilda personer och grupper av människor under denna tid. Man har gått ifrån ett samhälle där personer med speciella
funktioner i ett stratiﬁerat släktbaserat samhälle har begravts med långa
mellanrum i samma område under äldre bronsålder (fas 1), till ett tillsynes
mer utspritt system (fas 2) och åter till ett begravningsmönster som lyfter
fram individen (fas 3). Det senare stadiet under tidsintervallet 700-600 f.
Kr. förefaller i hög grad ha varit styrt av personlig ambition. Genom att lägga mycken möda på att omforma den gamla fäderneärvda grav- och kultplatsen till ett uppseendeväckande rituellt centrum med egen grav och kultbyggnad centralt placerade, öppnar begravningen av mannen i A211 för en
ny form av stratiﬁerat samhälle. Självklart var detta en isolerad förekomst
av byggnationer, det är bara en representant för ett förändrat synsätt. Kan
järnframställningen ha spelat en roll i denna utveckling? Samtida dateringar av järnhantering ﬁnns från yngre bronsålder vid bland annat Riddarhyttan (Damell 2002:8), men också på närmare håll i Hällby, Litslena socken
(Hjärtner-Holdar 1993:80ff).
Förutom i gravarna har det framkommit större eller mindre mängder
brända människoben i fyra skärvstenshögar samt i ett skärvstensﬂak, ett
skärvstenslager och en skärvstensförekomst. Man kan diskutera huruvida
dessa skall räknas som gravar eller någon form av offer eller avfallsdepositioner (se nedan). Förslag har framförts att åtminstone ett par av dem borde redovisas under rubriken gravar och i ett fall har en skärvstenshög omregistrerats till grav, nämligen A21. Skärvstenshögarna måste emellertid
redovisas för sig, oavsett om de innehöll brända människoben eller inte.
Ett likställande mellan ”gravar” och ”skärvstenshögar” skulle omintetgöra avsikten med att sammanställa dem under en rubrik. Den ﬂytande gränsen mellan å ena sidan stensättningen som de dödas sista viloplats och å
andra sidan skärvstenshögens funktion som ”sophög” är intressant och
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med största sannolikhet ovärderlig för förståelsen av den bronsålderstida
kosmologin.

2.3.4 Skärvstenshögar och andra skärvstensförekomster
Tyvärr har skärvstenshögar tidigare vanligtvis inte undersökts med den noggrannhet som de borde, egentligen av rent metodologiska skäl. Undantag
ﬁnns. Problematiken med brända ben uppmärksammades i och med Lars
Lundquists artikel om skärvstenshögar från 1991 (Lundquist 1991). Också
Martin Rundkvist har lyft fram problematiken (1994). Undersökningarna i
Ringeby innefattade även de en noggrann undersökning av skärvstenshögar
(Kaliff 1995). Problemet har varit att man ofta grävt skärvstenshögarna som
”avfallshögar”, med en påfallande uppsättning av förutfattade meningar och
förförståelser. Följdriktigt har man ansett att de inte varit intressanta nog att
lägga tid på. Enligt Sonja Wigren, som studerat bronsåldersbygden i Södermanland utifrån gravars och skärvstenshögars spridning, är skärvstenshögar endast i undantagsfall möjliga att förknippa med gravar (Wigren
1987:11). Många är de skärvstenshögar som schaktats bort med maskin och
vilkas innehåll vi som följd därav inte vet något om. I de fall man tagit sig tid
att undersöka dem noggrant har de ofta visat sig innehålla mycket spännande material och även särskilda konstruktionsdetaljer. Inte sällan har de kunnat knytas till bronsålderns gravkult (se Noge 2008 med referenser).
Redan tidigt under 1900-talet började man uppmärksamma skärvstenshögarna och det fanns då två huvudsakliga tolkningar. Den ena innebar att
skärvstenshögarna var resterna efter kultiska handlingar (Bellander 1938)
och den andra att det rörde sig om avfallshögar från boplatser (Gustawsson
1949). Med tiden kom den profana tolkningen att i allt större utsträckning
bli rådande, även om det ﬁnns undantag. Åke Hyenstrand var tidigt ute
med noggranna undersökningar och problematisering av skärsvstenshögar
(Hyenstrand 1966, 1968).
Det var först under 1990-talet som den religiösa och kultiska tolkningen
återigen började leva upp. Detta följde som en del i den allmänna omsvängningen vad gäller inställningen till religion och kult inom arkeologin under
detta årtionde (se bland annat Lundqvist 1991; Karlenby 1991, 1999; Rundkvist 1994; Kaliff 1997; Runcis 1999). I den utsträckning som skärvstenshögar kommit att undersökas mer noggrannt har det inte bara visat sig att de
ofta innehåller människoben och begravningar eller att de övertäcker stencirklar och stenspiraler, utan att de också kan innehålla helt vardagliga fynd.
Skärvstenshögen är förmodligen en mer komplex konstruktionstyp än vad
den ena eller andra tolkningen kan ge underlag för (Noge 2008:13).
Redan i texten kring gravarna ovan har framförallt A10 kommit att omnämnas. Detta är helt naturligt, då den både är en skärvstenshög och en
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grav. Graven A250 har också ett liknande morfologiskt och innehållsmässigt förhållande till båda anläggningstyperna. Där framstod dock gravtolkningen tydligare, då där fanns en stensättning med nedgrävd gravgömma
som täckts av ett lager med skärvsten. I A10 fanns också en stensättning i
form av en spiral som låg i botten under ett upp till en meter tjockt lager av
skärvig sten. Graven var i sin tur nedgrävd i skärvstenslagret och inte placerad i stensättningen.
En annan skärvstenshögsliknande konstruktion, A21, som låg strax
norr om A250 innehöll ett bränt ben av människa och en plundringsgrop i
mitten, som antyder att det kan ha funnits en begravning även i denna. Genom 14C-dateringarna framgår det att A250 och A21 med stor sannolikhet
varit samtida. Ytterligare en konstruktion strax sydväst om A21 betraktas
som en möjlig stensättning med mittblock, alternativt en påbörjad skärvstenhög. Tolkningen är osäker eftersom det inte framkom några brända
människoben i konstruktionen. Den övergripande fornlämningsmiljön
inom delområde F1 talar emellertid för att detta också rör sig om en grav
och att den ingår i den gravgrupp som ﬁnns här.
Inom delområde F2 förhåller sig de olika anläggningarna till varandra
på ett helt annat sätt. Här ﬁnns endast en säker grav, A230. I denna påträffades brända människoben samt en spiralhuvudnål, daterbar till period V.
Graven har 14C-daterats till 770-540 f. Kr. och har som tidigare nämnts
placerats i gravfas 2, 900-700 f. Kr. I övrigt fanns två skärvstenshögar, A16
och A17, samt två stycken skärvstensförekomster inom delområdet. A16
har 14C-daterats till 895-815 f. Kr. och A17 till 1000-910 f. Kr. I A16 fanns
ett bränt människoben, men i de övriga saknades spår av eventuella begravningar. Skärvstenshögen A16 framstod också genom sin konstruktion som
en annorlunda anläggning. Under ett täcke av skärvsten fanns en stenkonstruktion delvis täckt av ett lager bränd lera. Den brända leran har tolkats
som lämningarna efter en möjlig ugn, men det fanns inte några boplatslämningar i övrigt inom delområdet, så det är svårt att avgöra vad ugnen skulle ha haft för funktion.
Delområde F2 var dessutom delvis inramat av stenhägnader, varför en
rituell funktion för hela delområdet inte kan uteslutas. Konstruktionerna
visar att förhållandet mellan religiösa och profana aktiviteter inte har varit
okomplicerat. Ofta påpekas det när religion kommer på tal, att denna varit
en del av det dagliga livet på ett annat sätt än vad den är för oss sekulariserade européer. Man ska kanske inte överdriva religionens ”inﬁltration” i
vardagen, avgörande delar av religiöst utövande har alltid skett i speciella
riter, separerade från det vanliga. Självklart har dock religionen följt människorna i livet, som en del av livet och också fungerat som en förklaringsmodell för världen. På detta sätt kommer det profana och det religiösa att
bli delar av samma värld, bara olika sidor av samma mynt eller som delar
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av ett nätverk. En skärvstenshög kan därför både vara en avfallshög och en
kosmologisk entitet.
Man kan dra paralleller mellan ”begravning” av avfall i avfallshögar
och begravning av människor i gravar. Då blir skärvstenshögar en form av
gravar och gravar som täcks av skärvsten blir en form av avfallshögar. Som
aktörer i bronsålderns kosmologi kan både gravar och skärvstenshögar inta
olika roller – eller samma roll. Betydelsen hos dem ligger utanför vår primära deﬁnition och styrs av likheter funktionerna emellan, av återkommandets repetitiva cykliskhet. Livet och döden följer varandra på samma sätt
som en förbrukad kruka går tillbaka till jorden varifrån den kom. Elden,
jorden, vattnet och luften i skepnad av rök eller vattenånga, är gemensamma attribut både för begravningar av människor och för skärviga stenar,
keramik, bronsgjutning, matlagning etc. Alla företeelser återﬁnns i olika
kombinationer och i varierande grad i både gravar och skärvstenshögar.
Man kan alltså sluta sig till att det inte är möjligt att skilja på gravar och
skärvstenshögar. Graven utgör en del av en hel rad händelser som utgör begravningen. I det sammanhanget kan de små rester av den döde vi påträffar
i stensättningarna närmast ses som avfall, på samma sätt som avfallet i en
skärvstenshög endast utgör en del av alla de händelser som kan förknippas
med ett föremåls väg från funktionsdugligt objekt till kasserat avfall. I
många fall har gravar och skärvstenshögar haft samma funktioner, ibland
är de maskerade som sin motsats och de förekommer ofta på samma platser.
Skärvstenshögarna överskrider därmed de förutbestämda lokaliseringar
som bronsålderns kosmologi föreskrev (Goldhahn 2009:182f). Skärvstenshögar på gravfält är inte alls ovanliga. Vad gäller Nibble kan man konstatera att förhållandet mellan gravar och skärvstenshögar tydligt visar att det
fanns ett kosmologiskt samband. I jämförelse med andra undersökta platser
i Sydskandinavien framträder mönstret tydligt. Skärvstenen har en plats på
gravfälten och i gravarna. Till exempel kan vi se på Ryssgärdet norr om
Uppsala, där den östra kullen i sin östra del hade ett omfattande utkastlager
– ett avfallslager om man så vill – och i detta fanns inte bara ”skräp”, utan
också brända människoben och en guldspiralring av tunn guldtråd (Eriksson 2008a:211f; Eriksson 2008b:429f). Likaså fanns det på den välkända
boplatsen och gravplatsen vid Broby både gravar och skärvstenshögar och
det fanns också människoben i skärvstenshögarna (Noge 2008:40ff).

2.3.5 Sten, stenhägnader, steniga backar och heliga platser – ett harg?
Gemensamt för alla lämningar som diskuterats ovan är stenen i alla dess
former och i alla möjliga storlekar, från skärvsten till block. Man har ägnat
stor energi åt att ordna med stenen, ﬂyttat stora block, eldat på och sprängt
mindre sten och lagt den i skärvstenshögar. Man har använt sten för att
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bygga gravmonument, stenhägnader och även till syllstensgrunder i vissa av
de rituellt och kultiskt använda byggnaderna. Möjligen kan man se stenhägnaderna som ett försök att inhägna de sakralt använda ytorna och konstruera något som kan liknas vid s. k. harg (för diskussion se bland annat
Olausson 1995; Hultgård 1996; Kaliff 1997).
De hägnade ytorna kan ursprungligen ha utgjort en plats för gemensamma riter; begravningar, offer, hågkomster och passageriter. Platsen har haft
kollektiva förtecken och en begravning på platsen var i första hand till för
att förstärka gruppbanden (Kaliff 1997:68; Engström 2007: 325). Så förefaller också saken ha varit med matoffer av olika slag. De tog formen av större
kollektiva måltider, där sannolikt gudarna eller de hädangångna också antogs delta. I kulthuset, hus F, fanns ett makrobiologiskt material som nästan
helt överensstämmer med det som man vanligen påträffar i bostadshus. I
området nordväst om detta, inom delområde E2, fanns omfattande lämningar efter matlagning. I döden fortsatte livet och livets seder och bruk var
något man tog med sig till andra sidan. Den cykliska uppfattning man hade
om tid och rum, om årets växlingar, dagen som blir till natt för att återkomma, avspeglade sig också i livet och döden. Livscykeln innebar att ingen var
försvunnen, de döda fanns alltid där och skulle kanske pånyttfödas.
Om den cykliska tanken genomsyrade hela ideologin, hela tillvaron, då
kan också avfall och skärvsten betraktas som olika stadier i en cykel där
pånyttfödelse är en förväntad fortsättning. Det vill säga, avfall är inte bara
skräp som man gör sig av med, det kommer att återkomma i början av cykeln. Man bränner, krossar och ﬁnfördelar, man begraver eller gräver ner
för att det skall vara möjligt för pånyttfödelsen att inträda. Passagen sker
via jorden. Den brända säden, det tillika brända brödet i offerriterna, är
rester efter riter med denna innebörd. Offergåvorna av brända eller kremerade fårben som krossats och ”såtts” i jorden hänvisar till ett liknande rituellt samband. Detsamma gäller naturligtvis människobenen. De har bränts
kraftigt, krossats och sedan grävts ned i där för särskilt anlagda monument, som ingångar till underjorden, där nästa fas i cykeln skall inträda (se
bland annat Kaliff 2007:163ff).

2.4 Hällbilderna vid Nibble
Innan Botark genomförde sin specialinventering efter hällbilder längs den
nya E18-sträckningen, var Tillinge socken inte särskilt framträdande på
hällbildskartan (Broström & Ihrestam 2005; 2007; 2008). Idag ﬁnns 169
hällbildslokaler registrerade i Fornsök. År 1976 kunde Einar Kjellén redovisa 22 lokaler från socknen. Bland dem fanns inte någon lokal med ﬁgurer
(Kjellén 1976:59). Den typ av riktad undersökning som Botark genomfört
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Figur 12. Översiktskarta av hällbildslokalerna i närområdet kring Nibble. Skala
1:2800.
Figure 12. Survey map of the carving sites in the surroundings of Nibble. Scale.
1:2800.

visar tydligt på behovet av en utökad inventering i områden utanför Trögden. Mycket tyder på att detta områdes totala dominans inte skulle vara lika
framträdande om hela hällbildsområdet inventerats med samma intensitet
även omdet nog alltid kommer att behålla sin särställning.

2.4.1 Gamla och nyupptäckta hällbilder
Kjellén och Hyenstrand (1977) koncentrerade sig på Trögden. I Kjelléns materialpublikation från föregående år ﬁnns området väster om Enköping också med, men bara på en översiktlig karta (Kjellén 1976). Under senare år
har antalet kända hällbilder i området mellan Enköping och Sagån ökat.
Dessutom har området vid Björksta på den västra sidan om Sagån genom
nya inventeringar stigit fram som ett hällbildscentrum. Genom insatser i
Västmanland i stort, har även detta landskap kunnat läggas till Mälardalens hällbildsområde. I dag hittar vi den västligaste hällbilden på en holme
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i Arbogaån, strax norr om staden (Boström & Ihrestam 2006). Hällbildernas
spridning sammanfaller med den övriga bronsåldersbygden i Mälardalen, då
den följer den gamla kustlinjen från Västmanland upp genom Uppland och
vidare norrut från Uppsala. Att det skulle ﬁnnas ett samband mellan bebyggelse och hällbilder är kanske inte så konstigt. Däremot har hällbilderna en
tydlig västlig spridning i området och den bronsåldersbygd som funnits i östra Uppland uppvisar en betydligt glesare förekomst av hällbilder.
Vid en specialinventering i området runt undersökningsytan i Nibble
påträffades 67 lokaler med totalt 303 ﬁgurer, varav 183 skålgropar, 8 rännor, 1 ringﬁgur, 1 fotsula, 3 skepp och 6 fragment (Broström & Ihrestam
2007). I tillägg kan noteras att en inventering norr om järnvägen genomfördes senare och avslöjade ytterligare 12 hällbildslokaler, tidigare var tre lokaler kända. Bland annat upptäckte man ett block med 2 skeppsbilder.
Sammanlagt fanns 198 ﬁgurer fördelade på – förutom de två skeppen – 187
skågropar, 4 rännor, 1 människoﬁgur, 1 obestämd ﬁgur, 2 fragment samt 1
slipyta (Broström & Ihrestam 2008:1). De nya inventeringarna har alltså
givit 79 nya lokaler med sammanlagt nästan 500 objekt. Ett ﬂertal hällbildslokaler har tillkommit (ﬁgur 12-18).

2.4.2 Beskrivning av de olika lokalerna
Genom fyndet av hällbilderna på gravfältet har vi här fått en unik möjlighet att betrakta hällbildernas förhållande till gravarna. Det har länge varit
uppenbart att ett sådant samband ﬁnns (Kjellén & Hyenstrand 1977:25),
men det här är första gången som de båda lämningstyperna framkommer
så tydligt i ett slutundersökningssammanhang.
2.4.2.1 Hällbilderna på det mittersta impedimentet, område E

Invid det centrala gravfältet och som en del av komplexet fanns 24 stycken
hällbildslokaler, varav två innehöll ﬁgurer (ﬁgur 14, 16a-b). Därtill kommer
några linjer, ett par ringﬁgurer och en fotsula. Skålgropslokalerna låg runt
själva gravfältet och bildade en slags avgränsning av detta (Artursson m. ﬂ.
In press; se även ﬁgur 19). I den norra änden av gravfältet låg också ett stenblock vars översida var översållad med skålgropar (53 stycken, samt 3 rännor; ﬁgur 15). Detta har också använts i sentida folktro som offersten. Runt
stenen fann vi sju stycken mynt utöver det mynt som påträffades vid upptäckten av stenen (Broström & Ihrestam 2005). Dateringarna av mynten
placerar sig mellan 1644 och 1953 (Artursson m.ﬂ. In press).
Den vanligaste bildtypen är naturligtvis skålgropen. Ofta förekom de
ensamma (13 stycken objekt), men också samlade i par (6 stycken objekt)
eller ﬂer. Ett par lokaler innehåller ett större antal skålgropar (19 stycken
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Figur 13. Hällbildslokaler inom område E inlagda på ﬂygfoto. Norr är uppåt på
bilden. Aerial photography courtesy of www.ﬂygfoto.com
Figure 13. Carving sites in part E overlaid on an aerial image. North is upwards in
the picture. Aerial photography courtesy of www.ﬂygfoto.com

respektive 25 stycken), ﬂest ﬁnns på det märkliga rosaröda stenblocket med
sina 53 skålgropar. Figurerna bestod av två skepp, åtta rännor, en ringﬁgur,
en fotsula samt ett fragment av en ﬁgur, möjligen en mansﬁgur.
Att datera ﬁgurerna på Nibbleboplatsen är svårt, förutom de två skeppsbilderna. Dessa kan med hjälp av den s. k. kurvaturmetoden placeras i tiden mellan period I och period V (Almgren 1987). Ett av skeppen har
ristats under period I, för att ristas om under period V (ﬁgur 16a-b). Det
andra skeppet har ristats i period IV (ﬁgur 14). Dateringarna antyder att
bilderna har tillverkats och brukats under hela den period som gravfältet
och de rituella aktivitetsytorna med kulthus var i bruk. Den första skeppsbilden – och möjligen även den andra – bör ha tillverkats vid den tid man
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Figur 14. Ett av skeppen norr
om gravfältet på mittimpedimentet. Foto Leif Karlenby.
Figure 15. One of the ships
north of the cemetery on the
central hillock. Photo by Leif
Karlenby.

Figur 15. Det rosafärgade
blocket placerat på några
mindre stenar. Bilden är tagen klockan 08.13 den 19
september 2007 och solen
skiner lågt under stenen och
över dess yta så att skålgroparna framträder i relief.
Foto Leif Karlenby.
Figure 14. The pinkish slab
placed on smaller rocks. The
image is taken at 08.13 on
September 19 2007 and the
sun shines low beneath the
stone and across its surface,
showing the cupmarks in relief. Photo by Leif Karlenby.
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b
Figur 16 a-b. a) Översikt av ytan med det andra skeppet synligt i mitten. Nedanför
skeppet ser man en serie med en skålgrop, två sammanlänkade skålgropar samt en fotsula. Det verkar nästan som om detta beskriver hur en fotsula skapas. b) Skeppet och
den djupa ringomgärdade skålgropen strax ovanför. Foto Anna Östling.
Figure 16 a-b. a) Survey photograph of the surface with the second ship in the centre.
Below the ship is a series of one cupmark, two linked cupmarks and a footprint. It is as
if this is a description of how a footprint is created. b) The ship with the deep encircled
cupmark just above. Photo by Anna Östling.

använde den centralt och högst belägna begravningsplatsen för de första
begravningarna. Omarbetningen till ett period V-skepp passar för övrigt
väl med den ombyggnad som sker kring 700 f. Kr. Man hade uppenbarligen
bestämt sig för att ändra allting!
2.4.2.2 Hällbilderna på det västra impedimentet

Område F – som också omnämns ”det västra impedimentet” i rapporten –
innehåller 13 lokaler, varav åtta stycken påträffades redan vid den första inventeringen. Alla lokalerna bestod av skålgropsförekomster, utom en som
innehöll fem stycken linjefragment (Broström & Ihrestam 2005). Skålgropsförekomsterna innehåller vanligen 1 skålgrop (7 lokaler). Tre lokaler
bestod av två skålgropar vardera, en lokal hade sju skålgropar och en åtta
stycken.
Lokalerna fördelar sig på två sammanhållna grupper, som motsvarar
spridningen av gravar och skärvstenshögar på det västra impedimentet. Det
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Figur 17. Skålgroparna inom Tillinge 354, yta 4, som försvinner in mot skärvstenshögen/graven A21. Foto Magnus Artursson.
Figure 17. The cupmarks within Tillinge 354, area 4, that taper off towards the heap of
ﬁre-cracked stones/the burial A21. Photo by Magnus Artursson.
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går alltså att ﬁnna en liten grupp kring anläggningarna i söder och en grupp
i norr invid gravarna A21 och A250. Ett fynd av en lös sten, cirka 0,6x0,4
m stor, med en ristad skålgrop, gjordes mitt på ytan. Eftersom den var möjlig att ﬂytta, kan man inte vara säker på att det rör sig om dess ursprungliga läge.
En skålgropsförekomst förtjänar att omnämnas särskilt. Det rör sig om
en nyupptäckt lokal vid slutundersökningen 2007, där 22 skålgropar påträffades invid A21. Skålgroparna var ristade i grupper och de låg på rad in
mot konstruktionen (se ﬁgur 17). Skärvstenshögen har sannolikt inte täckt
dem, möjligen har man tagit hänsyn till den, varför den med största sannolikhet är äldre än skålgroparna.
Intill gravarna A21 och A250 fanns också ett större block med plan översida. Det var kraftigt påverkat av väder och vind, möjligen också av mänskliga aktiviteter. Blocket var skiffrigt till karaktären varför stora, ﬂata skivor
hade lossnat från dess yta. Ändå kunde man se fem stycken linjefragment på
ytan, både raka och böjda, samt sex skålgropar. Framförallt visar de 22
skålgroparna som leder fram till A21 att det också här på det västra impedimentet fanns ett intimt samband mellan hällbilder och gravar.
2.4.2.3 Skålgropsförekomsterna på boplatsen mellan
det västra och mittersta impedimentet, område C

Mellan de två impedimenten fanns lämningarna efter en boplats från bronsålder, förromersk järnålder samt folkvandringstid. På denna yta, som var
en postglacial lerslätt, fanns också ett antal uppstickande block. På fem av
dessa fanns sedan den första specialinventeringen kända bildslokaler, samt
två nyupptäckta lokaler. Bland dessa fanns endast skålgropsförekomster.
Skålgropsförekomsterna låg företrädesvis i utkanten av – eller i något
fall strax utanför – själva boplatsytan. De låg närmare boplatsen och mer
synligt än vad skeppsbilderna gjorde. Det ﬁnns ett generellt samband mellan skålgropar och boplatser i alla hällbildsområden.
2.4.2.4 Skålgropsförekomsterna på det östra impedimentet, område D

Även på denna yta bestod hällbilderna enbart av skålgropar. Huvudsakligen var fornlämningarna på denna yta från förromersk och romersk järnålder. Ett par enstaka 14C-dateringar från äldre bronsålder respektive yngre bronsålder ﬁnns dock, men förefaller snarast vara enstaka nedslag. Hällbildstraditionen har fortsatt in i förromersk järnålder, varför ett samband
mellan gravar och stensträngar samt skålgropar inte är omöjligt.
Nio skålgropsförekomster fanns i området, varav en låg på ett stort
block strax norr om impedimentet och en låg knappt 100 meter österut,
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strax invid den sedan tidigare kända förekomsten Tillinge 143:2. Vid den
första inventeringen påträffades sex av dessa, två lokaler påträffades vid
slutundersökningen.
Lokalerna innehöll mellan en och fem skålgropar. En av förekomsterna
innehöll 14 skålgropar. Något direkt samband mellan hällbildslokalerna
och gravarna går inte att se, mycket talar för att vi här rör oss i utkanten av
boplatsområdet som har haft sitt centrum på det mittersta impedimentet
vid område E och område C. Vi rör oss också i ”utkanten” rent kronologiskt, då vi här ser de sista spåren av bosättningen, innan den förmodligen
ﬂyttar söderut till ett nytt läge. Dateringarna i området låg främst i förromersk järnålder.
2.4.2.5 Hällbildsskeppet Tillinge 374

Ett par hundra meter väster om boplatsen och gravfältet vid Nibble påträffades vid inventeringen efter hällbilder ett större block med en inristad
skeppsﬁgur (se ﬁgur 18). I tillägg till denna fanns också en skålgrop (Broström & Ihrestam 2006). Fornlämningen kan inte direkt knytas till den
mer omfattande fornlämningsmiljön i öster, men ingick i slutundersökningen 2007 (se Artursson m. ﬂ. In press).
Det ﬁnns inga kända boplatser i direkt närhet till fornlämningen varför
ett samband med Nibble inte kan eller bör uteslutas. Bilden var placerad i
kanten av ett sankt område. Förmodligen har det under bronsålder funnits
en naturligt uppdämd sjö här. Bilden vänder sig bort från boplatsen, men
som vi kunde se gäller detta också för de två andra skeppen. Skeppet skulle kunna fungera som en signal utåt, att här är bebodda trakter. Liknande
upplägg har kunnat konstateras vid Apalle där bilderna vänder sig bort från
boplatsen och ned mot den i norr liggande fjärden (Karlenby 2007b:141).
Bilden består av ett skepp och en skålgrop. Skeppet är 86 centimeter
långt och av dubbellinjetyp med nio spantstreck (Broström & Ihrestam
2006:4). I aktern avslutas skeppet med en svängd linje – ungefär som en trea
– som möjligen kan vara en indikation på ett roder. I fören ﬁnns två stävar
och i aktern en. Stilistiskt saknar skeppet klara kännetecken. Den obestämda linjeföringen kan möjligen indikera att det rör sig om ett skepp från
bronsålderns period VI. Den svängda linjen i aktern antyder dock möjligen
en datering till period V, men skepp från den tiden brukar för det mesta
vara mycket säkrare i utförandet. Rent huggtekniskt är skeppet utfört med
noggrannhet och kunnighet. Skeppet saknar bemanningsstreck.
Skålgropen var stor – 9 centimeter i diameter och 2 centimeter djup –
och låg cirka 0,5 meter bakom skeppet. En kombination av skepp och skålgrop är inte ovanlig. Placeringen av skålgropen i förhållande till skeppet
kan variera. Vid skeppen på mittimpedimentet var den placerad dels rakt
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Figur 18. Skeppet på Tillinge 374. Foto Leif Karlenby.
Figure 18. The ship carving Tillinge 374. Photo by Leif Karlenby.

ovanför ett av skeppen och dels invid det enda, långa bemanningsstrecket
på det andra skeppet. Om man tolkar dessa skålgropar som solsymboler,
förefaller det möjligt att de olika positionerna för skålgropen indikerar olika tider på dygnet (jfr prologen).
2.4.2.6 Hällbilderna i den norra delen av dalen

Även om dessa bilder ligger utanför undersökningsområdet så har de betydelse för förståelsen av hällbildernas roll i närområdet.
Området inventerades i samband med arbetena i Nibble. Tidigare var
två lokaler kända, varav en tagits bort i samband med bygget av järnvägen
1993-94. Efter inventeringen hade antalet ökat till 15 lokaler, varav en innehöll ﬁgurer (Broström & Ihrestam 2008).
Bilden innehöll 2 skepp, 1 människoﬁgur, 1 obestämd ﬁgur, 2 fragment,
3 rännor och 12 skålgropar. Figurerna var grunt anbringade på hällen varför ﬁgurerna inte framträdde alldeles tydligt (Broström & Ihrestam 2008:4).
Ett av skeppen var av dubbellinjetyp med fyra spantstreck. Sexton mer eller
mindre tydliga bemanningsstreck syntes också. Dess längd kan uppskattas
till 1,5 meter. Skeppets köl vände mot SÖ och den sluttande ytan på blockets topp lutade åt samma håll. Man får alltså en bekväm betraktelsepunkt
nedanför blocket och bildytan (Broström & Ihrestam 2008:7, övre fotot).
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Bilden är svår att datera, den skarpa linjeföringen kan genom sin geometriska form möjligen tänkas höra hemma i period III, men denna typ förekommer också under de följande perioderna. Ett s-format streck i förlängningen av skeppet kan ha utgjort aktern i skeppet och dess form skulle möjligen antyda att skeppet hör hemma i period V.
Övriga lokaler var skålgropsförekomster. Dessa innehöll mellan 1 till 14
skålgropar. Ett undantag utgör den sedan tidigare kända skålgropsförekomsten Tillinge 301. Efter en ominventering innehåller den nu 1 ränna och 132
skålgropar. 125 av dessa är runda och 7 är avlånga (Broström & Ihrestam
2008:3f). Ett par av de längre avlånga groparna skulle kunna vara fotsulor.

2.4.3 Utvärdering av hällbildernas förekomst och utbredning
Vid Nibble har vi ett sammanhållet, socialt system representerat av boplatslämningar, grav- och kultplats samt hällbilder. Denna typ av komplexa miljöer har inte undersökts ofta i Mälardalen. Resultaten från Nibble lyfter
fram frågan om hällbildernas betydelse även utanför Trögden.
Dateringsfrågan är komplicerad när det gäller ﬁgurativa hällbilder. Det
är endast skeppen som kan dateras bland de ﬁgurer som påträffats i Nibble. Det ena skeppet hade för- och akterstävar typiska för period IV (ﬁgur
15). Det andra skeppet föreföll – i alla fall utifrån den tolkning som presenteras i rapporten (Broström & Ihrestam 2007) – kunna bestå av två skepp
(ﬁgur 16). Först har ett enkölat skepp ristats och sedan huggits om till ett
tvåkölat. Det äldre skeppet har en kurvatur som tydligt visar mot äldre
bronsålder och då särskilt period II. Omarbetningen av skeppet förändrar
den bakre stäven till ett slingrande streck, sådant man skulle förvänta sig på
ett skepp från period V. Om man förutsätter att både ﬁgurativa hällbilder
och skålgropsförekomster i området har utförts under samma period, skulle skeppens datering innebära att hela hällbildsgruppen inom område E har
tillkommit mellan period II och V, det intervall då platsen fungerade som
gravfält/kultplats. Som vi emellertid kan se av myntfynden kring ”klangstenen” har bruket av skålgroparna fortsatt långt efter bronsåldern, in i modern tid. Från andra platser har grävningar invid hällbilder visat på ett återbruk av dessa i form av offerverksamhet under förromersk järnålder (Karlenby 1987; Nordström 1995; Ling 2008:6).
Det är inte lätt att förstå vad som legat bakom hällbildernas placering i
Nibble. De har dock ett uppenbart samband med gravplatsen. I sin diskussion kring hägnaderna i Nibble föreslår Torbjörn Jakobsson-Holback att
skålgroparna ska ha fungerat som en del i en rituell hägnad (Artursson m.
ﬂ. In press).
Utifrån deras placering är det lockande att tolka dem på detta vis, men
det är också uppenbart att skålgroparna ﬁnns överallt på impedimentet och
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Figur 19. En Point Density Analysis framställd i ArcMap som visar hur de olika hällbilderna, mestadels skålgropar, men också skepp och andra s k ﬁgurativa hällbilder
förhåller sig till varandra. Gravar har markerats med linjer. Lägg särskilt märke till
den lilla graven A221, som knappt syns intill koncentrationen hällbilder i nordost.
Figure 19. A Point Density Analysis created in ArcMap showing how the different rock
carvings, mainly cupmarks but also ships and other so called petroglyphs are interrelated. Burials are marked with red lines. Note the small burial A221, barely visible next
to the concentration of carvings in the north-east.

även utanför detta. Särskilt har den stora stensättningen på toppen varit
tilldragande. Ett band med skålgropar följer dess östra sida upp mot norr.
Stensättningen var placerad på moränsand, i kanten av ett bergsparti, som
utnyttjats för framställning av skålgroparna. På den västra sidan saknades
berghällar och de skålgropar som fanns där var ristade på block. De ﬂesta
skålgroparna fanns på den östra och norra delen av området, som om de
begränsade ytan åt dessa håll och att hela platsen vände sig mot väster, där
boplatsen legat.
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Man kan betrakta hällbilderna från två olika nivåer, en makro- och en
mikronivå. På makronivån rör det sig om hur lokalerna är spridda över undersökningsområdet, dels i vilket förhållande de beﬁnner sig till övriga
fornlämningar. På mikronivå går man in på varje enskild lokal och bedömmer hur de enskilda objekten förhåller sig till varandra inom lokalen.
Med hjälp av en Point Density Analysis (ﬁgur 19) kan man ge en föreställning om hur hällbilderna förhåller sig till varandra, om det ﬁnns några
samlingar av objekt. En distinkt samling ﬁnns naturligtvis på skålgropsstenen där de 53 skålgroparna bildar en mycket samlad förekomst på ett och
samma block. I övrigt framträder två ytterligare koncentrationer, den kring
skeppsbilderna i norr och nordost samt de många skålgroparna längs stensättningens (A211) östra sida. Man kan misstänka att de tre huvudsakliga
ansamlingarna av bilder har tillkommit av olika anledningar.
För gruppen av skålgropar runt A211 kan både graven i sig ha lockat
liksom de goda möjligheter för själva arbetet som hällarna erbjöd. Kopplingen mellan grav och skålgrop är kanske tydligare än vad man först kan
tro. Enligt gammal folktro bor älvorna i gamla gravar och att de skulle var
våra förfäders andar. Skålgroparna kallas ju också älvkvarnar, i tron att de
ha åstadkommits av dessa små och skygga väsen (Kaliff 1997:113 ff).
Skeppsbilderna riktar sig utåt mot dalgången i norr, men på ett sådant
sätt att betraktaren vänder sig inåt mot gravfältet – och särskilt mot de tre
stora stenblocken på mittimpedimentets norra del. Skeppsbilden ﬁgur 16
har förmodligen dragit till sig ﬂer hällbilder. Särskilt uppenbart är detta
med den stora och djupa skålgropen strax ovanför skeppet. Gropen är dessutom omgiven av en ring. Denna form av juxtaposition är vanlig vad gäller
skepp och skålgropar och brukar normalt tolkas som solens skepp, skålgropen är då solen. Ringen runt skålgropen förstärker detta och det verkar –
utifrån skålgropens anmärkningsvärda djup på cirka 3 centimeter – som
om den använts vid upprepade tillfällen (ﬁgur 16b).
Det röda stenblocket med sin ovanliga färgställning och sitt framträdande mönster, har säkert dragit uppmärksamheten till sig. Möjligen har stenen också givit ifrån sig en dov klang när man knackat skålgroparna, även
om den egentligen inte är en ”klangsten” (jfr Hultman 2005:17ff). Ljudet
kommer sig av att den pallats upp ovan mark. En annan effekt av att den
pallats upp är att solen under september (och förmodligen också mars; höstrespektive vårdagjämning) vid pass åtta på morgonen skiner fram under
stenen. Bilden av skålgropsblocket visar detta fenomen. Bilden är tagen den
19 september och det var från då och några dagar efter den 21 september
som solen lyste in just där.
Ett stort antal skålgropar var placerade på block. Dessa fanns över hela
ytan, även inom boplatsområdet. Det är emellertid svårt att hävda en samtidighet mellan skålgropar och boplats, då skålgropar har tillverkats under
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en betydligt längre period än hällbilder (eller vi kan i alla fall förmoda detta). Det ﬁnns belägg för att de har brukats fram i vår tid, men det ﬁnns ingenting som säkert visar att de har tillverkats under senare år. Skålgroparnas
placering kan helt enkelt ha styrts av blockets placering och utseende, helt
oberoende av andra lämningar i området. Oftast ﬁnns endast en eller två
skålgropar på blocken.
Det är en allmänt omfattad åsikt att ﬁgurer inte förekommer på boplatser (Goldhahn 2006). Vid Apalle kunde man tydligt iaktta att skeppsbilderna låg en bit från boplatsen och vände sig bort från denna, ut mot dalgången. Skålgropsförekomster fanns dock lite överallt, även inne på boplatsytan
(Ullén 2003:12f). Så var även fallet i Vrå, Knivsta socken. På boplatsen
fanns endast skåglropar (Göthberg m. ﬂ. 2002:96). En plats som undersöktes helt nyligen uppvisar dock ett avvikande mönster. Det rör sig om en liten boplats som också berördes av byggnationen av E18 mellan Sagån och
Enköping (Pettersson m. ﬂ. 2008). Platsen är Fridhem i Kungsåra socken
och den ligger ett par kilometer väster om Sagån, men kan ändå sägas tillhöra björkstaområdet. Vid undersökningen fann man två stolpbyggnader,
tvåskeppiga hus av den typ som förekom under senneolitikum och äldre
bronsålder. Ett par mindre byggnader intill föreföll vara förrådshus eller
byggnader för matlagning (Pettersson m. ﬂ. 2008:10ff). Genom ett antal
14
C-dateringar har det gått att fastställa bosättningens användningstid till
1700-1400 f. Kr. (2008:13; 40). Som på många andra boplatser från tiden
ﬁnns ett ﬂertal skålgropslokaler i närheten av bebyggelsen. Där fanns också en yta med bland annat två skeppsbilder. Dessa låg vända in mot boplatsen och typologiskt kan de dateras till övergången mellan period II och III,
d v s de förefaller vara samtida med boplatsen (2008:49). Om detta rör sig
om ett enstaka fall, där man av någon okänd anledning brutit mot en regel
eller om det kommer att visa sig att ﬂer boplatser innehåller hällbilder, kan
endast framtiden utvisa.
I Nibble fanns de två skeppsbilderna mindre än 100 meter från boplatsytan. Skeppsbilderna låg emellertid bortvända från boplatsen och i ett av
fallen helt dold bakom några större stenblock. Närheten är enbart geograﬁsk, genom bildernas placering på baksidan av impedimentet – i förhållande till bosättningsytan – uppnås en separation av de två skeppen från boplatsen. Intressant i sammanhanget är dock att hus H, som tolkats som ett
kulthus, låg nästan inpå det ena av skeppen. Separationen av detta speciella
hus från boplatsen förstärks alltså av närheten till hällbilden och den kosmologiska betydelsen för allt som har med sädesodling att göra – såning,
skörd, tröskning, malning och brödbak – gör detta ännu mer trovärdigt.
De båda skeppsbilderna är så placerade att en person som står och betraktar bilden från ”rätt” håll är vänd in mot gravfältet. De är också placerade utom synhåll för boplatsen. Deras plats är avskild och ”utanför” eller
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i alla fall i utkanten av den heliga platsen, men de hänvisar till och vänder
sig emot denna. Vidare var förutsättningarna sådana att om man stod placerad nedanför endera av skeppen, vänd in mot gravfältet, såg man från
båda skeppsﬁgurerna rakt in i den grotta som bildades under de tre stora
stenblocken. Vid ingången till denna grotta fanns en yta med två skålgropar och en ränna.
En annan siktlinje som kan vara värd att nämna är den mellan kulthuset hus F och den rosa skålgropsstenen. Om man drar en rät linje längs med
mittlinjen i huset och förlänger den utanför huset, når den slutligen den exakta punkten för den röda skålgropsstenen.
Skålgroparna omslöt den heliga platsen, men de fanns också inom den,
i ﬂera fall nära knutna till de olika konstruktionerna som fanns där. Det är
därför högst troligt att de i stor utsträckning var samtida med gravar, kulthus och andra ceremoniella lämningar på platsen. Ett fåtal skålgropar kan
naturligtvis ha tillkommit efter bronsåldern, men mycket tyder på att användningen av hällbilderna förändras vid denna tid, man går från att rista
dem till att offra vid dem. Vid undersökningar av marken nedanför hällbilder påträffar man ibland fynd från förromersk järnålder. I Bohuslän visar
ett antal undersökningar på en kronologisk samtidighet mellan hällbilder
och offerplatserna invid dem, men aktiviteterna sträcker sig väl in i förromersk järnålder (Ling 2008:6). I Uppland har endast ett par undersökningar gjorts vid hällbilder. I det ena fallet, Hällby, påträffades keramik som
kunnat dateras till äldre järnålder (Karlenby 1987). År 1995 sammanställde Patrik Nordström 16 stycken undersökningar invid hällbilder i Sverige
och Norge. Det rörde sig ofta om små ytor och resultaten var kanske inte
uteslutande tydliga, men det var uppenbart att aktiviteter skett invid hällbilderna under lång tid och att de fortsatte in i järnålder (Nordström
1995:38f). Liknande resultat har man också kommit fram till i Bohuslän
(Bengtsson 2004).

2.4.4 Hällbildernas placering i förhållande till andra fornlämningar
– exemplet Nibble
Med hjälp av hur grav- och kultplats, boplats och hällbilder förhåller sig till
varandra är det möjligt att dra en del slutsatser. Som framhölls ovan, ﬁnns
det en tydlig separation mellan hällbilder och boplats. Även om avståndet
inte är mer än hundra meter, visar hällbildernas placering på bortsidan av
den heliga kullen att det existerade en uppenbar motsättning mellan boplats
och ﬁgurativa hällbilder.
Eftersom skålgroparna inte går att datera som enskilda objekt, utan
bara genom association med bilder – och inte ens då med säkerhet – kan vi
inte utesluta att de enstaka skålgropar som återfanns på boplatsen kan vara
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tillverkade senare och alltså inte har något med den bronsålderstida lämningen att göra.
Huvuddelen av skålgroparna på det mittersta impedimentet, låg koncentrerade runt den centralt belägna stensättningen på kullens topp. Hällbildernas funktion som gränsmarkering är tydlig här. Kan de ha fungerat
som en markering av en liminal zon, en passage mellan de levandes värld
och de dödas?
Skålgroparna som omger den centrala graven A211 bildar på sätt och
vis en hägnad runt stensättningen. Man kan också tänka sig att groparna
anbringats i klippan som delar i en ritual. Samlingen av skålgropar skulle i
så fall ha uppstått över en längre tid med upprepade tillverkningstillfällen
längs gravens sidor. Genom stilanalys av de två skeppen kan man se att dessa har varit i bruk under ﬂera hundra år. Detta bruk – och återbruk – gäller både ﬁgurer och skålgropar. Genom lägesassociation kan man visa att
skålgroparna och den centrala gravkonstruktionen hör ihop och den långa
brukningstiden för ﬁgurerna omsluter i princip de begravningar som sker
på platsen. Figurerna kan ha varit aktiva objekt i kulten, kända och i bruk
under en 800-årsperiod. Det här är kanske inte en alldeles förvånande slutsats, då en så omfattande hällbildstradition som den i Trögden naturligtvis
har varit pågående och ”aktiv” under hela bronsåldern, även om enskilda
bilder glömdes bort och ”dog”. Det som är speciellt med ﬁgurerna i Nibble
är snarare att det går att belägga bruket av enstaka bilder under så lång tid.
Dessutom är kopplingen – den omedelbara och direkta kopplingen – till begravnings- och kultverksamheten på den heliga kullen en viktig ny kunskap.
Olika aktiviteter har försiggått på olika sidor om graven. Väster om den
fanns kulthuset och matlagningsområdet för tillagande av rituella måltider.
På den östra sidan fanns en rituell byggnad – kanske ett sädesmagasin – och
bakugnar. Skålgroparna blir här lika mycket en gräns utåt mellan grav och
kulthus som en gräns inåt mellan de levande och de döda. Den heliga kullen har så att säga en levande sida och en död, en profan och en helig.
Förutom att skålgroparna fungerat som en gräns mellan heligt och profant, förekom de samlade i grupper. Dels var det den märkliga röda stenen
med sina 53 skålgropar strax norr om Nibble och dels den största skålgropsförekomsten i området som uppvisar 132 skålgropar på en mot Nibble sluttande häll. Dessa två förekomster vänder sig mot varandra, som om
de ville omfamna passagen som leder fram mellan dem.
Finns det några särskilda kännetecken på dessa två skålgropsförekomster? På båda platserna ﬁnns skålgropar som bundits samman av ristade linjer. En annan företeelse som är mer genomgående och påtaglig är att groparna i stor utsträckning har ordnats i rader. Dessa har inte utgjort någon
gräns av den typ som diskuterades ovan. Snarare förefaller det som om
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groparna har ristats i följd, att man ristat ﬂera gropar samtidigt och följt
bergets struktur och lutning. På blocket följer raderna med gropar den huvudsakliga strukturen i den ”bandformade” skiffrigheten i stenen. På hällen är linjerna riktade åt olika håll, men två dominerande riktningar kan
iakttas, en uppsättning rader går i NV-SÖ och en i SV-NÖ. Gemensamt för
båda stenarna är också att trots den linjära organisationen av skålgroparna, så ligger de också i samlade grupper. Det verkar ha varit två olika strategier för skapandet av nya skålgropar. Den ena förefaller hänga samman
med att man tillverkar mer än en grop i taget och då placerar dem efter varandra i en lång rad. Man kan ju också tänka sig att man återkommer för att
lägga till ﬂer gropar i raden. Den andra strategin byggde uppenbarligen på
att man valde att tillverka sina gropar tillsammans med andra gropar som
redan fanns på plats och det är främst närheten till andra gropar som var
den utvalda strategin än de ovan beskrivna linjerna. Möjligen kunde de två
strategierna kombineras så att man först valde att börja på en punkt nära
en klunga av skålgropar och sedan placerade sina gropar i en linje ut från
denna grupp.

2.4.5 Hällbildernas placering i förhållande till andra fornlämningar
– ett regionalt perspektiv
Betydelsen av resultaten från Nibble för en större förståelse av trögdbygdens
hällbildsområden och deras förhållande till boplatser och gravar kan knappast överskattas. Även om enköpingstrakten har sett många arkeologiska
undersökningar genom åren, så är detta första gången en så komplett – och
samtidigt komplex – bronsåldersmiljö har påträffats och undersökts. Flera
platser har lämningar som liknar dem vi fann i Nibble. Gravfältet i Ål uppvisar ett ﬂertal likheter. Där fanns gravar och husgrunder, säkerligen delar
av en kultplats av samma typ och omfattning som den i Nibble (Magnusson
1973). Annelund strax utanför Enköping visar på en liknande nära relation
mellan boplats och gravar, men här saknas tecken på kultplats och endast
ett fåtal hällbilder fanns i närheten (Fagerlund & Hamilton 1995).
Flera platser med skärvstenshögar har också påträffats där brända människoben fanns i fyllningen, men kopplingen mellan boplats och skärvstenshög/grav har tidigare inte framgått så tydligt. Sakrala platser återﬁnns på
profana lokaler, på samma sätt som helt alldagliga företeelser ﬁnns på de
heliga platserna, som delar av det heliga. Det växer fram en alltmer påtaglig samhörighet mellan det heliga och det profana, det visar sig att det ibland
är omöjligt att skilja det ena från det andra.
En sak som är mycket tydlig i fornlämningarnas placering är deras förhållande till det öppna vattnet. Under bronsåldern bestod större delen av
slätten söder om Enköping av en stor fjärd. Miltals med kust vände sig mot
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denna vik, men så gott som ingen skärvstenshög eller hällbildsförekomst låg
vid fjärdens stränder. Hällbilder och skärvstenshögar vände sig istället inåt,
mot det egna landet, i skydd av öar och höjdpartier längs fjärdens stränder.
Det är inte så att man undvek vattenkontakt, snarare att man verkade föredra de mindre, grunda fjärdar som låg in mot bosättningar och jordbruksmarker. På ett lokalt plan kan man således säga att hällbilderna vänder sig
utåt, markerar en gräns mellan gård och omgivning, mellan gravfält och utanför (Karlenby 2007b:141), men när vi ser på hela regionen i stort, är det
helt uppenbart att man undvikit att synas utåt, mot de öppna fjärdarna. Det
är som om man gömde sig för att slippa oväntat och ovälkommet besök. Den
maritima prägeln på hällbilderna har absolut inte samma uttryck i bildernas
placering. Ling har kunnat visa att huvuddelen av ristningarna i Bohuslän
legat invid eller nära stranden. Anmärkningsvärt är också att ristningarna
som domineras av skepp oftare låg nära vattnet medan ristningar med stora
människoﬁgurer låg längre uppåt land (Ling 2008:148f).
Hällbilderna i området tillsammans med skärvstenhögarna visar på ett
antal centrala platser, till vilka Nibble måste räknas. Sannolikt ska fornlämningarna på båda sidor om Ullbrobäcken ses som lämningarna efter en mer
betydande plats. Denna kan naturligtvis ha bestått av ﬂera bosättningar och
kultplatser. Förutom bebyggelselämningarna vid Nibble ﬁnns registrerat ett
antal fornlämningar av boplatskaraktär samtidigt som den större koncentrationen av skärvstenshögar kring Ullunda på den östra sidan av Ullbrobäcken
med stor sannolikhet kan tolkas som lämningarna efter en större boplats.

2.5 Kult och ritual
Av de sammanlagt nio bronsåldershusen, har sex tolkats som att åtminstone delvis – eller tidvis – ha haft en kultisk funktion eller varit en del i kultutövningen. Ovan har gravar, skärvstenshögar och hällbilder beskrivits.
Nedan skall presenteras alla de andra anläggningar och konstruktioner
som har kunnat knytas till kult och religiösa aktiviteter. Hit räknas främst
det stora matlagningsområdet på område E, där gravar, härdar, kokgropar,
kulthus och brunnar m.m. tillsammans har utgjort ett komplext och omfattande kultområde. De stora stenblock som ﬂyttats omkring på området och
lagts över matlagningsstationer och avfallsgropar ingår också i detta system av religiöst och rituellt beteende. Delvis kan man tänka sig att motsvarande anläggningar på område F också har haft kultiska funktioner i samband med begravningsaktiviteter på området. Här förefaller dock de kultiska aktiviteterna har varit betydligt mer begränsade – både i tid och i rum
– varför endast sådana lämningar som har direkt eller nära kontakt med
gravar kan räknas till de rituella anläggningarna. Även på område D fanns
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lämningar som tydligt hänvisade till kultiska händelser. Här var inslaget
konstruktioner mindre än på de övriga impedimenten och bör till största
delen vara möjliga att knyta till förromersk järnålder. Som vi ska se utgör
inte de aktiviteter som sker under denna period en helt självklar fortsättning på det som skedde under yngre bronsålder. Utifrån aktiviteternas utbredning och 14C-dateringarna kan man se att det har varit ett uppehåll på
100-200 år. Det är därför sannolikt att de aktiviteter som förevarit här under 300-talet f. Kr. egentligen hänger ihop med en etablering utanför undersökningsområdet. Boplatslämningar påträffades – dock i väldigt liten skala
i den östligaste delen av grävningsytan. Allt tyder på att en boplatsyta kan
ﬁnnas söder om denna plats (Artursson m. ﬂ. In press).
En grupp av byggnader fanns på område E, där de utgjorde centrala och
betydelsefulla delar av kultverksamheterna. Husen tillhör två typer som enbart påträffas i samband med gravar eller i andra kultsammanhang. På
grund av detta har de kommit att kallas för kulthus. Kulthus har under senare tid kommit att behandlas ingående och idag har vi en ganska god uppfattning om vad som krävs för att man ska kunna tala om kulthus. Två omfattande avhandlingar har publicerats under de senaste tio åren (Victor
2002; Mattes 2008). Båda gör ingående studier kring hus och byggnader
som påträffas i sammanhang där man kan se eller misstänka rituella och
kultiska omständigheter. Victor kan i sin genomgång visa på en uppdelning
av husen på två principiella typer, stengrundshus och stolpburna hus
(2002:66f). Det ﬁnns en tendens till att den förra typen är den äldsta och att
det under yngre bronsålder skett en förändring mot den senare typen. Byggnaderna skiljer sig också på det sättet att de äldre stenramshusen inte nödvändigtvis behöver ha haft väggar, utan snarare ska ses som representanter
för husets idé, en symbolisk representation (Victor 2002:117ff). Mattes har i
sin avhandling tagit upp problemet med kultbyggnader igen och inriktat sig
på en omfattande och strängt källkritisk studie av hustyperna. Hon kommer
fram till att det ibland förekommer hus som på relativt lättvindiga grunder
förts till gruppen kultbyggnader (Mattes 2008:272ff). Som avslutning kan
hon emellertid erbjuda ett antal kategorier eller faktorer som enskilt eller i
grupp måste uppfyllas för att huset ska kunna ses som en kultbyggnad. Det
rör sig om positiva inre indikationer, positiva yttre indikationer, omgivningsberoende indikationer, negativa indikationer och additiva indikationer (2008:283). Den första kategorin av hus utgörs av dem där rituella eller
kultiska fynd inuti byggnaderna utgör positiva indikationer på ett inre kultiskt samband och den andra av att fynd utanför huset med tydliga samband
mellan byggnad och fynd ger yttre kultiska förutsättningar (2008:287).
Omgivningsberoende omständigheter innebär som det låter att huset genom sitt läge i förhållande till omgivande anläggningar av rituell eller kultisk
karaktär, som gravar eller offerplatser, associativt kan knytas till kultiska
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aktiviteter. Negativa indikationer innebär att fyndtomheten inuti eller runt
en byggnad tas som ett belägg på en speciell funktion. Detta är en kategori
som man får vara försiktig med, då det kan ﬁnnas många olika förklaringar
till varför ett hus är tomt. Detta bör endast användas tillsammans med någon av de andra kategorierna. Slutligen har vi de additiva indikatorerna som
innebär att man lägger samman alla aspekter på kultisk aktivitet i området
(2008:284ff). I kapitel 4 nedan följer en undersökning som särskilt utgår
ifrån denna sista kategori och klart visar att den speciella typ av hus som vi
har på område E i Nibble (hus H och I) kan bindas till platser med gravar, offernedläggelser och matlagningsstationer av den typ Nibble representerar.
Kulthus och rituella byggnader har under stora delar av 1900-talet inte
varit uppe till diskussion i någon större utsträckning. Över huvudtaget har
kult och religion fått en tillbakadragen position i samband med utvecklingen av ett mer källkritiskt synsätt som växte fram inom arkeologin främst
efter andra världskriget. Först i och med slutet av 1980-talet framkom hus
som inte rimligtvis kunde tolkas som något annat än rituella byggnader. Ett
av de första var jag själv med och grävde ut, det s k dödshuset i Ullevi utanför Linköping (Karlenby m. ﬂ. 1991; Karlenby 1996c). Under de där på följande åren påträffades ytterligare ett par kulthus vid gravfältsgrävningar i
Östergötland vid Klinga och Ringeby. Därmed var utvecklingen i gång
(Stålbom 1994; Kaliff 1995a). Jämför även med husen i Vistad och hus C i
Ullevi, Linköping (Larsson 1993; Karlenby 1996).
Mattes har hävdat att Ullevihuset egentligen är ett gravhus och inte bör
räknas till kulthusen (2008:148f). Emellertid måste man nog föreställa sig
att gränsen mellan ett gravhus och ett kulthus inte alltid är helt tydlig. Ett
gravhus bör ju som huvudsaklig funktion ha att förvara en död och begravd
person, ett kulthus är platsen för en eller ﬂera rituella aktiviteter under kortare eller längre tid, vid ett enstaka tidpunkter eller vid upprepade tillfällen.
Det ena utesluter inte det andra. Svanbergs omtolkning av ullevihuset, där
den första lilla byggnaden tolkats som gravbålet, visar på att en sådan anläggning kan ha haft olika funktioner vid olika tider (Svanberg 2007:203).
Hus M och grav A250 i Nibble visar också med önskvärd tydlighet på komplicerade och förmodligen långvariga aktiviteter kring gravar och kultanläggningar (Artursson m. ﬂ. In press). Nu, efter 20-talet år med utgrävda
kulthus, kan man säga att bilden har blivit mer varierad och att komplexiteten i materialet är påtaglig.

2.5.1 Beskrivning av kulthusen
Som nämndes ovan bestod husen i Nibble av två typer. Dels har vi en lite lättare konstruktion, den så kallade D-formade hyddan, som vanligen förekommer i samband med gravar och andra religiösa och rituella anläggningar och
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dels mer rejäla hus med tydliga och vällagda syllstensrader och inre stolpburna konstruktioner. Den förra typen representeras av hus H och I, som
låg på var sin sida av kullen. Det ena (H) var ett hus som i första hand verkar vara knutet till någon form av kultisk/rituell aktivitet knuten till sädeshantering och brödbak. Invid huset fanns en grupp med vad som förefaller
ha varit kupolugnar (Artursson m. ﬂ. In press). Det andra huset (I) har använts vid storskalig matlagning med inriktning på animalisk föda.
Den andra mer robusta typen av hus representerades av hus F och hus J.
Hus J var ett mindre 4x3 m stort hus, huvudsakligen representerat av en tresidig stenram/stensyll. Inuti huset, särskilt intill syllen fanns ett antal större
och mindre stolphål i rännor som måste representera lämningarna efter
väggarna. I Hus F var däremot dimensionerna betydligt större, huset var
9,5 m långt och 5 meter brett med en rejäl och kraftig syllstensrad längs den
nordöstra långväggen och längs gaveln i sydväst. Inuti huset fanns en stolpburen konstruktion som burit upp huset och delat in det i tre rum.
I tillägg till dessa kommer två något avvikande konstruktioner, men
som i alla fall i det ena fallet kan betraktas som hus och då med tydlig kultisk funktion. Det rör sig om hus M som låg i anslutning till A250. Här har
huset haft en stolpburen konstruktion och i dess östra vägg fanns en ränna
eller rökgång. Konstruktionen avviker från den vanliga treskeppiga typen
men också från hus F på område E med sin vällagda syllstensrad.
En mindre stenramskonstruktion i anslutning till hus J kan möjligen
också vara en antydan till hus, möjligen har den bara fungerat som en symbolisk representation av ett hus i linje med Victors resonemang om stenramshusen (Victor 2002:117fff).
Ett av husen har haft en typisk treskeppig konstruktion och har förmodligen ursprungligen varit ett bostadshus. Det rör sig om hus E på område C
(se ﬁgur 20). Dess rumsliga förhållande till graven/skärvstenshögen A10
har givit att huset har räknats till de rituella och kultanknutna byggnaderna (omgivningsberoende kriterium; Mattes 2008).
Nedan redovisas husen närmare i bokstavsordning, först ut är därmed
hus E. För en mer utförlig beskrivning av husen hänvisas till rapporten om
Nibble, kapitel 7: Kulthus och dödshus (Artursson m. ﬂ. In press).
2.5.1.1 Hus E och skärvstenshögen A10

Huset hade en treskeppig konstruktion med trapetsoid form (ﬁgur 20).
Längden på huset kunde utifrån bevarade väggstolpar beräknas till cirka 13
meter och bredden har varierat mellan 6 och 8,5 meter, beroende på den
trapetsoida konstruktionen. Huset var placerat rakt i Ö-V med den breda
gaveln mot skärvstenshögen A10. Genom husets konstruktion kan man sluta sig till att takhöjden måste ha varierat. Då husets bredd varierar så
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kraftigt måste också takhöjden stiga med ökande bredd om inte takvinkeln
skall ändras (Artursson m. ﬂ. In press).
De två västligaste takbärande stolpparen har stått i en fyrkant med runt
4 meters sida och mitt i denna har legat en härd. Mitt på den södra långsidan har själva ingången varit. Hustypen är känd över hela det mellansvenska
området och uppmärksammades först vid Pryssgården utanför Norrköping. Typen dateras huvudsakligen till yngre bronsålder (Artursson 2009:
86f). Byggnationen av hus E i Nibble har daterats till slutet av 900-talet f.
Kr. eller tidigt 800-tal. En datering av en förkolnad rosenknopp i en stenpackning i husets östra del, möjligen ett bevarat golvlager, antyder en tidpunkt då huset är övergivet, någon gång under 800-talet liksom begravningen i A10. Ett intilliggande hus måste ha byggts – och övergivits – före hus E
och detta (hus C) har daterats till tiden 900-850 f. Kr. Ett samband mellan
hus E och grav A10 verkar föreligga och en lång kedja av händelser kan
skönjas genom lämningarnas förhållande till varandra. Hus C byggdes som
bostadshus. Efter en tid övergavs/revs huset eller så brann det ned. Klart är
i alla fall att det ersattes med hus E. Under en period fungerade också detta
hus som bostadshus, inuti huset fanns eldstäder och ett stenlagt golv.
En kvinna avlider. Möjligen bodde hon i huset. Man placerade den döda
i långhuset och genomförde ceremonier för att ta farväl av den avlidna och
möjliggöra för kremering och eventuella andra begravningsritualer. Boningshuset övergick därmed till att vara ett dödshus.
Gravbålet måste ha anlagts på annan plats, då inga spår efter ett sådant
fanns i närheten. Fyllnadsmassorna från skärvstenshögen A10 (där begravning skett) bestod sannolikt av bålrester och kan vara dittransporterade i
samband med begravningen. Det kan röra sig om ﬂera begravningar då ett
antal separat påförda lager har kunnat urskiljas i högen. Det första lagret
med skärvsten bestod av sotig och kolig mineraljord med ett betydande inslag av stora, skärviga och skörbrända stenar. Över detta lades ﬂera skikt
med mindre skärviga stenar och sotig mineraljord Av allt att döma har man
eldat kvistar länge och kraftigt på morän för att åstadkomma detta material (Artursson m. ﬂ. In press).
Innan man förde på dessa lager konstruerade man en spiralformad stensättning runt ett större markfast block. Efter att skärvstenshögen fått den
form och konstruktion man eftersträvat grävde man ned utvalda ben från
den kremerade kvinnan i högens mitt. I samband med detta har hus E genomgått ytterligare en förvandling, denna gång från dödshus till kulthus
och kan ha fortlevt i den funktionen under en kortare eller längre period.
Om man enbart utgår från 14C-dateringarna av hus C och E samt skärvstenshögen A10 kan processen ha pågått från 900 f. Kr. fram till 500 f. Kr.
Sammantaget måste dock hela processen senast ha varit överstånden i samband med anläggandet av centralgraven i A211 vid pass 700 f. Kr. och ﬂera
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Figur 20. Plan över hus E och skärvstenshögen A10. Skala 1:500.
Figure 20. Plan of house E and the heap of ﬁre-cracked stones A10. Scale 1:500.

Figur 21. Foto av den spirallagda stensättningen under skärvstenshögen.
Figure 21. Photograph of the stone setting laid in a spiral shape beneath the heap of
ﬁre-cracked stones.
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av 14C-dateringarna sammanfaller så pass väl att huvuddelen av aktiviteterna måste ha skett under maximalt ett hundratal år mellan 900 och 800 f.
Kr (se ﬁgur 9).
2.5.1.2 Kulthus eller tempel? Hus F och graven A211

Intill den stora, röseliknande stensättningen A211 fanns resterna efter ett
hus, 9,2x4,9 meter stort (Hus F). Delar av huset låg under den kraftiga stenhägnad som lagts i anslutning till och över A211 under förromersk järnålder (ﬁgur 22). Ombyggnaden av graven vid denna tid, som konstruktionen
av hägnaden innebar, har också skyddat delar av hus F. Detta innebar bland
annat att hela den nordöstra långsidan och delar av södra kortsidan bevarats relativt intakta. Dessa markerades av en vällagd stensyll av jämnstora
stenar (ﬁgur 23a-b). Dessa hade arrangerats på ett sådant sätt att en rak och
slät utsida bildades, dock var väggen något konvex. Innanför stenraden
fanns ett antal stolphål i en ränna som indikerade att själva huskonstruktionen inte vilat på syllen utan burits upp av stolpar. Väggen kan emellertid ha
stått på stenraden. Den sydvästra långsidan saknade stensyll och här har
väggen varit stolpburen. Huskonstruktionen innehöll också ett antal inre
stolpar som förmodligen hållit upp taket, samtidigt som en del av dem också utgjort en slags mellanvägg. Själva stolpkonstruktionen var vare sig tvåeller treskeppig utan kan snarare karaktäriseras som bestående av en rektangulär ram. Denna delade in huset i tre delar, en yttre och mindre del som
genom att vägg saknades i den nordvästra gaveln, närmast kan betraktas
som en slags veranda. Avgränsningen in mot nästa rum utgjordes av tre
kraftiga stolpar som utgjort dörröppning in i huset. Genom sin placering
och dimension för de nästan tankarna till en antik pelararkad. Det andra
rummet var förmodligen den plats där de ﬂesta aktiviteterna skedde. Rummet var 4x5 meter stort och avskärmades från det inre, likstora, rummet av
en vägg uppburen av tätt ställda stolpar. Detta rum har förmodligen varit
cemtralt i kulten och här brann en härd i mitten av rummet.
Några av stenarna i syllstensraden hade tagits bort efter att huset rivits,
men det fanns tydliga avtryck efter dem. Mitt i syllstensraden fanns ett nära
2x1x1 meter stort block med släta sidor. Detta avbröt den annars sammanhängande raden (se ﬁgur 23b). Under detta block fanns avtryck efter tre avlägsnade syllstenar. Blocket har uppenbarligen vräkts ned i den grop som
bildats vid borttagandet av stenarna. Tillsammans med fynd av bränd lerklining antyder detta att huset vid övergivandet, bränts och raserats. Man
har helt enkelt stängt och ”avhelgat” platsen inför det att platsen lämnades.
Inuti huset fanns, förutom den intrikata stolpkonstruktionen, en mängd
gropar av olika slag, en härd och ett till stora delar bevarat golvlager med
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Figur 22. Plan över hus F och stensättningen A211.
Figure 22. Plan of house F and stone setting A211.

stora mängder makromaterial i. Huset har tolkats som ett kulthus och detta
beror till dels på närheten till graven A211, men också på att anläggningar
och fyndmaterial från husets inre så tydligt pekar på kultiska aktiviteter.
De tidigare omnämnda tidigare blocket med ﬂata sidor har spelat en
central roll i verksamheterna som pågått i huset. Innan det vräktes ned i
gropen efter syllstenarna, har den stått upp strax innanför väggen. Den släta ytan på ovansidan har en svag svacka, som slipats ned genom att man använt den som en malstensunderliggare. Vad man malt i denna kvarn är
svårt att uttala sig om, men av fyndmaterialet i gropar och kulturlager runt
stenen att döma, är det högst sannolikt att man malt säd på platsen. Det
ﬁnns också goda förutsättningar att det använts till att krossa och mala
brända benen. I gropar strax nedanför blocket fanns deponeringar av brända fårben och en enstaka bit av mänskligt kranium. I en grop strax invid stenen fanns en grop med en försvarlig mängd brända fårben, ett tydligt offer.
I det mellersta rummet – och vid själva ingången – fanns ﬂera stora,
stenfyllda gropar. Deras funktion är osäker, i fyllningen fanns visserligen
enstaka fynd av samma typ som i golvlagret, men det är svårt att hävda en
offerrit. Möjligen utgör de resterna efter att man inför husbygget avlägsnat
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a
Figur 23. a) Hus F fotograferat med den omkullvälta stenen som förmodligen utgjort
ett altare i kulthuset. Foto
Leif Karlenby. b) Lodfoto
över hus F efter framrensning. Foto RAÄ.
Figure 23. a) House F photographed with the fallen boulder that probably constituted
an altar in the cult house.
Photo by Leif Karlenby. b)
Orthophoto of house F after
clearing. Photo RAÄ.

b

naturliga stenblock för att åstadkomma en ren och slät yta för huset. Att
man sedan fyllt groparna med sten kan ha en rent teknisk funktion, att
bara fylla groparna med sand skulle ge ett instabilt underlag. När man istället fyllt dem med sten ﬁck man en stabil golvnivå.
I husets sydvästra långvägg fanns en speciell anläggning, en ugn som
förmodligen varit täckt av en kupol. Det som fanns var botten av ugnskammaren, bevarad till cirka 30 centimeters djup. Kanterna var skodda med
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ﬂata stenar och här och där fanns klinad lera mellan dem. Ugnen var fyll
med ﬁn sand som mot mitten utsatts för så pass hög och långvarig upphettning att den bränts röd. Längs kanterna var den något sotig och på ett ställe fanns också ett förkolnat vedträ. Detta sträckte sig in i anläggningens
andra del, själva infyrningsgropen, som bestod av en grop som mycket liknade på ett stolphål. Gropen var ungefär en halv meter djup och längst ner,
in mot ugnskammaren, fanns ett hål i stenskoningen som skilde de två delarna åt. Ugnens funktion är inte klarlagd, men dess placering mitt i väggen
kan antyda att det rör sig om en uppvärmningsanläggning för huset. Man
eldade utanför och ledde med hjälp av självdrag värmen in i huset. Möjligen
har den varma luften också bidragit med en mystisk – ur jorden framträngande – rök. En liknande ugnskonstruktion fanns också vid hus H (se nedan) men där förefaller den – utifrån kontexten – ha använts för brödbak.
Det kan i sammanhanget vara intressant att peka på kombinationen grav –
rök som påträffades i A250 och där tolkades som en ”likrök”.
Den stensatta eldstaden i det inre rummet var relativt liten men innehöll
ändå en mängd brända sädeskorn, bland annat från skal- och naketkorn,
klubb- eller brödvete samt ett enstaka korn av emmer. Det fanns också förkolnade kärnor från en och hallon och delar av hasselnötsskal. Det fanns
också ett inslag av små, oidentiﬁerade brända ben. Emellertid är det rimligt
att tänka sig att det också här rör sig om fårben. I huset var det endast detta djur som fanns representerat, ett faktum som aktualiserar frågan om ”offerlamm”.
I golvlagret fanns fynd av polerad och glättad keramik. Lipidanalyser av
denna visar på förekomst av vegetabilier och att det också fanns lipider från
idisslare. Exakt vad det rört sig om är svårt att veta, men möjligen har några av kärlen innehållit mjölk. Där fanns också brända vegetabilier och brända ben. Det rörde sig om sädeskorn av naketkorn och havre, men också delar av örtstamdelar och agndelar, kvistar och pinnar, träkol samt fjäll av
grankottar. Makrobiolog Jens Heimdahl har också kunnat identiﬁera en
del svinmålla, snärjmåra och hasselnötsskal (Artursson m.ﬂ. In press). Svinmålla är näringsrik och går att äta. Lämningarna i huset talar för att man
berett och lagat mat i huset och det troligaste är att detta skett i anslutning
till – och som en del av – offeraktiviteter.
Strax intill husets sydöstra gavel fanns en större avfallsgrop som innehöll lämningar av samma karaktär som kulturlagret och groparna inne i
byggnaden. Bland annat fanns både glättad och polerad keramik utöver den
vanliga, rabbade keramiken som ofta påträffas på bronsåldersboplatser. Lipiderna visade på både terrestriska och vegetabiliska lipider, i något fall till
och med på ﬁsk. Detta har tolkats som att det rör sig om sopor från aktiviteter i hus F som städats ut ur huset och deponerats i gropen. I samband
med att kulthuset revs och ”avhelgades” släpade man upp en mellan åtta
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och tio ton tung sten över avfallsgropen. På stenen fanns ett par skålgropar
inristade. Det förefaller som om det har varit viktigt att även stänga den,
kanske ”avhelga” den också.
Längs den sydvästra långsidan och framför den nordvästra gaveln, var
anlagt två stensträngar som inhägnade en mindre gårdsplan framför ingången till huset. Ytan var stenlagd för att ge en torr och väldränerad yta.
Inom gårdsplanen fanns också fyra kokgropar och två härdar, något som
antyder att en del av matlagningen har skett utanför huset. Det är möjligt
att tänka sig att det har funnits olika nivåer av tillgänglighet i huset. Gårdsplanen och det yttre förrummet har förmodligen varit relativt offentligt och
hit kan särskilda personer kunnat ta sig för att ordna med matlagningen.
Vissa processer sköttes dock inne huset och där var säkert tillgängligheten
begränsad. Fyllningen i stenpackningen innehöll liknande material som resten av området kring huset, bränd lera och lerklining, polerad och glättad
keramik – som innehöll terrestriska och vegetabiliska lipider – och brända
ben från får. Ett bränt ben av svin fanns dock som en avvikande ingrediens.
Ett fragment av brons fanns också på ytan.
Genom tre 14C-dateringar har det gått att fastställa husets användningsperiod till 600-talet f. Kr. Det har varit samtida med den centrala graven i
A211 och bör ha använts som kulthus i samband med riter kring begravning och senare hågkommelse och kanske tillbedjan av den döde. Genom
avvägningen mot de andra aktiviteterna i området och de andra gravarna
kan man med viss säkerhet hävda att huset varit i bruk under två till tre generationer, alltså cirka 50-75 år. Dess troliga användningstid bör ha infallit
under första hälften av period VI, 700-600 f. Kr.
Husets brukningstid kan indelas i tre faser där den första utgör själva
byggnadsfasen, det vill säga när marken beretts, byggnaden har rests på en
plats nära den grav den skall ”betjäna”. Detta bör ha inträffat runt 700 f.
Kr., i alla fall inte särskilt långt därefter. Man har lagt ut stensyll, släpat dit
en sten som var lämplig för sitt framtida ändamål som altare och därefter
rest en stolpkonstruktion som skulle hålla upp väggar och tak. Man hägnar
också in området med stenhägnader.
Fas 2 är den period under vilken byggnaden är i bruk. Detta kan – som
beskrevs ovan – ha innefattat som mest 75 år. Då har här vid upprepade tillfällen varit omfattande aktiviteter. Som vi har tolkat det har det i huvudsak
rört sig om religiösa riter, möjligen i samband med högtidlighållande av den
döde i A211. Som arkeolog Fredrik Larsson har kunnat visa kan säsongsbundna riter också ha ingått i de kulter som uträttades i huset (Artursson
m. ﬂ. In press). Så pass omfattande har aktiviteterna varit att man städat ut
så mycket skräp som ryms i en 6-7 meter stor och upp till en meter djup
grop. Aktiviteterna har i hög grad varit förknippade med matlagning och
det har säkert rört sig om någon form av matoffer. Möjligen kan slakt av
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lamm ha skett i huset. Den stora altarstenen skulle vara i högsta grad lämpad för ändamålet (ﬁgur 23a och b).
Fas 3 är rivningsfasen. Den har inletts med att huset bränts ned. Det
vittnar mängden lerklining i närområdet om. Man har uppenbarligen städat av husplatsen för att i stället sprida kliningen dels i avfallsgropen, dels
över gravhögen. För att slutligen stänga och oskadliggöra platsen har man
vräkt omkull det stora stenaltaret och lagt ett jätteblock över avfallsgropen.
Igenläggningen bör alltså ha skett senast 625 f. Kr. Anledningen kan vara
upprättandet av en ny ”förfadersgrav” (A225) med tillhörande kultbyggnad (Hus J, se nedan).
2.5.1.3 Hus H, brödbakning

Huset låg på den östra sidan, aningen isolerat från övriga anläggningar och
konstruktioner men likväl innanför kultplatsens hägnad (ﬁgur 24). Likheterna mellan hus H och I är slående, även om det förra är något mindre än
det senare. Hus H var nästan hälften så stort som I, endast 16-17 m 2 . Båda
husen hör till den D-formade typen (egentligen borde typen kallas C-formad, då husen vanligen är öppna i den raka delen) och båda husen har halva grundsättningen utförd i form av stensyllsrader. De skiljer sig åt i den
andra delen, genom att hus I har en ränna med stensyll i och att hus H har
fortsättning av syllraden i form av stolpar. Båda husen har dock ett stolphål
som står utdraget från själva huset, framför den raka – och förmodligen –
öppna väggen. Man får alltså räkna med ett utdraget tak, som har skyddat
ytan framför huset mot vädrets makter.
Inuti huset fanns bara en anläggning, en ﬂat stenpackning, som kan ha
utgjort en avställningsyta eller möjligen en plattform för offer. Huset hade
emellertid nära rumsligt samband med andra lämningar. Strax framför huset låg en samling lågtemperaturugnar, där ﬂera ugnar anlagts, ofta på och
intill varandra, så att man kunde förstå att de efterträtt varandra. I närheten fanns också en skärvstenshög med rikliga fynd av keramik, brända ben
och bränd lera. Anläggningen har tolkats som avfallshögen till ugnarna. I
området i stort fanns rikliga mängder med sädeskorn. De fanns i sådan
mängd och inom ett mindre område också i samband med agndelar och
stråbitar, att det är högst troligt att man här både har tröskat och förvarat
säd, samt genom ugnarnas närvaro antyds också att man kan ha bakat
bröd. Faktum är att ett fynd av något förkolnat organiskt material skulle
kunna var rester efter bröd. Det är visserligen omöjligt att avgöra om det
rört sig om bröd eller gröt, men med tanke på att ugnarna förmodligen har
varit kupolugnar, känns tolkningen bröd mer trolig trots allt.
Utifrån fyndmaterialet i och utanför huset kan man se att aktiviteterna
också innehållit annat än sädeshantering. En god del brända ben av får
fanns spridda över ytan, både av får/get och nöt. En hel del keramik har
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Figur 24. Plan över området kring kulthus H.
Figure 24. Plan of the surroundings of cult house H.

också påträffats i huset och utanför detta. Där fanns enstaka skärvor från
rabbade kärl men desto ﬂer från glättade. Bland annat så fanns det ﬂera
skärvor från en kopp och en knopp från ett lerkärl påträffades också i huset. Det verkar som man haft en servis på plats som bestått av mindre, glättade kärl, bland annat koppar och större förvaringskärl som varit rabbade
(angående serviser se Eriksson 2009). Inget av kärlen visade spår av lipider,
vilket förmodligen innebär att de använts till förvaring av torra produkter
(säd?) eller fungerat som dryckeskärl.
Bland sädeskornen dominerade naketkorn med 78%, följt av skalkorn
och klubb-/brödvete (Artursson m. ﬂ. In press). Säden funnen inne i huset
var också fri från ogräs och agndelar, något som antyder att den var rensad
och iordninggjord för utsäde eller matlagning. Tröskning av säd kan ha
skett en bit söder om huset, där agndelar påträffats (a.a).
Generellt antyder dispositionen av hela området (E) att det har rått en
uppdelning mellan cerealier och övriga matprodukter. Den särställning för
säden som antyds av denna organisation är intressant, men det är svårt att
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ge handfasta förslag på vad den kan bero på. Sädesodlingen blev aldrig den
huvudsakliga födoproduktionen under bronsåldern, även om omfattningen
ökade med tiden. Det kan därför tänkas att det var därför som den behandlades på sin egen plats och lite i skymundan. Hus H låg på ”baksidan” av
kullen i förhållande till boplatsen. Det kan ju också tänkas att sädesodlingen och dess produkter hade sin egen gudom och att det därför krävdes en
avskild plats. Det bör dock vara själva förvaringen och möjligen bakningen
som detta gällt. I övrigt fanns ju sädeskorn över hela ytan, inte minst på
matlagningsplatsen på västra sidan och på samma sätt brända djurben i
lagret runt hus H, total separation är det alltså inte frågan om men vid de
årstidsbundna riterna kan ibland säd vara viktigare (vårsådd, höstskörd)
och vid andra tillfällen har animala produkter huvudrollen (senhöst – slakt)
(Artursson m. ﬂ. In press).
En anläggning som särskilt antyder platsens kultiska och rituella prägel
är det jättestolphål som låg strax utanför hus H. Det var dryga halvmetern
i diameter och upp emot 1 meter djupt. Halvvägs ned mot botten fanns en
ﬂat sten som fungerat som stöd för stolpen. Under denna sten fanns några
märkliga fynd. Dels fanns där en ﬁn ﬂathuggen pilspets i ﬂinta och dels
fanns brända ben av får/get och nöt. Det som var alldeles särskilt speciellt
var att det rörde sig om språngben från båda arterna. Dessa kallades i den
antika världen astragali och användes som tärningar eller för att spå med
(Artursson m. ﬂ. In press). Ett liknande ben har hittats i Apalle, vars sidor
dekorerats med streck och en bild av en ﬁsk (Ullén 2003:207).
En ytterligare anläggning har hört ihop med hus H och det är en skärvstenshög (A213) som innehöll ovanligt stora mängder med fynd. Bland annat var keramiken väl representerad, liksom de brända djurbenen. Där
fanns också löpare och underliggare – något som antyder malning av säden
– samt bränd lera och fragment av en degel. Tecknen på bronsgjutning var
inte särskilt många från Nibble, men det fanns några degelfragment också
på den västra sidan, samt ett föremål med vad som förefaller vara en kvarsittande gjuttapp som påträffades söder om A10 på område C. Bland de
brända benen i A213 fanns ett identiﬁerat människoben, men det kom ganska ytligt och kan möjligen ha hamnat där sekundärt. Materialet i skärvstenshögen kom med största sannolikhet från aktiviteterna kring hus H.
Dateringarna av hus H och området runt detta kan göras utifrån fyra
14
C -dateringar. Från kulturlagret inne i huset ﬁnns en datering av ett sädeskorn till intervallet 760-510 f. Kr. och ett fragment av de brända språngbenen från det stora stolphålet har daterats till 800-590 f. Kr. Ett sädeskorn
från en av ugnarna och ett sädeskorn från skärvstenshögen har också daterats och givit dateringar till samma period, 730-410 f. Kr. respektive 760510 f. Kr. Dateringarna är i stort samtida och om man menar att aktiviteterna av ﬂera skäl faktiskt kan ses som samtida bör de ha inträffat någon
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gång under 600-talet f. Kr. Sett i ett större sammanhang, där man blandar
in händelserna över hela område E, framstår det som att dessa aktiviteter är
samtida med de matlagnings- och offeraktiviteter som pågick på den västra
sidan av impedimentet.
2.5.1.4 Hus I, helstekning och gropkokning av animalier

I det omfattande matlagningsområde som låg strax norr om hus F och utanför den hägnad som omgärdade det, fanns ett D-format hus eller hydda.
Huset var cirka 30 m 2 stort, men har haft ett utstickande tak som även
täckte ett område strax utanför själva byggnaden och har täckt cirka 45 m 2 .
Konstruktionen bestod av en halvcirkelformad ränna som fullföljdes av en
rad med syllstenar. I rännan fanns också syllstenar. Inne i huset fanns två
stolpar och en stolpe har stått utdraget utanför huset och burit upp den utskjutande delen av taket. Väggarna har förmodligen byggts på en träsyll
och kan ha varit klinade eller byggda i skiftesverk. Tillsammans med de tre
stolparna har de burit upp taket, som sannolikt har bestått av vass.
Inuti huset och strax utanför, under det utskjutande taket, fanns en stor
mängd med anläggningar förknippade med matlagning. Där fanns en större konstruktion bestående av en tät packning av större stenar, varav ﬂera
var skärviga. De låg i en 3 meter stor grop och har tolkats som en stekhäll
för större köttstycken, kanske för delar av eller hela djurkroppar. Det är
värt att notera den stora mängden av brända lammben. Kanske att man här
har helstekt lamm. Området kring stekhällen har rensats på stenar och föremål, en del av detta har skjutits undan in mot omgivande väggar. Bland
fyndmaterialet fanns fynd som brända ben (bland annat ett från människa), både rabbad hushållskeramik och skärvor av glättad och polerad keramik. En skärva med dekor påträffades också liksom en bit silkeramik. Efter lipidanalyser av keramiken visade sig att den använts vid matlagning
och innehöll terrestriska lipider. Bland fröerna identiﬁerades de vanliga sorterna, men också en del ängsväxter och ogräs.
Intill stekhällen fanns ﬂera ytor med skärvstenspackningar. Detta kan
ha rört sig om utrensat material, men en av packningarna har tolkats som
en anlagd avställningsyta eller att den fungerat som bakhäll för tunnbröd
eller liknande.
Strax utanför huset, men under dess utstickande tak fanns en stor kokgrop, som på sätt och vis kan sägas komplettera stekhällen och bakhällen.
Här har man kokat mat och det verkar som denna främst har använts för
vegetabilier och ﬁsk, utifrån lipidanalyserna att döma. Anläggningen hade
samma storlek som stekhällen och var upp emot en halv meter djup. Efter
en lång användningstid har den kommit att grävas om i omgångar och
uppvisade en komplex lagerbild. I botten fanns sotiga rester efter en stor
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Figur 25. Plan över matlagningsområdet norr om hus F. På planen kan man förutom
kokgropar och härdar också se kulthus I och J.
Figure 25. Plan of the cooking area north of house F. In addition to cooking pits and
hearths, the plan shows cult houses I and J.

kokgrop, i dess fyllning hade vid senare tillfälle mindre anläggningar med
växlande funktion anlagts. Anläggningen ingick i ett komplext sammanhang med anläggningar som härdar, skärvstenspackningar och kokgropar.
Ett rikt och blandat fyndmaterial bestående av keramik, brända ben, bränd
lera och en fragmentarisk löpare visar på en omfattande aktivitet. Kompletterat med resultaten av makroanalyserna, som identiﬁerat sädeskorn och
enbärskärnor, men också en hel del örter, framträder en matlagningsplats
som måste ha fungerat för ﬂer människor än det enskilda hushållet.
Ett sädeskorn från en av anläggningarna har daterats till 750-410 f. Kr.
Utifrån sammanhanget och fasindelningsresonemanget som förts kring
platsen i stort, är det sannolikt att lämningarna skall dateras till samma tid
som hus F och graven A211 men också hus H. Den hamnar alltså i den första halvan av 600-talet f. Kr. (700-650 f. Kr.).
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2.5.1.5 Hus J, en del av begravningsaktiviteterna

Byggnaden har tolkats som att den utgör en rent rituell konstruktion, nära
kopplad till aktiviteter kring begravningen av två döda och kremerade personer, som placerats i den närbelägna graven A225. Det är sannolikt att
dessa aktiviteter efterträder dem på området mellan hus F och I. Anläggandet av hus J innebar att man fyllde igen två brunnar som grävts intill hus I
och som förmodligen ingått i matlagningskomplexet.
Hus J var ett rektangulärt hus, cirka 6x5,5 meter stort och fanns bevarat i form av 13 stolphål, två syllstensrader, två rännor och en grop. Den
södra och västra väggen av huset hade vilat på syllstensraderna. Dessa bestod av stenar mellan 0,3 och 0,8 meter stora. På insidan av den södra syllstensraden löpte två rännor och längs den västra var fem stolpar placerade.
Det troliga är att det stått stolpar i rännorna längs sydväggen, men detta
gick inte att avgöra vid grävningstillfället. Rännorna var fyllda med sot och
kol blandat med mindre stenar. Den norra väggen bestod enbart av tre (bevarade) stolphål, men eftersom denna del av huset har påverkats av byggnationen av grav A225, kan delar ha gått förlorade vid detta tillfälle. Den östra sidan har förmodligen varit öppen, med en stolpe placerad mitt i öppningen. Två ytterligare stolphål alldeles intill det första kan vara spår efter
omstolpning. Huset tillhör alltså de D-formade husen, men med en något
mer rektangulär form än hus H och I.
Fyndmaterialet bestod av brända djurben, en fragmenterad kvartsskrapa, enstaka skärvor av keramik samt några bitar bränd lera. Huset föreföll
vara städat och utanför i norrsluttningen fanns ett omfattande utkastlager
med vad som kunde bedömas vara avfall. Tecken på städning fanns även i
hus F och det är troligt att det var en del av ritualen att städa ut efter kulthandlingarna. Matlagning tycks också ha ingått då en kokgrop fanns inuti
huset, vid dess nordöstra hörn. Makroprover från stolphålen visade också
på ett liknande material som det i hus F och på matlagningsområdet kring
hus I.
Utanför huset fanns en yta med ﬂera anläggningar som kan knytas till
kult: kulturlager med skärvstensansamlingar och en större kokgrop fylld
med skärvsten, samt ett antal gropar med okänd funktion. I en av groparna påträffades stora delar av ett fragmenterat kärl med rabbad yta. Deponering i grop av keramikkärl förekommer ofta på kultplatser. Ett exempel
är de urnegropar som fanns längs vägglinjen i Ringebyhuset i Östergötland
(Kaliff 1995a:47). En keramiknedläggelse invid ett block utanför ett av
kulthusen i Galtbacken utanför Eskilstuna, är ett annat exempel (Dunér &
Evanni 2003).
Hus J har anlagts som en del i ett komplex med ﬂera anläggningar och
har förmodligen fungerat som ett döds-/begravningshus i en utdragen och
komplicerad begravningsritual. I tillägg till huset och aktivitetsytan utanför
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detta fanns en stenramskonstruktion (A29), vars funktion är okänd, men
som av och till dyker upp på gravfält. Det mest kända exemplet måste vara
en näst intill identisk ramﬁgur som påträffades vid undersökningarna av
gravfältet i Ål, Vårfrukyrka socken. Liknande ramﬁgurer påträffades också vid den tidigare nämnda undersökningen vid Galtbacken i Eskilstuna
(Dunér & Evanni 2003). En ytterligare del i komplexet utgör själva graven,
A225, en skeppsformad stensättning, där de brända benen efter minst två
individer har deponerats. Denna har dock anlagts först efter att huset rivits,
eftersom den överlagrar ett av husets hörn. Verksamheten förfaller alltså ha
pågått under en längre tid med olika händelser inträffande efter varandra.
Igenläggningen av brunnarna visar också på att det ﬁnns en tidsskillnad
mot övriga lämningar på område E, där det stora ﬂertalet har kunnat föras
till den period graven A211 stod i alltings centrum. Den i mitten anlagda
graven har tolkats som en ”grundargrav” och eftersom alla dessa aktiviteter tar slut vid just det tillfälle då aktiviteterna kring A225 och hus J börjar,
kan man föreställa sig att det rör sig om ett försök att etablera en ny ”grundargrav”. Från hus J ﬁnns en 14C-datering till perioden 750-410 f. Kr. och
från brända ben i graven en datering mellan 760-520 f. Kr. I stort är detta
en liknande datering som för övriga anläggningar i området, men av stratigraﬁska skäl – inte minst överlagringen av brunnarna – får man anta att
denna del av ytan har utnyttjats i slutet av 600-talet f. Kr.
2.5.1.6 Hus M, dödshus och A250, stensättning

Huset låg i en annan rituell miljö än ovan beskrivna kulthus. Det påträffades intill graven A250 på det västra området, benämnt F. Huset har haft en
rektangulär grundplan och var ungefär 8x4,4 meter stort. Längs husets
nordöstra långsida fanns bevarat en stenfylld ränna som utgjort underlaget
för väggen. I den södra delen fanns en annan ränna, som ledde utifrån in i
huset. Av allt att döma har denna fungerat som en slags luft- eller rökkanal.
I övrigt bestod konstruktionen av några bevarade stolphål. Tolkningen är
att förutom den sydvästra väggen, har väggarna vilat på syllar. Huset har
haft en tredelad inre rumsindelning, dock med en annan lösning än i hus F.
Huset har först delats i två delar, varav det inre rummet legat närmast
A250. Det yttre rummet har sedan delats av i två lika stora delar på längden. Det yttre (västra) av dessa utrymmen har förmodligen varit öppet, som
en slags veranda.
Genom husets nära koppling till graven i A250 har man antagit att det
använts i kultiska sammanhang och det är mycket som tyder på att det ingått i en begravningsritual, där slutskedet har utspelats i anläggandet av
graven A250 (Artursson m. ﬂ. In press). Visserligen täcker den norra delen
av stensättningen den södra kortväggen på huset, men det råder liten tvekan
152

2. NI B B LE – E N FA LLSTUD IE

om att de hör ihop. Efter att de begravningsriter som skulle genomföras i
huset var avslutade revs detta för att ge plats åt den stora stensättningen.
Förutom den äldre bronsprylen/sylen (se fyndkapitel nedan) som förmodligen hamnat i stolphålet sekundärt bestod fyndmaterialet av bränd
lera och lerklining (möjligen från huset) och av glättad keramik. Det fanns
bland annat dekorerad keramik, delar av en hänkel och eventuellt en hällpip till ett keramikkärl. Av sten framkom en löpare, ett skifferbryne och bearbetad kvarts. Bland bevarat växtmaterial fanns brända sädeskorn av vete
och skalkorn.
Dateringarna i samband med hus och grav har en viss spridning över tid.
Fyndet av bronsprylen (sylen) i ett av stolphålen kan dateras till period I av
bronsåldern (se nedan under fynd), men de övriga dateringarna, två 14C
-analyser, visar på en senare aktivitet. De kommer båda från ett stolphål
inne i huset. Ett skalkorn har daterats till 910-835 f. Kr. och fragment av
hasselskal till 510-390 f. Kr. En jämförelse med dateringarna av graven visar att det kan ﬁnnas ett samband där. Brända ben från graven har daterats
till 800-530 f. Kr. Huset kan alltså ha anlagts i slutet av 800-talet, sedan en
tid varit i bruk som kulthus, varefter det har förvandlats till ett dödshus
eller begravningshus runt sekelskiftet 800. Därefter har graven A250 anlagts under de första årtiondena av 700-talet f. Kr. I förhållande till övriga
gravar inom Nibble placerar detta anläggningen till tiden strax efter begravningen i A10 och kulthuset hus E och något före begravningen i A211
och kulthus F uppe på E-impedimentet.

2.5.2 Rituella aktiviteter i området mellan A211, hus F, hus I och J
Runt omkring kulthusen nedanför graven A211 på den västliga platån
fanns ett omfattande system med härdar, kokgropar och andra med matlagning förknippade anläggningar. Sambandet med övriga konstruktioner i
området är naturligtvis uppenbart och tolkningen har hela tiden varit att
det rört sig om en specialiserad plats för tillagning av rituella måltider och
matoffer. Själva dimensionerna på platsen visar att det rört sig om matlagning för större grupper av människor än det enskilda hushållet.
Det framgår av anläggningarnas placering på ytan, där de låg koncentrerade i mindre grupper, att man koncentrerat arbetet till mindre ytor och
att det mellan dessa fanns områden med avfallsdeponering och centralt
fanns ett område som verkade ha hållits rent från både skräp och matlagningsanordningar (Artursson m. ﬂ. In press). Koncentrationerna av anläggningar har utgjort matlagningsplatser. Det är arbetsplatser med begränsad
användningstid och bestämd funktion. Det kan hända att de bara brukats
en gång, men sannolikt har de kommit till användning vid upprepade och
regelbundet förekommande tillfällen under längre tid. Deras proportioner
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Figur 26. Tornfoto över hus M och graven A250. RAÄ.
Figure 26. Photograph from above of house M and burial A250. Photo by RAÄ.

och mångfald antyder att det rört sig om speciella platser och som påpekades ovan, var till för att förse många människor med mat. Nedan kommer
bronsålderns specialist att diskuteras – bland annat utifrån Goldhahns
”bronssmed” (2007) och dessa omfattande matlagningsstationer passar väl
in i ett samhälle där specialisten är norm och det eftersträvade. Matlagning
av dessa dimensioner kräver specialistkunskap.
Närmast hus F fanns, innanför den hägnad som omgav detta, en matlagningsstation. Det fanns inga konstruktioner eller andra företeelser som avvek från de övriga som låg utanför hägnaden. Där fanns ett ﬂerskiktat
skärvstenslager med fyra kokgropar och två härdar. Fynden var liknande
här som på de andra platserna, brända ben av djur (bland annat ett av svin),
löpare i bergart och bränd lera och keramik, både glättad och polerad. Det
fanns också ﬂera fynd av människoben. Lipidanalyserna visade både terrestriska animalier och vegetabilier. Makroanalyser visade på olika sädesarter, både naket och skalkorn samt klubb-/brödvete. Matlagningen visar
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inga speciella egenskaper för matlagningsplatsen, enbart dess läge innanför
hägnaden talar för att den har haft en särskild position. I följe resonemanget ovan om olika grader av uteslutning (rumsindelningen i hus F) kan man
anta att här tillagades mat med speciell mottagare. Var det här man lagade
maten som – helt eller delvis – offrades inne i hus F, till förfäder eller gudar?
Inne i hus F fanns också tecken som tydde på matlagning, men också indikationer på att man förberett mat där, bland annat genom förekomsten
av brända sädeskorn fröer och kärnor från bär i anläggningarna. Den stora (altar-)stenen hade använts för malning och den stora mängden av sädeskorn som påträffades i golvlagret antyder att det bland annat var säd som
maldes där. Den rikliga förekomsten av brända, krossade ben kan också
vara ett tecken på att även dessa krossats och malts på stenblocket. Parallellerna mellan säd och ben och mat blir här tydliga och förenas i själva offerriten, i offerhuset.
Norr om hus F och utanför den omgivande hägnaden fanns tre matlagningsstationer, varav den ena hörde samman med hus I, som beskrivits
ovan. Till huset hörde en stekhäll, en riktigt stor kokgrop, som använts
upprepade gånger, samt ett antal kokgropar och härdar. I den stora kokgropen fanns ett av de få inslagen av lipider från ﬁsk.
De övriga stationerna innehöll härdar och kokgropar i olika konstellationer. I den centralt belägna stationen fanns härd omgiven av ﬂera kokgropar och gropar med okänd – och sannolikt varierande funktion. Det framgår av anläggningarnas placering att komplexet har vuxit till över tid. Söder om matlagningsområdet fanns en anläggningsfri yta som använts som
arbetsplats i samband med matlagningsaktiviteterna. I det något mindre
matlagningskomplexet fanns tre kokgropar anlagda kring ett större ﬂyttblock som var beläget i den södra kanten av arbetsytan på platån mellan
hus F och I. Matlagningen på båda dessa platser har skett på samma sätt
och med liknande ingredienser som vid de båda husen på ytan. Utifrån fynd
och analyser kan man visa att matlagningen har innefattat ätliga örter,
kött, säd, nötter samt mat baserad på – eller innehållande – mjölkprodukter. Fynd av en löpare och en mortelstöt visar på att man också här har förberett maten. Keramikfynden indikerar en varierad användning av serviser
med små och stora kärl som varit glättade och polerade. Fynd av rabbad keramik visar också på användning av förrådskärl och kärl för matlagning.

2.5.3 Avfallshantering
På ﬂera platser och i husen inom kultområdet kan man se att ytor har städats. Särskilt tydligt är det inne i husen. I samtliga fall fanns tydliga tecken
på att man rensat golvet från avskräde. I hus F var detta kanske inte så
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Figur 27. Utsikt över området norr om hus F, den kultiska matlagningsstationen. Foto
från NV RAÄ.
Figure 27. View of the area north of house F, the cultic cooking site. Photo by NV
RAÄ.

tydligt som i de två andra fallen. Här fanns relativt rikligt med föremål
spridda över golvet, men ofta härrörde dessa från depositioner i marken och
övrigt material var mycket litet och fragmentariskt, just de fraktioner som
är så gott som omöjliga att avlägsna från ett jordgolv. Söder om huset fanns
emellertid en stor avfallsgrop fylld med allehanda sopor och skräp som kan
knytas till aktiviteter i huset. Denna hade stängts med hjälp av ett jättelikt
block i samband med att huset övergivits. Hanteringen av avfallet i detta
fall antyder att det har haft en kraft som man velat binda och som har kommit ur avfallets ursprung.
I hus I kunde man tydligt se hur man sopat skräp och matrester ut mot
väggarna, där en koncentration av material fanns. I hus J var golvet i stort
sett rent från fynd, men även här fanns koncentration av fynd intill väggarna och särskilt i de rännor som fanns där. Utanför huset var fyndmaterialet
desto rikare så här hade man inte städat lika ﬂitigt. Där fanns dessutom ett
avfallslager i den nordliga sluttningen.
Även matstationerna verkar ha haft områden där man dumpat avfall.
Dessa har legat i anslutning till arbetsytan och området med kokgropar och
härdar. Dessa framträdde som fem koncentrationer av fynd. Avgränsningen
sattes utifrån spridning av bränd lera, keramik och brända ben. Arbetsytan
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å sin sida framträdde genom sin fyndtomhet. I utkanten av området fanns
dessutom tre avfallslager dit avfallet också förts.
Invid hus H har ett i stort liknande avfallsmaterial påträffats, dock var
inslaget av sädeskorn mycket större här än på den västra sidan. Mesta delen
av avfallet på området har förts till skärvstenshögen A213, i vilken har påträffats stora mängder varierande avfall, glättade och rabbade kärl och mindre mängder med bränd lera, en del av denna skulle kunna vara rester efter
raserade ugnskupoler. Utöver detta fanns kvartavslag och kärnor av kvarts,
löpare och brända ben. I senare faser har även polerad keramik deponerats.
Området söder om hus H har också innehållit matlagningskonstruktioner. Det låg lite avsides i E-områdets sydöstra del mellan (och under) ett antal större block. Anläggningarna hade dock samma datering och liknande
innehåll som övriga matlagningsstationer. Emellertid var de betydligt mer
omfattande i storlek. Groparna bör dock ha utgjort kokgropar och liknande, de bör ha utgjort en del av de matlagningsaktiviteter som försiggått på
platsen under lång tid. Eventuellt kan anläggningarna ha haft speciell funktion, för majoriteten av silkärlskeramiken påträffades i dessa anläggningar.
Vidare visade det sig att groparna täckts över med stora stenblock efter att
de slutat användas. På det viset sammanfaller de med hus F och dess avfallsgrop, som rituellt stängts efter användning. Det kan ju vara så att bakom
stenarna hade särskilt hemlig matlagning försiggått.

2.6 Fynd
2.6.1 Bronsföremål – typologi och kronologi
På grund av att hela undersökningsytan avsöktes med metalldetektor, påträffades en stor mängd metaller. Den absolut övervägande delen av fynden
var emellertid av järn och de ﬂesta av dessa fynd var sentida och har förmodligen hamnat i åkern i samband med att man spritt avfall över åkrarna i syfte att gödsla dem. Därmed saknar de ﬂesta metallfynden intresse för oss.
I några fall var dock metallfynden intressanta. I ett par av gravarna kom
bronsföremål fram (Artursson m. ﬂ. In press). I ett antal gravar under den
röseliknande stensättningen A211 fanns två pincetter samt delar av en kniv,
och i begravningen i skärvstenshögen A10 fanns ett litet bleck av kopparlegering. I ett stolphål i kulthuset, hus M, inom delområde F1 på det västra
impedimentet, påträffades en bronspryl och i graven A230 inom delområde F2 fanns en liten spiralhuvudnål. Intressanta bronsfynd framkom också
i andra konstruktioner än gravar. En bronsten, ett råämne, framkom i en
ränna i hus I och ett bronsfragment hittades i den stenpackning som låg
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utanför hus F. Ett föremål med gjuttapp visar på att man sannolikt har tillverkat mindre bronsföremål i Nibble.
Alla bronsföremål har inte samma informationsvärde. Bronstenen, till
exempel, har främst information att ge genom sin kemiska sammansättning. En intressant fråga är vad ett råämne gör på matlagningsplatsen inom
delområde E2. Utifrån fynd av deglar och gjutformar vet vi att man ägnat
sig åt gjuteriverksamhet i Nibble, möjligen utgör tenen ett råämne som skulle användas vid gjutning. Det närmaste gjutformsfyndet gjordes i avfallsgropen söder om hus F inom delområde E1. Tre fragment av deglar kommer
från område E, inget dock från själva matlagningsplatsen. Ett av degelfragmenten påträffades i graven A211.
Frågan är om man faktiskt har ägnat sig åt gjuteriverksamhet på matlagningsplatsen? Det förefaller direkt olämpligt, då bronsgjutning släpper
ut många och mycket gifta gaser och ämnen. Möjligen har aktiviteterna
inte utförts samtidigt.
Det lilla blecket från graven i skärvstenshögen A10 är med största sannolikt nedlagt som en gravgåva till den döda kvinnan, men vad det egentligen
varit från början är inte möjligt att uttala sig om. Gåvan har förmodligen
haft sin betydelse i att man i graven nedlagt ett stycke metall, det var inte så
viktigt vad det var. En bit, ett fragment, av ett föremål ﬁck representera det
hela föremålet, kanske rent av den funktion det haft och den verksamhet
ägaren bedrivit. Detta gäller förmodligen fragmentet i A10, men också den
fragmentariska kniven i graven A500 under stensättningen A211.
Nedan följer en genomgång av fynden av brons och andra kopparlegeringar som har mest information att ge i samband med bronsålderslämningen. Fynden av pincetter i två gravar under stensättningen A211 är naturligtvis särskilt intressanta, liksom den kraftigt skadade knivseggen från
samma område. En noggrann utredning om prylar och sylar visade sig också vara nödvändig. Även spiralhuvudnålen har givit ny kunskap och det lilla föremålet med gjuttappen har överraskande paralleller med Hågahögen.
2.6.1.1 Bronserna i gravar under stensättningen A211

2.6.1.1.1 Pincetterna. I två av gravarna påträffades vardera en pincett (ﬁgur
28 a-c). Den första var av en långsmal modell med svagt utåtsvängda sidor
(F1605). Pincetten var 35 millimeter lång och utifrån rekonstruktionen kan
man anta att eggens bredd har varit cirka 15 millimeter. Den andra pincetten var kortare, 30 millimeter lång (F1606). Den hade däremot samma
bredd, 15 millimeter. Ingen av pincetterna var dekorerad, möjligen kan det
ha funnits dekor på den nedre delen av F1605.
Baudous typindelning av pincetterna är inte särskilt detaljerad. I princip
har han identiﬁerat åtta typer, förutom den avvikande s. k. Hallstatt-typen,
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som uppträder i nordisk period VI (1960:39ff). De båda pincetterna från
Nibble, måste trots avsevärda olikheter föras till Baudous första grupp XII
A: odekorerade pincetter, eftersom de inte uppvisar några spår av dekor.
Den långa smala pincetten bör kunna dateras till period IV och hör då
hemma i Baudous typsystem. Emellertid ﬁnner vi de mest närliggande parallellerna till den korta, breda pincetten under äldre bronsålder.
I Oldeberg (1974) ﬁnns åtta stycken mer eller mindre likartade pincetter. Sex av dessa kommer från Skåne, en från Småland och en från Öland.
Två av pincetterna är särskilt lika den från Nibble. Den ena pincetten kommer från ett höggravfält mellan Ramlösa brunn och Raus by (Oldeberg
1974:44; nr 290:III, sekundärbegravning 9). I graven fanns dessutom en
dubbelknapp i brons och en avbruten kniv eller modiﬁerad sickel. Graven är
daterad till övergången mellan period III och IV (1974:44). Den andra pincetten kommer från någonstans i Skåne, men saknar närmare fyndort. Dateringen är enligt Oldeberg dock äldre bronsålder (1974:158; nr 1145).
Den lilla gruppen av pincetter bildar en typ med tydlig förankring i äldre bronsålder och då sannolikt period III. En av pincetterna påträffas i en
grav som daterats till övergången mellan period III och IV, något som antyder att typen möjligen kan sträcka sig in i den senare perioden. Man kan
inte heller utesluta att föremål använts under lång tid och att typen egentligen hör hemma i period III, men av och till kan förekomma i period IV. Pincetten i Nibblegraven har påträffats i en av de kremationer som 14C-daterats
till period IV (940-890 f. Kr.) och skulle i så fall kunna vara ett exempel på
långvarig brukningstid.
När det gäller den lite större pincetten ﬁnner vi de ﬂesta av dess paralleller under yngre bronsålder. Baudou menar att de odekorerade pincetterna
har funnits under hela den yngre bronsåldern, men att de blir ovanligare under period V (1960:40). Typindelningen är dock lite otydlig, det är uppenbart att man också måste ta hänsyn till formen på pincetterna och det ﬁnns
ﬂera av de dekorerade exemplaren som liknar vår pincett från Nibble. Den
relativt smala pincetten med raka till svagt utåtbuktande sidor bör närmast
placeras i period IV. Det ﬁnns få exempel i Baudous bok, men bland ﬁgurerna i slutet av boken redovisas ﬂera pincetter som ser ut som F1605 i Nibble.
Tyvärr är det näst intill omöjligt att utröna varifrån dessa kommer, men dateringsmässigt rör det sig om period IV (Baudou 1960:Taf. XXII-XXIII).
En annan källa som kan uppvisa ett ﬂertal odekorerade pincetter från
svenskt område är den digitala Tillväxten som SHM har gjorts tillgänglig
på Internet. Där ﬁnns ett ﬂertal pincetter som verkar vara nyfynd sedan
Baudous sammanställning som visar ytterst få fynd av pincetter från området norr om Skåne. Baudou redovisar i sina kartor över pincetter sex stycken på Gotland, fyra från Västergötland och två från Mälardalen (1960:2526). I Tillväxten ﬁnns ett större antal pincetter från detta område och ett
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Figur 28. a) Pincetten från grav A129329 (F1605) efter konservering. b)
Ett rekonstruktionsförslag för pincetten F1605. Rekonstruktionen
gjord i Photoshop utifrån foto av orginalföremålet. c) Pincetten från
grav A129360 (F1606) efter konservering.
Figure 28. a) The pincer from burial A129329 (F1605) after conservation. b) Suggested reconstruction for pincer F1605. The reconstruction
is created in Photoshop based on a photograph of the original artefact.
c) The pincer from burial A129360 (F1606) after conservation.

ﬂertal pincetter på Gotland, alla odekorerade eller med endast diminutivt
mönster längst upp vid fjädringsanordningen. Period IV verkar vara den period då de ﬂesta av dessa har tillverkats. En så påtaglig förekomst av odekorerade pincetter på Gotland kanske antyder en geograﬁsk, snarare än en
kronologisk aspekt på förekomsten. Båda pincetterna från Nibble verkar
kunna dateras till period IV trots att den mindre hör till en tidigare typ. Intressant är att den kemiska analysen av kopparlegeringarnas sammansättning visar att båda pincetterna i princip är tillverkade av identiskt material
(Artursson m. ﬂ. In press).
De fynd som är tillgängliga i den digitala versionen av Tillväxten utgör
endast en del av de beﬁntliga fynden. För Uppland redovisas enbart en (!)
pincett; en av de två från Hågahögen. Två pincetter som är av särskilt intresse för Nibble är de som kom fram vid undersökningarna i Ål, Vårfrukyrka socken (Magnusson 1973; Oldeberg 1974:372f, nr 2860). Dessa
ﬁnns inte med i Tillväxten. Som redan tidigare påpekats ﬁnns det inte bara
en geograﬁsk koppling mellan platserna utan också en mycket påtaglig
gravfältsmorfologisk likhet som är betydelsefull för förståelsen av denna
typ av platser, sådana de framträder i Mälardalen. De två pincetterna är
mycket olika varandra och kommer från två olika anläggningar. Den ena,
med smala skänklar och breda läppar, är dekorerad med längsgående linjer.
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Den andra är en enklare typ, odekorerad och med raka skänklar och smala läppar (Oldeberg 1974:372). Dateringen av de båda gravarna bygger helt
på föremålen. Den enkla odekorerade pincetten hittades tillsammans med
en rakkniv med hästhuvud och dateras till period III (Magnusson 1973:7).
Den svängda pincetten placeras i mellersta bronsålder (a.a.), så en någotsånär samtida nedläggning är fullt möjlig. Däremot är fynden något äldre än
pincetterna från Nibble.
Susanne Thedéen har i sin avhandling deﬁnierat vad hon kallar rakknivsuppsättningar (2004:119f). Dessa ska bestå av rakkniv, pincett, dubbelknapp, dolk eller knivblad och ibland kan också syl eller nål förekomma. Hon hänför också gravar som innehåller minst två av ovan nämnda
föremål till rakknivsuppsättningarna – även sådana som saknar rakkniv
(2004:119). I enlighet med denna tolkning skulle fynden i Nibblegraven
kunna räknas som rakknivsuppsättningar. Problemet är att de tre fynden
(pincett 1 och 2, samt krumkniven, se nedan) inte kommer i samma gravnedläggelse. Man skulle också kunna anta en friare tolkning än den Thedéen har föreslagit, genom att acceptera att en av dessa föremålstyper räcker.
Som representant för en speciell uppsättning föremål, skulle till exempel en
pincett kunna hänvisa till att personen haft en speciell ställning i samhället, innehaft ett särskilt ämbete. Kristian Kristiansen och Thomas B. Larsson menar att rakkniv och pincett är insignier för en religiös ledarﬁgur,
den sakrala av samhällets två ledare, den andre är krigaren (Kristiansen &
Larsson 2005:271ff). Om personer som gravlagts med ett eller ﬂera föremål ur rakknivsuppsättningen haft en speciell funktion är det rimligt att
de i gravarna nedlagda föremålen representerar en komplett uppsättning.
Om endast ett bronsföremål har lagts ned, kan det bero på att personen
ifråga bara haft ett metallföremål. Övriga kan ha varit gjorda av andra
material som förmultnat. I en av gravarna i A211 fanns några ﬂintor. Dessa kan mycket väl ha utgjort delar av en ”rakknivsuppsättning” utan bronser.
Intressant i sammanhanget är den omständigheten, som Thedéen påvisar
i sin avhandling, att påfallande många av de döda med rakknivsuppsättningar har haft en späd konstitution (2004:121f). Osteologen Edv. Claesson,
som bedömde benen från Hågahögen, hävdade att inget motsade att benen
kom från en kvinna (Almgren 1905:31). Thedéen visar att sex av tio osteologiskt könsbedömda individer med koppling till rakknivsuppsättningar
kommer från kvinnor (2004:120). I Nibble har Agneta Ohlsson noterat för
den ena av pincettgravarna (A129329; F1605) att personen är spensligt
byggd och Ohlsson har angivit bedömningen: ”Kvinna?” (Artursson m. ﬂ.
In press). Oavsett om det rört sig om en man eller kvinna har personen haft
en späd konstitution. Thedéen lägger fram hypotesen att det kan ha funnits
ett drag av androgynitet hos dessa individer (2004:121f).
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Goldhahn har nyligen föreslagit att dessa personer har haft en särskild
funktion i samhället. Han kallar dem för rituella specialister (Goldhahn
2009:58ff och där citerade källor) Uppsättningen av föremål talar för att
det är personer med funktioner som liknar det som inom antropologin kallas för ”shamaner”. Före honom har både Kristina Jennbert och Susanne
Thedéen fört fram denna idé (Jennbert 1992: 100; Thedéen 2004:118). Begreppet shaman har hämtats från tungusierna i västra Sibirien, men anger
en över hela världen – och genom historien – allmänt förekommande företeelse i form av en deltidsspecialist på magi och helande (Bowie 2006:175).
Ofta var de kunniga i allehanda magiska och övernaturliga ämnen, de verkade mot svart magi och förbannelser, de helade och hjälpte skadade och
sjuka. De kunde också – då det var påkallat – bege sig till andra världar,
kanske för att avlägsna en förbannelse eller slåss mot onda andar. I övrigt
fungerade de som vanliga samhällsmedborgare, verkade som bönder eller
boskapsskötare, som alla andra. Det var bara i sin roll som ”shaman” som
de stod ut mot resten av befolkningen. Vissa av dessa ”shamaner” kunde
skaffa sig gott rykte som duktiga och kunniga inom många områden, andra
hade mindre krafter och begränsat rykte (Steadman 2009:57ff).
Kanske motsvaras dessa ryktbara personer av Goldhahns brons-/
stensmed (2007). Rollen som smed kunde mycket väl innehålla också rent
magiska funktioner. Kanske var det dessa personer som begravdes i stensättningar som A211.
2.6.1.1.2 Krumkniven. I graven A500 som låg under stensättningen A211,
påträffades ett litet stycke brons, av allt att döma en del av ett eggverktyg
(F1607). Biten var mycket hårt åtgången av erosion, men det är också högst
sannolikt att föremålet redan under bronsålder hade åldrats och gått sönder.
Det var 35 millimeter långt och som mest 11 millimeter brett. Tjockleken varierade mellan 1-2 millimeter. Längs den ena ﬂatsidan kunde man före konserveringen se en svag åsrygg och i den ena änden förefaller biten ha övergått
till en slags tånge. Tolkningen av föremålet måste bli att det rör sig om någon
slags kniv (ﬁgur 10). Den svaga åsryggen beskrev en svagt böjd linje och vid
en jämförelse med knivar från bronsåldern kan man ganska säkert identiﬁera föremålet som en del av en kniv med böjt blad och konkav egg.
Typen är vanlig och omnämns av Oldeberg (1974) som antingen ”Bronzerahmengriffmesser” i de fall där skaftet är genombrutet eller helt enkelt
som ”Bronzemesser” när kniven är utrustad med en tånge. Egentligen borde
det vara det krumma bladet med den konkava eggen som fungerar deﬁnierande (se ﬁgur 10). Formen antyder en speciell funktion och därför föreslås
att dessa knivar namnges efter formen, dvs. krumkniv. I ﬁgur 10 har kniven
från Nibble jämförts med ett motsvarande fynd från Ål i Vårfrukyrka socken.
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Typen förekommer regelbundet i äldre bronsålderns gravar och förefaller ha varit särskilt allmän under period II och III, men har förekommit in
i period IV (Larsson 1986:44f). Enligt 14C-dateringen av graven i Nibble
bör kniven ha lagts i jorden kring 1400-1305 f. Kr. Såvitt jag kunnat utröna av Oldebergs sammanställning ﬁnns i Sverige 128 stycken knivar, hela
eller i delar (1974). Några ytterligare fragment ﬁnns också som möjligen
kan höra till denna typ. Thomas B Larsson redovisar 147 stycken i sin avhandling (1986:44). Av Oldebergs 128 exemplar ﬁnns 70 stycken i Skåne,
14 i Halland, 9 i Småland, 5 på Öland och 10 på Gotland. Längre upp i Sverige blir typen mer ovanlig: 3 stycken i Östergötland, 5 i Västergötland, 1 i
Bohuslän, 2 i Uppland. Ytterligare 10 stycken ﬁnns som helt saknar lokalisering (uppgifter ur Oldeberg 1974). En krumkniv har påträffats i den centrala stensättningen i Odensala prästgård (Olausson 1995:69f). På samma
sätt som i Nibble fanns där, i den södra delen, ﬂera äldre gravar och i en av
dessa framkom fragment av krumknivar, varav en i det närmaste komplett.
Den har typdaterats till period III, men harts från gravanläggningen har
14
C-daterats till period V-VI (1995:69).
Det ﬁnns alltså två typer av krumknivar, dels en typ med ett genombrutet skaft, dels en med tånge, troligen ursprungligen försedd med trä-, beneller hornhandtag. Någon funktionell skillnad verkar utformningen av
skaftet inte ha haft, skillnaden kan helt enkelt bero på en fråga om tycke
och smak, en modefråga.
Knivtypen förekommer påfallande ofta i gravsammanhang och då inte
sällan i samband med toalettartiklar som rakkniv och pincett. I Skåne saknar endast 15 av de gravfunna knivarna sällskap av toalettartiklar mot de
25 stycken som har påträffats med rakkniv och/eller pincett.
Knivarna är relativt små och har möjligen i första hand inte använts som
verktyg med mer vardaglig funktion (Larsson 1986:44). Det är också anmärkningsvärt – även om ingen verkar ha reﬂekterat över detta tidigare –
att knivarna har böjda blad och att eggen sitter på insidan, att den är konkav. Detta antyder att det rör sig om en kniv med speciell funktion. Men
vad kan den ha använts till? Har kniven hört till rakknivsuppsättningen, en
rakkniv och en pincett, ibland en nål (tatueringsnål?) och en krumkniv. Har
kniven också något med kroppsvård att göra? Ett exempel från vår tid på
en med döden förknippad användning av rakning är den viktiga och åldriga traditionen inom hinduismen där de sörjande rakar av sitt hår som en del
i ritualen under själva begängelseceremonien vid kremationsbålet (Ghimire
& Ghimire 1998). Tabun och ritualer kring hår är för övrigt en mycket
spridd företeelse.
Eller är det fråga om mer rituella ingrepp, till exempel omskärelse? Knivens svagt konkava egg skulle passa till detta. Eller varför inte kastrering?
En intressant tanke är annars att den skulle kunna komplettera rakkniven,
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då det ena redskapet har en konkav egg och det andra en konvex, två aningen olika universalredsakap.
2.6.1.2 Prylen

På det västra impedimentet, mitt emellan de två skärvstenshögarna/gravarna A20 och A21 påträffades en pryl av brons (F999, se ﬁgur 29). Fyndet
gjordes vid den yttäckande avsökningen med metalldetektor. Vid efterföljande undersökning visade det sig att prylen påträffats exakt på platsen för
ett av stolphålen som ingick i hus M. Huset har tolkats som kulthus. Prylen
var 102 millimeter lång (dock har ett par millimeter av spetsen lossnat) och
10 millimeter bred. Tvärsnittet var runt både i den bakre ”tången” och i
spetsen. Mitt på fanns en utvidgning där det bredaste partiet bildade ett par
motstående spetsar. På vardera ﬂatsidan fanns en intryckt yta med formen
av ett ruter-tecken. Hela prylen var något böjd.
Oldeberg (1974) redovisar 18 stycken prylar av samma typ (se ﬁgur 29).
Till dessa skall läggas en nål av ben som påträffats på Ryssgärdet (Amaya
2008:264). Storlek, form och även utvidgningen på mitten gör att jag skulle betrakta den som tillhörig gruppen av ”nibbleprylar”. Sammanlagt ﬁnns
det alltså 20 prylar. En av prylarna har endast svaga likheter med de övriga (Oldeberg 1974, nr 1587) och skulle lika gärna kunnat uteslutas. Efter
noggrann avvägning har jag ändå beslutat att ta med den. Här rör det sig
om en modell som kanske närmast ska beskrivas som slankt spolformad,
men det utvidgade partiet på mitten ansluter prylen till de övriga.
Den geograﬁska spridningen sammanfaller med en slags allmän spridning av bronser i södra Sverige. Fem prylar från Skåne, en från vardera Halland, Småland och Öland. På Gotland har man funnit fyra stycken, i Östergötland två, liksom i Västergötland. Från Uppland ﬁnns nu tre stycken
prylar, varav två av brons. Intressant nog hittades den andra bronsprylen i
Simtuna, endast någon mil norr om Nibble. En pryl saknar helt uppgifter
om geograﬁsk proveniens.
Det ﬁnns en variation bland prylarna som visar att den bakre delen av
prylen, själva skaftet, kan ha olika utformning. Prylarna kan delas upp i två
grupper beroende på om de har en kort (A) eller lång (B) tånge. De centrerar kring en längd runt 80 millimeter respektive strax över 100 millimeter.
Ett par kortare prylar ﬁnns också – 50 respektive 65 millimeter långa. Bredden har ingen tydlig uppdelning, den förefaller snarare följa prylens längd.
Det är inte möjligt att avgöra om det ﬁnns någon funktionell förklaring till
prylarnas olika längd, men möjligen kan storleken vara beroende av brukarens händer, ju större händer desto större pryl.
Längden på prylarna varierar mellan 50 millimeter och 125 millimeter.
Tre av prylarna är avbrutna och kan inte tas med i detta sammanhang.
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Bredden på det tillplattade mittpartiet varierar mellan 4 millimeter och upp
till 12 millimeter.
Prylarna kan också delas upp i tre grupper utifrån tvärsnittet på tången.
De kan ha ett rektangulärt tvärsnitt, ett runt och ett platt tvärsnitt. Det
framgår inte av Oldeberg om alla prylar är böjda eller om några är raka.
Det är dock troligt att om de vore böjda skulle det kommenteras i varje enskilt fall. Som det nu är kan tre stycken bestämmas som böjda, förutom
Nibbleprylen.
Av de 20 prylarna inklusive den från Nibble har nio påträffats i gravsammanhang, nio är lösfynd och en är ett depå- eller offerfynd. Nibbleprylen
kommer från ett kulthus, hus M, som har ett mycket nära samband med en
stensättning/grav A250 . Lösfynden kan förmodas vara antingen gravfynd
eller boplatsfynd, men ett eller annat depåfynd kan också ﬁnnas bland dem.
Gravfynden ﬁnns tillsammans med gravgåvor som antyder både manliga
och kvinnliga begravningar. Bland de övriga föremålen märks bältesplattor
och halskragar, tutuli och armringar som främst kan betraktas som kvinnliga och rakknivar, spjutspetsar och pilspetsar som vanligen förs till den
manliga sfären (se dock Thedéen 2004:120). Möjligen har prylen haft en
funktion i någon form av hantverk som både män och kvinnor varit delaktiga i. Troligen kan den ha använts vid läderarbeten.
Dateringen på de prylar som har kunnat förses med en sådan, hamnar
med ett undantag i period I och II av bronsåldern. En pryl sägs vara funnen
tillsammans med föremål av senneolitisk karaktär. Emellertid torde det vara
fullt möjligt att räkna med att dessa föremål likaväl kan höra hemma i äldre bronsålder. En 14C-datering från förundersökningen på Nibble, alldeles i
närheten av prylfyndet, har gett en datering till 1610-1430 f. Kr., d v s bronsålderns period IB och period II (Larsson & Seiler 2005:64). Ytterligare två
dateringar i närheten kommer från anläggningar undersökta vid slutundersökningen. De har daterats till äldre bronsålder (1610-1520 f. Kr., respektive 1495-1410 f. Kr.).
Efter period II förfaller prylmodellen att försvinna. Det ﬁnns i övrigt ytterst få prylar i andra modeller överhuvudtaget, men om dessa har med läderarbeten att göra är det inte troligt att föremålstypen skulle försvinna
helt. Möjligen har redskapen i fortsättningen – liksom de säkert har gjort tidigare – tillverkats av ben eller horn.
Emellertid är ﬂera av prylarna funna i sammanhang där överdådigheten
av brons är det som är kännetecknande för fyndet, ta till exempel depå/
offerfyndet från Torpa i Jönköping eller det rika gravfyndet från Norrvidinge i Skåne (Oldeberg 1974, nr 551, 1790). En direkt parallell till Nibbleprylen ﬁnns också från en bronsåldersgrav i Oberwerschen, Landkreis
Weißenfels i Tyskland (Genz & Schwarz 2008:164). Förutom denna pryl
ﬁnns där en kortare pryl/syl samt två dräktnålar. Fyndet är tolkat som en
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Figur 29. Sammanställning av de från Sverige kända prylarna av ”Nibbletyp”. Numreringen hänvisar till Oldeberg 1974. Prylen från Nibble syns avbildad som nummer 4
från vänster i den undre raden.
Figure 29. Collection of the known “Nibble-type” awls from Sweden. The numbering
refers to Oldeberg 1974. The awl from Nibble is number 4 from left in the bottom row.

hantverkares gra. Utöver prylarna ﬁnns också två dräktnålar som mycket
väl skulle kunna fungera som prylar. Detta fyndsammanhang visar att det
kan vara svårt att avgöra om prylar är dräktnålar eller om dräktnålarna är
prylar. Det visar dock att trots sin diskreta framtoning förekommer de i
högreståndsmiljöer.
Mannen från Trindhøj i Danmark hade en överdådig hövdingautrustning med svärd och dubbelknappar, spännen och pincett samt en pryl/syl av
näst intill exakt samma utformning som Nibbleprylen (Glob 1970:67). Förekomsten av en krumkniv antyder att mannen kan ha haft en rituell funktion i samhället. I Borum Eshøj hade den yngre mannen med sig en nål eller syl i graven, också här med i övrigt rika gravgåvor (1970:30). Placeringen av nålen – som framgår av avbildningen av gravläggningen, där nålen
sitter instucken i tyget – talar här främst om en dräktnål. Placeringen kunde i och för sig också fungera som ett enkelt och praktiskt sätt att förvara
nålen. Prylarnas förekomst i rika gravar och i kultiska sammanhang antyder att även de tillhört shamanernas ”rakknivsuppsättningarsenal.
2.6.1.3 Spiralhuvudnålen

Nålen (F777) som kom i en brandgrav, A230, är av Baudous typ C1; spiralhuvudnål med insvängt skaft (Baudou 1960:80f). Nålen är 34 millimeter
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lång, tillverkad av en ten/tråd med 2 millimeter tvärsnitt. Den avslutas i ena
änden av en liten spiral med två varv. Tenen är avsmalnande inåt centrum.
Dess skaft är avbrutet och endast bevarat några centimeter. Nålen från
Nibble var kraftigt eroderad, men hade ett fyrkantigt tvärsnitt i spiraltråden och ett rundat i skaftet. Tråden i själva spiralen är alltid fyrkantig på
den här typen av nålar. Vanligtvis har nålarnas skaft ett runt tvärsnitt, men
ibland har också de ett fyrkantigt tvärsnitt (1960:80). Två typer av nålar förekommer, dels en mindre nål, till vilken Nibblenålen ska räknas och en
större, med ﬂera varv spirallindning.
Dateringen av typen ligger huvudsakligen i period IV och V utifrån daterbara fynd på Jylland. Från Danmark känner man 50 nålar av denna typ
varav 30 påträffats på Jylland. I Sverige kände man 1960 fem nålar (1960:80).
De svenska nålarna har inte påträffats under sådana omständigheter att de
kunnat dateras. Det ﬁnns emellertid ett antal större nålar som daterats till
järnålderns första period (1960:81) 14C-dateringen till 770-540 f. Kr. av graven vid Nibble hamnar i period V och VI. Detta stämmer då ganska väl med
typdateringen av nålen och med övriga gravar på område F.
2.6.1.3 Gjuttappen med vidhängande föremålsfragment

På boplatsytan, strax söder om skärvstenshögen A10 påträffades med hjälp
av metalldetektor en gjuttapp av brons. En del av det föremål som gjutits
satt kvar vid tappen, men hade brutits av cirka 4 centimeter nedanför tappen. Föremålet hade en tenform med runt tvärsnitt, cirka 2 centimeter
långt. Därefter breddades föremålet något och en markerad åsrygg fanns på
den ena sidan. Undertill var föremålet platt. Längs ena sidan löpte ett svagt
streck, möjligen kan detta vara någon form av dekor.
De föremål som mest liknar på föremålet är tre hängen i Hågahögen
(Almgren 1905:28f). Ett avbrutet hänge som benämns fragment är det som
mest liknar på Nibbleföremålet (ﬁgur 25 i Almgren 1905:28). Funktionen
för hänget är okänd, men hågagraven ger en god datering av föremålet till
period IV. Kopplingen till en sådan prestigemiljö som Håga är också intressant.
2.6.1.4 Bronsföremålen och den lokala produktionen

Bronshantverk och bronsgjutning har skett regelbundet på de ﬂesta, kända
bronsålderstida boplatserna i Mälardalen. Den mest kända bronsgjutningsplatsen torde Skälby i Vårfrukyrka socken strax norr om Enköping utgöra
(Oldeberg 1960). Skälby ligger enbart några kilometer öster om Nibble och
det är förmodligen så att en del av de bronser som konsumerades där har
tillverkats i Skälby. Gjutformar har visserligen hittats vid Nibble – som på
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många andra bronsåldersboplatser – men det har då rört sig om mindre,
enkla vardagsföremål. I Skälby fanns gjutformsrester efter både vapen som
svärd och spjut samt prydnadsföremål som nålar, spännen och bältelplattor. Platsen har daterats till yngre bronsålder och några av gjutformarna för
skivhuvudnålar (1960:19), kunde dateras till bronsålderns period V-VI och
är i stort samtida med en av huvudfaserna vid Nibble.
Av detta kan man dra slutsatsen att bronsgjutning och metallhantverk
förekom i mindre skala på alla – eller i alla fall på de ﬂesta – boplatser. I enskilda fall har hantverket antagit mer omfattande proportioner och det är
troligt att gjuteriverksamheten bedrivits genom vandrande smeder, som likt
senare tiders knallar och knivslipare reste runt i bygderna och göt föremål
på beställning. Det är komplicerat att gjuta brons och kräver goda kunskaper även när det gäller små föremål. Därför får man förmoda att detta sköttes av specialister. Däremot behöver dessa inte ha kommit från avlägsna
platser utan boplatser som Skälby visar att kunnandet och tekniken funnits
på nära håll. Flera av föremålen som påträffats i Nibble har påfallande lika
kemisk sammansättning (Artursson m. ﬂ. In press). Det beror säkert till delar på att de har tillverkats med en speciﬁk funktion i sinnet, men det kan
också bero på att de har tillverkats av samma person, eller i alla fall samma
”verkstad”. Tyvärr är de kemiska analyserna av skälbymaterialet få och
knapphändigt redovisade (Oldeberg 1960:41). Tillsvidare är det alltså inte
möjligt att avgöra om det är från verkstaden i Skälby bronserna i Nibble
kommer.

2.6.2 Keramiken
Totalt fann man nästan 12 kg keramik fördelad på över 3600 skärvor (Artursson m. ﬂ., kap 13). Huvudsakligen kom keramiken från gravar och
kultplats på område E, men den förekom spridd över hela ytan och särskilt
då på de två övriga impedimenten D och F. Huvuddelen av keramiken kan
dateras till yngre bronsålder, särskilt period V och VI. Bland typerna var
kärl med inåtböjd mynning och rabbad yta vanligast, men där fanns också skålar och miniatyrkärl, ofta med slät ytbehandling. Ibland var keramiken dekorerad. Det fanns också ett mindre inslag av järnålderskeramik
som troligen kommer från den folkvandringstida bosättningen på område
C.
Den vanligaste kärlformen var tunnformade kärl med svagt inåtböjd
mynning (se ﬁgur 30). I övrigt dominerades keramiken i Nibble av små och
medelstora kärl med relativt likartat formspråk. De små kärlen i form av
koppar och skålar var ofta glättade eller polerade. En tredjedel av kärlen
från Nibble var rabbade och 103 skärvor av polerat gods påträffades, nästan uteslutande i rituella kontexter. Samtliga koppar kan kopplas till rituel168
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Figur 30. Exempel på kärlformer funna i Nibble. Gruppen till vänster utgörs av kärl
med inåtböjd mynning och gruppen till höger består av små och medelstora kärl med
enhetliga former (efter Artursson m. ﬂ. In press).
Figure 30. Examples of vessel shapes found in Nibble. The left-hand group consists of
vessels with an inverted rim and the right-hand group of small and middle-sized vessels
with uniform shapes (after Artursson et al. In press).

la kontexter. En skärva med en hänkel påträffades i graven A211 och bar
tydliga spår av sintring. Den bör ha utsatts för temperaturer överstigande
1000° C och det är sannolikt att den varit med på ett kremeringsbål.
Bland keramiken fanns ett relativt stort inslag av silkeramik. Skärvorna
kommer från nio olika kärl och de påträffades huvudsakligen inom område E6. Inom den ytan fanns ﬂera omfattande kokgropar som har identiﬁerats som en av matlagningsstationerna inom område E. Dock låg den avskild från de övriga. En 14C -datering förlägger aktiviteterna till samma tid
som övriga matlagningsstationer (Artursson m. ﬂ. In press). Silkeramiken
anses numer kunna knytas till introduktionen av skalkorn, som kräver ångkokning för att kunna användas (a.a.).
Efter en okulär besiktning kunde man avgöra att den övervägande delen
av keramiken tillverkats av en lera med naturlig magring, det vill säga man
har inte tillsatt någon magring. Näst vanligast var magring med krossad
bergart. Förmodligen har den insamlats lokalt och krossats efter skörbränning. Keramiken som kommer från rituella kontexter har generellt mindre
magringskorn än genomsnittet (Artursson m. ﬂ. In press).
Den dekorerade keramiken bestod av 125 skärvor från 16 identiﬁerade
kärl. Bland dekortyperna fanns horisontella och vertikala linjer, punkt- och
cirkelintryck, knopp- och gropdekor samt ﬁngerintryck på mynningen. Liksom den mindre ﬁnkeramiken förekommer den dekorerade huvudsakligen i
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rituella sammanhang, delvis beroende på att dekoren ofta ﬁnns på den mindre keramiken.
För att kunna få en uppfattning om keramikens användningsområden
har ett 50-tal lipidanalyser utförts på keramikskärvornas insidor. Resultaten visar att användningsområdena var varierade (Artursson m. ﬂ. In press).
Det fanns spår efter både animaliska och vegetabiliska fetter, men också av
tjära. Man har också kunnat visa att vissa av kärlen har använts till kokning. Lite drygt 35% av de analyserade skärvorna saknade helt lipider. Dessa kan ha använts för lagring av vatten eller torra vegetabilier som säd. Den
tydliga övervikten för små och medelstora kärl, den höga andelen skärvor
från ﬁnkärl och dekorerade kärl styrker denna slutsats. Många av kärlen i
Nibble har medvetet krossats i samband med kultiska aktiviter, något som
platsen har gemensamt med andra rituella platser, till exempel Ringeby i
Östergötland (Kaliff 2007:114).

2.6.3 Övriga fynd
2.6.3.1 Stenmaterial

En hel del föremål av sten påträffades vid undersökningen, men all sten är
inte samma sak. Olika typer av sten har olika användningsområde och de
typer av föremål som tillverkats av olika sorters sten hänger ihop med stenens olika egenskaper. Föremålen av kvarts till exempel är ofta mycket små
och används huvudsakligen för att tillverka skärande eggredskap eller skrapor för omedelbar användning. Föremål av bergart har ofta helt andra funktioner; malning, krossning eller glättning (av keramik). Skiffer används ofta
till mindre föremål som pilar, ringar och brynen. Sandsten används också
till liknande funktioner, särskilt lämplig är den för slipstenar och brynen.
Den största andelen – både vad gäller antal och vikt – utgjordes av olika
bergartsföremål. Det framkom 109 redskap med en sammanlagd vikt av 86
kg (Artursson m. ﬂ. In press). Bland de vanligare fynden fanns bland annat
50 löpare, hela eller i delar, samt 4 underliggare i mer eller mindre komplett
form. I tillägg till dessa kan föras ”altarstenen” i Hus F, som till dels fungerat som underliggare. Hälften av löparna påträffades i samband med matlagningsstationerna och i gravarna. Ett kultiskt samband går inte att utesluta. Ett speciellt föremål var en mortelstöt som påträffades i en avfallskontext knuten till matlagningsområdet E2. I övrigt fanns tre glättstenar och
sex knackstenar av bergart i området. En 36 kg tung slipsten av bergart påträffades fragmenterad i en av de äldre gravarna i A211. En sten med ränna
(”steingeräte mit Rille”) påträffades inne i hus I. Denna typ av föremål har
osäker funktion, men det har föreslagits att de kan ha med metallhantering
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att göra (för att krossa malm o dy), men också att de kan ha använts för att
krossa ben (Kaliff 1997:75ff).
Av sandsten fanns knappt ett kilo och skiffer enbart ett par hekto. De
ﬂesta fynden av skiffer var brynen, men en väl tillformad ring framkom i en
bengömma. Flinta var synnerligen ovanligt, representerat av 27 föremål
med en sammanlagd vikt av 50 gram. Bland ﬂintfynden fanns tre pilspetsar
med urnupen bas. Två av dem kom i graven A230 och den tredje i det stora
stolphålet invid hus H.
Det vanligaste materialet var kvartsen. Det påträffades 264 föremål med
en sammanlagd vikt av 5,3 kg. Främst utgjordes dessa av avslag, men också bearbetade fynd förekom. Två skrapor var de enda egentliga verktygstyperna, men ett inslag av bearbetade avslag kan ha haft en för oss okänd
funktion. Splitter som påträffades visar på tillverkning/slagning på plats. I
tillägg till dessa fynd fanns 46 kärnor. De ﬂesta av kvartsbitarna kommer
från två speciﬁka områden, dels de centrala och östra delarna av område D1
och dels från området kring graven A211. I båda sammanhangen förefaller
den kultiska aspekten vara framträdande. Att slå och sprida kvarts över
gravar är inget ovanligt, det ﬁnns många exempel på detta (Westman 1998;
Carlie 1999, Goldhahn 2007:204ff). En intressant detalj kring stenarnas
spridning i förhållande till A211 och området kring denna, är att det ﬁnns
tecken på en uppdelning beroende på vilken typ av sten det rör sig om. Väster om graven och utanför hus H påträffades nästan enbart bergartsföremål/avslag, i graven och öster om denna fanns rikligt med avslag (Artursson m. ﬂ. In press).
2.6.3.2 Benmaterial

Så gott som hela benmaterialet från Nibble var bränt. Runt 5 kg brända
ben mot 220 g obrända ben är anmärkningsvärda siffror (Artursson m. ﬂ.
In press). Normalt är de obrända benen större – och därmed tyngre – än
brända ben. Obrända ben förekommer dock vanligast (under bronsålder) i
boplatssammanhang. En annan orsak till att obrända ben är ovanliga från
så långt tillbaka i tiden har naturligtvis med förmultningen att göra. I ytliga lägen försvinner det obrända materialet snabbt och efter 3000 år återstår endast fragment, om ens det. I boplatsmaterial kan bevaringsförhållandena i djupare anläggningar med fuktigare miljö bevara ben länge. Ett
par av de obrända benen kom från den meterdjupa avfallsgropen söder om
hus H. Fynd av obrända ben gjordes och också i botten av skärvstenshögen A10. De obrända benen kom i huvudsak från ko, men enstaka ben
från svin och häst fanns också. Emellertid torde det endast vara de ben
som kom i ovan nämnda kontexter som kan anses vara säkert bronsålderstida.
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Bland de brända benen var människa överlägset vanligast. Därefter följde ben av får/get, som också i de ﬂesta fallen påträffades på samma plats
som människobenen, det vill säga i gravar och andra kultiska miljöer. Hanteringen av får/getbenen är den samma som för människobenen. De förekommer rikligt, spridda över gravar och i kultiska sammanhang. De har säkerligen utgjort matoffer, men det faktum att benen faktiskt bränts, inte
bara ”tillagats” ger indikationer på en betydligt mer rituell funktion. Både
människo- och får/getben förekommer på matlagningsplatsen och här är
offer trolig orsak, men djuren kan först också ha ingått i offermåltider.
Man undrar om det samma kan ha gällt människorna?
Människoben påträffades i 15 anläggningar och totalt har 16 individer
identiﬁerats. De utgjordes av fyra kvinnor och tre män, övriga är obestämda till kön. En ung individ har påträffats i materialet, men det har inte gått
att identiﬁera barn bland de gravlagda. I en grav fanns brända ben av hund,
uppenbarligen bilagda den döde som sällskap/följe.

2.7 Sammanfattning av kapitlet
Föregående text har översiktligt presenterat Nibble, som utgör grunden,
förutsättningarna och fundamentet för resonemanget i det följande.
Fornlämningen var belägen på nordsluttningen av ett större impediment
väster om Enköping och norr om lerslätten invid Mälaren. Gravarna med
tillhörande kultplats var belägna på tre kullar, delvis bestående av berg i
dagen och delvis av moränavlagringar. Terrängen var mycket blockrik och
detta hade man utnyttjat i konstruktionen av gravarna. Man hade dessutom ﬂyttat omkring blocken i ett slags försök att anpassa naturen efter särskilda önskemål eller förutsättningar. Mellan impedimenten fanns en
lerslätt som innehöll ﬂera hus från bronsålder och ett gårdsläge som daterades till folkvandringstid. Där fanns också en till skärvstenshög förklädd
grav. Lämningarna har i huvudsak daterats till bronsålder. De tidigaste 14Canalyserna pekar på en etablering av platsen kring 1600 f. Kr. (Artursson
m. ﬂ. In press). Huvuddelen av aktiviteterna på det centrala impedimentet
har dock inträffat under bronsålderns sista århundraden, även om en hel
del aktiviteter försiggått där även tidigare. Den centrala stensättningen
(A211) har anlagts ovanpå sex stycken äldre begravningar från perioden
1400-talet till 900-talet f. Kr. Stensättningen anlades någon gång efter 700
f. Kr.
Sammanlagt påträffades 16 begravningar. Åtta av dem fanns i den stora, centrala stensättningen på mittimpedimentet. En stensättning på det
västliga impedimentet hade anlagts intill en kultbyggnad, som tolkas som
ett hus för förvaring av den döde före kremering och begravning.
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Till den centrala stensättningen på det högsta, mittersta impedimentet
fanns också en kultplats, där ﬂera hus med rituell funktion påträffades. I
anslutning till dessa fanns också en omfattande matlagningsplats. Det mest
framträdande kulthuset hade en vägg och gavel som konstruerats med en
rad av syllstenar. Invid denna vägg var ett större stenblock placerat som förmodligen fungerat som altare i huset. I golvytan runt stenen fanns mycket
säd och brända ben av får och människa, något som antyder att malstenen
kan ha använts både till att mala säd och att krossa/mala brända ben.
Hällbilderna som påträffats var tydligt knutna till det centrala kultområdet på det största impedimentet. Där fanns ett ﬂertal skålgropsförekomster som tillsammans med stenhägnader omgärdade själva kultplatsen. Den
centrala stensättningen omgavs på norra och östra sidan av ﬂera stråk med
skålgropar. Två skeppsbilder fanns också i området, i den norra sluttningen
ned mot en sank dalgång. Ett stenblock med 53 skålgropar är särskilt intressant, då det har pallats upp på mindre stenar så att ett dovt ljud bildades då man slog på den.
Väster om gravarna och kultområdet på det centrala impedimentet fanns
en boplatsyta. Denna täckte ﬂera tusentals kvadratmeter och sträckte sig
utanför undersökningsområdet i söder. Fem hus fanns på platsen, varav ett
var från äldre bronsålder, två från yngre bronsålder, ett från förromersk
järnålder och ett från folkvandringstid. De två husen från yngre bronsålder
hade nära geograﬁsk och funktionell närhet till en skärvstenshög (A10),
som vid undersökning visade sig innehålla en begravning. I botten av skärvstenshögen fanns en spriallagd stensättning som antyder att högen snarare
har haft en kultisk funktion än en rent praktisk som ”sophög”.
För att kunna resonera kring kult och rituell praktik behöver Nibble förankras i det mellansvenska materialet. Detta skall ske i nästa kapitel där jag
närmare skärskådar 15 platser från södra Sverige som har liknande lämningar och någotsånär samtida dateringar som Nibble.
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3. JÄMFÖRANDE STUDIER
Under senare år har ﬂera platser med liknande lämningar och struktur som
Nibble undersökts, både vid exploateringsundersökningar och vid forskningsgrävningar. Men även tidigare har platser av samma karaktär undersökts till större eller mindre delar och deras egentliga betydelse kan först i
ljuset av senare grävningars – och främst Nibbles – resultat, förstås fullt
ut.
I följande kapitel ska jag presentera platser som på en eller ﬂera punkter
liknar Nibble och som också är daterade till bronsålder (huvudsakligen).
Tillsammans bildar de ett nätverk (ett rhizom) av kultplatser spridda över
södra Sverige. Främst kommer platserna från Mälardalen, men några platser från Östergötland, en från Värmland och en från Bohuslän samt en
skånsk plats har också inkluderats.

3.1 Vrå, Knivsta sn, Up
Boplatsen vid Vrå har påfallande många likheter med Nibble. Det som
egentligen skiljer är att de bevarade lämningarna efter kult i Nibble är mer
omfattande än i Vrå och boplatslämningarna i Vrå mer omfattande än de i
Nibble. Exploateringarnas karaktär skiljer sig också åt (vägbygge respektive husbyggnation) vilket fått till följd att Nibble endast till delar har berörts
av exploateringen, där en smal remsa av den norra delen av fornlämningen
undersökts, medan boplatsen i Vrå har blivit så gott som totalundersökt
(Göthberg m. ﬂ. 2002).
I Vrå undersöktes 43000 m 2 i en terräng som i mycket påminde om
Nibble. Boplatsområdet låg på ett par terrasser av sand och glacial lera
strax nedanför moränmark, med uppstickande partier av berg i dagen. Området var förhållandevis blockrikt – om än inte i den omfattning som var
fallet i Nibble – och gravarna låg spridda över ett stort område. Där fanns
både väl lagda stensättningar och mindre ordnade stensamlingar. Vissa gravar har endast markerats med några enstaka stenar. Ibland anlades gravar
invid block.
Sammanlagt undersöktes 15 stensättningar. Mest framträdande var en
större stensättning, A500, som varit registrerad redan före utredning och
undersökning (Knivsta 16). Den var oval och cirka 9,5x6,6 meter stor. Läget var exponerat då den anlagts på en berghäll som låg strax ovanför den
centrala delen av fornlämningen. Det rör sig inte om ett krönläge i ordets
rätta bemärkelse, men graven var väl synlig från boplatsen. Till utformning
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påminner den om A211 i Nibble och den innehöll också ﬂera bengömmor,
varav två var större. En av dem låg i en mindre stensamling under kantkedjan i den södra delen av anläggningen och den andra under den centrala
kistkonstruktionen. Mycket talar för att den större stensättningen har anlagts över äldre gravar och att det rör sig om samma typ av ”grundargrav”
som A211 konstruerades som. A500 i Vrå saknar datering, men en datering
till yngre bronsålder är ändå sannolik.
Endast en av gravarna har daterats med hjälp av 14C-analys, men generellt ligger huvuddelen av dateringarna från gravområdet i period IV och V,
med en äldsta datering till 1300-talet och en yngsta till 800-talet f. Kr.
(Karlenby 1997b:20). Anläggningarna i gravområdet bestod – förutom gravarna – av ett stort antal härdar och kokgropar samt skärvstenshögar. Det
saknades ett så koncentrerat område för matlagning som i Nibble, men
sambandet mellan gravar och matlagning är ändå klar. Förmodligen är det
rester efter rituell tillagning av mat.
I samband med en av gravarna fanns ett mindre tvåskeppigt hus. Vid
undersökningstillfället var kunskaperna om bronsålderns kulthus ganska
bristfällig, så den tvåskeppiga byggnaden tolkades som ett senneolitiskt
hus. Emellertid ﬁnns det nu anledning att misstänka att det faktiskt rör sig
om ett kulthus med rituellt samband med den närliggande graven. Inga senneolitiska lämningar fanns i närheten av huset och gravfältet, dessa låg
koncentrerade till en mindre yta en bit bort. Rent typologiskt passar inte
huset heller in i senneolitiska husmaterialet. Hustypen kan närmast liknas
vid hus 11a i Ryssgärdet, en 13 meter lång och 5 meter bred stolpkonstruktion (Lindfors & Karlenby 2008:114ff) samt hus B i Sommaränge skog
(Forsman & Victor 2007:141ff). Forsman och Victor har faktiskt också
uppmärksammat denna detalj i Vrå (2007:143).
Genom den stora, sammanhängande yta som undersöktes i Vrå kan vi
få en mycket bättre uppfattning om boplatsens omfattning och innehåll,
både vad gäller gravar med kultplats och boplats. Om det rör sig om en central plats med en bostad för någon slags lokal ledare, eller om det bara är
en bland många, vanliga boplatser är svårt att uttala sig om, då vi trots allt
ännu känner väldigt få bronsålderboplatser.

3.2 Ryssgärdet, Tensta sn, Up
Undersökningarna vid Ryssgärdet var i likhet med Nibble resultatet av ett
vägprojekt (Hjärthner-Holdar m. ﬂ. 2008). I detta fall rörde det sig om en
nybyggnation av E4 från Uppsala och norrut. Vägprojektet gav upphov
till det överlägset största arkeologiska projektet som utförts i mellansverige.
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Också i Ryssgärdet fanns resterna efter en boplats och kultiska anläggningar. Antalet gravar som undersöktes var lågt, men utanför undersökningsområdet ﬁnns ﬂera registrerade gravar och gravgrupper. Det påträffades lämningar efter 17 stycken hus som kunde dateras till cirka 1700 f. Kr.
och fram till 500 f. Kr. Bland bostadshusen var de två tidigaste husen tvåskeppiga, de övriga treskeppiga. De sammanlagt fyra kulthusen följde andra
byggnadsregler. Hus 9a och b var till exempel fyrkantiga (Lindfors & Karlenby 2008:110ff).
Kultplatsen har endast vissa likheter med den i Nibble, så till vida att
den lämnat stora mängder matavfall efter sig. Lokaliseringen av platsen var
däremot en helt annan. Husen var belägna på två kullar och i sluttningen
nedanför dem fanns resterna efter de rituella aktiviteterna, huvudsakligen
bestående av resterna efter måltider. Där fanns också människoben och en
väldigt ﬁn spiralring av guld påträffades i avfallet. Tillsammantaget har
detta gjort att man tolkat kullarna som kultplatser.
Kopplingen mellan boplats och kultplats är tydlig i Ryssgärdet, bostadsområdet sträckte sig enda upp mot kullarna och i kulturlagret på boplatsen
fanns – i en grop – en del av ett mänskligt kranium (Amaya 2008b:179).
Däremot kan man inte se kopplingen mellan kulthus och gravar, så som
framträder på många andra platser. Varken på den västra eller östra kullen
fanns någon anlagd stensättning som nära kunde förbindas med husen.
Ett samband ﬁnns här mellan skärvsten och kultisk plats. Dels har vi det
tjocka utkastlagret från hus 7 och dels den omsorgsfullt konstruerade skärvstenshögen A802 som överlagrade en spirallagd stensättning. Anläggningen saknade dock begravning, men likheten med A10 i Nibble är påtaglig.
De olika delarna av bronsålderns samhällsliv verkar relaterade med varandra och det är svårt att skilja den ena beståndsdelen från den andra, men
det är uppenbart att aktiviteterna i Nibble och de i Ryssgärdet inte har lämnat liknande spår. Visserligen har man lagat mat och offrat den på båda
platserna, men i Nibble har man nogsamt skilt dessa aktiviteter från själva
boplatsytan, medan de i Ryssgärdet närmast glider ihop till en enhet. Det
ﬁnns på Ryssgärdet inte någon egentlig koppling till begravningar. Möjligen visar detta att olika delar av religionen och kulten varit verksamma i
Nibble och Ryssgärdet.
Det kan också vara intressant att jämföra de olika kulthusen med varandra. Hus F som både till form och funktion avviker från de mindre husen
i Nibble har med största sannolikhet varit mer av ett kulthus, det vill säga
en plats där man faktiskt genomförde offer. De mindre husen – till vilka hus
H-J i Nibble och kulthusen i Ryssgärdet hör – har antagligen varit ämnade
för själva preparationen av maten och offren. Möjligen utgör hus 9 – och då
dess yngre fas – ett hus för mer rituell användning. Den kraftiga stolpkonstruktionen antyder en märkvärdig konstruktion som lyfter huset till en
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mer ceremoniell nivå. Jag förslår i sammanhanget till och med att det kan
ha rört sig om ett torn (Karlenby 2008a:89).

3.3 Sommaränge skog, Viksta sn
Sommaränge skog är ytterligare en av de platser som undersöktes i samband med E4-arbetena (Forsman & Victor 2007). Också här var ytan omfattande (25 000 m 2) och också här fanns omfattande lämningar efter kult
och rituell praktik. Det fanns även en del bosättningslämningar men av allt
att döma låg själva bosättningen huvudsakligen utanför undersökningsområdet. Dateringarna från platsen täcker också här en lång tid, från senneolitisk tid och fram till övergången mellan bronsålder och förromersk järnålder (2007:8). En del gravar har daterats till folkvandringstid och det ﬁnns
också en gårdslämning från medeltid på platsen.
Platsen var mycket oländig med stora block på samma sätt som Nibble,
åtskillnaden mellan boplats och gravar/kultplatser var densamma, även om
de inte var lika tydligt särhägnade med stensträngar och skålgropar. Kopplingen mellan skärvstenshögar och gravar fanns emellertid också här. Särskilt tydligt blir sambandet i fallet med A6092 som till det yttre framstod
som en skärvstenshög, men som innehöll stora mängder med kremerade
ben av människa och får/get (Forsman & Victor 2007:100ff). Över en
period av 1500 år har minst sex individer begravts på platsen (2007:111).
Under skärvstenspackningen fanns en oval eller kanske snarare skeppsformad stensättning, förmodligen en grav. Den äldsta 14C-dateringen kom från
nedgrävningen under stensättningen och har daterats till 1880-1630 f. Kr.
Utifrån förekomsten av höga fosfatvärden har man tolkat nedgrävningen
som en senneolitisk ﬂatmarksgrav med en jordbegravning. Brända ben förekom också i nedgrävningen och visar på tidig kremering (2007:109). Anläggningen är på sätt och vis en kombination av A10 och A211 i Nibble.
Skärvstenshögen som anlagts där – som grav – innehöll inga brända ben utöver dem som hörde till begravningen och i A211 har upprepade begravningar skett under lång tid, förmodligen också med upprepade om- och tillbyggnader. Utformning och tanke varierar, men i grunden kan man tänka
sig en liknande begravningssed bakom tillblivelsen av de olika monumenten.
Ben förekom lite varstans och på alla nivåer i A6092, varför det kan vara
befogat att spekulera i om det rör sig om ett röse med avfall från upprepade
kremeringar och bålplatser, liknande den konstruktion som föreslagits för
A10 i Nibble. Det är emellertid sannolikt att Forsman och Victor har rätt i
iakttagelsen att det sällan ﬁnns några större mängder brända (människo-)
ben på kremeringsplatser (2007:122). De två skärvstenshögarna A10000
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och A16198 har tolkats som kremeringsplatser (2007:111 ff). Båda har haft
bålplattformar och själva skärvstenspackningen utgjordes av resterna efter
bålen. I de kremeringsplatser som Forsman och Victor redovisar som jämförelsematerial har det påträffats plattformar (2007:122), men i en analys
gjord av Arcini från Skåne kvarstår kremeringsplatserna ofta endast som
kol- och sotfyllda gropar, själva den bålgrop som anlagts under bålet för att
bättra på luftdraget och som är det enda som bevarats av bålet (Arcini
2007). I Nibble fanns några enstaka exempel på denna typ av bålplats och
kunde där knytas till de äldre gravarna under A211. Intill denna stensättning fanns emellertid en rejäl plattform anlagd och som genom den feta, sotiga fyllningen har tolkats just som en kremeringsplattform. Denna har i
första hand associerats med den centrala yngre bronsåldersgraven men kan
mycket väl ha fungerat som kremeringsplats över längre tid för ﬂer av begravningarna i området.
Aktiviteter av kultisk karaktär med anknytning till gravarna har iakttagits på ﬂera ställen, bland annat har en terrassering i områdets södra del
kommit att knytas till dylika aktiviteter. En diskussion kring kulthus förs
också, där bland annat en halvcirkelformad stenkrets förs fram som ett
möjligt exempel (Forsman & Victor 2007:145f). På grund av tidvis svårartade väderförhållanden kan inte utgrävarna uttala sig om den eventuella
bärande konstruktionen för huset, men tre stolphål utanför anläggningens
öppning, kan ha ingått i denna (2007: 149). Hustypen ansluter väl till den
kategori av D-formade hyddor som iakttagits på andra ställen i mellansverige (se kapitel 4 nedan). Huset i Sommaränge skog har dock en ovanligt tidig datering (1740-1520 f. Kr.) och det ﬁnns få kända kulthus från denna
period (2007:149). Forsman och Victor föreslår att huset i sammanhang
med de två av de mindre husen skall ses som delar i en kultmiljö förknippad
med hanteringen av de döda (2007:150).

3.4 Ål, Vårfrukyrka sn, Up
Beläget endast några kilometer nordost om Nibble fanns ett gravfält från
bronsålder som undersöktes 1969 (Magnusson 1973). Lämningen var belägen på krönet av Enköpingsåsen och i västsluttningen ned mot de omfattande lerslätterna. Det var endast gravfältet som undersöktes men det är troligt
att en boplats har funnits någonstans i närheten. Vid slutet av 60-talet var
boplatsundersökningar fortfarande mycket ovanliga och att det skulle ﬁnnas boplatsspår i lermarken var något man överhuvud inte reﬂekterade
över. Det fanns inga registrerade skärvstenshögar i närheten, så de enda
lämningar man känner från platsen är gravarna, tre husgrundsliknande
konstruktioner och en rektangulär stenram. Den sistnämnda har en direkt
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Figur 31. Fotoplan över de rektangulära stengrunderna på gravfältet i Ål, Vårfrukyrka socken, Uppland (efter Magnusson 1973).
Figure 31. Plan photograph of the rectangular stone foundations at the cemetery at Ål,
Vårfrukyrka parish, Uppland (after Magnusson 1973).

parallell i Nibble (A29). I närområdet och särskilt på åsen ﬁnns registrerat
ett ﬂertal stensättningar och gravfält, bland annat ett undersökt gravfält
(Vårfrukyrka 38) med 13 stensättningar (uppgifter ur Fornsök). På grund
av att området under långa tider varit utsatt för grustäkt kan många gravar
ha schaktats bort och det ﬁnns också möjlighet att ﬂera av de små gravgrupper som är registrerade idag, tidigare har hängt ihop i ett större gravfält.
Gravarna i Ål bestod av stensättningar med kantkedjor och mittblock. I
dessa fanns upp till tre gravgömmor i form av benlager. I graven A2 låg de
tre bengömmorna på rad på motsvarande sätt som i A211 i Nibble. I en av
gravarna fanns en rakkniv, en pincett och ett bronsfragment, som förmodligen utgör en parallell till den krumkniv som påträffades i A211 (se ﬁgur
10).
Dateringarna av gravarna placerar dem i äldre bronsålder, rakkniven
kan dateras till period III. Graven kan ses som en parallell till den äldre anläggning som måste ha funnits i Nibble. Möjligen har alltså den under yngre bronsålder konstruerade stensättningen (A211) ersatt en tidigare rund
stensättning.
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De tre husgrundsliknande konstruktionerna var varandra rätt lika, två
mindre rundat rektangulära stenpackningar med ett stenfritt område i mitten samt en större packning med samma form och ett stenfritt område i mitten. Detta var dock inte så tydligt rektangulärt som det var i de två mindre
konstruktionerna. I den inre delen av stenpackningen var stenarna större
och mer sorterade, utanför dessa var stenarna mindre och låg i en utåt glesnande packning. Det saknas liknande konstruktioner i Nibble, men själva
relationen mellan grav och ”kulthus” är den samma. Det fanns kolfyllda
anläggningar, möjligen kokgropar, i hus A5 och A7. Om dessa anläggningar skall räknas till någon grupp av kulthus torde det vara stengrundshusen
de närmast liknar.

3.5 Odensala Prästgård, Odensala sn, Up
En av de mer omfattande och uppmärksammade undersökningarna av en
kultisk anläggning som gjorts är den som Michael Olausson genomförde av
den kultiska hägnaden vid Odensala prästgård (Olausson 1995). Undersökningsområdet var över 100 meter i sida och själva hägnadsanläggningen
hade en omkrets på 50 meter (1995:60). Den bestod av två vallar, den ena
utanför den andra. Innanför dessa fanns ett stort antal anläggningar och
konstruktioner. Centralt, mitt i anläggningen och på den högsta punkten,
fanns en stensättning. Intill vallarna fanns stenpackningar som innehöll
härdar och kokgropar. Där fanns också bengömmor med brända djur- och
människoben. Utanför anläggningen fanns omfattande rester efter vad som
måste betecknas som matlagningsstationer och där fanns också tre hus,
som tolkats som kulthus.
Hela anläggningen har stora likheter med det mittersta impedimentet i
Nibble, allt från hägnaden och den centrala stensättningen till matlagningsstationerna och kulthusen. Hägnaden i Odensala var betydligt mer omfattande än den var i Nibble där inhägnaden var konstruerad av både av sten
och ett system med skålgropar, på ett sådant sätt att en inre och yttre hägnad bildades (Artursson m. ﬂ. In Press).
De centrala stensättningarna A211 i Nibble och A3 i Odensala är de delar som uppvisar ﬂest likheter. I båda fallen är läget högsta punkten i området, anläggningarna var centralt belägna. Båda var lagda med huvudsakligen upp till halvmeterstora stenar i relativt otydliga koncentriska cirklar.
I den södra halvan i båda anläggningarna fanns ﬂera benkoncentrationer/
begravningar, i Odensala var de fyra stycken och i Nibble sex stycken
(Olausson 1995:69f; Artursson m. ﬂ.In Press). I Nibble hade gravgåvor bilagts de döda i ﬂera fall: en krumkniv och två bronspincetter, en slipsten,
ﬂintavslag m.m. (se ovan avsnitt 2.7). I gravarna i Odensala fanns också
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Figur 32. Plan över området vid Odensala med stenvallar och grav centralt beläget på
höjden. Utanför i väster och öster kan man se aktivitetsområden som bland annat
innehöll lämningar efter kulthus (efter Olausson 1995:60, ﬁg. 4:4).
Figure 32. Plan of the area at Odensala showing the stonewalls and the centrally placed
burial on the ridge. Outside in the west and east are the activity areas, which i.a. contained remains of cult houses (after Olausson 1995:60, ﬁg. 4:4).

nedlagt gravgåvor i de olika benkoncentrationerna, en krumkniv samt delar av ytterligare en kniv, delar av en pincett. Krumkniven kunde dateras
till bronsålderns period III utifrån typen och pincetten till period IV. Två
14
C-dateringar ger dateringar till äldre bronsålder (1700-1500 f. Kr.) och
182

3. J ÄMF Ö RAND E STUD IER

till yngsta bronsålder (800-500 f. Kr.). I det senare fallet kan det förmodligen
vara en inblandning av senare material. I övriga anläggningar i området har
dateringar givits som infaller huvudsakligen under äldre bronsålder (Olausson 1995:69ff). Intervallet som dateringarna av A3 ger täcker in period IIIV, samt en datering till period V-VI (troligast VI). Även om graven i Nibble
är betydligt mer omfattande daterad och att det gått att göra en fasindelning, så ger graven i Odensala en liknande bild. En fas med äldre begravningar relativt väl skilda åt i tid och en senare begravningsfas vid slutet av
bronsåldern. Vi kommer nu till den centrala graven.
I mitten av anläggningen hade i både Odensala och Nibble ytterligare en
begravning anlagts. I Odensala innehöll den brända ben från två individer.
Inga gravgåvor iakttogs, men en del harts påträffades i benlagret (Olausson
1995:69). Inga dateringar av benlagret har gjorts, men med tanke på den
inre kronologin i Nibble och den sent daterade hartsbiten i A3 kan det vara
möjligt att det även här rör sig om en senare begravning, medvetet anlagd i
en äldre gravplats. De äldre gravarna visar på en begravningssed där enskilda individer av säkerligen ovanliga skäl har begravts i ett högt beläget monument. Som diskuterats ovan kan just gravgåvorna visa på att dessa personer haft en speciell funktion. Men anledningen till att de gravlades på platsen var inte för deras individuella företräden utan för att deras funktion,
deras ”ämbete” har givit dem en speciell position i samhället. Den senare
anlagda graven – och då särskilt den i Nibble – visar i stället på en ändrad
begravningssed där den enskildes företräden lyfts fram och manifesteras i
den (ny-)konstruerade stensättningen. Man har – med hänvisning till de
äldre gravarna – upprättat en koppling till det äldre för att legitimera den
dödes position.
Hägnaderna, som så tydligt relaterar till den centrala stensättningen, har
genomgående daterats senare än denna, med undantag för den centrala begravningen (Olausson 1995:63ff). Eftersom vallarna i stor utsträckning påminner i konstruktionen om hägnaderna i Nibble ﬁnns anledning att gå in
lite i detalj kring detta. I Nibble har vi inte bara kunnat avgöra att den största och kraftigaste stensträngen är stratigraﬁskt senare än A211, utan också
att generellt är huvuddelen av hägnaderna senare än gravkomplexet. De ingår i en ombyggnad av platsen som bör ha skett något århundrade in i förromersk tid (Artursson m. ﬂ. In Press). Dateringarna i Nibble och de som
gjorts i Odensala sammanfaller väl i perioden med gravläggning i period
V-VI och en konstruktion av hägnader delvis i anslutning till de efterföljande aktiviteterna och även under förromersk järnålder. En kombination av de
14
C-dateringar som gjorts i Odensala kan tydligt visa att de två vallarna (yttre och inre) har konstruerats vid olika tillfällen. Den inre sammanfaller tidsmässigt med begravningen i A3 och den yttre har anlagts ett par århundraden in i förromersk järnålder. Dateringen av övriga anläggningar i området
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faller in i yngre bronsålder och förromersk järnålder. Man kan se att det har
varit aktiviteter före konstruktionen av den inre vallen, det ﬁnns några händelser som tycks infalla samtidigt eller direkt efter denna händelse och så
ﬁnns det en grupp anläggningar daterade till samma intervall som den yttre
vallen. Olausson noterar att den inre vallen endast kan dateras till yngre
bronsålder, men att den yttre vallen byggts till vid ﬂera tillfällen och kan dateras till yngre bronsålder och förromersk järnålder (1995:203).
En viktig del för förståelsen av Odensala är de två platåer eller terrasser
som låg i väster och söder om själva vallanläggningen (Olausson 1995:71ff).
På båda dessa fanns en mångfald anläggningar, huvudsakligen kokgropar
och härdar, men också två hus som tolkats som kultbyggnader. Dels gjordes denna tolkning på grund av deras läge alldeles intill hägnaden och dels
för att de saknade fyndförande kulturlager (Olausson 1995:210; Mattes
2008:237).
Husens rituella funktion har ifrågasatts (Mattes 2008:237; Artursson m.
ﬂ. In Press). De var helt vanliga treskeppiga hus och de kan egentligen bara
ges en kultfunktion utifrån läget, enligt Mattes kategori Umgebungsbezogener Indikator. Det krävs väldigt tydlig koppling mellan hus och kultlämning
för att denna kategori skall ge en trovärdig relation (2008:287). Som vi kunnat se i Nibble kan ett hus byta funktion (hus D), från en rent profan byggnad till en rituell (Artursson m. ﬂ. In Press). Det är alltså inte helt uppenbart
att husen varit det ena eller andra. Läget på terrassen intill den rituella hägnaden kan möjligen duga som indikation på husens kultiska status. På många
platser kan man emellertid också se att en uppdelning mellan profant och religiöst inte är så enkel. Utifrån hur det rituella och kultiska sammanfaller
med det som vi tolkar som sekulära bosättningar och hur dessa breder ut sig
intill och in på de religiösa platserna kan husen i Odensala mycket väl ha
uppfyllt båda funktionerna – vid olika tidpunkter eller samtidigt. I Nibble är
det helt uppenbart att det fanns en koppling mellan hus och gravar, särskilt
gäller detta hus F och J, men även de andra husen på impedimentet kan förknippas direkt med kulten, men deras funktion som matlagningshus (hus I)
och sädesförråd (hus H) anknyter på ett sätt också till det mer vanliga livet
i byn. Till slut gäller det profana/rituella särskilt hus D.
Det ﬁnns emellertid ett par saker som inte stämmer vad gäller husen i
Odensala. Det första är att man kan diskutera den konstruktion som föreslås (Olausson 1995:211). På platsen för båda husen fanns många stolphål
och det är inte lätt att få fram tydliga, treskeppiga former. Vid hus Ia har
Olausson plockat ut ett antal stolphål som bildar ett någotsånär regelbundet hus av yngre bronsålderstyp (Olausson 1995:211). Det har haft en treskeppig konstruktion och tolkningen förefaller rimlig. Hus Ib, däremot,
som konstruerats av kvarvarande stolphål, har fått en märklig och oregelbunden form där det är svårt att avgöra vilka stolpar som skall ha ingått i
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den takbärande konstruktionen och vilka som burit upp väggarna (a.a.).
Även hus II på den södra terrassen har en oregelbunden treskeppig konstruktion. I den renritade formen verkar det röra sig om en logisk tolkning
(1995:211), för övrigt förekommer just en sådan svajig hustyp under förromersk järnålder (Karlenby 1996c:106ff). Ser man på planen över alla anläggningar i området ﬁnns det ett stort antal andra möjliga tolkningar. Jag
menar inte att Olausson har fel i sina tolkningar, men i ljuset av senare tids
forskning, är det möjligt att se andra, ej rektangulära konstruktioner på
båda ytorna, som bättre passar in i den kultiska miljön.
Denna typ av hus diskuteras ingående i kapitel 4 nedan. Typen ifråga kallas idag ofta för D-formade hyddor/hus och förekommer nästan uteslutande
i grav- eller kultsammanhang. Det är fullt möjligt att konstruera ett sådant
(eller kanske snarare ovalt) hus av hus Ib. Dateringarna av i stort sett alla anläggningarna från platåerna hör till de senare av faserna i hägnaden, det vill
säga den period då den yttre vallen byggdes och utvidgades under ett antal
århundraden. En sammanställning av dateringarna från de två platåerna visar att den huvudsakliga aktiviteten här har föregått under två faser, en runt
period V-VI av bronsålder och en i 400-200 talet f. Kr. Värdena är mycket
ungefärliga och generaliserade, men utifrån Olaussons ﬁgur 6:37 framgår
tydligt två perioder. Det är möjligt att husen också fördelar sig över dessa perioder. Hus Ia har en typisk bronsålderskonstruktion och skulle passa väl in
i period V-VI, medan hus Ib och II antingen har en förromersk konstruktion
(Olaussons tolkning) eller tillhör den D-formade typen, som hör till yngsta
bronsålder men nog kan sträcka sig in i förromersk järnålder.
I området utanför hägnaden och mellan platåerna med husen, fanns ﬂera områden med härdar, kokgropar och skärvstensﬂak/packningar. Dessa
har deﬁnierats som avfallsområden, men bör nog jämföras med de samlingar av anläggningar som deﬁnieras som matlagningsstationer i Nibble. Dessa består av samma typ av anläggningar och där har Fredrik Larsson kunnat identiﬁera områden för matlagning (kokgropar och härdar), arbetsytor
(anläggningstomma ytor) samt avfallsområden (ytor med skärvstenspackningar och avfallsgropar) (Artursson m. ﬂ. In Press).
Slutligen ska en ytterligare detalj lyftas fram, nämligen förekomsten av
bendepositioner av brända djurben, Olausson benämner dem ”djurgravar”
(1995:212). På ett ﬂertal ställen intill den yttre hägnaden har brända djurben
deponerats i benlager. I ett par av dem fanns enbart ben från får/get, i de övriga blandningar av ben från gris, nöt och häst. Att notera är här att får/getbenen inte blandats med övriga djur. I Nibble tar sig detta uttryck i att endast får/get-ben förekommer kremerade. Övriga arter har bevarats i några
enstaka exemplar i obränd form och då inte i deponeringar tillsammans med
brända får/getben. En tydlig separering mellan säd och brända benoffer har
också gjorts i Odensala. De brända benen påträffades i benlager innanför
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hägnaden, medan gropar med sädeskorn påträffades utanför (Olausson
1995:219).

3.6 Skärgårdsstad, Österåker sn, Up
En av de första platserna där kombinerade undersökningar av gravfält
och boplatser kom att genomföras var Skärgårdsstad i Österåker (Äijä
1991). Undersökningarna blev också mycket omtalade och omskrivna då
de arkeologiska lämningarna ökade mångfalt i samband med fältarbetet
och därmed också kostnaderna. På ett sätt blev handavandet av ärendet
prejudicerande för hur man skulle bedriva utredningar, förundersökningar
och slutundersökningar (Meschke 1991).
I Skärgårdsstad fanns ett större antal gravar och gravfält, en boplats samt
en vallanläggning som syntes omfatta gravfältet Österåker 474 (Äijä 1991:
169). Det största gravfältet innehöll uppemot 200 gravar och i kombination
med de mindre närliggande gravfälten utgjorde det ett samlat gravområde av
stora mått. Bland gravtyperna påträffades huvudsakligen små enkla stensättningar. Dessa var vanligen runda, men där fanns också ovala, oregelbundna
och rektangulära anläggningar. Det fanns ett röse och några röseliknande
stensättningar, halvcirkelformade stensättningar intill större block. Bland
gravarna fanns också två skeppsformade stensättningar (1991:174).
I anslutning till ett av gravfälten fanns en stenröjd terrassformation där
stolphål och en mängd keramik påträffades (1991:172f). Inga härdar fanns
dock, så likheterna med terrassen i Nibble är inte hundraprocentiga. Emellertid är likheterna många om man ser till platserna i lite större perspektiv.
Den steniga terrängen är gemensam, så är också hur man utnyttjat detta för
att skapa rummet kring gravarna. Ett gott exempel på hur man använt de
naturliga förutsättningarna till att skapa ett sammanhang kring gravarna
är de stora stenpackningarna intill jättelika block. De innehöll ﬂera begravningar och liknar därvid gravarna i A211 i Nibble (1991:177). Det fanns
ﬂera röseliknande stensättningar i krönläge som visade sig vara de synliga
delarna av gravfälten. Det var först i och med grävningarna i Skärgårdsstad
som man förstod att denna gravtyp inte var ensamliggande – som man tidigare trott – utan var centralgravar på gravfält (1991:176). Utifrån resultaten i Nibble kan man anta att dess ofta anlades som ett slags anfadersgravar/grundargravar (Artursson m. ﬂ. In press).
I området fanns en 55 meter lång stenvall/hägnad som omgärdade en del
av gravfältet (Äijä 1991:169). Detta är något som vi också känner igen från
Nibble. Vid övergången mot förromersk järnålder – eller i dess början – anlades kraftiga stenhägnader runt A211. Möjligen är detta ett mönster som
går igen på ﬂera platser vid just denna tid. Det är också uppenbart att man
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anknyter med dessa arbeten till äldre gravar, som att man uppmärksammar
tidigare släktled på detta vis.
Bland fynden utmärker sig en stor mängd keramik av bronsålderskaraktär, bland annat påträffades över 15 kg på den ovan nämnda terrasseringen. Även om där saknades härdar torde det vara rimligt att tolka den som
en kultplats. I gravarna fanns huvudsakligen – förutom brända ben – keramik, men i två gravar fann man en bronskniv som typologiskt kan dateras
till bronsålderns period IV-V och ett fragment som tolkats som en rakkniv
(Äijä 1991:176).
Det som skiljer Skärgårdsstad från Nibble är den stora mängden med
begravningar. I Nibble fanns endast 16 begravningar och även om man kan
räkna med att ett större antal gravar ﬁnns kvar utanför undersökningsområdet är det inte troligt att man där kommer upp i det stora antal gravar
som fanns i Skärgårdsstad. Möjligen kan dateringen spela in här, då Skärgårdsstad går in i äldre järnålder och Nibble enbart har två begravningar
från denna period. Gravfältsidén förankras kanske inte förrän under förromersk järnålder. Det kan också vara lokala variationer i begravningsmönstret där en mer utspridd karaktär kännetecknar det inre av Mälardalen. Det
kan också röra sig om kulturella skillnader. Jonathan Lindström visar att
man kan skilja på två kulturella zoner i Uppland under bronsålder. Ett område kring Uppsala och hällbilderna i enköpingstrakten och ett i skärgården
(Artursson m. ﬂ. In press).

3.7 Galtbacken, Fors sn, Sö
Platsen undersöktes år 2000 och har många likheter med Nibble. Där fanns
gravar och en platå med byggnader, härdområde och andra förmodat kultiska anläggningar, bland annat en deponering av två keramikkärl (Dunér
& Evanni 2002). Platsen beskrivs ingående i kapitel 4 nedan, så nedanstående blir en relativt kortfattad beskrivning kring lämningarna.
Galtbacken låg i sydvästra utkanten av Eskilstuna och var belägen på en
höjd med utpräglad topograﬁ. På toppen låg tre samlingar med gravar, tre
gravfält (Fors 138, 151 och 199). I en svacka mellan dem fanns en våtmark
och invid denna och ut mot en åkermark fanns en terrasserad yta som av
allt att döma också var delvis stenröjd. Där fanns en boplatslämning med
kulturlager och minst en skärvstenshög (Dunér & Evanni 2002:4). Platsen
ligger inte långt ifrån Hyndevadsån och fyndplatsen för de imponerande
Skogstorpsyxorna invid Kälby gård (Damell 2000:50).
Den terrasserade ytan med husen låg en bit ifrån själva gravfältet. Här
beror det större avståndet sannolikt på de lokaltopograﬁska förutsättningarna. Genom att stora delar av kullen bestod av berg i dagen har man varit
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tvungen att placera de olika anläggningarna där det fanns plats. Gravarna
placerades i krönläge och kultplatsen ﬁck alltså anläggas på en mer eller
mindre naturlig platå nedanför. Funktionen för platsen bör ha varit den
samma som för kultplatsen i Nibble. Här återkommer en rad anläggningskategorier som vi känner från Nibble. Där fanns åtminstone två, möjligen
tre hus av den D-formade hyddtypen som hör ihop med kultiska verksamheter. Husen har stenfyllda gropar och i, utanför och runt om fanns härdar
och kokgropar. I anslutning till husen fanns också ett större block där delar av minst två keramikkärl deponerats i en grop (Dunér & Evanni
2002:14). Lämningarna är inte lika omfattande som i Nibble, men platsen
skulle kunna fungera för samma typ av aktiviteter.
I ytterdelen av det kultiska området fanns två kvadratiska anläggningar
(A737 + en onumrerad stensamling), där den första har bedömts som en
möjlig stensättning. Inga fynd av brända ben gjordes (Dunér & Evanni
2002:33f). Dess konstruktion uppvisar många likheter med A29 i Nibble,
ramkonstruktionen, som också har en parallell i Ål (se ovan).
En sak som skiljer de två platserna åt är emellertid den period som gravfältet varit i funktion. Dateringarna i Nibble rör sig mellan period II och VI
(+ en kortare period på 300-talet f. Kr.) och dateringarna på Galtbacken
mellan bronsålderns period II till ungefär Kristi födelse, alltså något längre
än i Nibble och utan avbrott. Dessutom fanns där ett yngre järnåldersskede, både på aktivitetsytan och bland gravarna (Dunér & Evanni 2002:15
och 53). Detta antyder att området har varit bebott mer kontinuerligt, även
om romartiden verkar saknas. I Nibble fanns en antydan till övergivande
vid början av förromersk järnålder.

3.8 Hallunda, Botkyrka sn, Sö
Den kanske mest kända av alla mellansveriges bronsåldersboplatser undersöktes inför bostadsbyggande i Botkyrka på slutet av 60-talet och början av
70-talet (Jaanusson 1981:5f). Vid den tiden hade väldigt få bronsåldersboplatser undersökts överhuvudtaget och om det förekom utgrävningar rörde
det sig antingen om mycket små ytor eller att bronsåldersboplatser kom
fram vid undersökningar av järnåldersgravfält och följaktligen inte ﬁck full
uppmärksamhet. I Hallunda var situationen den omvända. Här var det själva boplatsen (och tillhörande gravar) som var huvudobjektet och ytan var
imponerande stor (1981:7, ﬁg 3). Att platsen också fortsättningsvis har
innehaft en topposition bland Mälardalens bronsåldersboplatser beror
emellertid på att den faktiskt var en mycket speciell plats, med omfattande
boplatslämningar och dessutom ﬂera områden med rikliga spår efter bronshantverk, bland annat ”verkstaden” på Botkyrka 13 (1981:15f).
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Inom området fanns omfattande lämningar av både gravar och boplats.
Bland annat undersöktes ett yngre järnåldersgravfält som seminariegrävning av Stockholms universitet under ledning av Greta Arwidsson och Björn
Ambrosiani (Jaanusson 1981:6f). Men där fanns också gravar från bronsålder och lämningar av boplatskaraktär, bland annat ett par områden med
många stolphål. Man har inte lyckats identiﬁera några hus då stolphålen representerade ett ﬂertal bebyggelseskikt. På översiktfotograﬁet (1981:6, ﬁgur 2) kan man tydligt se att områdena har mycket gemensamt med en plats
som Nibble, rent topograﬁskt. Storblockig impedimentsmark intill en lätt
sluttande åkermark ger de bästa förutsättningar för bebyggelse under den
här tiden. Begravningar och verkstadsaktiviteter har bedrivits på de högre
belägna partierna och bosättningen återﬁnns i åkermarken nedanför. Här
saknas dock belägg för att så varit fallet i Hallunda. I ﬁguren kan vi se att
åkermarken vid undersökningstillfället redan tagits i bruk för byggnation
(1981:6, ﬁgur 2). Det ﬁnns ingen anledning, med dagens kunskap om boplatsers lägen, betvivla att där funnits en boplats på samma sätt som i Nibble, Ryssgärdet, Sommaränge skog och många andra platser.
Fram till helt nyligen var tolkningen av Hallunda huvudsakligen inriktad på dess profana karaktär och på verkstadsfynden från bronstillverkning. Omfattningen av denna och den enorma mängden keramik som framkom här har gjort att man tolkat platsen som en handelsplats med långväga kontakter. Det ﬁnns ingen anledning att ifrågasätta en sådan tolkning,
det är helt uppenbart att platsen utgör ett unikum i mellansvensk bronsålder – möjligen i konkurrens med Apalle (Ullén 2003).
Genom Joakim Goldhahns omtolkning av verkstadshuset kvaliﬁcerar sig
nu Hallunda för en jämförelse med Nibble, där ju den kultiska och rituella
kopplingen mellan gravar, kultplats och bosättning är det framträdande draget. Nu framstår dock verkstadsplatsen i en helt annan dager (2007: 293ff).
Nytolkningen rör sig om att det stengrundshus som betecknats verkstad och
som innehöll ett större antal ugnslämningar samt avfall från produktion,
egentligen utgjorde resterna efter ett hus av Brobytyp (2007:298, ﬁgur 9.12).
Tolkningen stärks då man tar i beaktande att runt huset fanns ett 30-tal gravar (2007:294). Det faktum att bronsgjutning föregått inne i huset utesluter
inte på något sätt att det kan ha haft en kultisk funktion. Bronsgjutningen
har sannolikt innehållit element av mystik och övernaturliga anspelningar.
Kopplingen som Goldhahn tycker sig se mellan kremering av ben och bronsgjutning förstärker det rituella sambandet (2007:221ff). Återigen är det värt
att påpeka den glidande gräns som tycks ﬁnnas mellan det vi idag skulle kalla det vardagliga och profana livet och det heliga och religiösa livet. Denna
tudelning, måste vi inse, är en konstruktion av vår moderna tid, där saker
ska hållas isär och var sak ha sin plats. Tidigare fanns det ingen gräns mellan det rituella och det sekulära, religionen fanns med hela tiden.
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En intressant fråga är Hallundahusets datering. Stengrundshusen har
kunnat dateras till både äldre och yngre bronsålder (Victor 2002159ff:).
Alla dateringar i Hallunda pekar på en datering till yngre bronsålder. Alla
daterbara fynd ligger i period IV-VI och 14C-dateringarna ligger som tidigast i 1000-talet f. Kr. och fram till cirka 400 f. Kr. (Jaanusson 1981:27,
ﬁg. 12). Huset låg på ytan Botkyrka 13 som knappast verkar ha varit i
bruk före 900 f. Kr. För det första är ”stengrunden” inte konstruerad som
den är i ”riktiga” stengrundshus, den består huvudsakligen av små stenar
och skärvsten, för det andra har huset också minst en ingång och helt uppenbart har aktiviteter pågått inne i huset. En tolkning av huset i linje med
hus F från Nibble känns här konsekvent och mer rimlig, särskilt om man
tar med kopplingen till gravarna i området. Notera också att huset och
gravarna har: ”…förlagts till en platå utan- och ovanför den ”egentliga”
boplatsen (RAÄ 69)” Goldhahn 2007:294). Det innebär att grav- och
kultplatsen (verkstadsplatsen) haft motsvarande läge som kultområdet i
Nibble och gravfältet med kulthus i Vrå. Till och med kultområdet i Ryssgärdet kan sägas ligga ovanför (om än knappt utanför) boplatsen. Den lokala topograﬁn med små höjdskillnader har nog spelat in på valet av plats
i just detta fall. Kopplingen till hantverket och då särskilt bronsgjutningen,
är den faktor som Goldhahn särskilt lyfter fram, men som man kunnat se
i Nibble ﬁnns det mängder av andra arbetsprocesser med koppling till kulthusen.

3.9 Igelsta, Östertäljes sn, Sö
Igelsta är en plats som har ﬂera likheter med Nibble. Likheterna med Hallunda är också påtagliga, problemet med jämförelser är dock att så små och
separerade ytor grävts i Igelsta (Hyenstrand 1966).
Där fanns kombinationen av boplats och gravar. Den del av boplatsen
som undersöktes bestod av två skärvstenshögar samt en yta med en hyddlämning och en stensträng. Det ﬁnns anledning misstänka att i områdena
mellan de undersökta ytorna funnits ytterliggare boplatslämningar (Hyenstrand 1966:96). Platsen för hyddan undersöktes på grund av den ovan mark
synliga stenraden och att där fanns en platå (1966:95). Avståndet mellan
hyddan och skärvstenshögarna var cirka 80 meter och vid provstick i närområdet påträffades lerklining (1966:96). Likväl är detta en av de första undersökningarna där man ägnat lika stort intresse åt gravar som boplatslämningar och där man också kan se ett samband mellan dessa kategorier.
Hyddan – eller det lilla huset – tillhörde den D-formade hyddtypen
(Mattes 2008:497). Möjligen kan man tänka sig en annorlunda konstruktion på byggnaden där stensträngen utgör en del av den SV väggen av en
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något större D-formad hydda och där stolphålen ingår i en inre bärande
konstruktion (se ﬁgur 35). Det ﬁnns ﬂera saker som talar för att stolpkonstruktionen inte ensam utgjort huset. Stensträngen bildar tillsammans med
ett stråk med lerklining ett cirkelsegment på över 90o och i alla byggnaderna i Nibble utgörs en del av väggfundamentet av en stenrad/syllstensrad.
Hus F är inte D-format, men hus H, I och J har alla en del av väggen i form
av stenrader och en del i form av stolpkonstruktioner. Fyndspridningen antyder att stensträngen utgjort en rent fysisk gräns mot ”utanför”. Bland annat kan vi se en koncentration av keramik och brända ben längs insidan av
denna och längs lerkliningsstråket (Mattes 2008:497).
Den i spets utdragna takkonstruktionen har i Nibble tolkats som att
denna del varit öppen och att taket har skyddat en arbetsplats så att säga
utanför huset, men under tak. I den nya konstruktionen av Igelstahuset,
hamnar härden på ett liknande sätt strax innanför öppningen.
Konstruktionen med stensyll i enbart en del av byggnaderna är tillräckligt vanlig och spridd över mellansverige för att det ska vara möjligt att hävda att det rör sig om ett stildrag. Frågan är dock vad det är som ligger bakom denna egendomliga företeelse. Möjligen har väggarna varit byggda av
olika material, en lättare lerklinad vägg på den ena sidan och en stockvägg
på den andra? Den stolpburna delen kan ha varit öppen för att vid behov
kunna täckas med lättare material, till exempel hudar eller större tygstycken. Huset i Igelsta visar i alla fall att den vägg som låg närmast i anslutning
till stenraden har varit lerklinad, då det där fanns ett stråk med detta material (Mattes 2008:497).
Som jämförelse med Nibble är Igelsta också intressant genom undersökningen av det stora röset. Det var cirka 25 meter i diameter och 2,5 meter
högt (Hyenstrand 1966:90). Under en täckmantel fanns något som närmast
skulle kunna beskrivas som en cirkelrund, kallmurad plattform. I denna
fanns anlagt en hällkista. Inga större mängder fynd påträffades, två bronsfragment och sotfria brända ben inne från kistan och utanför kantkedjan
lite rödbränd, tunnväggig keramik (1966:91). I anslutning till röset undersöktes också tre mindre stensättningar, varav en gav ﬁna bronsfynd, en rakkniv, en pincett, en dubbelknapp samt en kniv eller spjutspets. Fynden dateras utifrån typ till yngre bronsålder eller övergången mellan period IV och
V (1966:94). Uppsättningen utgör ett mycket bra exempel på den typ av
uppsättning som indikerar en speciell funktion (se ovan ang diskussion om
shamaner). I detta fall är gravgåvorna yngre än de som påträffades i A211
i Nibble, men kopplingen gravar och boplats ﬁnns också här. Visserligen är
den undersökta delen av bosättningen belägen lite drygt hundra meter från
röset och gravarna, men redan de provstick som gjordes vid undersökningstillfället visar att den varit omfattande och skärvstenshögarna som legat söder om röset visar på en stor utbredning av boplatsen.
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Figur 33. Planer över de två husen i graven A300 i Ullevi (efter Karlenby m. ﬂ. 1991:
17).
Figure 33. Plans of the two houses in burial A300 at Ullevi (after Karlenby et al. 1991:
17).

192

3. J ÄMF Ö RAND E STUD IER

3.10 Ullevi (kv Glasrutan 2), Linköping, Ög
Platsen undersöktes år 1988 med undertecknad som en av projektledarna.
Jag har återkommit till platsen i skrift vid ﬂera tillfällen (Karlenby m. ﬂ.
1991; Karlenby 1994b; 1996c). Det rörde sig om en större undersökning av
en boplats med lång varaktighet, samt ett därtill hörande gravfält. De äldsta
byggnaderna var ett antal senneolitiska hus, en byggnad daterades rent av
till gränsen mot stridsyxetid (14C-datering till 2470-2270 f. Kr.; Karlenby
1996c:47). I övrigt förefaller boplatsen har varit bebodd från denna tid och
fram i vendeltid (1996c:108). Sammanlagt har 29 huslämningar identiﬁerats. Alla var av långhustyp, tolv stycken var av tvåskeppig typ, tre stycken
var enskeppiga och resten var treskeppiga (1996c:106ff). Boplatsen låg på
tre sidor om ett centralt beläget impediment, där de tidigare husen fanns
väster och nordväst om denna och de yngre husen dels uppe på själva impedimentet och öster därom. Uppe på impedimentet fanns också ett mindre
gravfält med stensättningar från äldre järnålder. Där fanns också en skärvstenshög i vilken man någon gång under de första århundradena efter vår
tideräknings början begravt en person med svärd, sporrar och ytterligare
ett antal gravgåvor (Bodin & Flyg 1996:22ff).
Något söder om gravfältet fanns en anläggning av särskilt intresse. Det
rör sig om en skärvstenshög (A300) som vid undersökningen visade sig
innehålla en urnegrav från period VI och som dessutom en gång utgjort en
byggnad (Karlenby 1996c:16ff). Mattes menar att denna byggnad har
byggts i det uttalade syftet att fungera som en gravbyggnad (Mattes 2008:
148f). Svanberg menar att den mindre konstruktionen inuti huset tillsammans med den lilla härden utgjorde resterna efter själva kremeringsbålet.
Därpå har huset rests som ett gravhus (2007:203, samt 206, ﬁg 16). Frågan
om huset varit ett kulthus eller ett begravnings-/dödshus, det vill säga om
det använts för rituella ändamål eller enbart fungerat för förvaring av den
döde, torde vara en fråga av mindre intresse. Beteckningen kulthus ger vida
tolkningsramar och kan innefatta både begravningsbyggnader och byggnader med rituella funktioner i samband med religiösa aktiviteter. Inget utesluter heller att ett gravhus också kunnat användas i en mer tempelaktig
funktion (jfr. kristna kyrkor). En jämförelse mellan 14C-dateringarna och
dateringen av rakkniven i begravningen, antyder att huset kan vara äldre än
själva begravningen (Mattes 2008:148).
Byggnaden i A300 var alltså det enda huset på platsen som inte var ett
långhus. Husets konstruktion anslöt istället på ett intressant sätt till den Dformade hyddan (se kapitel 4 nedan). Det har en inre takbärande konstruktion som är något mer ordnad och regelbunden än vad som vanligen förekommer i dessa hyddor, men har haft en rundad vägg på ett stenfundament
som legat strax utanför den inre konstruktionen och har haft en öppen sida.
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Ungefär där man skulle ﬁnna en härd eller kokgrop i hyddan, låg platsen för
urnegraven. Det kan röra sig om en medveten symbolisk konstruktion av
ett kulthus där den döde på sätt och vis tar plats i matlagningsanläggningen. En liknande parallell mellan kulthus med matlagningsfunktion och ett
mer sakralt kulthus ﬁnns i huset från Ringeby (se nedan).
Likheterna mellan Nibble och graven i Ullevi ﬁnns i kombinationen mellan grav och hus, även om den i Linköping var direkt genom att begravningen skett i huset. Det ﬁnns också ett samband mellan graven och den andra
skärvstenshögen i området som anlagts i krönläge på impedimentet. Dess
gravlika utseende och läge är förmodligen inte slumpmässig och var förmodligen också orsaken till att den senare vapengraven anlades där. Kontakten mellan graven, skärvstenshögen och boplatsen från yngre bronsålder
är också påtaglig, vid just denna tid har man ﬂyttat från den västra till den
östra sidan. Dessutom återfanns ett bebyggelseläge strax intill skärvstenshögen på toppen av impedimentet (Karlenby 1996c:40).

3.11 Ringeby, Kvillinge sn, Ög
Kulthuset i Ringeby är kanske ett av de mer kända exemplen på kulthus,
mycket beroende på att det har beskrivits i detalj av Anders Kaliff (1995,
1997). Platsen är mest känd på grund av kulthuset, men här fanns omfattande och komplexa lämningar efter gravar, kremeringsplatser och boplatslämningar. De senare var inte särskilt omfattande och får ses som utkantsfenomen till boplatser som legat utanför det undersökta området (Kaliff
1995a:20). Bosättning har förekommit på platsen dels före gravfältets anläggande och dels i samband med detta. 14C-dateringar har daterat boplatslämningarna till två perioder, 1505-837 f. Kr. och 752-396 f. Kr. (1995:19).
Gravfältet och därtill hörande kultanläggningar har daterats till 999-401 f.
Kr. (1995:27). Då den tidiga dateringen är helt ensam i sitt tidsintervall kan
man förmoda att det rör sig om ett tillfälligt nedslag medan övriga dateringar har en ﬁn samling mellan grovt sett 1000 och 500 f. Kr. (1995:17). Det förefaller som om det skulle ha varit ett uppehåll runt 750 f. Kr., men detta beror sannolikt på kalibreringskurvans utseende för den aktuella tiden.
På gravfältet påträffades 44 gravar. De var dock spridda i åtta mindre
grupper över hela impedimentet (1995:19). I detta påminner Ringeby faktiskt om Nibble där gravarna också var spridda över en större yta utan synbart samband dem emellan, mer än genom datering och konstruktionstyp.
Även i Ringeby fanns en större röseliknande stensättning (som var synlig
före undersökning) i kombination med mindre och oansenligare gravar.
Dessa var varierade till formen, några saknade överbyggnader och en gravläggning framkom i en skärvstenshög (1995:27).
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Figur 34. Plan över kulthuset i Ringeby med ingående
anläggningar utritade. Bland annat anges läget för de
två urnegravarna i vägglinjen (efter Kaliff 1995a:47).
Figure 34. Plan of the cult house at Ringeby with structures, including the location of the two urn burials beneath the line of the wall (after Kaliff 1995:47).

Gravgrupp 2, där också kulthuset framkom var en mycket stenig backe,
som bättrats på genom att man fört dit större och mindre stenar. Utgrävarna antog att stenen kom från boplatsytan B (1995:22f). Den steniga backen
har uppenbarligen varit viktig. Det var däremot inte viktigt att den var uppenbart ordnad. Visserligen gjordes stensättningar i ordning och koncentriska cirklar av sten byggdes som gravvård över någon – eller några döda
– men de kunde lika väl begravas intill ett block i den fullständigt osorterade moränen. I Nibble kunde man till och med se att naturen på sätt och vis
”byggts” genom att stenar och stora block ﬂyttats, de placerades ovanpå
avfallsgropar och matlagningsplatser. Även i Ringeby fanns ett exempel på
att man ﬂyttat ett stort block (Kaliff 1995a:54).
Gravgrupp 8 täcktes av den sedan tidigare kända stensättningen A616
och här ﬁnner vi ett mönster som går igen, med ﬂer begravda. Alla begravningar låg i den södra delen och centralt fanns en kistliknande konstruktion där fosfatvärdena talade för en skelettbegravning (1995:41ff). Av allt
att döma – utifrån det stratigraﬁska resonemanget – förefaller kistan vara
yngre än själva kremeringsplatsen (Kaliff 1997:53). Kremeringslagret är
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C-daterat till 800-talet f. Kr., vilket i så fall skulle innebära att den centrala kistbegravningen bör ha skett efter denna tidpunkt. Det hör till ovanligheterna med skelettbegravningar från denna period och där skiljer sig
A616 i Ringeby från A211 i Nibble, men en om-/tillbyggnad av ett tidigare
gravmonument för att passa som lämplig sista viloplats för en person visar
på likheter. Resonemanget om en grundargrav som förs kring Nibblegraven
(Artursson m. ﬂ. In Press) kan lätt föras även kring förhållandena i Ringeby. Var det så att detta var en allmän trend i den yngre bronsåldern att en
grupp med människor försökte sticka ut, ta plats och skaffa sig ledande positioner?
Boplatsfynden bestod huvudsakligen av härdar, gropar och stolphål
(1995:19). Det är fullt möjligt att de anläggningar som var samtida med
gravfältet ska ses som lämningarna efter liknande kultiska aktiviteter som
vi har identiﬁerat i Nibble, det vill säga att här har offermåltider och andra
rituella verksamheter genomförts i samband med begravningar och andra
tillfällen för hågkomst och högtider. Trots de stora mängderna med stolphål på boplatsytorna har man inte kunnat rekonstruera några hus med tydlig plan. Hus 1 och 2 var båda mer förmodade hus bland en stor mängd
stolphål än deﬁnierade konstruktioner (1995:21ff). Ett par hyddbottnar bör
sannolikt räknas till den D-formade hyddtypen som vanligen förekommer i
grav- och kultsammanhang (1995:24f).
Ett hus har man dock lyckats identiﬁera konstruktionsmässigt, nämligen
kulthuset. Det bör trots allt betraktas som tillhörigt de D-formade hyddorna då det har en öppen vägg, även om det uppenbarligen varit mer av en rektangulär byggnad med stående väggar än en hydda. Inom gruppen ﬁnns
dock alla möjliga blandformer mellan hus och enkla hyddor. Det som särskiljer huset i Ringeby från de mindre hyddorna är framförallt dess funktion. Liksom huset i Ullevi i Linköping, anspelar dess konstruktion på funktionen för de D-formade husen som matlagningsstationer, men dess funktion har i första hand varit rituell. Inuti huset fanns ett par stenpackningar,
en skärvstensfylld grop och en kokgrop samt strax utanför husets sydöstra –
öppna – vägg fanns en eldstad. Invid dess västra hörn fanns ett par begravningar, de kan eventuellt till och med vara nedlagda i ett par av husets stolphål (Kaliff 1995a:47). Inuti huset fanns också ett antal stolpar som förmodligen har burit upp husets tak. Den här uppsättningen av anläggningar, med
gropar för matlagning och anläggningar som måste förknippas med offerhandlingar är genomgående och återkommer i så gott som alla kulthus, ibland bara i form av en enstaka härd, i andra fall i omfattande och komplexa
kombinationer. De mindre och enklare husen har haft matlagningsanläggningar under sitt tak, ibland endast en härd eller kokgrop. Stenpackningar
är inte ovanliga. Ett hus som i mycket liknar Ringebyhuset (men som inte tas
upp här då det saknar närhet till gravar) är kulthuset från Fosie IV (Björhem
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& Säfvestad 1993:110ff). Detta hade en grop med en större sten i mitten, i
övrigt fanns inga anläggningar. I gropen fanns offrad ﬂinta, keramik och
några fragment av järn (1993:111). I de mindre husen på Galtbacken fanns
både härdar och stenfyllda gropar, likaså i hus F i Nibble.
Likheterna mellan Ringebyhuset och hus F i Nibble är vad gäller förekomsten av dessa anläggningstyper slående. I båda husen ger fyndmaterialet
signaler om att det måste röra sig om offer. I Ringebyhuset fann man två urnegropar i den NV väggen och i Nibble fanns ﬂera depositioner av brända
ben, främst fårben, men några enstaka människoben fanns också (Kaliff
1995a:47; Artursson m. ﬂ. In Press). De stenfyllda groparna är aningen
mystiska. I de ﬂesta fall är de bara stenfyllda gropar, det vill säga det ﬁnns
inga fynd i dem och stenen är bara i undantagsfall skörbränd eller skärvig.
Flera av groparna i hus F i Nibble verkar vara resultatet av att man lyft bort
större block som skulle ha kommit att vara i vägen inne i huset om de fått
ligga kvar. De har därefter fyllts med sten för att ge en fast grund att gå och
stå på. Det märkliga är dock att alla groparna låg precis innanför ingången.
Generellt kan man säga att de kulthus som påträffats i Östergötland har
en mer regelbunden och gedigen konstruktion än många av husen i Mälardalen, då med undantag för stengrundshusen och hus F i Nibble. De har till
skillnad från den mindre hyddliknanden husen av D-typ haft mer offentliga funktioner direkt kopplade till ritualerna. Det är i sammanhanget lockande att tänka sig att dessa stabilare byggnader har fungerat under längre
perioder och att de uppfyllt funktioner som kan förknippas med mer permanenta riter och att deras funktion mer skulle kunna liknas vid ett tempel
snarare än ett mer eller mindre tillfälligt kulthus (OBS att även tempel är
kulthus). Dateringen av hus F i Nibble visar att huset varit i bruk i upp till
100 år och Ringebyhuset beﬁnner sig i en stratigraﬁsk situation som antyder en liknande brukningstid (Kaliff 1997:54ff). Även ullevihuset kan ha
brukats under en längre period.

3.12 Klinga, Borgs sn, Ög
Undersökningen berörde en del av ett större gravfält som före undersökning
var känt genom ett mindre antal registrerade stensättningar. Vid avbaning
framträdde ett betydligt större antal gravar, både stensättningar som inte
var kända sedan tidigare och gravar utan markering ovan mark. Bland annat fann man en grupp med urnebrandgropar där de tidigaste begravningarna daterades till period II-III av bronsåldern. Intill dessa fanns också en
hällkista som förmodligen var äldre (Stålbom 1994:33). Övriga urnebrandgropar var dock från yngre bronsålder.
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Strax i närheten av denna gravgrupp fanns ett stolphus daterat med hjälp
av C-dateringar till cirka 1300-1000 f. Kr., det vill säga samtida med de tidiga urnegravarna (Victor 2002:138). Två av gravarna som påträffades inne
i huset har daterats med 14C-datering till period IV av bronsålder respektive
förromersk järnålder. Det är osäkert om hus och gravar har existerat samtidigt, men Stålbom konkluderar att både gravar och hus bör kunna föras till
yngre bronsålder (1994:39). Huset var ungefär 10 meter långt och i grundkonstruktionen rektangulärt med två parallellt placerade stolprader cirka 4
meter isär. Varje rad innehöll fyra stolpar och det är osäkert om raderna förutom att bära upp taket också fungerat som väggar. Det fanns ett antal spridda stolphål i området som möjligen kan ha utgjort väggar om de två raderna
stolpar ingått i en treskeppig konstruktion (Stålbom 1994:39). Konstruktionen påminner om hus 11b i Ryssgärdet och hus 13 i Vrå, Knivsta socken
(Lindfors & Karlenby 2008:115f; Göthberg m. ﬂ. 2002:62). Dessa båda konstruktioner är visserligen tvåskeppiga men den generella likheten i den avlånga rektangulära formen och husens storlek är viktigare. För övrigt har
klingahuset en stolpe mitt i vardera gaveln, något som kan beskrivas som en
tvåskeppig konstruktion (Stålbom 1994:39). Goldhahn har tolkat kulthusen
som arkaiska hus som hänvisar till förfäderna och det förgågna (2007:284f).
Kanske kan den tvåskeppiga konstruktionen ha upplevts på just detta sätt.
En rad med stolpar delade huset i två inre rum. I det västra av dessa
fanns fem urnegravar. Den största av gravarna var stratigraﬁskt skild från
huset och ett stolphål var anlagt i denna. Övriga gravar verkar vara anlagda efter huset tillblivelse och då särskilt i dess västra del. I en av gravarna
fanns ett bikoniskt kärl som benbehållare möjligt att datera till period V
(Victor 2002:140). Detta innebär att huset möjligen kan ha haft en betydande brukningsperiod från period III till period V.
Det faktum att huset varit indelat i två delar föranleder Victor att tala om
olika funktion för de olika rummen. Det inre rummet skulle sålunda vara
ett ”dödsrum” där man begravde folk, den allra heligaste platsen med privat
karaktär (2002:140). Detta ligger i linje med resonemanget kring uppdelningen av hus F och M i Nibble. Hus F har två rum (om man inte räknar ”verandan”) och det inre ska ha varit det heligaste dit inte vem som helst hade
tillträde. Hus M hade också en inre uppdelning i två rum och en veranda.
Även där kan man tänka sig att den döde togs om hand i det innersta, hemliga rummet. Klingahuset måste närmast beskrivas som ett dödshus/begravningshus i linje med A300 i Ullevi i Linköping, medan hus F kan tolkas som
ett tempel främst inrättat för rituella göromål kring förfädersdyrkan, främst
för mannen begravd i A211. Hus M bör höra till gruppen dödshus.
Närheten till bosättningen är en annan sak klingagravfältet delar med
Nibble. Mindre än 200 meter väster om gravfältet undersöktes också lämningar efter en boplats (Stålbom 1994). Detta är ju för övrigt något som det
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har gemensamt med de ﬂesta av de här relaterade jämförelseexemplen. I och
för sig är det kanske inte så konstigt att det ﬁnns en koppling mellan det ena
och det andra, det är ju bekvämt att inte ha för lång promenad till gravarna,
då man vill besöka sina döda. En viktigare aspekt är nog ändå den kontinuitet i tillvaron som närheten anger, trots tecknen på en avancerad och
tidskrävande rites de passage. Visserligen fanns de döda någon annanstans
men denna plats var också nära, ibland så nära att man bodde inpå graven
(A10 i Nibble).

3.13 Svarteborg socken, RAÄ 116, Bo
Fornlämningen var registrerad redan i början av 1900-talet och då hade
man påträffat två gravar och en vallanläggning. Vid undersökningen 1998
visade sig den sistnämnda utgöra en del av en stenpackning (benämnd ”monumentet”) som löpte runt en större bergklack. Gravarna hade ett varierat
gravskick med både spridda ben och benkoncentrationer. I stenpackningen
fanns däremot väldigt få fynd, framförallt inga brända ben från människa
(2004:27ff).
Huvudfasen för fornlämningen infaller under förromersk järnålder, men
det ﬁnns tidigare och senare dateringar (2004:33). Två dateringar från under stenpackningen (monumentet) anger en tidigaste datering till 760-400
f. Kr. Dateringarna infaller alltså i den period i slutet av bronsåldern då 14Cdateringar är svåra att få närmare daterade. Majoriteten av dateringarna
infaller under denna epok samt några under äldre romersk järnålder, så att
tänka sig en aktivitet i området vid början av förromersk järnålder – snarare än under period VI av bronsålder – känns ändå mer sannolikt, något som
också Munkenberg kommer fram till (2004:34). Hennes tolkning avgör vidare att dateringarna som framkom under stenpackningen enbart visade att
packningen inte fanns på plats vid denna tidpunkt och att monumentet hör
till de senaste på platsen, bland annat genom den stora mängden granpollen som fanns i packningen (2004:35). Egentligen torde det vara svårt att
utan ﬂer indikationer på en folkvandringstida datering av monumentet
kunna argumentera för detta, huvuddelen av 14C -dateringarna infaller under förromersk järnålder och därför är det absolut möjligt att förlägga dateringen av monumentet till denna period.
Platsen är därmed senare än huvudfasen i Nibble. Däremot sammanfaller inramningen (inhägnaden) av berget med den fas som innefattar hägnadsbyggandet i Nibble. En stor likhet ﬁnns rent konstruktionsmässigt mellan Svarteborg och Bengtstorp i Närke (Edlund 2008:15ff). Där sammanfaller också dateringarna väl med den bohuslänska platsen (2008:138f).
Stenramen runt berget har daterats till förromersk järnålder och därefter
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har gravar anlagts runt omkring under förromersk och romersk järnålder.
Parallellen som kan dras med Nibble mellan dessa platser är alltså själva
hägnadsbyggandet.
Ett förändrat förhållningssätt förefaller ha inträtt vid denna tid, precis
på övergången mellan yngre bronsålder och förromersk järnålder. Intresset
i sten fortsätter och aktiviteter som innefattar ﬂyttande av dessa fortgår
också. Däremot verkar det som om man gett sig på att bygga om gamla
platser som minner om förfädernas tid, man återanvänder gravarna, man
bygger om dem, inhägnar dem och så hägnar man in bergen (se även Wall
2003). Observera att även i Odensala inhägnas den äldre graven vid denna
tid (Olausson 1995:203).
En intressant detalj i Svarteborg är att det förkolnade materialet mestadels bestod av kvistar, grenar och unga stammar (Munkenberg 2004:33).
Detta samstämmer med den iakttagelse som Heimdahl kunde göra i framförallt A10 i Nibble (Artursson m. ﬂ. In Press).
Sammanfattningsvis kan man säga att likheterna mellan platserna inte
är slående och dateringen av monumentet är osäker. Många av företeelserna är emellertid gemensamma. Detta gäller väl främst den uppenbara fascinationen vid sten och att ﬂytta och organisera den, helt enkelt den obändiga lusten att bygga om naturen. En sen datering av monumentet skulle i och
för sig vara intressant i det att det visar på en konsekvent tradition kring
stenen som antyder att religionen kanske inte har ändrats så mycket över tiden som man kan vilja tro.

3.14 Berg, Millesvik sn, Vm
Något avsides beläget i förhållande till Mälardalen och de andra stora
bronsåldersregionerna i södra Sverige utgör fyndet av ett gravfält med kulthus i Berg på Värmlandsnäs ett särskilt intressant jämförelseobjekt (Olsson
2008). Platsen visar på kulturella kontakter över stora områden och gör att
en koppling mot den svenska västkusten och bronsåldersbygderna kring
Oslofjorden inte förefaller så långsökt.
I Berg påträffades ett gravfält, där de ﬂesta anläggningarna påträffades
i en större sammanhängande stenpackning. I denna – eller delvis under –
fanns sju skeppssättningar, en oregelbunden stensättning och en rektangulär stenram (Olsson 2008:16). Särskilt stenramen är intressant, då den
starkt påminner om den vi fann i Nibble och den som fanns i Ål och på
andra ställen. Även stensättningarna i form av skepp anknyter till en vanlig
gravtyp från bronsålder och äldre järnålder. Brända människoben fanns endast i (eller över) tre av anläggningarna och där verkade benen snarast höra
till ett kolhaltigt lager som sträckte sig under dessa tre konstruktioner, ett
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omedelbart samband kunde inte fastställas. Emellertid har vi tidigare sett
att benen kan spridas över stensättningar vid senare tillfälle och också under lång tid, bland annat i A211 i Nibble. Fyndmaterialet på gravfältet bestod huvudsakligen av keramik, ﬂinta och bränd lera. Flera knackstenar
och malstenslöpare fanns inom stenpackningens gräns (2008:15ff). Spridningen av ﬂinta och keramik sammanföll med människobenen, medan den
brända leran huvudsakligen fanns under de fyra skeppsformade stensättningarna i söder. Där fanns också de brända djurbenen (2008:28, ﬁg 17).
Gravarna har en något yngre datering än vad de har i Nibble. Generellt hör
gravar och fyndmaterial till den förra hälften av förromersk järnålder, möjligen med en början i yngsta bronsålder. En hel del aktiviteter har dock föregått gravarna och det kan möjligen ﬁnnas en koppling mellan dessa och
de senare gravarna. Bland annat verkar de sju stensättningarna ha ”byggts
in” (som utgrävaren uttrycker saken) i en äldre stensättning. Det rör sig alltså om en ren ombyggnad, något vi känner igen från ﬂera av de ovanstående
exemplen. Från början har graven varit en rund, 7 meter i diameter stor,
stensättning (2008:26ff). Intill graven har i ett tidigare skede berget eldsprängts och en där beﬁntlig spricka har bättrats på innan man täckt hela
ytan med lera och sedan anlagt den stora stenpackningen (2008:23f). Anledningen till att man gör på detta vis är svår att avgöra, möjligen hade aktiviteterna intill en byggnad som påträffades intill med saken att göra.
Intill gravfältet, på en lägre placerad platå, påträffade man en kvadratisk stolpbyggnad, 9x9 m stor. Till typen sluter den väl an till den D-formade hyddan och en 14C-datering placerar huset i tiden mellan 835-785 f. Kr.
(Olsson 2008:23). Fynden i huset bestod av degelfragment, malstenslöpare
och fyra ﬂintskrapor. Dessutom fanns där också skörbrända och skärviga
stenar samt människo- och djurben. Fyndmaterialet antyder en kultisk
verksamhet och den indirekta kopplingen till gravarna förstärker detta intryck. Sen har vi kopplingen genom association med hustypen.
Den brända och sintrade leran som påträffats på platsen kan ha kommit
från bronshantverk. Flera indicier tyder på detta. Förutom den sintrade leran pträffades en degel i bottengruset (Olsson 2008:27). Det fanns också
spår av järnhantering genom att man påträffade blästermunstycken (a.a.).

3.15 Gualöv, Gualövs sn, Sk
En senare tids undersökning med intressanta paralleller till Nibble är den
skånska platsen Gualöv, som grävdes ut i samband med utbyggnaden av
E22 utanför Kristianstad i Skåne (Arcini m. ﬂ. 2007:107ff). Där påträffades
ett större gravkomplex med fyra högar, tre husgravar samt lämningarna efter 44 begravningar med tillhörande bålplats (2007:108). Detta sistnämnda
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är första gången denna kombination har uppmärksammats ordentligt, men
ser man på gravplatser över hela södra Sverige från denna tid, kan man i
många fall se att det ﬁnns rester efter bålplatser också där. Möjligen har
man missat dessa små och ibland obetydliga kolfyllda gropar som är de
enda kvarvarande lämningarna efter kremationen. Man har letat efter större stenkonstruktioner eller skärvstenspackningar. Kontinuerligt uppbyggda
bålplatser har påträffades till exempel i Ringeby och Sommaränge skog.
Där fanns de ju kvar därför att marken inte utnyttjats för odling i så stor utsträckning i senare tid. I Nibble hade vi en större stenkonstruktion i anslutning till graven A211 som också bör vara en relativt intakt konstruktion för
upprepade kremationer (Artursson m. ﬂ. In press). I Nibble fanns också de
mindre, kolfyllda groparna som var resterna efter enstaka kremationer.
Dessa anläggningar utgör nedgrävda gropar under själva bålet. Detta gjorde man för att bättra på draget (Arcini m. ﬂ. 2007:174).
En speciell parallell till Nibble utgjordes av de tre gravhusen. De har
formmässigt och till sin typ klara kopplingar till de större stengrundshusen,
de så kallade ”Brobyhusen” (Svanberg 2007:214). Kopplingen till gravar är
här å andra sidan extremt tydlig och det går inte heller att förbise det faktum att även om hus F i Nibble inte är ett stengrundshus av ”Brobytyp” så
har det ett ﬂertal påtagliga likheter, både vad gäller form och storlek. På något sätt faller detta hus in som ett mellanting mellan de yngre stolpburna
kulthusen och de äldre stengrundshusen. Gualövshusen har liknats vid stengrundshusen, men vid en närmare jämförelse med Nibblehuset förefaller
även dessa snarare utgöra en senare utveckling av formidén än lämningar
efter stengrunder. Särskilt hus 1 har en stenram som i detalj liknar hus F i
Nibble. Särskilt anmärkningsvärt är att denna syllstensrad också endast
återﬁnns i en gavel och längs den ena långsidan. Även hus 2 har ett hörn
konstruerat med en syllstensrad (Arcini m. ﬂ. 2007:129). Man skulle kunna
hävda att skillnaden mellan huset i Nibble och de i Gualöv skulle vara att i
Nibble är huset beläget bredvid graven och i Gualöv utgör de graven (utgrävarna benämner det ”gravhus” (2007:108). Ser man på planen över husen
framgår det att de gravar som låg vid husen endast i ett fall tangerar husets
väggar, dock fortfarande placerad utanför (2007:129). Frågan som uppstår
i detta sammanhang är naturligtvis i vilken kulturell miljö idén om hus F i
Nibble har uppstått. Det ﬁnns inga hus som liknar på detta i mellansverige.
Gualövshusen är de som konstruktionsmässigt mest liknar Nibblehuset. En
annan parallell utgörs för övrigt av gravhuset i Sandagergård på Själland
(Kaul 2004:105ff). Där fanns emellertid gravarna inne i huset, men typen
förefaller ha en sydlig utbredning.
En annan tydlig koppling ﬁnns i fyndmaterialet. I gravarna påträffades
ett stort antal bronser, bland annat rakknivar, pincetter, krunkinvar och
dubbelknappar (Arcini 2007:115). Som diskuterats ovan i fyndsavsnittet
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(2.7) framstår rakknivsuppsättningarna (alla föremål tillsammans eller varför sig) som tecken på den dödes speciella ställning i samhället. Med ett så
rikt fyndmaterial som det från Gualöv antyder föremålen att inte bara de
enskilda personerna har haft en särskild betydelse utan också att familjen/
gruppen har haft en särställning bland folket i området.

3.16 Sammanfattning av kapitlet och
utvärdering av jämförda platser
Det är en hel del likheter som framträder genom ovanstående genomgång
av jämförelseobjekt. Det är också en del olikheter som blir synliga. Lokala
variationer och kronologiska skillnader kan ligga bakom dessa, det är bara
naturligt att materialet inte är helt homogent. I huvudsak är dock de olika
platserna nog så samstämmiga i sin utformning.
Den mest genomgående likheten mellan de olika platserna är den nära
koppling som kan iakttas mellan gravar och kulthus samt därmed sammanhängande matlagningsplatser. I viss mån har man tidigare tolkat hus och
härdområden som ligger på eller i närheten av gravar och gravfält som lämningar efter bosättningar som varit antingen äldre eller yngre än själva
gravfältet. Framförallt innan man ﬁck en bättre uppfattning om hur byggnaderna såg ut under bronsålder var tolkningen av de små D-formade byggnaderna att dessa utgjorde bostäder i det huvudsakligen nomadiska samhälle som bronsåldern utgjorde. Kopplingen mellan ett hus och en grav på
gravfältet vid Vrå i Knivsta socken, var något som jag själv missade och
först nyligen insåg på grund av att vi visste för lite för 10-15 år sedan om
kulthusens utformning (se Forsman & Victor 2007:143). På denna plats
fanns också ﬂera härdar och kokgropar.
Ett samband som påfallande ofta framträder i materialet är förhållandet
mellan skärvstenshögar och förekomster av människoben. Goda exempel på
detta ﬁnns från hela södra Sverige. Den sammansatta konstruktionen av
skärvstenshögen A10 i Nibble kan med fördel jämföras med skärvstenshögarna A5 i Vrå, A258 i Ryssgärdet och A6092 i Sommaränge skog. Ofta ﬁnner man en väl lagd stensättning i botten och man kan tänka sig att själva begravningen har gått igenom ett antal stadier innan det hela var slut. Det ﬁnns
också intressanta samband mellan hanteringen av gravmaterial och skärvsten. I skärvstenshögarna ﬁnns ofta avfallsrester i form av obrända djurben,
keramikskärvor och annat som kan antas vara rena ”sopor” och där kan ﬁnnas rester från bronsgjutning som gjutformar och deglar. Det verkar som om
dessa lämningar på något sätt har begravt alla möjliga former av avslutade
föremål. De döda föremålen likställs med de döda (brända benen) människorna och begravs under liknande förhållanden och vid samma tidpunkt.
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Begravningarna under äldre bronsålder skiljer sig från dem som genomfördes under yngre bronsålder. Visserligen har kremeringarna dykt upp redan under senneolitikum, men metoden ﬁck inte totalt genomslag förrän
under senare delen av bronsåldern. I Mälardalen fanns en utvecklad tradition att begrava i hällkistor under bronsålderns början, bland annat har en
hällkista med över 40 begravda grävts ut i Annelund, inte långt från Nibble (Fagerlund & Hamilton 1995). I Dragby, Skuttunge socken, norr om
Uppsala undersöktes på 50-talet en hällkista med 30 individer på ett gravfält från äldre bronsålder (Jaanusson & Silvén 1962). De kremeringar som
ändå påträffas från äldre bronsålder visar på att denna teknik har etablerat
sig redan under senneolitikum och är förhållandevis vanlig under tidig
bronsålder.
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4. HUS, KULT, HUSKULT
OCH KULTHUS
I samband med ﬂera av de stora och omfattande undersökningar som genomförts på bronsåldersboplatser under de senaste 20 åren har tidigare
okända hustyper stigit fram som särskilt kopplade till gravfält och kulplatser. De monumentala stenramshusen av s k ”Brobytyp” har allt sedan 1800talet varit kända och beforskade. Stolpburna kulbyggnader på gravfält har
också påträffats tidigare. Nu har alltså ytterligare ett par hustyper kunnat
identiﬁeras och det är det som detta kapitel handlar om. Utgångspunkten
är en grävning utanför Eskilstuna, där hus av den nya typen har identiﬁerats. Tillsammans med bland annat husen från Nibble etableras en helt ny
typ av byggnader i ett kultiskt sammanhang.

4.1 En bronsålderstida hustyp i Mälardalen
Urvalet utgörs av några av de mer framträdande platserna med just den typ
av lämningar som Nibble har. Urvalet belyser ett antal viktiga frågeställningar som uppkommit som en följd av resultaten från Nibbleundersökningen. Framförallt är det frågan om kulthusens utseende, konstruktion
och funktion som framträder som en särskilt komplex företeelse. Tidigare
har två huvudtyper av kulthus kunnat fastställas, ett mer monumentalt hus
med stengrund och ett stolpburet och mindre kraftigt där ofta spår efter
kultiska aktiviteter har kunnat noteras (Victor 2002). Senare har en differentiering i ﬂera undertyper kunnat göras och i samband med detta utformades också en gedigen och konsekvent deﬁnition av vad som bör känneteckna ett kulthus (Mattes 2008). Det mindre, stolpburna kulthuset har
framträtt genom senare undersökningar, inte minst i Nibble. Detta kan delas upp i två undertyper, den D-formade hyddan och det mindre tvåskeppiga huset. Nedan följer ett försök till deﬁnition, huvudsakligen utifrån Julia
Mattes kriterier (2008:283ff).
Undersökningen utgår ifrån en plats i sydvästra utkanten av Eskilstuna,
Galtbacken, som var belägen på en höjd med utpräglad topograﬁ. På toppen låg tre samlingar med gravar, tre gravfält (Fors 138, 151 och 199). I en
svacka mellan dem fanns en våtmark och invid denna och ut mot en åkermark fanns en terrasserad yta, som av allt att döma också var delvis stenröjd. Där fanns fornlämningen Fors 469, en boplatslämning med kulturlager och minst en skärvstenshög. Delar av Fors 199 och 469 undersöktes år
2000 av Riksantikvarieämbetet, UV Mitt (Dunér & Evanni 2003).
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Det ﬁnns många likheter mellan Galtbacken och Nibble, även om en
större del av den uppländska gravbacken kom att undersökas till skillnad
mot Galtbacken och att den dessutom innehöll en hel del företeelser som var
märkliga och unika i sitt slag. Särskilt är likheterna uppenbara mellan Fors
469 och de lämningar som låg på terrasserna på mittimpedimentet i Nibble.
Fors 469 låg på en plan yta, strax intill en sluttning ned mot den omgivande
lermarken. Runtomkring höjer sig Galtbackens kullar med gravar i krönläge. På samma sätt omgav terrasserna i Nibble ett högre område med gravar.
På terrasserna fanns härdar och kokgropar, där fanns också mindre byggnader. På en av terrasserna fanns tre rituella byggnader (hus F, H och I).
Även på Galtbacken fanns byggnader. Två byggnader har jag kunnat
identiﬁera. Ett tredje hus kan möjligen skönjas i kulturlagrets norra del,
men representeras enbart av mörkfärgningar. Detta innebär att huset är
mycket osäkert och lämnas i fortsättningen utanför diskussionen. Huset
kan dock vara bra att hålla i minnet, då det ändå visar på hur komplex en
sådan här fornlämning kan vara. Vi måste också komma ihåg att mindre
än hälften av platån har undersökts.
I hus I fanns ett lager som var omgivet av 14 stolphål. Dessa anläggningar kan tolkas som resterna efter en lättare byggnad. Inom kulturlagret, som
förmodligen representerar husets inre utbredning, själva rummet, fanns en
stenpackning och en härd. Byggnaden var också omgiven av en samling
härdar och kokgropar, men förhållandet mellan dessa och hus I går inte att
avgöra.
Ett ﬂertal liknande hus är kända från gravfält och boplatser från hela
södra Sverige. Från Nibble känner vi ﬂera liknande byggnader. Från Södermanland ﬁnner vi det mest kända exemplet i Igelsta, Östertälje socken (Hyenstrand 1966; Mattes 2008:415 & tafel 42). När denna byggnad påträffades kände man endast till ett par motsvarande exempel sedan tidigare, nämligen Boda i Bred socken, den första bronsåldersbyggnaden i Norden som
påträffades 1906 (Almgren 1912a) och Vallby utanför Västerås (Simonsson
1959). Sedan dess har ett stort antal hus påträffats i hela södra Sverige. I sin
sammanställning av tolkade kulthus kan Julia Mattes räkna nitton stycken
som tillhör kategorin ”kulthus av den mindre typen” (2008:230). Förvisso
kan man kanske hävda att det rör sig om en rätt heterogen grupp och att
husen kan delas in i ﬂer undertyper. Här ﬁnner vi halvcirkelformade och
runda hus, rektangulära och kvadratiska hus. Det avgörande är per deﬁnition att de är små.
Hus II hör, liksom hus I, till typen små hus. Det har emellertid fyra i
kvadrat placerade stolpar. Typen ﬁnns också representerad i Ryssgärdet
norr om Uppsala (Karlenby 2008a:88ff). Hus II i Galtbacken bestod av fyra
stolpar i en lätt skev fyrkant. Innanför dessa fanns ett antal mörkfärgningar samlade runt en stenfylld grop och strax utanför den nordöstra sidan,
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mellan några stenblock fanns en skärvstenspackning samt ett antal härdar.
Skärvstenspackningen var skeppsformad och omramades på den östra sidan av en vackert krökt stenrad. Rör det sig om en skeppssättning månne?
Dateringarna från Nibble respektive Galtbacken är påfallande samstämmiga. I Nibble kan två faser urskiljas med en övergivandefas emellan: Fas 1
1400-600 f. Kr., övergivande 600-400 f. Kr. och fas 2 400-300 f. Kr. I
Galtbacken inträder först en fas mellan cirka 1600 f. Kr. och Kristi födelse,
därefter följer ett 300 år långt uppehåll och sedan en fas mellan 400 och
1000 e. Kr. Galtbacken skiljer sig så till vida att dateringen av boplatsen förefaller vara en annan än för gravarna (se mer om detta nedan). I Nibble
hade gravar och huslämningar – liksom alla övriga anläggningar på impedimentet – samtida dateringar.
Som en första impuls känns det rimligt att tolka husen som kulthus eller rituella byggnader. Julia Mattes har dock nyligen visat att det kan vara
lämpligt att anlägga ett försiktigt och källkritiskt synsätt i samband med en
dylik tolkning (Mattes 2008). Hon har ställt upp ett antal kriterier som bör
uppfyllas av en byggnad som aspirerar på kulthusstatus (se ovan kapitel 2.6
för en genomgång). Det bör ﬁnnas en topograﬁsk samhörighet mellan huset och andra rituella lämningar som gravar, offerplatser eller liknande.
Om det ﬁnns föremål med kultisk prägel i eller i nära kontakt med huset
kan detta också antyda att huset hör ihop med dessa. Fynd av brända människoben i en byggnad är ett mycket tydligt tecken på detta, men också offrade djurben kan duga som bevis. Ju ﬂer av dessa kriterier som uppfylls, desto säkrare kan man vara på att huset hör till kultbruket (Mattes
2008:284ff).
Så hur står sig då husen på Fors 469 som presumtiva kulthus om man
använder sig av ovanstående metod? Omedelbart uppenbart är naturligtvis
den omgivningsberoende omständigheten att husen ligger alldeles intill, för
att inte säga inom, ett gravfält. En grav, möjligen två, låg i kanten av terrassen, cirka 10 meter norr om hus I. Om man tar med i beräkningen de ytterligare två gravfält som ﬁnns på kullarna intill, förefaller hela berget ha varit en helig plats. Några positiva – det vill säga direkta – indikationer är svåra att ﬁnna, så till vida att gravarna ligger en bit ifrån husen. Däremot ﬁnns
en keramikdeposition i närheten. Invid ett stort block, som låg endast några meter utanför hus I, och rakt framför dess öppna vägg hade två kärl
grävts ned. Men inte heller det är en direkt indikation, bara en kulthandling
utförd i närheten av huset.
Fyndspridningen i och runt huset är intressant. En koncentration av
brända ben påträffades i huvudsak utanför den nordvästra kortväggen på
hus I. Inuti huset fanns bara ett enstaka fynd av brända ben, däremot kommer ett ﬂertal bitar keramik i husets östra ände. Större delen av husets inre
är fyndtomt, ett drag som återkommer i ﬂera kulthus. Detta kan dock inte,
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enligt Mattes, anses som ett kriterium som ensamt deﬁnierar ett hus som
kulthus, en så kallad negativ indikator (2008:287). Fyndspridningen i och
utanför hus I antyder dock att olika ytor har haft olika funktioner, därvid
torde också ytan som saknar fynd i husets mitt ha haft en speciell funktion
kännetecknad av fyndlöshet. Här fanns även en stenfylld grop, en annan
företeelse som är vanligt förekommande i de hus som tolkats som rituella.
Hur groparna skulle vara delar i kulten är svårt att säga, möjligen kan stenen ha blivit ”begravd” på samma sätt som de brända benen.
Ett viktigt kriterium som Mattes framför är samtidigheten. Om ett hus
ligger i anslutning till konstruktioner som kan tolkas kultiskt, måste huset
och dessa anläggningar vara samtida för att förutsättningarna för ett rituellt sammanhang skall ﬁnnas (2008:283f). Detta är självklart, men det är
ofta förbisett i kulthussammanhang. I de ﬂesta fall saknas en datering antingen av huset eller av de kultiska anläggningarna.
Dateringen av lämningarna på Galtbacken ger en ganska god uppfattning om den totala användningsperioden för platsen, men det saknas daterande information om de enskilda anläggningarna och konstruktionerna,
med undantag för dem som blivit 14C-analyserade. Varken husen eller gravarna har daterats med hjälp av 14C -analys. Ett skärvstensﬂak som låg placerat mellan två av gravarna på den norra delen av ytan har ett rumsligt och
topograﬁskt samband med gravarna. Möjligen hör ﬂaket till gravfältet,
men det går inte att säga säkert. Det har daterats till övergången mellan
yngsta bronsålder och äldre förromersk järnålder. Gravarna kan endast typologiskt föras till samma period, men de kan också ha anlagts avsevärt tidigare än så, likaväl som ﬂera hundra år senare. Föremålsfynden är ytterst
sparsamma och kan endast i ett fall ge någon närmare datering. I en av gravarna (A408) påträffades huvudet till en spiralnål, även kallad spiraltutulus
(Dunér & Evanni 2003:9). Denna typ av nål dateras till slutet av bronsåldern och början av järnåldern, alltså runt 500 f. Kr. (Damell 2000:47).
Övriga 14C -dateringar i det norra området har stor kronologisk spridning. En skadad härd i områdets nordvästra hörn har daterats till bronsålderns period II och en tillika skadad härd, endast någon meter ifrån ovannämnda, har gett en datering till vendeltid. Bland härdarna i det norra områdets östra del är dateringarna också olika, ett par från förromersk järnålder
och en större härd dateras till vikingatid.
Från den södra delen, där de två husen låg, har fyra 14C -analyser utförts. Även här var spridningen stor, dock med en bättre kontext. Här ﬁnns
en datering av en härd i det större kulturlagret i öster. Denna hamnar i folkvandringstid/tidig vendeltid. Enligt undersökarna kom den högt upp i lagret (Louise Evanni muntligen). De tre övriga dateringarna kommer från anläggningar norr och öster om de två husen. Dessa samlar sig i bronsålder,
en tidig i period II-III, en i period IV och en i period V (Dunér & Evanni
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2003:53) . Sammantaget och med hänsyn till variationer i egenålder, skulle
man – mellan tummen och pekﬁngret – kunna förmoda en aktivitet på platsen mellan 1400 och 900 f. Kr.
Dateringarna kan sägas falla inom tre från varandra avskiljbara faser.
Först har vi området vid husen och de anläggningar som hör ihop med dessa. Området kan generellt dateras till mellersta bronsålder, men där ﬁnns
också en komplicerad stratigraﬁ som försvårar dateringen av de anläggningar som saknar 14C-analys. En av de daterade härdarna överlagrades av
den skeppsformade skärvstenspackningen. Det innebär att packningen var
yngre än den relativt tidiga härden, men en annan härd alldeles i närheten,
har en något senare datering, utan att uppvisa några stratigraﬁska relationer. Den låg visserligen alldeles intill gaveln på hus I, men det ﬁnns inget direkt samband mellan huset och härden. Husen kan alltså vara både äldre
och yngre än den äldsta härden, samtida eller inte med stenpackningen och
inte heller ﬁnns det någon möjlighet att avgöra om de är äldre eller yngre än
den yngre härden. Men till fas I hör de säkert.
Fas 1: 1400-900 f. Kr.
Fas 2: 800 f. Kr.-Kr f
Fas 3: 400-1000 e Kr
Tabell 4. Fasindelning av aktiviteterna på Galtbacken.
Table 4. Activites phases at Galgbacken.

Nästa fas, som representeras av ett antal härdar i den norra delen (Fors 199
huvudsakligen) som daterats till förromersk järnålder och där dateringarna
knappast sträcker sig efter Kristi födelse. Fas 3 deﬁnieras av tre härdar som
daterats till yngre järnålder och då närmare bestämt till folkvandringstid
och vikingatid.
De två första faserna skulle möjligen kunna räknas till en kontinuerlig
användning av kullen, för profana och/eller rituella aktivteter, men den tredje och sista bör ha andra orsaker. Uppehållet mellan de förromerska anläggningarna och de från folkvandringstid och vendeltid är minst 300 år, förmodligen så mycket som upp emot 500 år. På senare tid har man på många
platser kunnat identiﬁera en ökad aktivitet i skogsmarkerna under den yngre järnåldern och också kunnat visa på att omfattande tjärbränning och träkolstillverkning sannolikt är källan till denna aktivitet (Hennius 2008;
Svensson 2008). Dessa anläggningar är naturligtvis av en helt annan dimension än de små härdar som påträffades på Galtberget, men dessa visar ändå
på en aktivitet utanför boplatsen, kanske i skogen. Möjligen kan även denna
fas ha ett kultiskt ursprung, ett av gravfälten (Fors 151) har gravformer som
brukar dateras till yngre järnålder.
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Den daterande informationen är alltså relativt begränsad. Det som står
till buds är tio stycken 14C-dateringar med både rumslig och tidsmässig
spridning, en spiraltutuli från övergången mellan bronsålder och förromersk järnålder, några keramikbitar med bred datering till bronsålder, samt
hus- och gravtyper som endast grovt kan sägas tillhöra en bronsålders- och/
eller äldre järnåldersmiljö. Utifrån dateringarnas spridning måste man
komma till den slutsatsen att husen på terrasseringen i söder legat i en kronologiskt sammanhållen miljö och att det inte går att knyta denna till gravarna eller den kultiska miljön som hör ihop med dem. Dateringarna från
husområdet antyder en placering i mitten av bronsåldern, gravarna torde
placeras mot periodens slut. Ett möjligt rituellt sammanhang kan ﬁnnas i
den keramiknedläggelse som påträffades intill det stora blocket strax norr
om husen. Den strimmiga keramiken – ett av kärlen i nedläggelsen var
strimmigt – blir vanliga först efter 1000 f. Kr. En keramikbit från kulturlagret med streckornamentik kan antyda att aktivitet förekommit på platsen redan under äldsta bronsålder (angående dekoren: Karlenby 2010). Ytterligare en liten skärva med ristade, vågräta linjer invid mynningen tyder
på en tidig datering.
Men om det nu är så att hus och gravar inte är samtida, kan man fortfarande hävda att husen skulle ha rituella/kultiska funktioner? Det ﬁnns
inga direkta bevis för att så skulle vara fallet, de naturvetenskapliga dateringarna visar på en annan datering än för gravarna. Fynden är inte tillräckliga för att ge upphov till någon annan uppfattning, men kullen innehåller tre gravfält varav bara ett har berörts av undersökningen och då i begränsad utsträckning. Det har sannolikt funnits en längre rituell kontinuitet
på platsen. Det tredje gravfältet (Fors 138) innehåller gravtyper som kan
höra hemma i bronsålder och det ﬁnns även gravar på Fors 199 som tyder
på en tidigare period än det undersökta partiet. Gravar i krönläge går ofta
långt tillbaka i tiden.
En våtmark, som den som befann sig strax utanför undersökningsytan,
kan också mycket väl antyda en kultplats för våtmarksoffer. Platsen kan ha
varit ”helig” redan tidigare och all kult utövas ju inte i samband med begravning. I Nibble antyder fynden från makroproverna att matoffer – åtminstone tidvis – kan ha varit relativt fristående från begravningsriten.
Hanteringen av odlingens produkter förefaller till exempel ha haft starka
rituella ingredienser och kultiska inslag. Dessutom förvarades säden – av
allt att döma – på gravfältet, om än lite avsides (se hus H i Nibble). De heliga platserna var inte bara heliga för att de ingick i den delen av det rituella
livet som hade med död och begravning att göra, utan för att de upprätthöll
en särställning i alla livets betydelsefulla skeden! Riterna kring hanteringen
av säden har säkert knutits till en eller ﬂera årstidshögtider som Fredrik
Larsson kunnat visa (Artursson m. ﬂ. In press).
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Matoffer är en vanligt förekommande företeelse över hela världen, men
vad lämnar en sådan sed för spår efter sig, när matresterna förmultnat och
åter blivit till mull? I viss utsträckning kan brända rester efter mat bevaras,
i Nibble fanns stora mängder brända sädeskorn och brända bitar av vad
som förmodligen är bröd. Små bitar av brända fårben antyder också att
kött ingick i offersederna.
Ska man emellertid kunna hävda att huset haft en kultfunktion utanför
begravningssederna måste man ju också kunna plocka fram belägg för detta. Det hör ju inte på något sätt till ovanligheten att hus – till och med helt
vanliga bostadshus – har fungerat i både sakrala och profana sammanhang.
Det som ställer sig besvärligt i detta sammanhang är att belägga förhållandet arkeologiskt. Om benen blivit brända så är chansen större att de bevaras, men detta sker endast i undantagsfall vid vanlig matlagning (inte ens
om man grillar köttet blir benen ”brända”). Man måste bränna benen medvetet vid ganska höga temperaturer och under lång tid (Agneta Ohlsson
muntligen). I princip måste kroppen eller köttstycket kremeras, något som
uppenbart pekar på ett rituellt beteende. Det är värt att notera i sammanhanget att det förekommer en mindre mängd brända ben utanför den nordvästra gaveln på hus I på Galtbacken, klart separerade från den keramikkoncentration som fanns inne i huset – i dess sydvästra del. Kan det röra sig
om en rituell uppdelning och har den i så fall ett kultiskt ursprung?
Etnograﬁskt ﬁnns klara belägg för husets betydelse för människan genom tiderna och över hela världen. De spelar ofta en mycket central roll i
den grundläggande världsbilden och ofta sätter man likhetstecken mellan
huset och människorna (Lévi-Strauss 1999:179ff), till och med tingen var
en del av familjen. Ordet familj kan dessutom etymologiskt härledas till ordet för hus (Mauss 1997:68f). Att huset skulle hålla en framträdande roll på
de ”heliga platser” som gravfälten har utgjort är i ett sådant sammanhang
inte särskilt förvånande.
Det saknas alltså ”positiva indikatorer”, de ”omgivningsberoende indikatorerna” är osäkra (Mattes 2008:283). Det är alltså dags att pröva de
”additiva indikationerna” (a.a.): keramikdepositionen invid blocket, eventuellt rituell fyndspridning, hus som klart avviker från gängse boningshus,
den allmänt rituella/kultiska miljön kring gravfält och våtmark. Man kan
möjligen också lägga till, efter en studie av övriga anläggningar i området
samt var större stenar och block återfanns, att ytan kring husen förmodligen har varit inhägnad av en stolpburen konstruktion, samt att ytor har
stenröjts och inhägnats i mindre rum med de omﬂyttade stenarna. Det här
är ett mönster som väl känns igen från Nibble.
Hustypologin när det gäller den aktuella perioden har blivit allt bättre
sedan tekniken med större yttäckande undersökningar – främst i åkermark – började användas för drygt 20 år sedan (Söderberg 1989; Östling
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m. ﬂ. 2008:43f). Före mitten av 1980-talet var kunskapen om bronsålderns hus helt beroende av undersökningar i Danmark och Skåne, där man
hade påträffat långhus redan under 50-talet (Artursson 2009:45ff). Den
allmänna uppfattningen var dock att i mellansverige hade befolkningen
varit halvmobil och deras hem utgjordes av enklare hyddor (Östling m. ﬂ.
2008:42). Förmodligen berodde denna åsikt på gamla, väl inarbetade föreställningar kring en evulotionistisk utvecklingsprocess som allmänt skulle
gälla hela mänskligheten, men man byggde också på empirin. Det var ju
den typen av byggnader man hade träffat på fram till då. Idag vet vi att den
vanliga, ”profana” bostaden så gott som alltid var ett långhus med en tydlig och uttänkt planlösning som går igen från plats till plats. De mellansvenska husen skiljer sig inte i något väsentligt från de sydskandinaviska (Artursson 2009:94). Vid sidan av långhuset existerade fortfarande hyddan –
eller den mindre, lätta byggnaden – som självständig typ och har under
senare tid framförallt kommit att tolkas efter två tankelinjer, dels som uthus/verkstadshus, dels som kulthus.
Ett par mindre hus av enklare konstruktion påträffades vid en mindre
undersökning på en bronsåldersboplats vid Fridhem i Kungsåra socken,
Västmanland år 2006 (Pettersson m. ﬂ. 2008). Det ena av dessa hus hade en
konstruktion och storlek som väl stämmer överens med hus I på Galtbacken. Huset i Fridhem låg i utkanten av boplatsen, men inte mer än 10 meter
från närmaste bostadshus. Boplatsen har daterats till 1600-talet f. Kr. Den
ena långsidan var öppen, troligen också den ena kortsidan. Från makroanalyser kunde man se att det fanns brända sädeskorn i golvlagret och att man
eldat i huset. Tolkningen var att det var ett hus för beredning av mat och
möjligen en förrådsbyggnad. På den här platsen fanns kultiska indikationer
i att platsen är omgiven av skålgropsförekomster samt att det inom boplatsen fanns en hällbild med två skeppsbilder (2008:7; 49).
Det är framförallt den kultiskt/rituella tolkningen som vunnit framsteg
sedan 1990-talets början, då hus som på ett eller annat sätt kunde kopplas
till gravar började dyka upp. Ett av de första exemplen var huset med
urnegrav i Ullevi utanför Linköping (Karlenby m. ﬂ. 1991). Från Östergötland påträffades ﬂer byggnader med gravkoppling under de närmaste åren
därefter, ett hus från gravfältet i Klinga (Ståhlbom 1994) och från Ringeby
(Kaliff 1995a) är de mest kända exemplen. Båda platserna var lokaliserade
utanför Norrköping. Sedan dess har ﬂer stolphus grävts ut och gamla tolkats om, så Mattes kan räkna 19 stycken hus av den mindre typen
(2008:230ff). Hon avfärdar ﬂera av dem som kulthus, på de grunder som
beskrivits ovan, men det ﬁnns en möjlighet att resonera kring husens kultiska ursprung också med hjälp av Mattes argumentation. Hon menar att om
en viss hustyp kan visas upprepat förekomma i samband med offerplatser
eller andra kultlämningar, så ökar därmed möjligheten att det ﬁnns ett
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samband: ”Ein weiters wichtiges Kriterium ist das der Wiederholung. Lassen sich bei der systematischen Betrachtung sakraler Plätze widerholt dieselben Muster von opfergaben bzw. diesen in Kombination mit einer bestimmten Architekturform feststelllen, so steigt mit dem Grad der Wiederholung die Sicherheit der interpretativen Aussage”(2008:284). Just den
hustyp som fanns på Galtbacken, representerad av hus I, förekommer påfallande ofta på eller i närheten av gravfält och i ﬂera fall kan den direkt knytas till kultisk verksamhet.
Jag ska lyfta fram några hus med särskilt bra kontext, för att visa att det
är fullt möjligt att den stolpburna ”hyddan”, eller ”huset av mindre typ”
ska betraktas som en byggnad som rests för speciﬁkt kultiska uppgifter på
platser med särskild betydelse.
Jag börjar med husen på Galtbacken (även om kontexten här skall bevisas). Hus I består av elva stolphål som beskriver en relativt oregelbunden
rektangel, 8×4,5 meter stor. Stolparna har stått i väggarna och den norra
långväggen verkar ha varit öppen. En mindre mörkfärgning fanns placerad
mitt i långväggen och kan möjligen vara resterna efter ett stolphål som delat av öppningen i två delar (ﬁgur 35). Inuti huset fanns ett kulturlager som
vid undersökningen uppfattades som ett golvlager. Invid dess västra ände
fanns rikligt med bränd lera och där fanns också en del brända ben. Dessa
fanns till stor del utanför huset. I husets östra del, inom ett område med
större sotighet än det övriga golvet fanns bränd lera och keramik (Dunér &
Evanni 2003:12). Mitt i huset fanns en stenfylld grop samt en härd som
med viss trovärdighet kan föras till huset.
Hus II på Galtbacken var 4×4 meter stort och bestod av fyra stolpar placerade i en kvadrat. Huset låg alldeles intill hus I och strax till höger fanns
en skeppsformad skärvstenspackning. Inget golvlager fanns bevarat och endast en keramikskärva påträffades inuti huset. Där fanns emellertid också
en stenfylld grop. Huset har förmodligen haft en öppning mot sydost, då
gropen sträckte sig utanför den kvadrat som bildades av de fyra stolparna.
Det kan också tänkas att huset helt saknat väggar. Genom den rumsliga
kontakten med den skeppsformade skärvstenspackningen kan man spekulera i om denna och hus II har ett samband (se dock ovan angående dateringsproblematiken och stratigraﬁn).
Hus H i Nibble var halvcirkelformat med en västvägg markerad av en
stenrad. Den östra väggen markerades av fem stolpar. Huset var cirka 6×5
meter stort och hade en öppning mot sydost. Inuti huset fanns en stenfylld
grop och utanför låg ett antal ugnsanläggningar, möjligen tänkta för brödbak. Förkolnade bitar av organiskt material kan vara bitar av bröd (Artursson m. ﬂ. In press). I huset och i området runt detta fanns stora mängder av
bränd säd. Intill ugnarna fanns dessutom delar av ax och strån i makroproverna, vilket talar för att där funnits en tröskningsplats. Huset har tolkats
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> Figur 35. Planer över D-formade hus/hyddor från bronsåldersboplatser i mellansverige. I översta raden ﬁnns hus I och II från Galtbacken samt hus J från Nibble. I nästa rad ﬁnns hus H också det från Nibble. Därefter följer hyddan från Igelsta i Östertälje socken, Södermanland. I den undre raden ﬁnns hyddan från Vallby i Västerås
samt det fyrstolpade kulthuset (hus 9) från Ryssgärdet. Hus II från Galtbacken och
huset från Ryssgärdet hör till den lilla typen och som alltså inte räknas till den D-formade typen och avbildas som ett exempel på att det ﬁnns andra typer av hus som kan
knytas till kult.
> Figure 35. Plans of D-shaped houses/huts froom Bronze Age settlement sites in Central Sweden. The upper row includes houses I and II from Galtbacken and house J from
Nibble. The second row shows house H from Nibble. This is followed by the hut from
Igelsta in Östertälje parish, Södermanland. The bottom row shows the hut from Vallby
in Västerås and the four-posted cult house (house 9) from Ryssgärdet. Thus the ﬁnal
house is not part of the D-shaped group and is depicted as an example of the existence
of other houses that can be tied to cultic traditions.

som ett sädesmagasin (a.a.). På grund av mängden bränd säd, misstänker
man att huset brunnit ned – eller bränts ned. Intill huset fanns ett stort
stolphål, närmar en meter djupt som innehöll en ﬂathuggen pilspets av ﬂinta samt ett antal brända (dvs kremerade) språngben från får och ko. Dessa
ben användes i det antika Grekland och i Romarriket som tärningar, bland
annat för att spå och sia om framtiden. Huset låg nära gravfältet och var
daterat till samma tid som detta. Huset antyder en kult kring hanteringen
av säd, allt från ”ax till limpa”. En liknande byggnad fanns också i Nibble
(hus J), som varit ägnat åt huvudsakligen animal matproduktion.
Hus J i Nibble var en rektangulär stolpbyggnad som mycket liknade hus
I från Galtbacken. Storleken är också densamma. I Nibble låg huset i direkt
anslutning till en skeppsformad stensättning som innehöll ett ﬂertal begravningar. Mitt i huset fanns ett keramikkärl som deponerats i en grop. Strax
öster om huset hade en stenram placerats, bestående av likstora stenar placerade i en rektangulär form, alldeles i kanten av en berghäll. Denna konstruktion var helt fyndtom. Det faktum att en rektangulär, stenröjd yta inhägnad av likstora stenar påträffades strax intill hus I på Galtbacken, är bestickande i sammanhanget. En liknande stenkonstruktion är också känd
från gravfältet i Ål, Vårfrukyrka socken, Uppland, också där i kombination
med huslämningar på ett gravfält (Magnusson 1973).
Det fanns ﬂera hus i Nibble som låg inom det ”heliga” området, men
dessa är av en annan karaktär än huset vid Galtbacken och lämnas här utanför, men de förstärker genom sin närvaro sannerligen typens rituella och
kultiska sammanhang.
Från den stora boplatsen vid Ryssgärdet i Onslunda, Tensta socken,
Uppland, fanns två stycken, på varandra följande, fyrstolpshus som låg på
en liten kulle i boplatsens norra utkant (Eriksson & Östling 2005). Det rör
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sig hus 9a-b (Karlenby 2008a:89f; Mattes 2008:238ff6). Båda bestod alltså
av fyra stolpar. I det ena huset fanns två skärvstensvallar som genom sin
form indikerar att de avsatts på insidan av en vägg. Det andra huset hade
inte motsvarande konstruktion, men stolphålen var mycket kraftiga och det
kan till och med röra sig om ett torn (Karlenby 2008:89). Öster om husen
fanns, längs kullens branta sluttning, ett avfallslager som förmodligen kastats ur från husen. Detta innehöll allt från rent matavfall till en guldarmring och brända människoben. Det rör sig här alltså om ”positiva yttre indikatorer” (Mattes 2008:240).
Huset i Igelsta, Östertälje socken, Södermanland, påträffades vid arkeologiska undersökningar år 1965 och bestod enligt utgrävaren och författaren av sex ”stolphål” eller kolfyllda gropar (Hyenstrand 1966:95) Området
var också täckt med lerklining, så att någon form av väggkonstruktion kan
misstänkas ha funnits. Spridningen av lerkliningen sammanfaller dock inte
med stolphålens placering. Inuti huset fanns en härd samt en koncentration
av sten (stenfylld grop?). Eventuellt kultiska inslag skulle kunna vara en förekomst av brända ben mellan två av stolphålen och ett stenblock med sex
stycken skålgropar. Mattes anser att detta hus – helt i linje med dess undersökare – bör vara ett bostadshus, såvida inte de brända benen skulle vara
från människa (Mattes 2008:234f). Att i det fall de brända benen skulle visa
sig vara från djur dessa skulle utgöra matrester (2008:235), är dock mindre
troligt, då brända ben måste utsättas för långvarig och hög temperatur för
att bli brända. Vanliga ”matben” beﬁnner sig i princip i samma tillstånd som
ett helt obränt ben och förmultnar också på samma tid. Förekomsten av
brända ben – om än från djur – torde indikera en särskild behandling av benen som möjligen pekar på att det rör sig om rituella handlingar.
I Vallby utanför Västerås påträffades år 1958 ett runt hus bestående av
tolv stolphål (Simonsson 1959). Huset var cirka 6×5 meter stort och låg i
nära anslutning till ett gravfält. Inuti huset fanns tre gropar fyllda med
svart jord. Utanför huset låg ytterligare två stycken. En av groparna innehöll skärvig sten. Mattes är tveksam till tolkningen kulthus, men dess belägenhet i närheten av gravar uppfyller i alla fall ett av kriterierna för ”kulthus” (2008:242f).
I Ringeby utanför Norrköping undersöktes ett 5,5×3 meter stort hus
med en öppen sida (Kaliff 1995a). Sammanlagt 23 stolpar utgjorde husets
konstruktion. Husmodellen är den samma som i Galtbacken, kanske något
mer ordnad och rätvinklig. Också här fanns stenfyllda gropar och eldstäder
6 Julia Mattes ﬁck tillgång till mitt manus i ett tidigt stadium, därför skriver hon om
tre hus 9 (a-c). Det var mycket osäkert om det sista huset faktiskt var ett verkligt hus
och efter diskussioner med Thomas Eriksson under publiceringsprocessen, beslutades
till slut att ta bort hus 9c.
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inuti huset. Husets koppling till gravar och därmed förknippade aktiviteter
(bland annat kremeringsplatser) är ovedersäglig. Mattes betecknar det också som en kultbyggnad (2008:251).
Det går alltså att urskilja fyra distinkta typer i det material som Mattes
kallar ”hus av mindre typ”. Det ﬁnns halvrunda, runda, rektangulära och
fyrkantiga. De har alla byggts med stolpburna väggar och en vägg har alltid varit öppen. De förekommer ofta i sammanhang med gravar men aldrig
på boplatsytorna på lermarkerna. Bronsålderns bostadshus hade en helt annan konstruktion. Husen av den typ som fanns på Galtbacken saknar inre
takbärande konstruktion. Om byggnaderna har varit försedda med tak så
måste det ha burits upp av väggarna. Bostadshusen var under större delen
av bronsåldern treskeppiga. Den ordnade arkitekturen kombinerad med en
avsevärd storlek gör skillnaden mellan dessa hus och de små, lätta byggnaderna som återﬁnns på eller i anslutning till gravfälten mycket iögonenfallande.
Det ﬁnns ytterligare en typ av små hus som ofta har knutits till kultaktiviteter. Dessa har en traditionell två- eller trekeppig långhuskonstruktion,
men är korta, sällan över 15 meter. Ett par sådana hus påträffades vid den
märkliga hägnadskonstruktionen vid Odensala (Olausson 1995:210ff). Där
fanns två hus som tolkats som kulthus och dödshus utifrån närheten till den
uppenbara kultanläggningen. Mattes ser det som möjligt att de är kulthus,
men det är långt ifrån säkert (2008:237). På Ryssgärdet har ett av de två
husen på den västra kullen (hus 11b) en konstruktion som är klart treskeppig och detta hus, precis som dess tvåskeppiga föregångare, har betecknats
som kulthus av utgrävarna (Eriksson & Östling 2005). Mattes anser att det
inte förhåller sig på det sättet (2008:241).
Jag är benägen att hålla med Mattes på denna punkt, i alla fall vad gäller det treskeppiga huset. Det ﬁnns ett tydligt, rumsligt och kontextuellt
samband mellan den enkla lätta byggnaden/hyddan och de kultiska och/eller rituella platserna. De verkar ofta hänga samman med matlagning. De
har en regelbundet upprepad företeelse i den stenfyllda/skärvstensfyllda
gropen och de ibland förekommande keramikdepositionerna innanför husens väggar. De treskeppiga husen har i de allra ﬂesta fall ingen närkontakt
med de ”heliga platserna” och det kan ﬁnnas en ideologisk distinktion bakom den arkitektoniska skillnaden. En typ av hus är till för att bo i (treskeppiga långhus) och en typ av hus är till för att utföra kulter i. Goldhahns
tolkning att kulthusen har en arkaisk funktion att visa mot det förgågna förefaller sannolik (2007:284f). I ﬂera fall har – som sagts – dessa hus kunnat
knytas till matlagning (matoffer), sädesförvaring och bakning samt keramikdepositioner. Gravarna är bara ett – och förmodligen mycket litet – inslag i de aktiviteter man utförde på de ”heliga bergen”. Aktiviteterna kring
husen som kan knytas till kulten visar med all tydlighet detta.
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4.2 Några tankar kring de större kulthusen
Ovanstående genomgång har koncentrerats på kultplatser, det vill säga
sammanhängande miljöer som har undersökts kring gravar och där kulthusen utgjort en del av ett större sammanhang. Därvid har det kommit att bli
en övervikt för de mindre (D-formade) husen gentemot de större stengrundshusen. De ﬂesta undersökta platserna har också daterats till yngre bronsålder varför de äldre stengrundshusen inte blivit så framträdande i materialet.
Det ﬁnns emellertid anledning att något också beskriva ett par platser med
stengrundshus, då de förutom att ha varit centrala platser under bronsålder
också intagit en central plats i 1900-talets bronsåldersforskning. Dels rör
det som fornlämningskomplexet i Håga och dels rör det sig om boplats- och
gravområdet i Broby (Victor 2002; Schönbäck 1952, 1959). Några direkta
paralleller mellan stengrundshusen och kulthusen i Nibble ﬁnns inte, det
vill säga hus antingen med enkel syllstenskonstruktion och takbärande stolpar tillhörande den mindre D-formade typen eller den stensyllskonstruktion som hus F har (dock innefattande en stolpkonstruktion). Kopplingen
mellan boplats och gravfält är emellertid uppenbar både i Håga och Broby.
Båda platserna har daterats till både äldre och yngre bronsålder. Stengrundshusen anses allmänt höra den äldre bronsåldern till, även om aktiviteter föregått i det stora hågahuset också under yngre bronsålder och det
undersökta huset i Broby har av allt att döma två brukningsfaser varav den
yngre hör hemma i period V (Victor 2002:110 och 161).

4.2.1 Håga, Bondkyrko sn, Up
Håga är ett av de mer kända och mest framträdande bronsålderstida fornlämningskomplexen i Uppland, för att inte säga hela Mälardalen. Mest
känd är naturligtvis Hågahögen – eller ”Kung Björns hög” – med den extraordinära begravningen som undersöktes 1902 (Almgren 1905).
Gravhögen i Håga var en av de första undersökningar som genomfördes
av den då nystartade institutionen för arkeologi i Uppsala (Almgren 1905).
Initiativtagare var den blivande kronprinsen Gustav Adolf, som var en av
studenterna vid sagda institution. Resultaten av undersökningen var häpnadsväckande och varken förr eller senare har en grav av den digniteten undersökts i Sverige, i alla fall inte från bronsålder. Fyndet är dock svårt att
på ett fruktbart sätt jämföra med övriga här listade platser, just på grund
av sin unika karaktär.
Den s k Hågakyrkan, ett stort kulthus av stengrundstyp, undersöktes i
början av seklet och har bidragit till att forma bilden av bronsåldern på ett
tidigt stadium (Almgren 1905). Senare undersökningar i stengrundshuset
och utgrävningar av ett mindre stengrundshus i området (Victor 2002:158ff
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& 161ff) har dock bidragit till en förändrad tolkning av platsen. I tillägg
till de omfattande lämningarna i omedelbar närhet till själva högen och
”kyrkan” ﬁnns en rik bronsåldersbygd i omgivningarna och en mycket
framträdande lämning är Predikstolen, en fornborg med huvudsakligen
bronsålderstida datering, som utgör ett utmärkt komplement till en ”aristokratisk miljö” (Olausson 1995; se även Lindström 2009). Platsen har tolkats som central i uppländsk bronsålder och graven med dess luxuösa och
sydskandinaviskt inspirerade föremål antyder att den begravda personen
varit något av en främmande fågel i området. Oavsett vad man tror om detta är det uppenbart att det rör sig om en betydelsefull plats och en mäktig
person som gravlagts här. Fornborgen Predikstolen ger ytterligare belägg
för detta och det är mycket som tyder på att det inte heller har varit alldeles lugnt i Uppland under denna tid. Vid undersökningarna i borgen kunde
man se spår efter att den brunnit någon gång under yngre bronsålder, förmodligen under 900-talet f. Kr. (Olausson 1995:128ff).
De sentida undersökningarna i Hågakyrkan genomfördes av Michael
Olausson med början 1998 och avslöjade en hel del detaljer kring husets
konstruktion. Det var också möjligt att få dateringar av huset genom 14Canalyser. Det visar sig att både detta hus och det mindre i Hågahagen anlagts någon gång under period III (Victor 2002:155). Då graven i högen har
daterats till period IV, eller strax efter år 1000 f. Kr., är alltså dessa lämningar inte samtida. Ett samband mellan kulthusen och den stora gravhögen kan alltså inte etableras, men de resultat som Helena Victor kom fram
till vid sina undersökningar av huset i Hågahagen visar ändå på ett samband mellan gravar, kulthus och boplatser, på ett sätt som liknar förhållandena i Nibble (Victor 2002:161ff). Det ﬁnns för övrigt ﬂer gravar i området
så över ett längre tidsförlopp utgör platsen en säkert identiﬁerad kultplats
(2002:157).
Båda husen tillhör den mer monumentala typen av kulthus som framförallt har daterats till äldre bronsålder. De hus som påträffades i Nibble var
betydligt mindre och huvudsakligen uppförda som stolpkonstruktioner.
Hus F har visserligen en syllstensrad längs den ena långväggen och den södra kortväggen, men den är långt ifrån den massiva konstruktion som ﬁnns
i Hågakyrkan och huset i Hågahagen. En annan skillnad är också att de två
husen i Håga sannolikt inte har varit hus i den bemärkelsen att det har funnits stående byggnader placerade på stenfundamenten (Victor 2002:117f).
Någon kultisk matlagningsplats som den i Nibble har man inte påträffat i Håga, men de små ytor som har undersökts i området räcker inte till
för att avfärda möjligheten till att en – eller ﬂera sådana – ﬁnns någonstans
i området. Vid Hågakyrkan fanns ﬂera härdar och kokgropar som möjligen
kan utgöra delar av ett sådant område i anslutning till denna byggnad (Victor 2002:161). Även utanför huset i Hågahagen fanns härdar (2002:166).
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Det ﬁnns registrerat ett ﬂertal skärvstenshögar i området och fyra av
dem ligger nära kulthuset i Hågahagen (Victor 2002: 164f). Två av dem undersöktes och i en av dem fanns resterna efter en ramponerad hällkista.
Kopplingen skärvstenshög – grav avspeglar likheter med Nibble (A10,
A250). Dateringen av lämningarna i Hågahagen är dock från äldre bronsålder
(Victor 2002:165). Den andra undersökta skärvstenhögen visade sig vara
en gravhög med en brandbegravning i. Där fann man en spiralhuvudnål
från period V. Det är inte enbart genom skärvstenen och de brända benen
som likheter påvisas med Nibble, runt graven hade röda stenar placerats
och i graven A250 i Nibble hade en röd sten placerats i den norra delen av
kantkedjan (Victor 2002:165; Artursson m. ﬂ. In press).

4.2.2 Broby, Börje sn, Up
I Broby fanns minst tre husgrunder, men därutöver också ett gravfält med
stensättningar och skärvstenshögar. Området har undersökts i etapper under ﬂera år från 1950-talet fram till 1980-talet. Materialet är till stora delar
obearbetat (Schönbäck 1952, 1959; Victor 2002:108). Gravfältet som bestod av en mängd stensättningar var uppblandat med lämningar efter andra
aktiviteter. I de skärvstenshögar som låg tillsammans med gravarna fanns
rester efter bronsgjutning i form av smältdeglar, gjutformar och slagg. Genom fynden i Nibble och skärvstenshögen A10 – också andra liknande anläggningar på andra platser i mellansverige – kan vi idag se att detta inte är
ett undantag utan att det snarare bör ha existerat ett samband mellan gravarna, de döda och de levande och skärvstenshögarna och med kulthusen.

4.2.3 Fler stora hus
Liknande anläggningar har också påträffats i till exempel Happsta och
Kallberga skog i Alunda socken (Almgren 1912b:343ff). Den senare grunden har en intressant utbyggnad i motsvarande läge som altarstenen i Nibblehuset och dessutom en kokgrop intill väggen i motsvarande position som
ugnen i hus F (1912b:343). Ser man på plansch VI, ﬁg 2 i samma publikation är likheten mellan fundamentet för altarstenen och den konstruktion
som Almgren inom citationstecken benämner ”högsätet” påtaglig. Tyvärr
redovisas inga fynd, varför huset saknar datering. Det samma gäller huset i
Happsta. Victor har med Happstahuset i sin avhandling och ser uppenbarligen detta som ett bronsåldershus (2002:111). Hustomtningen i Kallberga
skog har på samma grunder antagits höra till bronsåldern. Frågan är om
dessa hus ska anses vara från bronsåldern. En ytterligare husgrund som Victor tar upp som möjligt daterbar till bronsålder är den s k Ulleråkers slott, i
Simtuna socken (2002:111). Denna gigantiska (45x9m) byggnad bestod av
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en stenram som inuti var fylld av en stenpackning. En bronsåldersgrav fanns
inom husets ram och en bronsdolk, en avstsyxa och en spjutspets påträffades också. Fynden kan dateras till period II men det fanns också fynd från
period V (2002:111).
Under säsongen år 2010 undersöktes två stycken stengrundshus av samma typ som grunderna i Happsta och Kallberga skog. Dessa låg i Rasbo
socken, inte långt från Alunda. Dessa hus kunde emellertid dateras till yngre järnålder och vikingatid. Likheterna mellan dessa hus och grunderna i
Happsta och Kallberga var så stora att sannolikheten att någon av dessa
grunder skulle kunna dateras till bronsålder är uteslutetet. Ulleråkers slott
får förmodligen fortfarande räknas till bronsålderns stora stengrundshus.
Ett annat hus som hör till denna typ av hus är den speciella byggnaden
vid Sandagergård i Danmark (Kaul 2004:105ff). Där har två stenramar eller syllstensrader, den ena utanför den andra, omgivit en plats med bland
annat gravar. Typen ansluter till de båda huset i Ulleråker och till hus F i
Nibble snarare än till de kraftiga ”Brobyhusen”.
Helena Victor menar att förändringen av hustyp från äldre till yngre
bronsålder beror på en förändrad attityd gentemot förfäderna. De tidiga
stengrundshusen utgör en avskild och exklusiv plats under äldre bronsålder,
men under yngre bronsålder blir kulthuset en öppen plats med spår efter
mänskliga aktiviteter (Victor 2002:186f). Hon menar också att man gått
från en mer kollektivt inriktad begravningssed med den äldre bronsålderns
hällkistor som ideal till den yngre bronsålderns begravningar med mer individuellt anpassade gravar (2002:186). Man förefaller under äldre bronsålder varit mer inriktad på släkten, ätten och under yngre bronsålder mer
uppmärksammat individen, bland annat synligt genom förändringarna i
gravskicket. Hus F i Nibble antyder emellertid att den nya öppenheten kanske inte nödvändigtvis behöver ha varit så omfattande. Genom hägnader
och en inre tredelning av husplanen, verkar det som om man medvetet har
försökt att begränsa tillgången till olika delar av huset. Möjligen rör det sig
om att personer som är involverade i kulten har varit i olika grad initierade
i de rituella aktiviteterna, så att de ﬂesta enbart får passera den yttre gränsen. Ju längre in i huset de kommer, desto mer insatta måste de vara. Det
kan också röra sig om ett gradvis överförande av den döde till förfäderna
där varje gräns utgör en nivå i en rite de passage (Victor 2002:181). Det vill
säga, trots att huset är öppet och inte slutet som stengrundshusen, talar det
inte om en mer öppen hållning gentemot den döde.
Förekomsten av hus och platser för rituell matlagning har inte kunnat beläggas från äldre bronsålder, dessa etableras först en bit in i period IV av
bronsåldern och får en snabb utbredning i Mälardalen efter detta. Utifrån
detta kan man dra slutsatsen att skillnaden i rituellt uttryck mellan äldre och
yngre bronsålder är betydande. Kan det ha rört sig om en ny religion eller
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har förändringarna skett inom en och samma religion, men varit av den
omfattningen att det i efterhand kan framstå som en betydande förändring
av föreställningsvärlden eller av kosmologin? Om man tittar på hällbildsmotiven kan man vid en första anblick tycka att det inte sker några förändringar alls. Motivuppsättningen är ganska begränsad och upprepningen av
skepp och mansﬁgurer på hällarna är så regelbunden att det inte går att se
några större skillnader i sammansättningen. Men man kan ana sig till en
förändring i avbildningarna av människoﬁgurer. Under äldre bronsålder
avbildas människorna ofta som små ﬁgurer tillsammans med djur av olika
slag och storleksförhållandet mellan människor och djur är någorlunda
nära verkligheten. Man ägnar sig åt olika aktiviteter av både fredlig och
krigisk karaktär. Under yngre bronsålder avbildas i stort sett enbart krigare – i krigiska situationer – och ﬁgurerna har blivit stora, falliska och muskulösa, särskilt markerat av de stora vaderna. Det här är något som sker
över hela Sverige vid ungefär samma tid. Huvuddelen av de stora kraftiga
krigarna har ristats under period IV och V, men de tidigaste ﬁgurerna dyker upp redan under period III. Ett bra exempel på detta är ”Skomakaren”
från Brastad. Frågan är om inte kurvaturen på de kraftiga vaderna antyder
att vi redan beﬁnner oss i början av period IV (Almgren 1987).

4.3 Skärvstenshögarna, boplatserna och gravarna
Begreppet skärvstenshög är skapat av arkeologer och deﬁnierat utifrån en
”objektiv” bedömning av vad de innehåller (huvudsakligen). Deﬁnitionen
är i sig inte värdeneutral (Kaliff 2009:27). Man bör vara medveten om de
subjektiva värderingar som följer med de förment objektiva begreppen. I
skärvstenshögarnas fall har man tidigare likställt dem med avfallshögar
och det har fått till följd att de ofta har kommit att behandlas som mindre
intressanta. Det är få andra, komplexa konstruktioner som man har kunnat tänka sig att undersöka med grävmaskin, men det har under perioder
varit mer regel än undantag när det gäller skärvstenshögar. Även utan den
koppling till kult och religion som man kunnat identiﬁera genom senare års
undersökningar, ﬁnns det ingen anledning att betrakta skärvstenshögarna
som ointressanta. De avspeglar ju aktiviteter som försiggått oavsett om de
varit runt vardagliga eller rituella. Om man väljer ett aktörsperspektiv bör
en glidande skala mellan profant/sakralt visa på skärvstenshögarnas komplexa betydelse i det förhistoriska samhället.
Både i Vrå och Nibble påträffades skärvstenshögar som bara till form
och innehåll var skärvstenshögar (i vår ”objektiva” benämning). I Vrå rör
det sig om A5, en skärvstenshög som anlagts över gaveln av ett bronsåldershus och i Nibble skärvstenshögen/graven A10.
222

4. H U S , K U LT , H U S K U LT OCH KULTHUS

Figur 36. Tolkning av stenformationerna i stensättningen under A5 i Vrå, Knivsta
socken.
Figure 36. Interpretations of the stone formations in the stone setting beneath A5 at
Vrå, Knivsta parish.

Båda var anlagda på tidigare konstruerade stensättningar och båda innehöll begravningar (Virkkunen-Nordmark 2002:97ff; Artursson m. ﬂ. In
press). I Nibble fanns en mindre mängd brända ben från en vuxen individ,
förmodligen en kvinna samt ett litet bronsfragment (Artursson m. ﬂ. In
press). I Vrå fanns brända ben av en vuxen person och i graven medföljde en
spiralarmring av brons. Dimensionen antydde en ung kvinna eller ett barn
(Virkkunen-Nordmark 2002:104). Båda stensättningarna som överlagrades
hade dessutom en speciell konstruktion. I Nibble var stenarna lagda i ett spiralmönster och i Vrå formade stenpackningen en närmast oval skeppsform.
Inuti denna fanns ytterlager minst en (men sannolikt ﬂera)skeppssättning (se
ﬁgur 36). Graven/skärvstenshögen i Vrå överlagrade änden av ett långhus
223

4. H U S , K U LT , H U S K U LT O CH KULTHUS

(Virkkunen-Nordmark 2002:101) och intill A10 i Nibble låg ett hus med
den ena gaveln rakt riktad mot skärvstenshögen (Artursson m. ﬂ. In
press).
Kopplingen mellan hus och boplats å ena sidan och gravarna/skärvstenshögarna å den andra är uppenbar i båda fallen. I Vrå var anläggningen
anlagd direkt ovanpå resterna efter ett hus. Huset verkar ha bränts ned
innan man täckte det med stensättningen. I Nibble låg skärvstenshögen
mitt på själva boplatsen. I både Vrå och Nibble var anläggningarna de
enda gravarna som som fanns på boplatsytorna. De var i stort sett samtida och antyder att förändringar i begravningssederna kan ha förekommit.
I Nibble hade man tidigare begravt endast särskilt utvalda personer vid
jämna – men sällsynta – tillfällen. Efter A10 – som tidsmässigt om än inte
geograﬁskt skulle kunna passa in som en ”sjunde shaman” efter de sex under A211– har begravningar skett med större geograﬁsk spridning och
tidsmässigt tätare. Begravningssekvensen avslutas av två individuella begravningar (A211, A250; Artursson m. ﬂ. In press). Hur kommer det sig
att man ﬂyttar från den traditionella begravningsplatsen ner på boplatsen
vid omkring 1000 f. Kr. med iakttagande av samma kronologiskt repetitiva mönster som tidigare? Begravningen skedde på i princip samma sätt,
man gravlade en mindre mängd brända ben och ett fragmentariskt bronsföremål, men istället för att markera graven med en oansenlig stensättning
eller med en påle har man byggt ett stort monument i form av en skärvstenshög. Fyllningen i skärvstenshögen från Nibble kan dessutom förmodas
komma från ett antal kremeringsplatser. Heimdahl har kunnat visa att materialet kommer från bränt moränmaterial och att kolet endast bestod av
små förkolnade kvistar och grenar (Artursson m. ﬂ. In press). Vid praktiska experiment i Ringeby, Norrköping, visade det sig att en stor del av stenarna hade blivit skörbrända och skärviga. Det innebär att om man avsåg
att använda stenfundamentet igen var man tvungen att byta ut skärvstenmaterialet (Kaliff 1994:43).
Skärvstensmaterialet i A10, som utgjordes av bålmaterial, har påförts i
omgångar. Det gick att se ﬂera separata lager både i plan och proﬁl (Artursson m. ﬂ. In press). Stensättningen under högen föranleder ﬂera frågor, hur
länge har den legat där innan man fyllt skärvsten över den, har den något
att göra med de begravda uppe på kullen, har man bott invid spiralen och
begravt på kullen, är det bålresterna från dessa begravningar som deponerats över spiralen? När ”shamanismen” avtar eller i alla fall förändrar form
avslutar man inte bara begravningarna uppe på kullen, utan man avslutar
det hela genom att begrava den sista shamanen i skärvstenshögen på boplatsen.
I Vrå har något liknande hänt i samband med A5, men här saknas de tidigare ”shamanbegravningarna”, eller så är de svåra att upptäcka därför att
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vi vid undersökningstillfället inte letade efter den typen av lämningar? Graven i A5 var också något yngre än den i A10 i Nibble, då shamanens roll redan förändrats.
De regelbundna men kronologiskt åtskilda begravningarna i A211 från
äldre bronsålder som var placerade i den södra delen av stensättningen, har
en parallell i den centrala stensättningen i hägnaden vid Odensala prästgård, Odensala socken (Olausson 1995). Där fanns en rad begravningar daterade till äldre och mellersta bronsålder i den södra delen och delvis under
kantkedjan (Olausson 1995:69f). Den centrala begravningen har inte daterats men eftersom stensättningen – precis som i Nibble – förefaller vara
konstruerad kring just denna grav, får man anta att den är senare än gravarna under den södra kantkedjan.
Gravar och hägnader förekommer på ﬂera av platserna som presenterades ovan i kapitel 3. Där har jag kortfattat beskrivit ett antal platser som
var samtida med Nibble och som i mindre eller större utsträckning uppvisar liknande konstruktioner och strukturer.
I Vrå påträffades ett omfattande boplats- och gravkomplex. Där fanns
en stor stensättning (A500) i krönläge. Denna innehöll endast ett par bengömmor, två mindre benkoncentrationer samt ett benlager (A806). Det senare verkar ha byggts över av den stora stensättningen. Inga dateringar
ﬁnns som kan skilja de olika förekomsterna åt eller avgöra vilka bensamlingar som är äldst och yngst.
I Sommaränge skog har en stor grav- och kultplats grävts ut, som i
mångt och mycket har paralleller i Nibble. Bland annat fanns där ett kulthus på en platå. Detta har daterats till yngre bronsålder. I övrigt är det mesta av gravmaterialet daterat till äldre bronsålder.
På Ryssgärdet fanns ingen stor stensättning som i Nibble, men ett par
platser med kulthus, en med skärvsten övertäckt spirallagd stensättning
(A802) samt ett område med stora kokgropar och härdar. Undersökningsområdet var långsträckt och stora delar av fornlämningen ligger kvar utanför vägområdet, säkert ﬁnns där också en stor stensättning och ett gravfält.
I skärvstenspackningen över spiralstensättningen saknades den begravning
som fanns i A5 i Vrå och A10 i Nibble. Även i Ringeby påträffades skärvsten från gravbålen som låg mer eller mindre in situ (Kaliff 1995a:44f).
Den kultiska hägnaden i Odensala hade ett system med inhägnader som
var mer genomarbetat än i Nibble, till den grad att platsen tidvis har betraktats som en fornborg. Emellertid noterades tidigare hur likheterna mellan
hägnaderna är stora och förmodligen har de haft en liknande funktion. Mitt
i området fanns i båda fallen en större stensättning med en central begravning. Anläggningen överlagrade ett antal äldre gravar. Innanför hägnaden
fanns dessutom ﬂer gravar, men också depositioner av brända djurben, kokgropar och härdar. Utanför hägnaden fanns ytterligare anläggningar med
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anknytning till matlagning och offer. Där fanns också kulthus. Visserligen
saknas den nära anknytningen mellan hus och grav som fanns i Nibble, men
kopplingen mellan grav, hägnad och kultbyggnader är ändå mycket tydlig
(Olausson 1995:59ff).
Efter den omtolkning som Goldhahn gjort av husgrunden i Hallunda,
faller också denna plats bättre in i mönstret. Det är uppenbart genom kombinationen sakralt/profant, hur gravar, skärvstenshögar och huslämningar
ligger inom samma område, gärna i kombination med stora härdar och
kokgropar, gör det svårt att skilja det ena från det andra. Samma strukturer har vi ju kunnat se i Nibble, Vrå, Ryssgärdet och i viss mån i Sommaränge skog och Odensala.
Galtbacken utgör ytterligare ett bra exempel. En av undersökarna (Evanni) deltog i undersökningarna i Nibble och kunde omedelbart dra ﬂertaliga
paralleller mellan platserna. Så här i efterhand, när jag haft möjlighet att
sätta mig in i materialet från Galtbacken och rapportbearbetningen av
Nibble har nått sitt slutstadium, kan jag inte annat än att hålla med. Där
fanns gravar, stensättningar i krönläge och där fanns en yta på en platå
med lämningar efter ett par kulthus och matlagningsstationer i form av
härdar och kokgropar. Här fanns också ett par stenramskonstruktioner av
samma typ som i Nibble och Ål. I Igelsta fanns samma typ av hus och anläggningar som i Galtbacken. Där framkom också kokgropar och härdar.
Husens och härdarnas placering i förhållande till omgivande gravar liknar
den på Galtbacken och det rör sig förmodligen om samma typ av plats. Avståndet mellan hus- och matlagningslämningarna å ena sidan och gravarna
å den andra kan bero på den särskilt oregelbundna topograﬁ som kännetecknar Södermanland.
Från Östergötland kommer ett par liknande platser. Den första låg i Ullevi i Linköping. En särskilt framträdande begravning fanns i en skärvstenshög. Skärvstenpackningen i graven hade hämtats från en betydligt äldre skärvstenshög. Tydligt är att stenens tillstånd. Bränd, krossad och deponerad måste det ha spelat in vid valet av material. Graven innehöll brända
ben av en vuxen man och av hund. Benen hade lagts ned i en keramikkruka och överst hade man lagt gravgåvorna, en rakkniv, en bronsring och en
äggformad, vit sten.
Ett par intressanta detaljer med graven var de två stolpkonstruktioner
som påträffades i samband med skärvstenspackningen. Den ena konstruktionen bestod av åtta stolphål och har tolkats som en liten kultbyggnad,
kanske ett hus för förvaring av den döde, men nyligen har Fredrik Svanberg
föreslagit att man först bränt mannen och sedan byggt en mindre byggnad
över själva bålplatesen. Mannen har begravts vid sidan av och efter en tid
har man rivit det lilla huset och istället byggt det större dödshuset (Svanberg 2007:201ff). Det andra huset var en större och stabilare byggnad och
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kan ha stått på platsen en längre tid. Härden med djurben skulle alltså utgöra själva kremeringsgropen (Arcini 2007).
Husen från Ullevi och Ringeby uppvisar vissa gemensamma drag som
också återﬁnns hos andra hus i Norden, men också en del särdrag som skiljer dem åt, sinsemellan och i förhållande till husen i Norden i övrigt. Det
gäller särskilt huset i Ullevi, men då det förmodligen rör sig om ett gravhus
är detta kanske inte så förvånande ändå. Förvisso är sambandet mellan hus
och grav här så nära som det möjligt kan bli, men man kan inte utesluta en
intern kronologi, där grav och hus inte är samtida. Svanbergs tolkning av
den lilla stolpkonstruktionen som en mindre, tidigare byggnad rest över
bålresterna (2007:203f), antyder att alla aktiviteter inte var samtida. Graven kan mycket väl ha anlagts efter att huset rivits, lika väl som att den legat där en tid innan man byggde huset. Huset kan ha fungerat som förvaringsplats åt mannens kvarlevor under en tid eller det kan ha fungerat under en lång tid av år för religiösa och andra riter, knutna till minnet av
mannen och en förfäderskult.
Huset i Klinga tycks ha varit indelat i ﬂera rum, som hus F och M i
Nibble, minst två kan urskiljas från planen. Inne i huset fanns koncentrationer med brända ben och gropar, härdar och kokgropar. Till sin karaktär
och användning torde det mer likna husen i Nibble, än det från Ullevi. Där
fanns inga anläggningar som antydde kultisk verksamhet i huset, endast
anläggningar direkt kopplade till kremeringen av den döde mannen samt
ceremonier i samband med begravning.
Håga måste också tas med som en jämförelse, även om det ﬁnns mycket
på denna plats som är unikt, apart och avvikande. Den stora gravhögen
med den rikt utrustade graven, det stora stengrundshuset och närheten till
fornborgen Predikstolen invid farleden upp mot Håga, visar alla på att platsen har en alldeles speciell betydelse och funktion. Ändå kan man känna
igen delarna från de andra platserna. Närheten mellan grav och kulthus
ﬁnns på alla platserna. En liknande relation förekommer också mellan det
mindre stengrundshuset i Håga och gravarna invid detta (Victor 2002:161ff).
För övrigt fanns där ett ﬂertal skärvstenshögar och i ett par av dem påträffades gravar, en innehöll en begravning med en spiralnål, daterbar till period V (2002:165). Det inhägnade berget (fornborgen) ligger visserligen inte
runt gravarna, som det gör på några av de andra platserna, men uttrycket
är i viss mån det samma. Genom uppdelningen mellan utanför och inuti
hänvisar man till en åtskillnad mellan denna världen och den nästa (andra).
I en tredelad uppfattning av världen blir de inhägnade bergen (gravplatserna) övergångszoner (Runcis 1999:151f). Man kan – och bör – diskutera om
bronsålderns anläggningar ska ses som försvarsverk eller om de egentligen
var en slags kultiska, rituella lämningar. De borganläggningar som identiﬁerats som bronsålderslämningar har visserligen strategiska placeringar på
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Figur 37. Karta över området runt fornborgen Knutby 187 (nummer 26). Den ligger
på en markant förhöjning invid vad som under bronsålder var en smal vattenled (Karlenby 1990).
Figure 37. Map of the area surrounding the hill fort Knutby 187 (number 26). This is
situated on a clearly marked ridge next to what used to be a narrow water course in the
Bronze Age (Karlenby 1990).
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höjdlägen och med god utsikt längs farleder, men är i ﬂera fall förhållandevis klena anläggningar. Exempel på sådana är naturligtvis hägnadsanläggningen i Odensala, som tidigare betraktades som fornborg samt den relativt
okända lilla borgen i Burvik, Knutby socken (Knutby 187, se ﬁgur 37). Predikstolen och till exempel borgen vid Draget utanför Bålsta, invid Lilla Ullfjärden, uppvisar mer omfattande och krigiska drag som antyder oroligare
tider.
Möjligen kan gränsdragningen mellan gravhägnader/kultanläggningar
och borgar för försvarssyfte vara otydlig av en anledning. I linje med sammankopplingen under äldre bronsålder mellan krigaren och shamanen kan
man tänka sig en liknande koppling mellan militära försvarsanläggningar
och rituella anläggningar. Båda var till för att stänga ute något och för att
skydda befolkningen mot en fara. Återigen kan det vara värt att påminna
om att krigaridealet i Mälardalen inte varit lika starkt som i södra Skandinavien och att det dessutom förmodligen har varit mer ideal än verklighet.
Sammanlagt har 14 stycken svärd påträffats från hela bronsåldern i området (Baudou 1960; Oldeberg 1974). Förutom i Hågagraven ﬁnns inga säkra
fynd av svärd i gravar från mellansverige. I övrigt är det bara hällbilderna
som lyfter fram krigaren. Det kan lika gärna vara som idealbilder ﬁgurerna
ristats in i klipporna som att de skulle avbilda verkliga personer och händelser (se nedan angående hällbilden i Fossum). Min uppfattning är att hällbilder generellt avbildar ideal, mytiska berättelser, gudar och andeväsen. De
är inkonograﬁskt berättande och ställföreträdande. Återgivningar av verkliga händelser måste ses som undantag och bör även då ha fungerat som
symboliska representanter för mytiska paralleller. Att det ﬁnns krigare på
hällbilderna bevisar alltså inte att det förekommit krigare i verkligheten.

4.4 Sammanfattning av kapitlet
Hus som enbart kan knytas till gravfält och andra rituella platser torde säkert kunna betraktas som kultbyggnader. Sedan tidigare känner man de
stora, monumentala ”Brobyhusen” och också stolpburna kultbyggnader
som bland annat använts som gravhus. I och med de senaste årens storskaliga undersökningar av bronsåldersboplatser har man kunnat identiﬁera ett
par nya typer av kulthus. Det ena har påträffats tidigare (bland annat i Igelsta, Östertäljer, se Hyenstrand 1966, samt 3.9 ovan). Det är först nu som
det börjar ﬁnnas tillräckligt många för att kalla det en typ. Det rör sig om
halvcirkelformade stolprader som presenterar en stor öppning i det bred
partiet. De kallas ofta för D-formade hyddor, men borde med tanke på den
öppna sidan kallas C-formade. Två av husen (hus H och I) i Nibble tillhör
denna typ. Hus I i Galtbacken tillhör också denna typ. Den förknippas ofta
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– som i Nibble – med matlagning och är förmodligen någon form av rituella kök.
Den andra typen är små, smala tvåskeppiga byggnader och när de förekommer på gravplatser påträffas de oftast invid gravar. Det kan alltså röra
sig om någon form av begravningshus eller en byggnad för förberedelse av
den döde. Det kan också fungerat som gudstjänst lokal vid minneshögtider
och liknande. De kan utgöra mindre varianter av hus F i Nibble.
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5. FRÅN PLATSEN
TILLBAKA TILL PLATSEN
I det följande ska jag försöka resonera kring företeelser som vi fann på
Nibble och jämföra dessa med ett antal liknande platser i mellan- och sydsverige. Fram träder ett mönster som i sin tur för vidare in i den kosmologiska strukturen. Resonemanget följer en slags logisk linje eller är det en
röd tråd? De aktuella platserna är inte lika på enbart ett plan utan på ﬂera.
Det ska visa sig att det ﬁnns företeelser som upprepas på var och en av jämförelseobjekten. För att det ska gå att förstå betydelsen av dessa – och hur
de hänger ihop – ska jag lyfta fram kategori för kategori av likheter och visa
hur de hänger ihop. Det är en berättelse som för från platsen tillbaka till
platsen och på vägen har de fysiska och materiella lämningarna från de olika undersökningarna passerat genom kosmologi och kosmogoni.
Det här kapitlet är upplagt i linje med Actor Network Theory som presenterades i kapitel 1. Det visar hur platsen knyter samman alla faktorer
och att kosmologin blir begripliggjord genom de materiella lämningarna.
Berget och benen, kremeringar, hus och kultplatser är snärjda i ett nät som
är omöjligt att trassla ut av den enkla anledningen att det är detta nät som
ger allt betydelse. Nätet för från de arkeologiska fynden till det eteriska.

5.1 Platsen
Avsikten med att lägga en plats som Nibble i just det läge den har är okänd
för oss. Den steniga och blockrika backen kan vid ett första ögonkast synas
både olämplig för mänskliga aktiviteter och otillgänglig för byggnation av
gravar och kultanläggningar. Det som Nibble och de övriga exemplen visar
oss är att det är just terrängens beskaffenhet som har legat bakom valet av
plats. Det är stenen, det är blocken och det är själva berget som utgör basen
i systemet. Berget är i rent fysisk bemärkelse grunden som hela kosmologin
vilar på, men också i en rent metafysisk betydelse är berget berättelsen början. Via blocken och stenarna som kan sägas vara delar av berget skapas
helhet genom fragment. Detta går igen i krossandet av stenen till skärvsten
och grus där helheten sönderdelas igen.
Alla platserna har ett exponerat läge, åtminstone i lokalt hänseende.
Nibble låg på en åt norr utstickande moränkulle som på de högre delarna
och i norr hade partier med berg som stack upp ur moränen. Gravfältet i
Vrå, Knivsta socken låg på ett högt beläget moränparti ovanför boplatsen.
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Vid Ryssgärdet utgjordes kultplatsen av två framträdande kullar ovanför
lerslätten som innehöll boplatsen. I Sommaränge skog låg gravarna utplacerade på ﬂera mindre moränkullar inom undersökningsområdet. Gemensamt för dem var dock att de alla låg högre än den yta där man kan förvänta sig att ﬁnna boplatsen. Den storblockiga terrängen återﬁnns också på
platser som Galtbacken, Hallunda, Igelsta i Södermanland. Förhållanden i
Gualöv, Skåne var på många sätt annorlunda än för de mellansvenska platserna, men i det stora hela hade platsen ändå ﬂera gemensamma drag med
dessa. Den låg också på ett höjdparti, men så vitt framgår av artikeln känner man inte till i vilken position gravarna ligger i förhållande till boplatsen
(Arcini m.ﬂ. 2007).
Vrå låg i en terräng som i mycket påminde om Nibble. Området var förhållandevis blockrikt och gravarna var placerade över ett stort område. Där
fanns både väl lagda stensättningar och mindre ordnade stensamlingar.
Vissa gravar har endast markerats med några enstaka stenar. Ibland anlades gravar invid block. I Sommaränge skog var terrängen också fullständigt
oländig med storblockig – och rikblockig – morän. Inga bergspartier fanns
inom undersökningsområdet, dock fanns ett par partier strax sydöst om
ytan (Forsman & Victor 2007:9f). På Ryssgärdet var terrängen delvis något
olik den i Nibble, Sommaränge skog och Vrå. Visserligen låg den i samma
blockrika moränstråk som Sommaränge skog, men något närmare den glaciala lerslätten. Detta innebar att enbart den norra delen bestod av moränkullar med stora och mindre block. De två kullarna innehöll kultanläggningar (Hjärthner-Holdar m. ﬂ. 2008). I de ﬂesta av jämförelseexemplen
ﬁnns det upphöjda läget och den moränbundna marken med block och sten.
I Gualöv bestod materialet i huvudsak av sand. I området förekom dock enstaka block (Arcini m. ﬂ. 2007: 108). Å andra sidan ﬁnns platser som Svarteborg i Bohuslän, där berget intar en central plats, där det verkligen har
huvudrollen. Där fanns ett större bergsparti omgärdat av ett brätte med
upplagda småsten (Munkendal 2004). En bättre illustration till det axis
mundi som Tore Artelius talar om är svårt att ﬁnna (2008:483).
Gemensamt för de ﬂesta av platserna är själva berget eller den blockrika
moränen.

5.2 Berget
I jämförelsen mellan platserna framstår berget som centralt och av grundläggande betydelse i kosmologin. Som berg måste också andra former av
sten räknas, såsom block och större och mindre lösa stenar. I gravarna – eller stensättningarna – har man genom att sammanföra små bitar av ”berg”
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byggt ett nytt berg. Skärvstenshögarna är också ett slags berg även om de
består av spräckta stenar, mindre bitar av berg.
Så gott som alla platserna i jämförelsen har legat på kullar, ofta med
uppstickande berg i dagen. Alla platser är steniga, många till och med direkt oländiga. Platser som Nibble och Sommaränge skog inger respekt och
de arkeologer som med beundransvärd insats har grävt ut platserna kan säkert instämma i hur pass besvärligt det varit att genomföra arbetet bland
block, sten och morän. Förmodligen är det just platsernas starka förnimmelse av natur som lockat en gång i tiden. Sannolikt har också deras monumentala karaktär spelat in. De stora blocken var ibland upp emot 4-5 meter höga. Strax utanför undersökningsytan i Nibble fanns en samling block
av denna storlek som låg på ett sådant sätt att ett rum bildades mellan dem.
I den nordvästra delen fanns en lucka mellan stenarna och där hade man
byggt en stenmur som sammanband blocken. Intrycket av konstruktionen
var imponerande, som kom att gå under namnet ”Katedralen” under utgrävningen.
Stenar lades till stensättningar och dessa placerades på berget (kullen)
och sammanhanget är just materialet. Det är detta man hanterar i alla sammanhang. Man ﬂyttar block och stenar, man eldar på dem för att göra dem
mindre.
Ett orsakssamband kan följas från berget via stenen och stensättningen
till begravningen. Stensättningen – som en del av berget – öppnar vägen in
i detta. Stensättningen är passagen från jorden till underjorden (Nordberg
2004:19ff).

5.3 Graven
Genom sambandet mellan stenen i graven och den begravde följer också en
koppling mellan benen och stenen. Det är knappast nödvändigt att räkna
upp de paralleller som ﬁnns i jämförelsematerialet när det gäller förekomsten av brända ben i stensättningarna. Ett särskilt förhållande råder emellertid mellan brända ben och skärvstenshögar. Där ﬁnns på ﬂera av platserna gravar anlagda i dessa, i andra fall har de bara ett formspråk som till delar ansluter till gravformen och till delar till den ”vanliga avfallshögen”. I
Vrå, Sommaränge skog, Ullevi och Ringeby – bland annat – fanns brända
ben av människa i skärvstenshögarna.
Kremeringen framstår som viktig i förståelsen av kosmologin i allmänhet och begravningssederna i synnerhet. Behandlingen av stenen och benen
liknade varandra och dessutom har de en likartade deponering. Detta visar
att man här har satt likhetstecken mellan de två företeelserna. Att bränna
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ben och och bränna sten är samma sak och man deponerar båda i skärvstenshögar. Inom indoeuropeisk myt likställer man just sten och ben (Lincoln 1986:53ff; Kaliff 1997, 2007).

5.4 Kremeringen
Kroppen av de döda har genomgått ett antal processer för att passera från
levande människa till död anfader. Centralt i dessa processer beﬁnner sig
kremeringen. Även om enbart en bråkdel av bronsålderns befolkning kom
att begravas i stensättningarna ﬁnns de brända benen överallt i de delar av
kulten som vi kan identiﬁera utifrån grävningsresultaten. Det är inte enbart
i gravarna som vi ﬁnner brända ben. De ﬁnns i husen, i skärvstenshögarna
och på de rituella matlagningsplatserna. Sannolikt ﬁnns processer i det som
innefattas av hela begravningskonceptet som vi idag inte har möjlighet att
identiﬁera. Det är fullt tänkbart – med tanke på den betydelse som båtarna
förefaller ha haft under bronsålder – att delar av den kremerade kroppen
spreds ute till sjöss. Detta skulle lämna ytterst få och svårdeﬁnierbara spår
efter sig. En annan möjlighet är naturligtvis att man ägnat mycken energi
och tid åt att hantera den döde innan denne lades på bålet. Det kan påminnas om den märkliga rökgången i hus M invid A250 i Nibble, som tolkats
som en ”liktork” (Artursson m.ﬂ. In Press). Ett sådant inslag möjliggör ju
år av hantering av den dödes kropp och därmed förknippade ritualer.
Själva kremeringens betydelse förstärks också av att offerdjuren behandlats på ett liknande sätt. Spridda över gravarna, offrade i gropar inuti kulthusen och bland avfallsresterna på matlagningsplatserna och i skärvstenshögarna ﬁnns kremerade och krossade ben av främst – eller endast – får/
get. Utan en osteologisk analys är det ofta inte möjligt att avgöra om det rör
sig om djur eller människoben. Likheten i hur man placerat benen, hur man
behandlat dem och var de ﬁnns talar för att det ﬁnns ett inslag av offer i hur
man hanterar de brända benen också av människa. Kanske ska inte bara de
få brända benen från matlagningsplatser och skärvstenshögar ses som offernedläggelser. Kanske själva graven – stensättningen – utgör ett offer. Hur
ska man annars förklara de utströdda benen av får eller get som ﬁnns i
många stensättningar, inte minst i A211 i Nibble. Man kan undra om man
sått benen för att kunna skörda senare, i så fall vad?
Huset har en framträdande roll i offerhanteringen. Från hus F kommer
ett rikligt material med får/getben som offrats, bland annat fanns där en
större mängd brända fårben offrade i en grop (Artursson m.ﬂ In Press). I
Ryssgärdet fanns intill båda kulthusen utkastlager med bland annat brända
djurben som av allt att döma var rester efter offermåltider. Invid det östra
huset (hus 9) fanns också människoben bland materialet. En guldarmring
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förtydligar den rituella prägeln på hela miljön (Hjärthner-Holdar m.ﬂ.
2008). I Ringeby var två urnor nedsatta i gropar i husets vägg. I en av dessa fanns människoben (Sigvallius: Osteologisk rapport i Kaliff 1995a).

5.5 Huset
Huset förknippas med sina invånare. De hör till huset, de identiﬁerar sig
som grupp utifrån det faktum att de bebor samma byggnad (Lévi-Strauss
1999). Huset är också en plats där man passerar från ett tillstånd till ett annat. Man kan förﬂytta sig utifrån till inne och tvärtom. Helt naturligt kan
detta symboliskt överföras till en hel rad av liminala överskridelser. Huset
har på ﬂera av de platser som ingår i jämförelsematerialet en nära relation
till både gravar och kultplatser. Relation till gravar ﬁnns – förutom i Nibble – i Vrå, Ullevi, Ringeby och Klinga. Även i Berg i Värmland ﬁnns ett samband mellan hus och grav. I Gualöv är sambandet än mer tydligt, där tre
stengrundshus ligger placerade mellan åtminstone tre grupper av gravar
(Arcini m. ﬂ. 2007:117, ﬁg 3b). I gravarna förekommer också ett stort antal
bronsföremål som hör till ”rakknivsuppsättningar” och som ytterligare förstärker platsens märkvärdiga ställning. Om dessa uppsättningar ska representera shamaner, innebär detta att Gualöv i stort sätt måste vara en begravningsplats reserverad åt shamaner eller att just den släkt som begravdes
där var specialiserade på denna syssla. Rakknivsuppsättningar förekommer
i södra Skandinavien i miljöer som tolkats som tillhöra ett socialt övre
skikt. Det skulle i så fall vara möjligt att tänka sig att denna syssla var förbehållen personer i de högre – för att inte säga högsta – samhällsklasserna.
Vid en jämförelse med mellansverige framträder en bild med en något mer
nedtonad social stratiﬁering där rakknivsuppsättningarna ofta framträder i
obetydliga bensamlingar, många gånger är de inte kompletta utan innehåller ett enstaka av de föremål man kan förvänta sig. Ibland är dessa till och
med kraftigt fragmenterade redan före nedläggelsen, t. ex. krumkniven i
A211 och motsvarande föremål i Ål. Gravarna i Nibble, Ål och Odensala
framhäver ändå dessa personer som speciella. De ligger centralt placerade
på platser med framträdande rituell betydelse och till exempel i Odensala
och Nibble inneslutna i omfattande hägnadskonstruktioner.
Den yngre bronsålderns kulthus hade en längre brukningstid än den
äldre bronsålderns kultplatser. Förutom stengrundshusen (som egentligen
inte är hus) saknas permanenta konstruktioner för kultutövande från äldre
bronsålder. I stort sett kan man hävda att det var platsen som utgjorde det
rituella centrumet, den steniga backen. Under yngre bronsålder förefaller
husen ha fått en funktion av ”tempel”, alltså hus som regelbundet användes
till upprepade ritualer förknippade med förfäderskulten och med årstiderna.
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Dels byggdes särskilda hus enkom för kultiskt bruk, dels återanvändes gamla bostäder som tempel i samband med t ex begravningar. Utvecklingen av
kultplatserna visar inte bara på en permanens i kulten utan också på att
denna blivit mer specialiserad, något som det krävs specialister för att utöva.
Huset förekommer i enstaka fall som symbol i form av keramikbehållare i gravsammanhang. Husurnor förekommer av och till i Skandinavien och
förefaller vara inspirerade från kontinentala förebilder, möjligen så långt
söderut som Italien (Sabatini 2007:150ff). Dessa ger en tydlig koppling mellan hus och grav. Som nämnts ovan, huset och dess innevånare är ett och
detsamma. Kopplingen ﬁnns till och med bortom graven och huset fungerar – på samma sätt som stensättningen – som en port till underjorden. För
övrigt har ett ansenligt antal rakknivar deponerats i husurnor (Sabatini
2007:103). Det ger en koppling också mellan huset och shamanen.

5.6 Liminaliteten
Huset och graven är båda liminala platser. Stenen, blocket och samlingar av
stenar – stensättningar, rösen och liknande konstruktioner – är också liminala platser. Huset kan genom sin avgränsande karaktär, genom uppdelningen utanför/innanför användas som en representant för en liminal plats,
där passage mellan ett tillstånd och ett annat tar plats. Det framgår naturligtvis av de föregående jämförelseobjekten att huset har haft en framträdande roll både i kulten och i själva passagen från levande till död. Hus och
grav förekommer på ﬂera av platserna i en sådan relation att det är uppenbart att de utgör delar av en helhet. I Nibble ﬁnns sex hus som genom läget
i förhållande till gravplatsen har tolkats som kulthus (hus C, F, H, I, J och
M; se ovan kap 2). Andra platser där liknande kombinationer förekommer
är Vrå, Sommaränge skog, Ål i Uppland, Ullevi, Ringeby och Klinga i Östergötland, Berg i Värmland, Gualöv i Skåne och efter Goldhahns (2009)
omtolkning även Hallunda i Södermanland.
Om graven är porten till underjorden är huset ingången till graven i dessa fall. Det är också där man kan utföra de riter som förbinds med kulten
av de döda förfäderna och gudarna. Som vi kunnat se i samband med hus
F och matlagningsplatsen i anslutning till detta, låg huset avskiljt från den
plats där maten bereddes. Huset verkar till och med ha varit försett med sin
egen beredningsplats . Huset är inuti uppdelat i tre rum (tre sfärer) och dessa kan vara olika nivåer av inträde till porten/graven. Tredelad rumsindelning förekommer också i hus M i Nibble och i kulthuset i Klinga. Genom
sin konstruktion förmedlar huset en tanke om uteslutande, om separation
byggd på hur pass insatt man är i kosmologin. Längst in kunde bara de
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kunnigaste specialisterna komma. Har det rört sig om shamanerna? På sätt
och vis rör det sig om deras begravningsplats, deras port till de andra sfärerna. Så det är bara rimligt att tänka sig att tillträde till husets innersta var begränsat till shamanerna, eller snarare de specialister som efterträtt dessa.

5.7 Berget – harget – axis mundi
Det är med berget – och stenen – som allt börjar och slutar. Utifrån jämförelsen mellan de utvalda platserna har det gått att utkristallisera grunden
till ett kosmologiskt system. I mitten står axis mundi – axeln i kosmos mitt
– och i detta fall utgörs den av berget (Kaliff 1997:106ff; Artelius 2008:483).
I Nibble har axis mundi fått ett konkret uttryck i den kraftiga stolpe eller
påle som rests intill hus H på östra sidan av gravkullen.
En gammal benämning på rituella/kultiska platser är ”Harg”. Ordets ursprung anses vara ”stenrik mark” och att den religiösa innebörden har tillkommit i överförd form på grund av att de heliga platserna var steniga (Vikstrand 2001:207). Att datera Harg-namnet till bronsålder låter sig naturligtvis inte göra, men det går inte heller att utesluta att det kan ha funnits en
begynnelse för harget i de steniga kultanläggningar som uppträder under
bronsålder. Kopplingen mellan stenen och de dödas värld fortsätter i till exempel gravformer och gravfält långt in i järnålder. Harget är egentligen bara
ett annat sätt att ritualisera stenen, ett sätt vi kan se gå igen i Nibble.
Man har delat in kosmos i tre sfärer, en som motsvarar denna världen
som vi själva lever i, en underjord där de döda bor samt en himmelssfär där
bland annat solen ﬁnns, förmodligen också en del andra väsen. Man kan
också tänka sig en något annorlunda uppdelning där underjorden och jorden hör ihop i en sfär, en sfär utgör själva luften eller atmosfären och ovanför denna himmelssfären där solen och gudarna ﬁnns (Fredell 2003:235f).
I det systemet blir luften förmedlare mellan den nedre och övre sfären. Det
skulle förklara eldens funktion vid till exempel kremeringar, att föra döda
tillbaka till ursprunget (2003:236). Röken blir då budbäraren.
Det blir emellertid problematiskt att föra underjorden till samma sfär
som denna världen, då det på samma sätt som i kontakten med himmelssfären krävs en passage och en förmedlare för att ta sig från den ena sidan till
den andra. I senare tider har föreställningar funnits att det döda levde i
gravhögarna och inuti berget och detta är en föreställning som är mycket
gammal (Nordberg 2004:22). Det är möjligt – för att inte säga troligt – att
det var shamanerna som besatt de speciella kunskaper som krävdes för att
genomföra passagen mellan jorden och underjorden. Det följer naturligt
från detta att platser som Nibble är särskilda anläggningar för att möjliggöra denna typ av passage. De utgör så att säga ”portar till underjorden”. I
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detta har berget, blocken, stensättningarna fungerat som redskap för förﬂyttning. Sten har samlats till stensättningar, blocken har släpats till nya
platser för att passa in i den funktion man tänkt sig för platsen. Till exempel har både i Nibble och Ringeby kunnat iakttas anläggningar som täckts
av jättelika block (Kaliff 1995:54; Artursson m. ﬂ. In press)
Kulturlämningarna har använts för alla livets riter. Döden och begravningsriterna är uppenbart endast delar av det som ingått i riterna på platserna. Flera av lokalerna i jämförelsematerialet är offerplatser, många gånger förknippade med matoffer och tillredning av dessa. Den omfattande matlagningsplatsen i Nibble är det som lyft fram detta faktum, men ser man
efter så har t. ex. Ringeby liknande lämningar, så också Vrå i Knivsta,
Ryssgärdet, Sommaränge skog, Odenslunda, Galtbacken utanför Eskilstuna och till viss del Berg i Millesvik, Värmland. Som Fredrik Larsson föreslagit har många av dessa riter samband med årstidsbundna högtider som
sådd, skörd och slakt, samt naturligtvis sommar- och vintersolstånd (Artursson m. ﬂ. In press). Möjligen har också höst- och vårsolståndet uppmärksammats, tänk på det stora rosa skålgropsblocket, där solen lyste in
under stenen om morgonen vid dessa tidpunkter (se ﬁgur 14).
En typ av platser som bör höra ihop med berget, men som inte nödvändigtvis återﬁnns i samma lägen, är vattenofferplatserna. Det är endast i
Ringeby bland exemplen där man undersökt ett vattenhål. Spåren av offer
var otydliga men i strandkanten fanns ett lager med sot, kol och skärvsten
(Kaliff 1995b:88ff). Det ﬁnns många exempel på denna typ av platser från
stenålder och fram i järnålder. Ett par platser där offer skett i vatten som
kan lyftas fram – men som inte ﬁnns med bland jämförelseobjekten är Frösvimossen på gränsen mellan socknarna Edsberg och Hackvad samt Hassle i Glanshammars socken, båda platserna i Närke (Lindqvist 1910; Annuswer 2007). Platserna påminner om varandra med anlagda plattformar
ut mot en vattenspegel och i båda fallen har träkonstruktioner påträffats
(Lindqvist 1910:120; Annuswer 2007:37). I Hassle har det kända bronsfyndet lagts ned som ett offer, förmodligen under period VI av bronsåldern
(Stjernqvist 1962). Dateringen av Frösvi anges till 500-talet e. Kr utifrån
fyndet av en bronsﬁbula (Lindqvist 1910:119). Också offerplatsen i Hassle
har daterats till 500-talet e. Kr med hjälp av 14C-dateringar. Kombinationen mellan dessa och det betydligt äldre bronsfyndet antyder en lång kontinuitet (Annuswer 2007:39f). Inför resonemanget kring Ull nedan i kapitel 6, kan det vara intressant att notera dels Frö- i ornamnet från Västnärke och dels det faktum att endast några kilometer från Hassle ﬁnns ett
Ullevi.
I Nibble fanns två med vatten förbundna anläggningar. Det ena var en
anlagd brunn uppe på det centrala impedimentet. Den var anlagd i en
moränkälla som bildats av en fördjupning i den underliggande berggrunden
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(Artursson m.ﬂ. In Press). Brunnen hörde ihop med matlagningsplatsen på
den östra sidan av kullen, den låg endast några meter från hus I. Brunnen
lades igen i samband med konstruktionen av hus J och den därmed förknippade graven A225 (Artursson m. ﬂ. In Press). Inga fynd gjordes i brunnen,
varför det synes uteslutet att den var förknippad med offer. Den var förmodligen ämnad att ge dricksvatten eller vatten till matlagning. I den norra delen av samma impediment fanns ytterligare en moränkälla (a.a.). Denna hade emellertid byggts om under vendeltid varför eventuella tidigare
spår förstörts (a.a.). Intill källan fanns dock ett stort block med 13 skålgropar inristade (a.a.)
Avsikten med uppordnandet av sten och block på berget förefaller alltså
vara att skapa en nodpunkt för kommunikation mellan underjorden och
denna världen, en port – de dödas dörr (Nordberg 2004:75). De tidiga begravningarna under A211 får då sin förklaring i att shamanerna har – till
delar – begravts invid dörren till underjorden, så att de kan fortsätta sitt resande. Den senare gravlagde mannen har placerats på platsen med tydlig
hänvisning till förfäderna och möjligen har också han haft shamanistiska
färdigheter.
De döda både vilar i graven och framlever sin tid i underjorden, i dödsriket. Därför vänder man sig till de platser som Nibble och ovan anförda
jämförelser representerar för att söka kontakt med de döda förfäderna. I ett
resonemang kring uppfattningen om dödsriket under järnåldern skriver
Andreas Nordberg: ”Sambandet mellan graven och dödsriket ligger på ett
abstrakt och metafysiskt plan.” (2004:76). De morfologiska likheterna mellan gravanläggningar från bronsålder och järnålder kan möjligen förklaras
genom att det ﬁnns en kontinuitet i trosuppfattningar mellan dessa perioder. Tanken på gravarna som en dörr mellan sfärerna i yngre järnålder skulle alltså kunna ha en motsvarighet i bronsålder.
Platser som Nibble och de övriga jämförelseexemplen lyfter fram ett
förhållande mellan stenen, vattnet, elden och luften som för tankarna till
”de fyra elementen”. Det går inte att göra en direkt parallell med hur de
framträder i antikens Grekland och i antik ﬁlosoﬁ. Det är inte ens troligt
att man i det bronsålderstida Norden har deﬁnierat dessa begrepp som delar av kosmologin på det sättet. Det är däremot uppenbart att man arbetat
med dessa begrepp. Behandlingen av stenen t. ex. innefattar alla de fyra
elementen i processen att förvandla sten från fast berg/block/sten till skärvsten/grus/magring och likställandet mellan sten och ben i kremeringsprocessen innehåller också aktivt användande av eld – vatten – luft. Det här
öppnar för funderingar kring bronsålderns kosmologi. Berget var axis
mundi och berget var den plats man ställde i ordning för att sammanbinda kosmos tre sfärer. Det är där vi kan ﬁnna de materiella spåren av bronsålderns religion.
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5.8 Utvärdering av kapitlet
Ovanstående text handlar till stor del om de två undre av kosmos sfärer:
underjorden, de dödas värld och jorden, de levandes sfär. Den tredje och
högre himelssfären framträder inte så tydligt i de lämningar som påträffas
på platser som Nibble, Vrå, Ryssgärdet och de övriga jämförelseplatserna.
Där är det berget som framträder i all sin fysiska närvaro, liksom fynd,
matrester och andra materiella lämningar. Man får emellertid inte glömma
bort att alla de rituella aktiviteter som vi kunnat identiﬁera i det ovanstående har lika stor del som riktar sig uppåt mot himlens sfär som de har kopplingar till de två lägre sfärerna. Här torde elden och den därmed förknippade röken vara de medier man använde sig av för att förﬂytta sig mellan sfärerna. Elden är ju påtagligt närvarande i många av de processer som
presenterats ovan, som till exempel kremeringen, produktionen av skärvsten och även matlagningsoffren. Berget är den plats där alla riterna möts.
Det är där som de fyra elementen blir ett (Kaliff 2007:121ff).
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6. EN KOSMOLOGISK RESA GENOM
DE FYRA ELEMENTEN
Teorin om de fyra elementen formulerades första gången av den grekiske ﬁlosofen Empedokles (ca 492- ca 432 f. Kr.). Enligt honom bestod allt i världen av olika blandningar av eld, jord, vatten och luft och dessa sammanfördes av en kraft – kärlek – och motarbetades av en annan – söndring (Nationalencyklopedien: http://www.ne.se/empedokles, Nationalencyklopedin,
hämtad 2011-01-03.). De fyra elementen har ju blivit ett historiskt välkänt
begrepp som vi alla säkert mer eller mindre medvetet har använt oss av i olika sammanhang. Det kan naturligtvis vara ett sammanträffande att Empedokles är någotsånär samtida med händelserna som utspelar sig i Nibble,
men hans arbete byggde på tusenåriga traditioner och idén var vida spridd
vid den tiden (Lincoln 1986:40). Vad som skedde i Nibble hade liknande
och tydlig uppdelning av världen i fyra element som den som fanns i Grekland och inom ”indoeuropeiskt” område. Stenen intar en framträdande roll
både i Norden och Grekland. Ben är sten. Uppfattningen av luften som ett
element i den nordiska modellen vilar sannolikt på att det som utvecklades
vid brand och upphettning av vatten var rök och ånga, snarare än att själva
luften vi andas skulle utgöra rörbar substans Det är värt att notera att vid
låga temperaturer blir också ”andedräkten” synlig, så alldeles uteslutet är
det inte att man betraktat även den osynliga luften som något påtagligt.
Med elden som katalysator kan ångan/röken vara budbärare mellan jorden
och himlen.
Världen som man uppfattar den tar form i gruppens gemensamma värderingar och föreställningar. Uppfattningen av världen påverkar inte bara
på det mentala planet, den tar sig också uttryck i formering och omstrukturering av landskapet. Dels rör det sig om hur man uppfattar och tolkar
den natur som ﬁnns där och dels om att man faktiskt omformar landskapet
rent fysiskt. Avhandlingens titel (Stenbärarna) kommer av att man i Nibble
lade ned stor möda på att ﬂytta sten och block till andra platser än de ursprungliga. De allra största blocken kunde väga upp mot tio ton. Blocken
har ingått i en massiv omstrukturering av landskapet för att uppnå en plats
där kommunikation mellan världar var möjlig. Landskapet var befolkat av
ﬂer än de levande människorna. Det var döda anfäders andar, älvor, tomtar och troll – eller vad de nu kallades. Stensättningarna var deras hem och
de var också porten till de dödas värld. Stenen verkar vara ett av de medier
man använde sig av för att kommunicera med alla dessa väsen, ett de av
fyra ”elementen”. Skärvstenen är förmodligen resterna efter aktiviteter som
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involverade dessa olika konstellationer. Det fungerade ungefär som ”sten,
sax och påse”. Elden förångar vatten, men vattnet kan släcka elden. Elden
kan hetta upp stenarna, både elden och vattnet kan spräcka dem med rök
och ånga som resultat. Alla elementen kan påverka eller till och med förstöra varandra, men de kan också samverka för att skapa något nytt. Det är
som om de fanns inneboende i varandra och kunde lockas fram med hjälp
av varandra.
Elden är den store omvandlaren. Man förvandlar allt med elden. Det är
gott att ha den under kontroll, i sin tjänst, men kommer den lös är den livsfarlig. Allt kan förödas och bli till aska. Stenen är jorden, marken, själva
fundamentet, som kan smältas och ge metall, stenen kan krossas med eld
och bli till jord. Jord kan blandas med vatten och formas till krukor, som
bränns och blir hårda som sten. Det viktiga här är omvandlingsprocessen,
från ett tillstånd till ett annat. Alla moment i livet involveras av denna möjlighet till förvandling, som också innefattar omvandlingen av de döda. Genom bränningen går man över till en annan plats, genom röken och ångan
lämnar anden kroppen, som förkolnas och förvandlas till vita små hårda bitar (stenar). Dessa kan krossa, malas som eldpåverkad sten, till jord. Även
säd krossas, mals och bränns. Parallellen blir här tydlig genom den sådd
som sker av brända sädeskorn, på samma sätt som de brända benen ”sås” i
en stensättning (Kaliff 1997:75ff, 88ff; Graner 2007:86).
Vattnet kan sluka elden. Vattnet är bra, det upprätthåller livet. Man behöver det för att släcka törsten, för att koka maten, för att vattna grödan,
men å andra sidan kan de djupa, mörka vattnen, vattenhålen och tjärnarna
i skogen, de vida fjärdarna, de slingrande åarna och forsande älvarna släcka
livet. Man kan ta sig till andra världar via vattnen i rent geograﬁsk mening,
men man kan också ta sig till mytologiska världar. Genom brunnen kan
man offra gåvor till gudarna eller till döda anfäder. Man kan skicka offer
via vattnet, men också genom luften, ångan och röken. Om man bränner
sitt offer stiger det till himlen med röken och ångan. Genom elden och från
vattnet man häller på de heta stenarna lösgörs offrets kraft.
Stenen var fundamentet i världen, jorden som man bodde på – och av –
var symboliskt likställd med den mänskliga kroppen. Ben är sten. Likheten
manifesteras i liknande behandling. Både ben och sten bränns på bål, de
krossas och läggs i samma högar. Symboliken för också till återfödelse, när
man behandlar dem på samma sätt som säd, de bränns, krossas och mals,
sås över jorden och de steniga backarna för att ge nya skördar.
Luften är det fjärde elementet och är förmedlaren mellan jorden och
himlen. Genom offret eller kremeringen i samband med begravningsriterna
kan röken och ångan föra själen till en annan dimension. Röken är synliggörandet av det som är den egentliga människan då hon lämnar sina jordiska kvarlevor, benen, stenen.
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Kosmos bestod av ﬂera nivåer, zoner eller världar, som var nåbara via
förmedling av elden och luften (ångan, röken). Det bör åminstone ha varit
tre nivåer, en underjord, den verkliga jorden där människorna bor samt
himlen. Passagen mellan jorden och dessa går via vattnet och stenen (till underjorden) och via elden och luften (till himlen). De fyra elementen fungerar
i två par, elden och luften är förmedlare till den övre sfären och vattnet och
stenen är portar underjorden.
Eftersom de fyra elementen hörde ihop så intimt, får man förmoda att
religiösa riter ofta anknöt till dem alla. En möjlig tolkning av begravningsceremonierna är att delar av kroppen lades/placerades i de fyra elementen.
Kremeringen skickar en del till himlen med röken och ångan. De brända benen plockades ut ur bålet och krossades. Därefter grävdes en del ned i marken eller spreds över en stensättning för att föra den döde till underjorden.
Vattnet ﬁck ta emot resten, antingen sänktes benen i en brunn eller ett vattenhål eller ut till sjöss eller så skickades de iväg på en ﬂotte eller ombord på
ett skepp.
Det är uppenbart att en del ben maldes, att de behandlades på samma
sätt som sädeskorn. Förutom att de i kulthusen på Nibble förekommer i
samma typ av kontexter som sädeskornen, har de blivit brända på samma
sätt, krossats och malts med malstenar. I graven A250 fanns fem facetterade löpare till malstenar och i A213, en skärvstenshög med avfall från bakugnarna kring hus H fanns också löpare. Det känns övertygande att bränning och sådd ger liv både vad gäller säd och ben. Jens Heimdahl citerar i
rapporten ur de syriska Ras Shamratexterna från 1200-talet f. Kr. där det
metaforiska dödandet av en gudason ger liv till jordens herre (Artursson m.
ﬂ. In press). Det här är ett tema som återﬁnns i så gott som alla indoeuropeiska religioner, liknande berättelser ﬁnns i de vediska, iranska, grekiska,
keltiska och germanska texterna (Widengren 1945). Även där ﬁnns en koppling mellan kropp, död och återfödelse genom bränning, malning och sådd
i jorden. Förnyelsen, återfödelsen sker genom brännoffret och att man sprider det över jorden, lika för människa och säd. Även offerlammmen behandlas på detta sätt.
Fynden av matlagning och bakning (innefattande alla stadier i processandet av säden) i anslutning till graven och kultplatsen – ja faktiskt som en
del av den – antyder att eldens omvandlande förmåga också innefattade
matlagningen i det kultiska. Det är inte bara matoffret, den gemensamma
måltiden med döda anfäder eller gudar som är viktigt, det är också elden –
den store omvandlaren – som är inblandad och omvandlar det råa till det
kokta (Lèvi-Strauss 1994). De mänskliga kvarlevorna inte bara kokas – eller tillagas – de bränns och förintas för att sedan sås i jorden för pånyttfödelse. På samma sätt behandlas fåret i offersammanhang. Ben inte bara tillagas, de kremeras och krossas, precis som människobenen. Fråga är om de
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ben vi ser i ”gravar” och stensättningar, snarare skall ses som offer än begravningar och att de offrade fåren har samma status som de ”offrade”
människorna. De har behandlats på samma sätt: kremering, krossning och
kanske även malning och jordsättning. Fåret är det enda djur som ﬁnns representerat i kremerad form på eller i gravar i Nibble, förutom hunden, men
den är i stället relativt sällsynt. I A211 fanns utstrött brända fårben och i
hus F fanns depositioner av både brända och krossade fårben, likväl som
brända och krossade ben av människa. I Nibble förekommer gris och ko ytterst sällan, men när de gör det är det nästan uteslutande i obränd form i avfallsgropar. Det brända astragalben av ko som påträffades tillsammans
med de brända resterna efter fyra motsvarande ben från får, måste ses som
ett offer av ”astragaltärningar” snarare än offer av ko och får.
Offer och skapelsemyt hör intimt ihop (Lincoln 1986:55). Sönderdelningen och spridningen med hjälp av de fyra elementen ger en bild av kosmogonin där sten är ben, jord är kött, vatten är blod och luften är andedräkten. Genom offret som styckas, sönderdelas, bränns, kremeras mals
och sprids för vinden, grävs ned i jorden och sänks i vattnet återupprepas
den kosmologiska berättelsen i en evig cirkelrörelse, men i denna rörelse frigörs också det Empedokles kallade ”Daimon” – den eviga själen – och kan
övergå till nästa stadium (Lincoln 1986:53ff).
Genom offret hänvisas till skapelsen och den kosmogona berättelsen
och genom denna förklaras också sociogonin, den samhälleliga ordningen
(Lincoln 1986:59). Skapelsemyterna är viktiga, för de förklarar inte bara
hur världen kom till och hur gudarna skapades, de ger också förklaringen
till människans ursprung och tillblivelse och varför samhället ser ut som
det gör. Om människorna har olika position i samhället förklaras detta i
berättelserna om världens ursprung och skillnader i samhället har motsvarigheter i skapelseberättelserna (Lincoln 1986:171).

6.1 Gravar och ”Hvidegårdsmanden”
Gravskicket förändrades under loppet av bronsåldern. Generellt kan man
säga att det går från inhumationsbegravningar till kremeringar, från kollektiva begravningsformer till enskilda gravar. Naturligtvis är det inte så
enkelt. Kremeringar ﬁnns redan under mellanneolitikum och vid de nyligen
genomförda undersökningarna i Motala har man påträffat kremerade människoben från mesolitisk tid. Kremeringar är alls inte ovanliga under senneolitikum och förekommer parallellt med skelettgravar under större delen
av äldre bronsålder. Som exempel på förhållandena under denna period kan
vi ta hällkistan i Annelund, öster om Enköping och de fem brandgravarna
under A211 i Nibble. Båda gravplatserna dateras till samma tid och ligger
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enbart några kilometer från varandra (Fagerlund & Hamilton 1995; Artursson m. ﬂ. In press). Gravarna skiljer sig åt inte bara till formen, utan
också i att hällkistan i Annelund är en kollektiv grav, en familjegrav där
både barn och vuxna gravlagts, medan brandgravarna under A211 tydligt
är enskilda begravningar (med undantag för en grav, där uppenbarligen två
personer placerats). Möjligen är de tidiga kremationerna ett sätt att särskilja individer ur kollektivet. Antingen kan det vara för att de varit särskilt
framstående i livet eller så har de stått utanför eller stötts ut ur samhället.
Det rör sig i vilket fall om unika personligheter. Utifrån gravformer och föremål som fått följa med de döda kan man kanske anta att om de inte var
beundrade så var de i alla fall fruktade och upprätthöll redan i livet en sådan särställning att de bör ha hört till en särskild grupp eller till och med
det ledande skiktet i samhället. En indikation på detta kan vi se i gravar där
inslag från både jordbegravning och kremering har kombinerats. I södra
Skandinavien var högbegravning den mest framträdande formen, synlig än
idag genom de tusentals bevarade högarna. I dessa var de döda huvudsakligen lagda obrända i urholkade stockar eller i stenrösen/hällkistor. Ett ﬁnt
exempel är Tackhöj i Halland som grävdes ut under sommaren år 2010.
Där låg en ensam person i utsträckt läge i en av hällar konstruerad kista,
med en liten guldring som man tolkat ska ha suttit i personens öra (presentation på Riksantikvarieämbetet, UV:s hemsida). Andra exempel är naturligtvis också de väl kända ekistgravarna från Danmark (Glob 1970). Alla
dessa gravar anses allmänt vara exempel på gravformer utmärkande för en
elit i samhället, ett sätt att uttrycka en särställning och ett stratiﬁerat system.
Ibland har dock begravningen en avvikande form. I en av Danmarks
mer kända höggravar, Hvidegårdsgraven, var de döda utrustade med rika
gravgåvor, men de var också kremerade. De var nedlagda i en hällkista som
var anpassad för en obränd avliden (Goldhahn 2009:51) . De brända benen
utgjorde resterna efter en vuxen man, en krigare, samt en tonåring och ett
3-4 år gammalt barn. (2009:79). Benen var blandade, vilket förmodligen
beror på att de bränts samtidigt på bålet och att det efter kremeringen inte
varit möjligt att urskilja vilka ben som hörde till vilken individ (Arcini, citerad i Goldhahn 2009:80).
Fynden utöver de brända benen var välbevarade, bland annat fanns ett
svärd från period III med en bevarad läderklädd svärdsskida av trä (Goldhahn 2009:54). En skinnpung satt fastsatt vid svärdsgehänget och i denna
fanns en rakkniv, en krumkniv, en pincett, en eldslagningssten av ﬂinta, en
fragmentarisk bärnsten, en röd sten och en bit ﬂinta, fragment av en medelhavssnäcka, en klo från en rovfågel samt stjärten av en snok. Bland innehållet fanns också en mindre påse som innehöll små stenar och en ekorrkäke (2009:58). Det är uppenbart att urvalet bevarade föremål beror på de
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goda förutsättningarna och att liknande uppsättningar mycket väl kan ha
bifogats ﬂera döda utan att lämna några som helst spår. I Nibble A211 återfanns gravgåvor av samma typ fördelade över de olika gravanläggningarna.
I ett par fanns pincetter, i en annan en bit fragmenterad krumkniv och invid en av gravarna fanns en liten depå av små lustiga stenar (Artursson m.
ﬂ. In press).
Svärdet i Hvidegårdsgraven talar för krigartemat, men skinnpungens
innehåll liknar mest det man världen över skulle ﬁnna i en ”shamans” väska, en klok gummas knyte eller en medicinmans kappsäck (Steadman
2009:67). Den särskilda karaktären på innehållet i pungen har vid upprepade tillfällen lyfts fram i liknande tolkningar (Goldhahn 2009:71ff och
där anförd litteratur). Det är intressant att man också har diskuterat att föremålen i läderpungen tycks relatera till en tredelad kosmologisk världsbild
(2009:73).
Det ﬁnns en stor mängd gravar med liknande kombinationer av fynd
och ett trettiotal ”skinnpungar” med varierande innehåll har hittats i Norden och daterats till äldre bronsålder (Gunnarsson 2007). I en tredjedel av
dessa fanns fragmentariska bronsföremål. Goldhahn menar att dessa skulle utgöra en grupp av föremål som visar på ett uppmärksammande av den
dödes semantiska såväl som dennes episodiska minnespraktik (2009:78).
Det är intressant att jämföra Hvidegårdsgraven med de äldre gravarna under A211 i Nibble. Följande paralleller ﬁnns mellan Hvidegårds- och Nibblegravarna:
Hvidegård
Krumkniv
En vuxen person, en yngling och ett
barn bland de kremerade benen
Toalettuppsättning i form av bland
annat rakkniv, krumkniv och pincett
Små, släta och annorlunda stenar

Nibble
Fragmentarisk krumkniv i en av gravarna
En man och en yngling i en annan grav
Fynd representerande ”toalettuppsättningar”
i tre gravar, en krumkniv och två pincetter
En liten gömma med små annorlunda stenar

Tabell 5. Jämförelse mellan företeelser i Hvidegård och Nibble.
Table 5. Comparison between phenomena at Hvidegård and Nibble.

Den rituella prägeln på gravar med denna typ av innehåll är påfallande. De
shamnistiska uppsättningarna av föremål, som Thedéen kallar för rakknivsuppsättningar (2004:116ff) har påtagligt små variationer i sammansättningen. Visserligen kan de förekomma enstaka, men ofta i kombinationer inom det begränsade urval som uppsättningen ger möjlighet till. En intressant detalj som uppmärksammats tidigare är att det påfallande ofta
ﬁnns starkt fragmentariska delar av krumknivar i gravarna. Varför just detta föremål påträffas i detta stadium av sönderfall är svårt att säga, men det
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ﬁnns ﬂera exempel på detta: Ål i Vårfrukyrka, socken, Uppland, Odensala
prästgård, Odensala socken, Uppland och förstås knivfragmentet från
Nibble och det lilla bronsfragmentet från Hvidegårdsgraven (Magnusson
1973; Olausson 1995:69f; Artursson m. ﬂ. In press Goldhahn 2009:76).
Föremålen visar på personer med särskild ställning i samhället och i besittning av särskilda kunskaper eller förmågor. Kombinationen i Hvidegård
mellan shamanen och en annan typ av specialist – krigaren – är intressant
då det antyder att man kunde inneha ﬂera olika roller, eller att vissa karaktärer kunde byggas upp av olika funktioner. I sammanhanget kan påminnas om att Oden var en ”shamankrigare”.
Kan de tidiga kremeringarna ha haft en funktion att visa på människors
olika position i ett socialt perspektiv och att de utifrån sin roll också inlämmas i en noga fastställd samhällsstruktur? De tydliga exemplen på socialt
skilda grupper som framträder i sydskandinaviens högar talar i högsta grad
för detta. De mindre tydligt uttryckta skillnader som kanske ändå går att se
i den mellansvenska äldre bronsåldern kan möjligen stärkas genom den uppenbara särbehandlingen av individerna som gravlagts i brandgravarna
(A211). De regelbundet utplacerade kremeringarna och de långa tidsintervall med vilka gravläggningarna etablerats antyder en särställning för dessa individer. Gravgåvorna ansluter till en grupp av föremål som tydligt visar på rituell och/eller religiös särställning. Särbehandlingen behöver inte
betyda en hög social status. Den lika gärna peka på en sidoställning eller
rent av ett utanförskap.
Frågan är alltså om de tidiga kremeringarna hänger ihop med ”shamanernas” speciella ställning i samhället. När jag tidigare jämförde Nibblegraven med den i stort sett samtida graven/hällkistan i Annelund, framträdde två helt olika begravningsmönster. I det ena fallet var det en kollektiv
gravplats för ett 40-tal döda som har gravlagts obrända (Fagerlund & Hamilton 1995:74). Det rör sig sannolikt om en familje- eller släktgrav, i tandmaterialet har det gått att identiﬁera ärftliga likheter bland ﬂera av personerna (Alexandersen 1995:183). I det andra fallet fanns sex individer kremerade och begravda med ganska precis 100 års mellanrum. Gravgåvorna
visar tydligt på den särskilda ställning dessa personer haft i livet – och förmodligen efter döden. Deras kroppar har fått genomgå alla elementen: De
har mött elden, stigit i luften som rök, krossats/malts av stenen, sköljts och
renats genom vattnet. Därefter har de återbördats – åtminstone delvis – till
jorden, där stenen utgjorde vägen till den andra sidan, där de varit så ofta i
sina transtillstånd. Förmodligen har benen/benmjölet också spritts för vinden, kanske över vattnet så att de skulle ﬁnnas överallt, kunna resa överallt.
Minnet (det kulturella minnet) av dessa personer hölls levande i semantisk
form, men utgick från en episodisk minnespraktik, en hjältesaga, ett mytologiskt embryo växte fram (Goldhahn 2009:10).
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De personer som gravlagts på den plats där A211 sedermera skulle komma att placeras, var endast representanter för en samhällelig funktion, det
rituella/religiösa utövandets rollinnehavare. Personen i sig var utbytbar, det
var funktionen som uppmärksammades, som adlade innehavaren och som
föranledde den periodiska återkomsten till platsen.
I den yngre stensättningen över A211 och den där centralt belägna graven, med de brända resterna efter en medelålders man, var det helt andra
saker som uppmärksammades. Här var det i första hand den enskilda individen som förhärligades, den gravlagde mannen. Eventuellt har han i livet
planerat och deltagit i arbetet med graven och kultplatsen intill. Kan det
rent av vara så att kultplatsen var ämnad minnet och förhärligandet av den
gravlagde döde mannen?
Skillnaden i gravseder mellan det äldre skiktet gravar och de senare enskilda begravningarna i stensättningar är påtaglig. Med hjälp av Goldhahns resonemang kring minne – och hur man väljer att minnas – kan man
förstå vilken radikalt olika tankevärld som ligger bakom (Goldhahn
2009:9ff). Det rör sig här inte primärt om huruvida samhället är stratiﬁerat eller ej, utan fokuseringen på individen under yngre bronsålder antyder
att ett system med enskilda ledare har utvecklats, medan man under äldre
bronsålder kan ha styrts av ett kollektiv. Det ska emellertid inte förväxlas
med ett jämlikt samhälle. Kollektivet kan vara nog så socialt och jämställdhetsmässigt fjärmat från ”allmänheten” som ett hövdingadöme styrt av en
person. Ett kollektiv kan bestå av en grupp människor som av en eller annan anledning anser sig – eller anses av övriga samhällsmedlemmar – ha
rätt att styra och bestämma över resten av befolkningen. Det kan vara en
grupp av äldre (gerokrati), en familj eller ätt/klan (nepotism), det kan vara
ett gäng krigare (militärdiktatur) eller varför inte religiösa specialister (klerikalstyre). Brandgravarna från äldre bronsålder antyder att shamanerna/
de rituella specialisterna hade stort inﬂytande och om de inte hade politisk
makt, så var de ändå högt respekterade. En koppling mellan shaman och
krigare kan också ses.
Graven i Hvidegård undersöktes av bland annat C.J. Thomsen 1845,
men omkring 75 år senare kom ytterligare en hög i Hvidegård att grävas ut.
Den låg endast ett femtiotal meter ifrån den första graven och innehöll precis som denna ben efter ﬂera brända individer. Även om ben med passning
inte gått att identiﬁera gör materialets sammansättning i grav I och II att
det är fullt tänkbart att benen kommer från samma individer i båda gravarna (Goldhahn 2009:81ff). Men varför har man grävt ner benen i två gravar? Man har dessutom varit någotsånär noggrann i sitt urval av ben, så att
företrädesvis ben från kropparnas undre delar ﬁnns i Hvidegårdsgraven I
och från de övre delarna i nummer II. Varför fanns de brända benen från
det lilla barnet bara i den ena graven? Hur stor del av materialet gick att
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bestämma? En intressant parallell kan ﬁnnas i graven i A300 i Ullevi utanför Linköping. I anslutning till själva ”urnegraven” fanns en mindre koncentration av människoben och några ben av hund. Om man ser på fördelningen av ben i den mindre gropen fanns där huvudsakligen skall- och käkben representerade medan benmaterialet i urnegropen uppvisar en större
mängd från de lägre extremiteterna (Mutikainen 1996:135f). Denna grav är
visserligen från period VI av bronsåldern, men kopplingen till gruppen ”toalettartiklar” ﬁnns i rakkniven (Karlenby m. ﬂ. 1991).
Begravningssederna kan ha förändrats från Hvidegårdsgravens tid i period II till Ullevigravens i period VI, men uppdelningen av benen antyder
fortsatt rituell tradition i samband med begravning. I den uppenbarligen
mycket komplicerade process som det innebar att begrava en person under
bronsåldern – och då särskilt en person med särställning som shamanen –
ingick bland annat en separation eller eller en form av särskiljande. Delar
av den kremerade kroppen skulle föras till de olika elementen. Det kan ha
rört sig om att placera ben från olika delar av kroppen på olika platser likväl som att placera olika kroppsdelar i sammanhang med de olika elementen. Begravning i olika gravar skulle i så fall tillhöra den första kategorien.

6.2 Deposition i skärvstenshögar
Skärvstenshögarna utgör en lika viktig del av det rituella landskapet som gravar och hällbilder. Ibland har de till och med haft samma funktion som gravarna. Utifrån resultaten från Nibble kan man lätt förstå att deponeringsmönstret i anläggningar som skärvstenshögar inte har berott av slumpen.
Under senare år kan man notera ett ökat intresse kring förutsättningarna för vad som lades ned i skärvstenshögar eller i gravar, också vad av rituell karaktär som hamnade på boplatser. Från att ha varit förbisedda, för att
inte säga negligerade, har en större medvetenhet kring dessa lämningars
speciella karaktär vuxit fram och man har insett hur viktigt det är att ta
dessa lämningar på allvar. Försök att problematisera dem har gjorts åtminstone sedan 1930-talet (Bellander 1938; Rentzhog 1966; Hyenstrand
1968; Lundqvist 1991; Rundkvist 1991; 1994, Karlenby 1999; Runcis
1999; Noge 2008). Kanske är det först i och med att antalet skärvstenshögar med avvikande och till synes rituella/kultiska inslag har ökat när större arkeologiska undersökningar genomförts inför vägbyggen och andra
omfattande exploateringar, som insikten om denna anläggningstyp har
vuxit fram, även om lämningstypen varit känd tidigare. På senare tid har
ﬂera platser tillkommit: Vrå, Ryssgärdet, Sommaränge skog och inte minst
Nibble (Göthberg m. ﬂ. 2002; Hjärthner-Holdar m. ﬂ. 2008; Forsman &
Victor 2008; Artursson m. ﬂ. In press).
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Vad har man slängt i dem? Vad utgör de rester efter för verksamhet?
Frågan kan problematiseras mer än så. Vad deponerades i skärvstenshögarna och vad deponerades inte, vilka samband fanns mellan det deponerade
och det icke-deponerade.
De fynd som påträffas i skärvstenshögar behöver inte vara placerade där
med annan ambition eller motivering än behovet att avlägsna avfall. Det
måste alltså inte röra sig om handlingar med rituella eller religiösa motiv.
Det betyder däremot inte att de föremål som hittas i skärvstenshögar har
hamnat där helt slumpmässigt. Naturligtvis slänger man inte vad som helst
i en sophög, man har förmodligen väldigt klara begrepp om vad som är avfall och vad som inte är det. Genom att titta på vad som deponerats i skärvstenhögarna får vi möjlighet att bedöma åtminstone de mer generella dragen i den värdestruktur som ligger bakom skärvstenshögarna. Som nämnts
tidigare, det vi deﬁnierar som sopor behöver inte ha varit det samma som
man deﬁnierade som sopor under bronsåldern (Noge 2008:70f).
Artefaktmaterialet i skärvstenshögarna är mycket enhetligt. Det kan delas upp i 14 föremålskategorier, som i sin tur kan delas in fyra grupper, utifrån material: stenföremål, produkter av lera, ben samt metallhantverk.
Noge har kunnat konstatera samma sak (2008:61f).
Innehållet är återkommande i så gott som alla skärvstenshögarna. Den
vanligaste fyndkategorien är keramik, tätt följd av lerklining och bränd
lera. Mängden keramik, och för all del gäller detta även lerkliningen, varierar starkt mellan olika skärvstenshögar, från några enstaka skärvor till nästan kompletta (dock ej hela) krukor.
Benmaterialet varierar också ganska mycket i mängd, från några enstaka bitar till ﬂera kilo. Framförallt är förekomsten av obrända ben väldigt
varierande. Detta beror förmodligen i stor grad på bevaringsförhållandena,
till exempel hur pass kalkrik jorden är, hur lufttätt benen legat och på
andra markkemiska omständigheter. Hur benen hanterats före deponering
kan också spela in, till exempel om benen har kokats eller inte. Ett väl tillagat ben har större chanser än ett som inte har kokats eller endast utsatts för
lägre temperaturer. Har benen utsatts för högre temperaturer, är de brända
benen i det närmaste oförstörbara.
De brända benen utgörs i de ﬂesta fall av djurben, men också människoben förekommer. Dessa utgör antingen delar av övriga ”avfallet” eller så ingår de i en regelrätt begravning, ofta en sekundärt nedsatt urna eller liknande. Alla förekomster av människoben har daterats till yngre bronsålder,
även om ett par av dem ﬁnns i anläggningar daterade till äldre bronsålder.
Det bör i detta sammanhang påpekas att det oftast inte förﬂutit någon
längre tid mellan skärvstenshögens brukningstid och gravens anläggande,
varför ett medvetet samband ändå måste förutsättas. Det samma resultatet
har Noge nått fram till med sitt större material (2008:67). Endast 19 av
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skärvstenshögarna har daterats och få med hänseende på människobenen.
Skärvstenshögarna har dateringar från senneolitikum och fram i romersk
järnålder, men utifrån benens förekomst i dessa drar Noge slutsatsen att huvuddelen benen lagts ned i skärvstenshögarna under yngre bronsålder
(2008:64ff).
Bland bergartsföremålen överväger löpare, slipstenar och brynen. Flintorna består ofta av skadade och trasiga föremål som delar av skäror och
pilspetsar. Bland kvartsen ﬁnns nästan enbart avslag (undantag är ett par
kärnor). Yxor är överhuvudtaget mycket ovanliga i skärvstenshögar, även
om de förekommer. Genom Noges undersökning har belägg för ett samband kunnat påvisas mellan brända människoben och vissa föremål. Förutom yxor gäller detta först och främst metallföremål, huvudsakligen av
brons, men också malstenar, slipstenar, kvarts, ﬂinta och keramik. Bronsföremål förekommer så gott som uteslutande i samband med människoben,
ofta i samband med tydliga begravningar (Noge 2008:61f).
Bland fynd relaterade till metallhantering ﬁnns framförallt deglar och
gjutformar, dvs restprodukter från tillverkningen. Till dessa kan också järnslagg föras, som ﬁnns representerat i ett par av skärvstenshögarna (Hjärthner-Holdar 1993:80ff; Holm 1996). Bland föremålen av brons förekommer
samma typ av föremål som bland ﬂintorna, i två fall ﬁnns skäror (Rentzhog
1966:71; Göthberg m. ﬂ. 2002). Föremål förknippade med metallhantverk
förekommer endast i skärvstenshögar från yngre bronsålder.
Den kända antropologen Mary Douglas skrev i sin bok Purity and
Danger att smuts i huvudsak är oordning och att det inte ﬁnns ett absolut
”smuts”-begrepp, det existerar endast i betraktarens öga. Smuts stör ordningen och att eliminera det är inte en negativ handling, snarare ett positivt
försök att organisera omgivningen (Douglas 1997:10). Som nedsmutsning
räknas alla objekt eller idéer som stör eller motsäger våra klassiﬁceringar
(1997:56). Det är genom överdrifter av skillnader mellan utanför/innanför,
ovan/under, man/kvinna, som en bild av ordning uppkommer. Därför har
man vanligen betonat denna genom bruket av orent/rent. Genom att beteckna något som orent har man också lagt ett tabu på detta (Douglas
1997:12ff).
Vi kan förstå begreppet smuts bättre som en anomali, en avvikelse från
det normala, det systematiserade. Ett par skor är inte smutsiga i sig, däremot blir de det om de placeras på middagsbordet (Douglas 1997:55). Douglas har själv sammanfattat orenlighet som ”matter out of place”, något
man endast kan närma sig genom ordning. Orenlighet eller smuts får inte
ﬁnnas ifall ett mönster skall kunna bibehållas (1997:60). Douglas menar
också att hela det sociala systemet är uppbyggt kring förhållandet mellan
det konkreta, det ordnade och det oordnade eller ”poluted”, dvs förorenade (1997:135ff).
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Detta är en deﬁnition som väl stämmer in på avfall. De föremål eller objekt som har deponerats i skärvstenshögarna har hamnat där för att de inte
passar in i det ordnade mönstret. Därför påträffar vi till exempel inte bronsprodukter eller rester efter gjutning i skärvstenshögarna under äldre bronsålder. Dessa objekt hade en plats i samhällssystemet och kunde/behövde/
ﬁck inte slängas i sophögen. Under yngre bronsålder har en omvärdering av
dessa föremål skett, varvid de uppträder i skärvstenshögarna. Detsamma
förefaller gälla även för ben av människa.
På detta vis blir naturligtvis de föremål som inte hittas i skärvstenshögar lika intressanta som de som faktiskt ﬁnns där. På samma sätt som man
deﬁnierar något som avfall kan man karakterisera något som ingående i det
ordnade mönstret. Skärvstenshögen blir sålunda en spegel av de idémässiga
strukturerna. Man måste i sammanhanget också ta ställning till om skärvstenshögarna verkligen har betraktats som ”sophögar”. Det är i sammanhanget också intressant att notera likheterna mellan skärvstenshögar och
stensättningar. Är båda kategorierna bara olika uttryck av samma sak; grav
– avfallshög?
Yxor förekommer inte mer än i enstaka fall i skärvstenshögar, trots att
de haft en framskjuten roll i det bronsålderstida samhället; eller kanske just
därför. Yxorna besatt speciella egenskaper eller representerade vissa speciﬁka värden som omöjliggjorde deponering bland avfallet. Det ﬁnns även
andra föremålsgrupper som inte är representerade i materialet. Till exempel
har inga vapen, bronssmycken eller dräktdetaljer hittats i högarna, inte ens
små delar av skadade exemplar. I de allra ﬂesta fall har föremål av brons en
koppling till begravningar av människor (Noge 2008:62). Däremot ﬁnns
vapen och dräktspännen rikligt företrädda i våtmarksoffer från yngre
bronsålder. Gjutformar från både svärd och spännen förekommer dock i
skärvstenshögar, bland annat i Skälby och Härnevi (Oldeberg 1960; Karlenby 1998). Trots den ändrade inställning till bronshantverket som avspeglas i det förändrade depositionsmönstret, har inte detta påverkat värderingen av vissa föremål.
Lévi-Strauss har påvisat en dualism i människors förklaringsmodeller
(Lévi-Strauss 1971:83). En av de grundläggande myter som kan identiﬁeras
behandlar paradoxen livet/döden, där döden ofta ses som början till evigt
liv. Andra paradoxer som uppmärksammas och ställs mot varandra i oppositionspar är till exempel motsatser som natt/dag, sol/måne, vänster/höger,
man/kvinna och det råa/kokta (Schusky 1975:194f).
Flera av föremålskategorierna i skärvstenshögar har anknytning till en
transformativ process. Gjutformarna och deglarna används när man förvandlar den råa, obearbetade metallen till formgivna (kokta) föremål genom
en transformation i eld. Malstenar eller knackstenar som de ibland (och förmodligen felaktigt; se resonemanget i Hyenstrand 1968:64f) också kallas,
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förvandlar ett naturligt (rått) material, till exempel säd, till en pulverliknande produkt som kan användas vid matlagning (kokt). Det kan också tänkas
att dessa föremål har haft en ytterligare användning vid krossandet av de dödas ben (Kaliff 1992, 1997:88ff). Behandlingen, eller transformationen, av
den döde innefattar i så fall två processer av förvandling där man för benen
från rått till kokt, först vid kremeringen och sedan vid krossandet av benen.
Som diskuterats tidigare kan också ett moment av sådd ingå i begravningsritualerna för att fullborda återfödelsetanken. Här spelar alla fyra elementen in i förvandlingen av det råa till det kokta, elden och vattnet transformerar, stenen krossar benen men är också benen. Genom rök och ånga förmedlas daimon till himlen (Lincoln 1986:51ff). Så istället för motsatspar
ﬁnner vi här istället ett nätverk av sammanhängande tillstånd, händelser
och aktiviteter, ett rhizom av rituell mening.
Mellan ett tillstånd och ett annat ﬁnns alltid ett inslag av transformation (Giannitrapani 1993:94). Skärvstenshögarna innehåller både föremål
som kan sägas representera det kokta, det bearbetade, den genomförda
transformationen och föremål som kan kallas för transformatorer, till exempel användes föremål som löpare, malstenar, slipstenar och brynen ofta
vid omvandlingen av naturliga råämnen till kulturella produkter. Är detta
tecken på att högarna motsvarar faktiska avfallsdepositioner, att transformationen är genomförd och objekten (transformanderna) har förlorat sin
betydelse liksom att transformatorerna har förlorat sin omvandlande kraft
och därmed deponerats i samma hög. Skärvstenshögen kan fungera som en
plats för begravning av avfall, produkter som passerat transformationen.
Man har även ”begravt” transformatorerna, ibland även slagit sönder dem
före nedläggningen.
Föremålen med anknytning till bronsgjutning som dyker upp i skärvstenshögarna första gången under yngre bronsålder, visar på en förändrad
ideologi, en förändrad mentalitet kring bronsen. Har bronshanteringen
blivit mer jämnt spridd över befolkningen jämfört med tidigare då den varit det ledande skiktets prerogativ eller rör det sig om en specialiserad och
ideologiskt kringsnärjd teknologi som enbart bronssmeden har haft tillgång till (Goldhahn 2007)? Exklusiviteten följer i så fall också med de begravda. Bronsen och de till metallhanteringen anknutna föremålen behandlas på samma sätt som övrigt deponerat material. Detta kan antingen
innebära att bronsen förlorat sin exklusivitet och nu betraktas på samma
sätt som annat avfall eller så är alla nedläggelser i dessa sammanhang exklusiva. Det är också anmärkningsvärt att de tidigaste föremål som kan
knytas till järnhantering har påträffats i skärvstenshögar (Hjärthner-Holdar
1993:80ff).
Skärvstenshögarna blir med tiden allt mer ideologiserade och mytologiserade vilket kan ses i inslaget av bronsgjutningsprodukter, människoben
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och anläggandet av kantkedjor och spiralformade stensättningar under
högarna. Begravningarna som förut ansågs vara sekundära i förhållande
till anläggandet av skärvstenshögarna har visat sig i många fall vara samtida (Thedéen 2004:151). Skärvstenshögarna kommer därmed i allt högre
utsträckning att bli ett uttryck för mytologiska förhållanden och för de fyra
elementen.

6.3 Berget och bilderna
Religionshistorikern Andreas Nordberg uttryckte spontant om Nibble, när
platsen började friläggas från torv, mossa och gräs, att det kunde vara denna typ av plats som utgjort ursprunget till det mystiska ”harget” (Andreas
Nordberg muntligen vid undersökningen av Nibble, 2007). Självklart har
denna typ av koppling gjorts tidigare (Hultgård 1996:29ff; Kaliff 1997:73).
Ordets ursprung kan hämtas i betydelsen av mark rik på sten (Vikstrand
2001:207) och det är ju precis vad Nibble är; stenigt. Att de platser som vi
idag allt oftare betraktar som kultplatser är steniga backar kan vara en indikation på att senare tiders harg bygger på en lång tradition från bronsålderns stenbärare.
Att stenen var viktig i bronsålderns kosmologi står helt klart. Den var av
allt att döma inblandad i de ﬂesta ritualerna, den utgjorde stensättningen i
samband med begravningar, skärvstenen i gravar, skärvstenen i offer och
förekommer i samband med rituell matlagning. Stenen staplades, ordnades,
ﬂyttades, brändes, krossades och lades i högar och man till och med ﬂyttade stora stenblock för att de skulle hamna på rätt plats.
Stenen kom också att ingå i kulten genom hällbilderna. Dessa ristades
direkt i stenens yta och blev sålunda både ett sätt att kommunicera med den
andra sidan och ett evigt vittnesbörd om kosmologiska förhållanden. Berget var den mest påtagliga representationen av ett av elementen, jorden/berget/stenen. Hällens yta var gränsen mellan människornas värld och andarnas, de dödas värld, underjorden. Berättelserna på hällarna är i många fall
berättelserna om förhållandet mellan dessa världar men de handlar också
om gudar och andra högre (och lägre) väsen. Slutligen får vi naturligtvis
inte glömma bort att de var ett kommunikationsmedel människor emellan.
Genom att upprepa berättelser om världen, historien och religionen lägger
man fast samhällets struktur och allt och allas plats i systemet blir förklarad (Lincoln 1986:170f).
I Nibble fanns ett stort antal hällbilder, främst skålgropar men också ett
par ﬁgurmotiv. Det som var särskilt intressant var att hällbilderna så tydligt utgjorde en del av själva gravkomplexet. De ﬂesta förekomsterna – och
då framförallt de större – låg i direkt anslutning till gravarna. På det stora
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impedimentet utgjorde skålgropsförekomsterna en symbolisk hägnad kring
den centrala stensättningen med den närbelägna kultplatsen. Skålgroparna
fungerade som en del i ett system med stenhägnaderna, men de vände sig åt
olika håll. Stenarna var rent fysiska hinder för människor. Skålgroparna
fungerade begränsande på ett mer metafysiskt plan. Berget var den plats
där kommunikation var möjlig mellan den jordiska tillvaron och den hinsides, men det var också en plats där det var möjligt att passera mellan världar och mellan olika tillstånd. För att genomföra detta krävdes särskilt
kunniga personer, som var specialister på kommunikation mellan världarna. Det rör sig om en rituell specialist och lämpligt nog har dessa med största sannolikhet tillhört den grupp begravts i A211, de sex gravlagda shamanerna. Deras ben lades ner här av ﬂera skäl. Det var här de skötte sin kommunikation med de döda på andra sidan, det var här det var möjligt att
företa resor till den andra sidan. Genom att permanenta deras närvaro efter döden möjliggjordes en fortsättning i kontakten mellan kosmos olika
delar, fast nu med utgångspunkt från den andra sidan.
De ﬁgurativa hällbildernas betydelse är förmodligen en annan än skålgroparnas i detta sammanhang. De har associativa, ikonograﬁska funktioner där en bild berättar en hel historia genom att visa på en enskild händelse. Berättartekniskt är detta vad som sker bland annat i västerländska kristna kyrkor. Särskilt vanligt var detta under medeltiden när läskunnigheten
var låg och mässan hölls på latin. Allra tydligast är till exempel berättelsen
om den korsfäste Jesus som på ett ytligt plan berättar historien om hans
död, men på ett djupare plan refererar den till de händelser som ledde fram
till korsfästelsen och hans uppståndelse och vad som hände därefter. Bilden
av den korsfäste Jesus är central i kristendomen och den symbol som representerar kristendomen som helhet, ett slags logotyp. Liknande centrala och
symboliska representationer bör också ha funnits i bronsålderns religion.
Det måste ha funnits dessa enskilda bilder som bara genom sin förekomst
påminner om religionens kärna och betydelse. En av dessa bilder bör skeppet ha varit. Det kanske inte är den mest originella eller vågade tanken, men
icke desto mindre trovärdig. Skeppets överlägset rika förekomst i hela den
skandinaviska bildvärlden från denna tid (även senare) ger det en särställning bland hällbilderna. Upprepade gånger förekommer skepp i likartade
situationer.
Sammanställningar med andra ﬁgurkategorier är också vanliga och då
vanligen i ett antal igenkännbara kombinationer. Även stora mängder skepp
på samma häll brukar vara vanligt förekommande. Förståelsen av de här berättelserna och betydelsen av symboliken kan ha varierat från person till
person, beroende på hur pass insatt man varit, exklusion genom kunskap
(Goldhahn 2005:140ff). Nedan kommer jag att visa att exklusionen var ett
verksamt medel i kulten, bland annat genom uppdelningen i hus F i Nibble.
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En regelbundet förekommande ﬁgursammanställning är kombinationen
skepp – skålgrop eller skepp – ringﬁgur. Ofta har de kombinerats med en
skålgrop med en ring runt. En sådan ﬁgurkombination fanns också i Nibble
(ﬁgur 16). Denna konstellation brukar vanligen tolkas som en symbol för solens färd över himlen i himlaskeppet (Kaul 2004). Förmodligen hänvisar bilden till delar av historien som inte avbildats. Kände man till att det var solen
och solskeppet i zenit kände man förmodligen också till att solen uppslukades av havet på natten och måste göra en resa genom underjorden dragen av
en häst och att den på morgonen igen stiger upp med ormens hjälp (2004:251).
Till skillnad från Jonathan Lindström kan jag förlika mig med att skeppet –
i denna konstellation – är en solsymbol (Lindström 2009:384). Jag är emellertid av den uppfattningen att det funnits en hel del andra gudar, andar och
hjältar, troll, älvor och även oknytt att berätta om. Det förefaller dock som
att berättelsen om solen var en central berättelse som jag föreslog tidigare.
Dess uppträdande på hällbilder över hela Norden talar för detta liksom att
den förekommer så ofta. Bortser man från att själva hällbildsplatsen förmodligen varit ”helig” i sig visar förekomsten av bilden på ett gravfält att
den också har haft andra rituella betydelser. Det känns inte långsökt att föreslå ett inslag av återfödelse i detta samband. Solens död på kvällen och
dess återfödelse på morgonen är ett tydligt återfödelsetema, som återkommer i naturens återfödelsesymbolik (vår, sommar, höst, vinter). Varje höst
dör naturen och varje vår föds den på nytt. Dessa skeenden har utnyttjats
symboliskt i samband med riterna kring kremationen. Förbränning sker av
benen som sedan krossas, mals som sädeskorn och ”sås” sedan i stensättningarna. Säden behandlas på samma sätt i denna ritual, man bränner den
och sår den i stensättningarna. På samma sätt som sädeskornen gror ur marken växer den döde som ett sädeskorn ur graven (Kaliff 1997: 88ff; Goldhahn 1999:207). Bilden av ett solskepp i den norra delen av gravområdet i
Nibble kan alltså ha en betydelse i samband med en återfödelserit.
Har placeringen av skeppsbilden någon betydelse? Den låg på den norra
sluttningen av berghällen, vänd bort från själva gravfältet och ned mot den
smala dalgången nedanför. Den vände sig mot hällbilderna som fanns på
andra sidan, som om den snarare var till för att förmedla sin inneboende
betydelse för utomstående och inte in för de döda. Ett liknande fenomen
har vi i Sagaholmshögen, där bilderna vänder sig bort från graven och ut
mot omgivningen. Goldhahn menar att detta beror på att de inte handlar
om den döde utan om ”...en djupare kognitiv förståelse för de övergångsritualer som begravningen och konstruktionen av gravhögen erbjöd” (Goldhahn 2005:39).
Var bilden alltså ett meddelande från underjorden till människornas
värld, en påminnelse om återfödelse? Om man accepterar att detta är ett
betydelsefullt tema i den bronsålderstida religionen måste man också inse
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att de döda i underjorden inte beﬁnner sig där för all framtid. De genomgår den nattens vandring som solen beskriver varje dygn genom sin resa
under jorden och som naturen visar genom sin död på hösten och den
långa vintern (Kaul 2004:378). Det de döda i underjorden har att se fram
emot är alltså en återfödelse till dagens ljus, till vårens ljumma vindar. Endast genom gudasonen Mots död kunde kunde Baal få liv. Berättelsen ﬁnns
i de syriska shamratexterna från 1200-talet f. Kr. (Artursson m. ﬂ. In
press; Widengren 1945:201ff). Där offras Mot genom att genomgå alla momenten förknippade med sädesodling, skörd, tröskning, rostning, malning
samt sådden av de rostade kornen (a.a.). Spåren av brända sädesoffer i Nibble kan ses som en parallell till denna typ av offer och återfödelsetemat är
starkt framträdande i riten. Därmed behöver man inte förstå en faktisk reinkarnation, där den döde återföds i ny mänsklig form. Någon form av ny
existens bör man nog ändå tänka sig. Denna kan naturligtvis ha tagit sig
många uttryck, till exempel att den dödes själ frigörs från kroppen och genom en rad processer och mellansteg kan uppstiga i en annan värld. Det tredelade kosmos passeras från mellannivån – jorden – via underjorden till den
övre sfären – himlen (Fredell 2003:235).

6.4 Bronsålderns kosmologiska idé
Det är möjligt, för att inte säga sannolikt, att krigaren hölls högt i Skandinavien, särskilt under yngre bronsålder då denne framhävdes på södra
Skandinaviens hällbilder och i gravarna. Det rör sig i första hand om en
kulturell gestaltning. Som Alf Ericsson kunnat visa angående fallosavbildningar rör det sig inte om naturalistiska avbildningar utan om besvärjelsesymbolik (Ericsson 2005:206f). Bilden i ett samhälle utan skriftspråk är
inte enbart estetisk, den har fungerat som en del i ett kommunikationssystem där det talade språket är en del, en annan del har ritualerna varit (Fredell 2003:175). Bilderna har inte heller varit direkta avbildningar av verkliga händelser. De har varit mer symboliska uttryck för företeelser inom religionen och i berättelser och historier. De bör ses som representationer för
böner, uppräkningar och förbannelser (2003:175).
Frågan är i vilken utsträckning den idealiserade krigaren var en verklig
företeelse i mellansverige. Förutom i Hågagraven förekommer vapen väldigt
sällan i gravar. I sammanhanget skall man också betänka att Hågagraven på
alla sätt avviker från andra bronsåldersbegravningar i Mälardalen och rimligen måste betraktas som en främmande fågel. I stället framträder den rituella sidan tydligt. I ﬂera ”krigargravar” i södra Skandinavien kombineras vapen med s k ”toalettuppsättningar”, eller snarare ”shamanuppsättningar”.
Möjligen fanns under äldre bronsålder en maktfunktion som kombinerade
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krigaren med shamanen, där personen inte bara fungerade som ett skydd
mot verkliga ﬁender utan han eller hon kunde också försvara mot andar
och väsen från andra världar.
Som vi sett ovan är det inte troligt att shamanerna var enbart män och
att de gravar som innehåller deras ”insignier” enbart skulle innehålla ben
efter män. Om det funnits både manliga (krigar-) shamaner och kvinnliga
(helare-) shamaner kan ju dessa ha kompletterat varandra. Möjligen är det
fel att diskutera manligt och kvinnligt i det här sammanhanget. Det är vanligt i shamansammanhang över hela världen att könet ställs åt sidan och
shamanens utanförskap ”manifesteras” i en androgyn karaktär, antingen
genom en slags ”cross-dressing” eller som ett tredje kön (Solli 1999:417).
Oden, krigarnas och de dödas gud, var shaman och upprätthöll sin särställning genom utanförskap och könsöverskridande uppenbarelser. Loke anklagar honom vid ett tillfälle för att ha ﬂugit som häxa över världen och vid ett
annat tillfälle klädde Oden sig som kvinna för att få kungadottern Rinds
förtroende så att han skulle kunna avla ett barn med henne (Solli 1999:
420f).
Rent statusmässigt ﬁnns inte – i varje fall inte i mellansverige – några
markerade skillnader i gravarna. Diskussionen kring toalettuppsättningarna och deras förekomst enbart i manliga gravar är av gammalt datum, men
den är också överspelad. Av tio osteologiskt bestämda gravar som innehöll
rakknivar i Mälardalen innehöll sex stycken ben av kvinnor, alltså merparten (Thedéen 2004:120). Enligt den ursprungliga osteologiska analysen av
den gravlagde i Hågahögen hade han haft en späd konstitution (Almgren
1905:31). Även om det är svårt att bedöma en persons längd och ”spädhet”
utifrån brända ben och att könet inte gått att bestämma på individen i Hågahögen, är det intressant att han/hon i alla fall inte var ”tydligt” manlig,
då vapenuppsättningen talar ett manligt språk. Personerna som utvalts till
(valde att bli) shamaner kan ha haft ett avvikande utseende som föranlett
deras särställning. Det kan ha rört sig om en androgyn framtoning.
En möjlig indikation på olika status, ett slags ” stratum av shamaner”,
antyds av den selektiva regelbundenheten i begravningarna i A211. Med i
princip 100 års mellanrum har en begravning skett. Det innebär att en person ur var tredje eller fjärde generation ﬁck äran att begravas på platsen.
Regelbundenheten talar för ett förutbestämt urval snarare än ett urval
byggt på hur framstående personen var som borde ge en betydligt mer varierad kronologi. Efter en tid som motsvarar till exempel var tredje shaman
skulle en ur denna grupp brännas och begravas på kullen. Det skulle till
och med kunna innebära att man har offrat en shaman till gudarna och
bränt dennes kvarlevor. Britt Solli har diskuterat offerritualer i samband
med de omtalade bloten i Gamla Uppsala, där nio individer av manskön
från både djur och människa hängdes vart nionde år (1999:418f). Hon me258
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nar att shamanerna bara ﬁck vara verksamma under en period (nio år) och
därefter offrades för att ge plats för en ny generation (1999:419). Noggrannheten i 14C-dateringarna i Nibble är dock inte så stor att man kan utesluta
möjligheten till viss variation i tid, varför det är fullt möjligt att de begravts
efter en helt naturlig död och på grund av egna meriter. Man kan också tänka sig att begravningar av shamaner skedde enligt ett schema där man turades om att gravlägga den döde på olika gravfält i närheten. Var tredje
eller fjärde generation återkom man till den första platsen för att begrava en
ny shaman invid den sedan länge döde kollegan. Eftersom man tagit hänsyn till de tidigare gravarnas placering kände man till dem och likheterna i
anläggningarnas konstruktion och föremålsbestånden talar för att det var
personer med liknande funktion och ställning i samhället. Systemet visar
på lång kontinuitet och en utvecklad muntlig tradition.
Enligt Steadman var shamanen (medicinmannen, den kloka gumman eller motsvarande) en rituell deltidsspecialist (2009:55f). Man kan inte kalla
dessa personer för präster. Förutom att deras sysslor i de allra ﬂesta fall
bara i begränsad grad utsträckning hade med religion att göra, var deras
speciella förmåga inte något som upptog personens hela tid, utan vid sidan
av denna aktivitet levde man också ett helt vanligt liv som jordbrukare, boskapsskötare, hantverkare eller ﬁskare m m. Om det var ett sådant system
som kännetecknade den äldre bronsåldern kan det förändrade begravningsmönstret under yngre bronsålder visa på en förändring mot en ökad specialisering, en utveckling mot ett prästerskap med heltidssysselsatta, rituella
specialister. Kanske man inte ska sträcka sig så långt som Goldhahn och
hävda att bronssmeden skulle ha skött alla (rituella) specialistsysslor, men
slutsatserna man kan dra av resultaten från Nibble ligger i linje med själva
idén om specialisten (Goldhahn 2007:322). Det måste under denna tid ha
skett en utveckling mot specialiserade sysslor inom alla områden, bronsgjutning, keramik, trä- och läderarbeten m.m. Granhammarsmannens utrustning visar på en person med goda kunskaper i skinnhantverk (Lindström 2009:465ff). Även om han inte var en kringresande hantverkare som
”sålde” sina speciella kunskaper och produkter (vilket jag tror att han var
och gjorde) så är uppsättningen så specialiserad att den tydligt visar på högt
utvecklad teknik och närmast yrkesmässigt kunnande. Lindströms resultat
som visar att mannen vid dödstillfället befann sig långt hemifrån styrker
också att det rört sig om en resande hantverkare (2009:512ff). Möjligen
kan under bronsåldern en växande inriktning mot ökad specialisering ha
drivit fram ett heltidssysselsatt prästerskap och i dess följd även profana
makthavare. Kanske har en separation av krigarshamanens två uppgifter
delats upp på två specialister, å ena sidan krigaren och å andra prästen.
Detta skulle kunna vara de två hövdingarna – eller tvillinggudarna – som
Kristiansen och Larsson talar om (2005:264ff).
259

F RÅN
PLATS
E NS ATIGE
LLBNO
AKMA DTILL
P LATSEN
6. E N K O5.S MO
LO GI
S K RE
E FYRA
ELEMEN TEN

I Nibble och vid en framskriden del av yngre bronsålder då det gamla
shamanväsendet totalt har förändrats runt 700 f. Kr., sker två spektakulära begravningar i A211 respektive A250 (Artursson m. ﬂ. In press). I det
ena fallet (A250) förefaller komplicerade och tidsmässigt långt utdragna ceremonier och riter ha utförts med början i en kultbyggnad (där kroppen av
den döde eventuellt har torkats eller rökts) för att avslutas med kremering
och begravning i en (skärvstensfylld) stensättning (a.a.). I det andra fallet
(A211) raserar man gamla gravar för att anlägga en stor stensättning i krönläge på den högsta punkten på impedimentet. Däri begravdes de kremerade
resterna efter en medelålders man. Intill anlades en byggnad. Till skillnad
från A250 har den byggts efter begravningen. Byggnaden har dessutom
stått kvar under en längre tid, kanske så mycket som 100 år och använts för
kultbruk och ceremoniel i samband med riter kring minnet av den döde
mannen, förmodligen också i samband med andra riter som årstidsbundna
fester och passageriter. I samband med dessa förekommer också stora, rituella matfester, förmodligen med offer till förfäder och gudar. Kan dessa gravar visa på en tudelning mellan en profan och en sakral ledare?
Begravningsritualerna är helt olika mellan de två gravarna, vilket möjligen antyder att de två personerna haft olika funktioner då de var i livet.
Den omfattande offer- och kultverksamheten kring A211 saknar motsvarighet vid A250, där begravningssederna hänvisar i högre grad till äldre riter och skulle kunna tyda på att mannen var en präst eller annan religiös ledare. Upphöjningen av personen i A211 till någon som man uppmärksammar under många år med offermåltider och kultaktiviteter kan betyda att
vi här har en hövding, en hjälte som med tiden fått legendarisk status. Man
har här anlagt en grundargrav. Det kan röra sig om etablerandet av en ny
dynasti, utgående från hjälten man minns över generationer. Det är ledaren
för skeppet (Lindström 2009:250ff).
De två hövdingarna enligt Kristiansen och Larsson, de två tvillingarna
på hällbilden i Fossum och de två gravlagda i A211 och A250 visar på en
förändring mellan äldre och yngre bronsålder inte bara av religionen utan
också av de sociala normer som legat till grund för hela samhällets struktur och som påverkat utövandet av religionen. Shamanen har blivit präst,
krigaren har blivit hövding. I en från bronsåldersperspektiv avlägsen framtid kan vi se ett liknande system. Under yngre järnålder och medeltid är
makten – den yttersta, högsta makten – uppdelad på två – från början likställda – makthavare, en kung (med religiösa förpliktelser) och en jarl (med
militära åtaganden). Under medeltiden har kungen blivit den främste och
jarlen mera fått rollen av militär befälhavare samtidigt som kungen förlorar sin ursprungliga religiösa roll, särskilt efter kristendomens införande.
Ämbetenas jämställda ursprung har gått förlorat, men det är ändock möjligt för jarlen att i många fall självständigt styra landet i avsaknad av kung
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(Birger Jarl t. ex.). Frågan är om det ﬁnns ett samband med den tudelade
makten som etablerades under yngre bronsålder?
En sådan utveckling förutsätter naturligtvis att det inte skett ett religionsskifte under hela denna period, bara stegvisa förändringar. För bronsålderns del torde detta vara precis vad som inträffat. Förändringen av religionen som förorsakat uppdelningen mellan shaman och krigare är inte ett
skifte av religion, bara en anpassning till nya omständigheter.
shaman-krigare : präst + krigare : kung + jarl
Tabell 6. Sammanställning av utvecklingen från den äldre bronsålderns ledarskap till
den yngre järnålderns tvådelade maktstruktur.
Table 6. List of the development from the leadership of the Early Bronze Age to the divided power structure of the Late Iron Age.

Från skandinaviskt område ﬁnns det ﬂera exempel på gravar där både vapen och ”toalettartiklar” ﬁnns representerade, men i de allra ﬂesta fall ﬁnns
bara toalettartiklarna vilket innebär att det stora ﬂertalet gravar med denna typ av utrustning inte är krigargravar. Frågan är alltså hur vi ska förhålla oss till dessa shamaner som uppträder i vanliga gravar? Gravarna under
A211 i Nibble är bra exempel på denna typ av begravningar. Det är svårt
att hävda att alla dessa är krigargravar, även om man skulle ta fasta på
Lindströms teorier om regionalt bemannade krigskanoter under ledning av
en lokal krigarhövding (Artursson m. ﬂ. In press). Återigen, den krigiska
prägeln har, åtminstone under äldre bronsålder i Mälardalen, snarast varit
ett ideal än en realitet.
Utvecklingen mot präst + krigare är också i linje med, kanske inspiration till, specialiseringen som växer fram under yngre bronsålder. Vad innebär denna i rent samhälleligt hänseende? Specialister betyder (i marxistisk
teori) att någon har möjlighet att ta kontroll över produktionsmedlen, att
man har kontroll över dessa. Det innebär också att arbetskraft kan frigöras
från produktionen av mat för att istället ägna sig åt speciella och speciﬁka
göromål på heltid. Specialiseringen skulle i så fall innebära en ökad stratiﬁering. Framväxten av prästämbetet ur en tidigare brett spridd shamanism
visar på detta och en krigar/hövdingfunktion utgör förutsättningen för en
redistributiv ekonomi. I ett sydskandinaviskt perspektiv har denna process
haft en annan utveckling. Där visar ju de många stora högarna med sina
rika gravgåvor på att ett starkt hierarkiskt samhälle existerade redan under
period II. Den oligarkiska maktelit som synes ha vuxit fram under äldre
bronsålder i södra Skandinavien förefaller dock försvinna under yngre
bronsålder och även om samhället inte har varit jämlikt så har en mindre
uttalad social stratiﬁering utvecklats (jfr Thedéen 2004:193). Detta är alltså en omvänd utveckling mot den som skissats ovan för mellansverige.
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Emellertid går inte utvecklingen i Mälardalen från ett jämlikt samhälle till
ett ojämlikt, lika lite som en motsatt utveckling skett i söder. Det viktiga i
förändringen mellan äldre och yngre bronsålder i mellansverige är att man
lagt så stor vikt vid specialiseringen. Mycket tyder på att motsvarande förändring har skett i Sydskandinavien, bara uttrycken är olika.

6.4.1 Utestängande och separation
Den uppdelade planen har huset i Klinga gemensamt med två av kulthusen
i Nibble (A251och Hus F). Denna konstruktionsdetalj kan vara resultatet
av ett försök att avskilja rummen i olika grader av tillgänglighet, eller snarare otillgänglighet, en yttre offentlig ingångsdel och en inre som avskiljer
dem som får gå in i huset från dem som står utanför och alltså följdriktig
hålls utanför delar av riten och kultverksamheten. I Nibble har husen tre
olika nivåer av hemlighet. Då får man tänka sig att till den mellersta delen
får en utvald skara komma, beroende på social ställning, ålder, grupptillhörighet eller andra urvalskriterier, något som är speciellt och urskiljande lär
det i alla fall ha rört sig om. Till det innersta rummet lär endast ett mycket
litet fåtal ha haft tillgång. Det var genom den speciella kunskapen som det
gavs dessa personer tillträde till det allra heligaste, som man skapade och
upprätthöll sin sociala ställning i samhället. Det skapade i längden en ojämlik och stratigraﬁsk samhällsordning som i sin tur var förutsättningen för
utestängandet.
Det rör sig alltså om en organisation som uppvisar en ”ﬁxering” vid specialisering. Från äldre till yngre bronsålder sker en övergång från deltidssysselsättning med varierande kunskaper i helande och andra medicinska och
kultiska aktiviteter till präster och makthavare som utövar sin verksamhet
på heltid, specialister på vad de gör.
Kulthuset i Ringeby är det hus som fram till undersökningarna i Nibble
tydligast uppvisat företeelser som antyder en renodlad funktion som kulthus, eller till och med kan kallas ”tempel”. Hus F i Nibble har uppenbart
varit ett tempel. Genom den långa brukningstiden och den medvetet strukturerade inre planlösningen där varje rum har haft sin funktion har huset
konstruerats för separation och urskiljande. Likheterna mellan Ringebyhuset och Ullevihuset är också stora, framförallt i form och konstruktion.
Likheterna mellan Ringebyhuset och hus F i Nibble ﬁnns enbart i funktionen.
Separationen och utestängandet kontrollerades genom förkomsten av
rum. ”Inne i huset” skiljs från ”utanför huset”. Hus F i Nibble tar separeringen till en djupare nivå. Dels ﬁnns tre nivåer inne i huset (tre nivåer i kosmos; Fredell 2003:235; Kristiansen 2006:175), dels ﬁnns minst två nivåer
utanför där raden med resta stenar skiljer offer- och matlagningsplats från
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husets förgård (se ﬁgur 24). Sannolikt var hela grav- och kultområdet avskilt från boplatsen och resten av världen. Ringebyhuset saknade den inre
uppdelningen, men kan likväl ha stängts av med hjälp av skynken eller portar av trä.
I närområdena till de olika kulthusen fanns emellertid rikligt med anläggningar i form av härdar, kokgropar och andra gropar förknippade med
matlagning och offer. Platserna tycks i stort ha använts på liknande sätt,
även om husen till delar har varierande konstruktion.
Stenarna, blocken och naturen var viktiga för bronsålderns människor,
viktiga nog för att man skulle ﬂytta på dem, så att de låg på rätt plats. Ett
av de mer intressanta fallen i Nibble var det 8-10 ton tunga stenblock som
släpats upp över en större avfallsgrop i Nibble. Man kan tycka att en vanlig
avfallsgrop inte skulle föranleda en sådan arbetsinsats, men det rör sig ju
inte heller om en ”vanlig” avfallsgrop. Materialet i den kommer från kulthuset F och innehåller utstädade rester efter tidigare kult- och offeraktiviteter i huset. En parallell fanns i Ringeby, där på liknande sätt ett jättelikt
block släpats upp över en kokgrop (Kaliff 1995a:54). Innehållet i avfallsgropen har haft samma laddning och farlighet som själva huset och bär med sig
spår av de aktiviteter som försiggått där. Det var vid igenläggningen av gropen och stängningen av huset viktigt att också oskadliggöra avfallet från
byggnaden. Huset revs och/eller brändes, altarstenen vräktes omkull, huset
utraderades i princip. Vid samma tillfälle täcktes avfallsgropen med det stora blocket. Detta försäkrade att det som eventuellt fanns i gropen skulle bli
kvar där. Avfallet var alltså inte farligt genom sin smutsighet utan genom
den betydelse det bar med sig från sitt tidigare sammanhang. Man binder
det med stenen precis som man gör med den dödes ben i stensättningen. Det
ﬁnns många berättelser från historisk tid om de dödas farlighet och benägenhet att gå igen som klingar ålderdomlig praxis. Ett exempel från Gotland är den beryktade Taksteinar som envisades med att gå igen trots många
och invecklade försök att få honom bunden till graven. Tills slut lyckades
man lura honom i graven och band honom evigt till den genom att slänga
lind-kol i den och be honom ligga tills det ruttnade, något som Taksteinar
insåg aldrig skulle ske (Läfﬂer 1905:6).
Kultplatsen nedanför A211, med matlagningsstationer och kulthus,
gravar och bålplatser, har varit indelad i en rad zoner eller rum till vilka
tillgängligheten har varierat från person till person. Ju högre grad av kunskap och initiation desto ﬂer gränser kan och får man passera. Det är inte
orimligt att tänka sig att rumsindelningen på något sätt avbildar en föreställning om denna världens och den nästa världens förhållande till varandra, att rummen fungerar som en representativ karta som leder från den
ena till den andra. Det fungerar också som en bild av – och en förklaring
till – samhället och hur det är uppbyggt. Huset är en fysisk manifestation
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av kosmogonin och rättfärdigar människors olika vilkor (Lincoln 1986:
170f). Tredelningen motsvarar de tre sfärerna i kosmos (Fredell 2003:235).
Den segregerade tillgången till ritualen, till religionen och kosmologin, avspeglar förhållanden mellan uteslutande och initiering i samhället i stort. De
olika rummen på kultplatsen och i kulthuset visar på ett uteslutande samhälle, där ”specialisten” – i detta fall prästen – är den som har hela bilden klar
för sig. Ett liknande mönster skulle kunna återﬁnnas i andra specialområden. Att bronsgjutning skulle vara en specialistverksamhet råder det inga
tvivel om (Goldhahn 2007). Den kan ha förblivit sådan mycket tack var ett
uteslutande system, där enbart vissa delar av processen lyfts fram i offentligheten, men där andra – och sannolikt de mest betydande – hemlighölls
inom kretsen av bronsgjutare (2007:103). Samhällsutvecklingen gick under
yngre bronsålder mot ett allt mer specialiserat samhälle som en naturlig
följd av ett allt mer uteslutande samhälleligt system, både inspirerat av men
också orsaken till, dess utveckling.
Matlagningsområdet var det mest offentliga, dit hade alla – eller i alla
fall det stora ﬂertalet – tillträde. Man skulle kunna tänka sig en uteslutning
av barn eller främlingar, men platsen var en del av samhället även om den
bara användes vid några tillfällen per år. Den har fortfarande varit inhägnad, men bara för att skilja den från den vardagliga platsen.
Redan när man närmade sig nästa nivå kan man tänka sig att vissa restriktioner inträdde. Den stenlagda ytan framför husets öppning har sannolikt inte erbjudit obegränsat tillträde för alla. Platsen är avhägnad från matlagningsytan av en rad med resta stenar. Flera av stenarna var över en meter höga. Raden började och slutade vid större stenblock. Även om hägnaden
inte var omöjlig att passera, rent fysiskt, talar den ändå ett tydligt, symboliskt språk rörande avskiljande och utestängning. Enbart de invigda kunde
passera, de som hade rätt att nå till nästa nivå. Uteslutningen behöver fortfarande inte ha omfattat särskilt många. Kanske det enbart var de vuxna
som ﬁck komma in eller specialister inom olika områden eller medlemmar
ur de högre sociala skikten, kanske bara män, kanske bara kvinnor. Det
har förmodligen också varit möjligt att följa eventuella riter och aktiviteter
från andra sidan stenraden, så länge de försiggick utomhus. Det fanns en
matlagningsstation även på insidan, strax invid den stenlagda gårdsplanen.
Denna kan ha använts för speciella måltider av rituell karaktär, offer till
anfäder eller gudar som sedan skulle genomföras inne i huset.
Nästa nivå bestod av själva ingångsrummet som närmast skulle kunna
beskrivas som en öppen veranda eller förstuga. Utrymmet bildades genom
att tak och långväggar sträckte sig halvannan meter utanför stolparna i
den nordvästra gaveln. Ett täckt utrymme, som ändå var öppet in mot själva ingången. Denna markerades av tre kraftiga stolpar där en öppning bildades, delad av den mittersta stolpen. Ingången kan ha varit helt öppen,
men kan också ha slutits till helt eller delvis med hjälp av ﬂyttbara dörrar
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eller skynken. Detta kan ha skett vid speciella tillfällen eller så har öppningen varit stängd hela tiden. Ingångsrummet kanske främst skall betraktas som en liminal zon snarare än ett rum eller en nivå av uteslutande. Så
därför är det troligt att de personer som hade tillträde till förrummet också ﬁck komma in i nästa rum, möjligen genom att de ﬁck iaktta aktiviteterna
från dörröppningen. Att helt avskärma stora delar av de rituella aktiviteter
som hörde samman med religionsutövningen från ﬂertalet samhällsinvånare kan inte ha varit eftersträvansvärt utan skulle snarare ha fungerat kontraproduktivt. Däremot stärktes den stratiﬁerade strukturen genom att man
bit för bit släppte in en allt mer begränsad skara människor. Detta ligger
helt i linje med specialistsamhällets struktur och karaktär. Samhällets
struktur avspeglar sig alltid i dess kosmologi (Steadman 2009:47). Kosmogoni och sociogoni går hand i hand (Lincoln 1986:169).
Den tredje nivån av uteslutande innefattar vad som måste betraktas som
själva ”altarrummet” av den enkla anledningen att det dominerades av en
stor kantig sten med en slät ovansida. Stenen var placerad längs den norra
långväggen. Här har förmodligen en betydande del av riterna utförts. Det
verkar som om man använt altaret till att mala saker på. En yta på dess
överdel var svagt skålformad så som underliggare till malstenar brukar
vara. I gropar spridda över golvet nedanför stenen fanns deponerat ﬁnt
krossade (och förmodligen också malda) brända ben av främst får, men
också enstaka människoben förkom där. Vid provtagning för makroanalys
i golvlagret och i anläggningarna där påträffades relativt stora mängder
med botaniskt material som inte skiljde sig nämnvärt från det man brukar
hitta i bostadshus. Här har det emellertid rört sig om ett hus med kultisk
funktion, fynden visar snarare att måltiderna man bjöd gudar och förfäder
på motsvarade dem man själv åt.
Det innersta rummet måste ha varit dolt för de allra ﬂesta. Här kunde
specialistprästen, kanske med någon medhjälpare, utföra de allra heligaste
handlingarna. Centralt i det lilla rummet, som avskildes från det yttre av en
rejäl vägg, fanns en liten härd. I den hittades sädeskorn, men också kärnor
av hallon. Någon form av matoffer verkar ha skett också här, men genom
husets konstruktion och placering är det uppenbart att detta inte var tillgängligt för vem som helst. Här framträder specialistinstitution i all sin tydlighet. Kultplatsen blir en bild av samhället. Längst ner står folket, den stora massan, däröver kommer i stigande ordning ”överklassen”, specialisterna och prästen-ledaren.

6.4.2 Skärvstenshögen som kosmologisk indikator
Stenen är hård och fast och den är uråldrig, en representant för jorden. På
detta sätt kan den ha representerat kontakten bakåt i tiden, en slags legitimering av tillvaron. Elden å andra sidan är ”mjuk” och ﬂyktig, den förnyas
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hela tiden, men kräver också bränsle för att brinna. Den är också farlig ifall
den inte kontrolleras. Elden är både renande och farlig. Att se eld/sten som
motsatser är inte helt orimligt. Mellan dessa motsatser bör det ﬁnnas en
förmedlare eller transformator. Med stenen kan man lagra värme, genom
upphettning bevarar stenen värmen en lång tid. Det är också möjligt att
ﬂytta eldens värme från stenen till vatten.
De verksamma elementen bildar en grupp om fyra. Skärvstenshögarna
är ett uttryck för denna fyrklöver. De består idag enbart av stenen (och jorden), men det torde vara ställt utom alla tvivel att eld, vatten och luft också
ingått i processen att ”tillverka” skärvstenen (Kaliff 2007:130). De fyra
grupperna (elementen) utgör grunden för kosmologin.
Under yngre bronsålder förändras föreställningsvärlden radikalt. I
skärvstenshögarna kan vi se detta genom det plötsligt uppdykande inslaget
av bronser och produkter från metallhantering samt människoben, även
om Noge kan visa på att människoben redan under äldre bronsålder förekommer i skärvstenssammanhang (Norge 2008). Huvudsakligen dateras
dock nedläggelserna till yngre bronsålder. På hällbilderna kan man främst
se förändringen genom att det dyker ”stora män” på hällbilderna, ofta försedda med yxa eller spjut. Det skulle kunna tänkas att den nya ﬁguren på
hällbilderna är en shaman. De fyra grundläggande faktorerna i den kosmologiska modellen ﬁnns dock kvar, Sten, eld vatten och luft .
I passagen mellan det råa och det kokta ﬁnns naturligtvis en förmedling
i form av kokning (vatten). I passagen mellan livet och döden ﬁnns en process som för den avlidne till det hinsides livet. Enligt Claude Lévi-Strauss
ﬁnns det ett klart samband mellan kokning, vatten och eld å den ena sidan
och himlen och jorden å den andra (Lévi-Strauss 1994:335; ﬁg. 20).
Mellan stenen och elden fanns i bronsålderns kosmologi en förmedlare
i form av vatten och luft. Med tanke på den betydelse som sjöfarten måste
ha haft i den nordiska bronsåldern är det helt naturligt att vattnet får denna betydelse, i tillägg till sin roll som förmedlare i rent geograﬁsk mening.
Vattnet kan också sägas ha haft en förmedlande roll mellan mottagarna av
våtmarksoffren och nedläggarna, porten till underjorden. Luften är representant för det överjordiska och för gudarna.
Stenen motsvarar den jordnära sidan och elden den gudomliga eller andliga sidan. Vattnet fungerar alltså som förmedlare mellan dessa världar, liksom luften (ångan/röken) förmedlar kontakt med himlen. Vattnets världsliga roll som rent geograﬁsk förmedlare av kontakter mellan olika länder och
kulturer ger ett väldigt konkret exempel på betydelsen av vattnet i bronsålderssamhället. Resandet blir därför en betydelsefull del i hela världsbilden.
Den resande blir en förmedlare mellan världar och handeln/utbytet med
bland annat bronser, blir en symbol för utbytet mellan jord och himmel,
mellan människa och gud, mellan transformand och transformator.
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Figur 38. Modellförslag till bronsålderns världsbild.
Figure 38. Model of the Bronze Age
universe.

Vid ett par tillfällen ovan har jag antytt att det under bronsåldern har
existerat en uppfattning av kosmos som tredelat, en underjord, jorden och
himlen. Fredell presenterar en liknande uppdelning, men där räknas jorden/
underjorden till samma sfär, himlen skiljs från denna av luften/atmosfären
(2003:235). Uppfattningen av världsaltet som vertikalt tredelat förekommer i många av de indoeuropeiska språkområdena och är förmodligen allmänmänskligt och bottnar i människans uppfattning av jaget och rummet
(a.a.). Som ett etnograﬁskt exempel kan lyftas fram den kosmologiska modellen hos Araweté-indianerna i Amazonas (Castro 1992:85f). Där är världen vertikalt indelad i en underjord, en nivå där människorna lever och två
himelska världar. Polarisationen ligger där främst mellan jorden och himlen, underjorden uppmärksammas knappt utan projiceras istället mot en
horisontell axel av kosmologiska oppositioner (1992:86). De horisontella
sfärerna utgörs av samhället med naturen på ena sidan och det övernaturliga (supernature) på den andra (a.a.). Det är möjligt att också i den skandinaviska bronsålderkosmologin se en horisontell kosmologisk uppdelning
som till delar motsvarar den hos Arawaté-indianderna. Naturen utgör en
viktig del av rummet och man har ordnat och arrangerat den på de heliga
platserna så att den inte längre är natur utan ett landskap skapat av människan. Naturen representerar det okända, kaos. Denna sfär måste tämjas
och omformas till något som liknar ordning. Det övernaturliga nås via dessa ordnade platser (harg) och det är dit som människorna kommer när de
dör. Graven är en bild av naturen. De döda bor i rösena, de bor i stenen, i
berget. Denna uppfattning återklingar i historisk folktro kring älvorna och
kanske också om trollen som bor i berget.
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6.4.3 Kult och rituell praktik i Nibble
I det föregående har jag försökt att ge en bild av hur den skandinaviska religionen kan ha sett ut och förändrats under bronsålderns gång. Till delar
bygger denna analys på andras analyser av bronsåldersreligionen, men i
andra delar har förklaringen utvecklats ur de förhållanden som framkom
vid undersökningarna i Nibble.
Vad har då Nibble bidragit med kring kulten? Egentligen har ingenting
nytt påträffats vad gäller rent fysiska lämningar. Stensättningar, hägnader,
matlagningsområden och till och med kulthus är kända fenomen sedan decennier tillbaka. Det som är nytt med Nibble är hur de har kombinerats och
att platsen är så komplett när det gäller förekomst av de olika typerna och
deras bevarandegrad. En detalj som kanske inte har uppmärksammats tillräckligt tidigare är hur viktig den steniga backen har varit. De enorma ansträngningar det inneburit att ﬂytta block och sten för att organisera rummet vittnar om landskapets betydelse i kulten. Anders Kaliff har beskrivit
liknande fenomen för Ringeby (1995).
Grunden i kosmologin utgjordes av stenen, de fyra elementen är intrikat
blandade i ett rizhomt förhållande. Allting börjar och slutar med stenen,
dock i en evig cirkelrörelse eller snarare spiralrörelse. Det är det som stenkonstruktionerna under skärvstenshögarna talar om för oss. I A10 var spiralen inte bara närvarande i en upplaga, det går att följa den åt olika håll.
Spiraler fanns också under A258 i Ryssgärdet och den under hösten 2010 utgrävda skärvstenshögen i Skeke, Rasbo socken norr om Uppsala6 . Där ﬁnns
förövrigt också en mycket nära koppling mellan skärvstenshög och hus.
En annan sak vi också kan utläsa ur resultaten från Nibble är att det
ﬁnns starka indikationer på att det kan ha skett en betydande förändring i
religionsutövningen ungefär vid 1000 f. Kr. Det behöver dock inte alls ha
handlat om ett religionsskifte utan snarare om en anpassning av kosmogonin till nya förutsättningar, till en ny kosmologi. Under äldre bronsålder var
begravningar mer en kollektiv angelägenhet, antingen uttryckt genom familje- eller släktgravar i hällkistor eller i form av kremeringar av shamaner
på gemensamma kultplatser. Kultplatsen under äldre bronsålder verkar inte
heller ha varit skiljd från boplatsen. Den sista ”shamangraven” anlades ju
mitt på boplatsytan (A10) och ett boningshus omvandlades till kulthus (Artursson m. ﬂ. In press). Under yngre bronsålder inhägnades kultplatsen,
gravarna ﬁck en klart individinriktad karaktär. Anläggandet av A211, med
tillhörande kulthus/tempel riktar intresset enbart mot den enskilde mannen
som begravts där och kulten som genomförts i huset har förmodligen huvudsakligen gällt honom eller med honom förknippade händelser.
6 Publicerad på Riksantikvarieämbetet, UV blogg den 5 november 2010
www.uvblogg.se/wordpress/category/vag288/ (2011-08-10)
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Hägnadssystemet som inrättades i samband med anläggandet av graven
och kulthuset ger en bild av samhällets uppdelning och en ökad stratiﬁering, specialisternas särställning och en mer individinriktad samhällsmodell. Separation och uteslutning har ersatt den kollektiva samhörigheten
som kännetecknade den äldre bronsålderns ättesamhälle.
Den här sammanställningen av rituella uttryck, sådan vi kan se dem i det
arkeologiska materialet, har till stora delar byggt på det mellansvenska materialet, varför den bild som tecknas av kosmologin visar på hur den tog sig
uttryck i det området. I förhållande till södra Skandinavien ﬁnns det skillnader i uttrycken och sannolikt också skillnader i utövandet. Till exempel ﬁnns
det anledning misstänka att solkulten varit mycket starkare i söder än i Mälardalen. Flemming Kauls bild av en skandinavisk solreligion är säkert riktigt, men den bygger på det sydskandinaviska materialet (2004). Solsymboler ﬁnns också i mellansverige, bland annat i form av skepp med cirkelﬁgurer eller skålgropar (till exempel ett av skeppen från Nibble). De cirkelformer
som ﬁnns, bland gravar och under skärvstenhögar, anspelar förmodligen
snarare på återfödelsen än på solen i sig genom att de är konstruerade av
sten, täkta av sten eller skärvsten och allt som oftast konstruerats som spiraler, en symbol som snarare hänvisar på en utveckling mot nya plan än en
evig upprepning som cirkeln ger. Sedan är ju solen i sig en återfödelsesymbol, så uppdelningen är inte ”solklar”!
Jag har argumenterat för att religionen varit shamanistisk både under
äldre och yngre bronsålder. Mycket av det som framkommit i Nibble är lättast förklarat utifrån ett sådant ställningstagande. Flera forskare har redan
tidigare betraktat bronsålderns religion på detta vis. Susanne Thedéen förknippar toalettuppsättningarna i gravarna med kvinnliga och manliga rituella specialister och Joakim Goldhahn hävdar att Hvidegårdsmannen var
en specialist med dubbla kompetenser (Thedéen 2004:117; Goldhahn 2009:
58ff). Många inslag i det material som grävts fram från bronsålder liknar
det som motsvarande ”specialister” brukar vara försedda med över hela
världen (Steadman 2009:67). Bland shamnernas regalier ﬁnner man också
ett ”axis mundi”, en stege, en påle som sades representera ”centrum av världen” (Bowie 2006:190). Det är inte svårt att dra paralleller med den kraftiga stolpe som stod placerad utanför kulthuset H i Nibble (Artursson m. ﬂ.
In press). Artelius framför åsikten att också berget kan ses som en ”axis
mundi” (2008:483; 488).
Det ﬁnns emellertid också inslag i kulten, sådan den framträder i Nibble, som uppvisar klart animistiska drag. Naturens gudomlighet utgör ofta
grunden i många religioner (Artelius 2008:488). Det mest framträdande av
dessa är stenens betydelse. Stenen och berget har haft en mycket framträdande roll i Nibble. På något sätt har man upplevt stenarna som besjälade
väsen och att dessa var kopplade till de döda anfäderna. Den stora stolpen
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invid kulthuset kan lika väl tolkas som förfädernas totempåle som en axis
mundi (Artursson m. ﬂ. In press).

6.5 En berättelse om ett par av bronsålderns gudar
De enskilda människorna framträder sällan annat än som anonyma representanter för ett okänt samhälle. Den kremerade mannen i A211 saknar
namn och hans ålder är mer eller mindre okänd. Det samma gäller mannen
i A250. Vi kan anta att de haft framträdande positioner i samhället och att
de genom en längre tid av kultaktiviteter kan ha kommit att få särskild
ställning bland de döda förfäderna.
Gudar och andra övernaturliga väsen man trodde på är om möjligt ännu
svårare att få någon kunskap om. Ett par namn som återkommer i de mellansvenska ortnamnen kan utifrån arkeologiska undersökningar på eller i
närheten av byar med deras namn antas ha ålderdomliga anor som kan gå
ända ner i bronsålder. Det rör sig om ett gudapar, Ull och Härn. Namnen
förkommer upprepade gånger tillsammans i Mälardalen och Östergötland.
Finns ett Ullevi så ﬁnns ofta ett Härnevi i närheten. De har betecknats som
en kvinnlig och en manlig guddom som på ett eller annat sätt hört samman
(Vikstrand 2001:310). Ull är himlens gud och Härn skulle följdriktigt ha
varit jordgudinna. Hon har ofta jämförts med Nerthus som omtalas av Tacitus (2005:53f) eftersom hon också antas ligga bakom gudanamnet i Njärdevi/Mjärdevi (Elgqvist 1947). Emellertid omnämns denna Nerthus i samband med langobarderna och omgivande folk. Dessa tros ha funnits i området söder om Danmark och mot Frisland (karta i Tacitus 2005:162). Att
direkt överföra denna gudinna och sederna kring henne till nordiskt område i sin helhet har sina svårigheter.
En alternativ tolkning framfördes av Hjalmar Lindroth 1915, där Härn
skulle ha varit en manlig underjordens gud. Denne skulle endast ha bevarats genom de mellansvenska ortnamnen och förekomsten av den ﬁnska demonen Arnio, som vaktade nedgrävda skatter (1915:68). Lindroth utvecklade aldrig tolkningen, även om han försvarade den i ett efterföljande nummer av Namn och Bygd (1917). Temat togs heller aldrig upp av någon och
idag sitter gudinnan Härn säkert vid Ulls sida.
En indikation på att den alternativa tolkningen åtminstone inte alldeles
saknar poänger utgör hällbilden Tanum 255 i Fossum, Bohuslän (se ﬁgur
39-48 i bilaga). Den är en av Bohusläns mest kända hällar (Millstreu &
Prøhl 1999:72f). Den är mycket välgjord och uppvisar stilistisk enhetlighet
vilket sannolikt beror på att den tillverkats vid ett och samma tillfälle eller
i alla fall under kort period. Förmodligen rör det sig om en person eller
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grupp av personer som huggit den. Därmed är möjligheten stor att den berättar en sammanhängande historia.
Figurerna har symbolisk betydelse och typerna går igen på de ﬂesta hällbillderna över hela Sydskandinavien. Det ﬁnns anledning misstänka att det
varit shamanerna som utfört hällbilderna (Steadman 2009:66). Dels bör
det ha varit shamanernas uppgift att hålla reda på myter och legender, dels
kan själva processen med att rent mekaniskt knacka in bilderna i stenen
sammanfalla med de rytmiska och repetitiva aktiviteter som shamanerna
använde för att försätta sig i trans (2009:61f).
De stora yxbärande männen som återﬁnns i Bohuslän, Skåne, Östergötland och Uppland kan förknippas med någon ursprunglig skapelsemyt eller
hjältelegend. Ofta förekommer de i par, antingen i en duellerande ställning
vända mot varandra eller så står de vända åt samma håll, som om de gemensamt gick i en procession med lyftade yxor. Ibland återﬁnns de ombord ett
skepp. De förefaller berätta en gamla historia, kanske rör det sig om en skapelsemyt eller så beskrivs händelser som följde nära inpå världens skapelse i
en legend. En historia det skulle kunna röra sig om, som berättas på Fossumristningen är den om två män, mytologiska (legendariska) hjältar, bröder,
kanske gudar, som far till jorden för att lära människorna att göra upp eld,
jaga eller odla. Vissa av bilderna verkar föreställa jägare och i bildens nedre
del ﬁnns tamboskap. Där ﬁnns också bilder som visar strider. Den här typen
av skapelseanknutna legender är mycket vanliga och kan påträffas i olika
versioner över hela världen.
Berättelsen börjar på en mindre yta till höger, där två män återﬁnns invid en cirkel, kanske en solsymbol. Två män för tankarna till en central myt
i den indoeuropeiska kosmologin om guden Yima, vars namn betyder tvilling. Man anser att han kan ha varit ursprunget till den nordiska urjätten
Ymer. Yima var den första människa som var tvungen att dö, därefter begav han sig ned i underjorden för att bli dess härskare (Näsström 2002:213f).
Ymer dödas av Oden, Vile och Ve, som använder hans kropp för att skapa
jorden och himlen (West 2008:356). Andra tvillingpar inom europeisk kosmologi som kan nämnas är Asvina i Rigveda eller Castor och Pollux (West
2008:186ff). Dessa har ﬂera likheter, de beskrivs ofta som unga män som
reser världen runt i hästdragna vagnar (2008:188). Det romerska tvillingparet Romulus och Remus kan också bygga på en gemensam tvillingmyt,
även om Romulus dödar sin bror för att sedan själv bli dödad och offrad för
goda skördar (Lincoln 1986:43). Remus anses ursprungligen ha varit den
ende tvillingen som offrades för att skapa världen och myten om Romulus
har byggts på delar av den ursprungliga berättelsen (West 2008:356f).
Jag vill i detta inte låta mig lockas till att ta ställning för eller emot en
koppling till den indoeuropeiska kosmologin, det ligger långt utanför denna
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avhandlings ramar, men ett totalt avvisande av samband skulle leda till rent
fantastiskt slumpartade uppträdanden av liknande myter. Ett kulturellt
samband mellan Europa och Norden kan inte uteslutas (Kristiansen &
Larsson 2005:258 ff). Det är vare sig okomplicerat eller okontroversiellt att
föra en diskussion kring dessa eventuella kopplingar. Berättelsen på hällbilden från Fossum kan ändå försiktigtvis knytas till de indoeuropeiska myterna om två bröder, två tvillinggudar. De behöver inte ha varit gudar, de
kan ha varit kungar eller vanliga dödliga krigare. I sammanhanget är det
också intressant att notera att man också kan förstå betydelsen av Ymers/
Yimas namn – tvilling – som att han var ett androgynt väsen, både sin egen
syster och bror (Näsström 2002 214f). Tidigare diskuterades shamanens
androgyna status i bronsålderssamhället. Kan det ﬁnnas ett samband?

6.6 Skapelsens narrativ
Berättelsen ger en förklaring till varför världen ser ut som den gör, varför
man håller boskap, varför man jagar och varför man krigar. Den förklarar
också uppdelningen i världen i tre nivåer: underjorden, människornas värld
samt en överjordisk sfär (Kaliff 1997; Fredell 2003:235; Kaul 2004; Kristiansen 2006:175). Det sker genom anspelning på de fyra elementen. Solen är
elden, vattnet ﬁnns där att passera på mellan gudarnas värld och människorna på jorden. Underjorden representeras via stenen och högst upp sker
resan tillbaka i luften. Sprickorna i hällen visar på den tredelade uppfattningen av kosmos i tre dimensioner, både horisontalt och vertikalt. Från
vänster passerar man från människornas värld, genom en liminal zon avsedd för riter kring passage mellan världarna till himlasfären, där solen och
tvillingarna ﬁnns. Vertikalt sker förﬂyttningen nedåt till underjorden från
människornas värld och uppåt till himlen, där solens resa går dagligen från
öst till väst. Skeppen på denna del av hällen är avbildade i resa från vänster
till höger. När man börjar till höger måste man för att beskriva en medsols
rörelse gå åt vänster nedtill sedan uppåt och mot höger, precis som sker på
bilden. Genom detta för man också berättelsen genom underjorden och
natten fram till gryning och stundande dag, det vill säga från hösten och
vintern eller döden genom nattens och dödens mörker till återfödelsens gryning.
Dateringen av hällbilderna på Fossumhällen kan placeras i period IV av
bronsåldern utifrån kurvaturen (Almgren 1987). De stora männens utformning visar i stort sett också på en datering till yngre bronsålder, då de inte
börjar förekomma förrän tidigast under period III. Ett antal ﬁgurer på hällen är svåra att placera in i historien och det är uppenbart att det har förekommit senare verksamhet på hällen. Ett antal mindre skepp och båtar som
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är utförda i en betydligt enklare och tekniskt mindre driven teknik torde
vara senare tillägg. En behornad ﬁgur ser inte heller ut att höra hemma
bland de andra männen. Teknik och utförande är helt annorlunda, liksom
kurvaturen, som närmast visar på period V. Denna typ av ﬁgurer förekommer på ﬂera hällar i Bohuslän och kan nästan alltid föras till denna period.
Möjligen antyder ﬁguren introduktionen av en ny gud eller demon, ande
m.m. Figuren måste betraktas som ett nidingsdåd, en medveten handling
för att störa och förstöra berättelsen. Lägg märke till att ﬁguren placerats
mitt i bilden och dessutom mellan de två bröderna när den ene just ska till
att skjuta den andre. Försöker han hindra brodermordet som är förutsättningen för den religiösa ordningen i den gamla religionen?
Med tanke på det förändrade gravskicket som inträdde ungefär vid den
tid som bilderna utfördes och att också den grundläggande sociala ordningen förefaller ha antagit andra former, måste man komma till den slutsatsen
att också religionen har förändrats. Det har säkerligen inte rört sig om ett
regelrätt skifte i stil med det som skedde när kristendomen infördes i Sverige vid medeltidens början. Den typen av religiösa skiften är ovanliga och
oftast förknippade med den typ av imperialistiska och fundamentalistiska
religioner som kristendomen tillhör. Annars sker religiösa skiften snarare i
form av assimilation än genom avståndstagande. För övrigt var även kristendomen tvungen att i många fall anpassa sina ritualer efter gamla sedvänjor. Julen och allhelgonahelgen är egentligen bara varianter av gamla ”hedniska” högtider.
Berättelsen om tvillingarna har ”nedtecknats” på hällen i Fossum därför att någon tyckte att det var viktigt att bevara den för eftervärlden. Det
kan ha varit ett nytt inslag i religionen och kosmologin, men det kan också
ha varit en mycket gammal berättelse som man valde att teckna ner i sin
helhet. Oavsett vilket, var kärnan i berättelsen betydelsefull vid den tidpunkt då den ristades. Den återspeglar en förändring i samhället som vi i
det ovanstående kunnat se var en pågående process, nämligen övergången
från krigarshamanen till det dubbla maktsystemet med prästhövding och
en krigarhövding. Historien förklarar och rättfärdigar systemet med två
härskare som en spegelbild av gudaparnassen. Kriget avbildas centralt i
framställningen och utgör också själva vändpunkten rent berättartekniskt.
Efter mordet och striden upprättas kosmos utifrån två härskare, en underjordens och en himlens ledare?
Det ovanstående talar för en ökande stratiﬁering under yngre bronsålder snarare än att ett mer jämlikt samhälle utvecklades. Trots en ökad möjlighet till teknikspridning i samband med utvecklingen av järnteknologin,
så stärktes snarare specialistens roll och därmed det ”uppdelade” samhället
där var sak har sin plats och var människa tillika och där allt sköts av specialister. Den döde i A211 blir en symbol för en utveckling som kom att
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fortleva under hundratals år. Andra saker kom att påverka förändringarna
under järnåldern, men själva fundamentet för detta samhälle ﬁck sin början
på toppen av det centrala impedimentet i Nibble – och andra liknande platser under yngre bronsålder.
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7. SUMMARY
Prologue
The story (on rockcarving Tarun 255; see ﬁgure 39-48) begins in the “tableau” located a few metres east of the main area. This shows the two brothers with raised axes and erections next to a circle. Both men are turned left,
since they belong to the beginning of the narrative. Later in the story, all are
turned right (concerning the meaning of the direction of the images, see
Hauptman Wahlgren 2002:182ff). The men’s behaviour with axes, swords
and erected genitals does not mean that they take part in a duel or single
combat, at least not at this stage of the story. They are turned in the same
direction, which excludes a duel. The men are depicted as warriors and virile men to show their power and strength. Following tableau 1, the meeting
with or the creation of the sun, the men transform themselves into a fantasy creation, a monstrosity from another world, and journey to the underworld (or possibly down to earth). After their journey from the sun, they
await a boat transport across to the world of humans. It can be somewhat
confusing that there are now three men in the picture, but note that the
third man stands turned to the right, thus belonging to the later part of the
story. The next scene depicts the two men onboard a boat with a large crew.
They travel in style and their attitudes and attributes continue to speak the
language of power and strength. The two twin brothers in Indo-European
religion travelled at sea in a large ship driven by a hundred oars (West
2008:264: see also Ling 2008 regarding large ship images). The journey has
gone from a zone in another reality across an empty region, an ocean as a
transitional zone, into the world of the humans. Note that the zone passage
has occurred in the horizontal plane. The two men exist in a kind of underworld. The surface is divided into nine parts by cracks in the rock. It seems
as though each “square” represents a zone in a universe that consists of different worlds to which only gods (and shamans?) can travel. The rock divides the Cosmos into three parts, horizontally as well as vertically.
A veritable chaos exists above the arriving boats. A mass of shapes turned
both left and right, animals and humans and the large twins that are distinguished through their male organs and weapons. Around them we see what
could be interpreted as ordinary humans, even a woman! She is placed at the
outskirts of the scene, to the left, but we are given the impression that she is
important for the story, since although she is relatively small, she is prominent. The confusing scene tells several stories simultaneously and many interactions between humans and between humans and animals exist at the
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same time. The story teller has not been able to maintain the narrative
technique of turning the ﬁgures right or left according to which part of the
story they belong. Nevertheless, there is some logic in this, since we are
now in the middle of the story, and turning either way is possible. This is
also the dramatic and decisive moment for the story. The whole set of images leads up to this scene. It is a scene that could stand on its own, since
it is likely that many people knew the story and quickly could decide to
which story it belonged and its signiﬁcance in the world of beliefs, i.e. this
is an image that refers to the story by association. The scene’s motifs are
also represented on other rock carvings, such as the large rock at Vitlycke,
which has several similar ﬁghting scenes. A recurring motif that is easily
discerned is that many ﬁgures participate in hunting.
A scene that is central to the story takes place somewhat to the side,
among the hunting scenes. To the left, a man stands turned right. He carries a sword, has a phallus and could very well be one of the twins. Bow in
hand, he sneaks up on a man standing to the right. Is this an assassination?
Could the victim be the other twin brother? The scene depicting a ﬁght is
located above the hunting scene and the fratricide. This could depict a real
battle with many participants, and the ﬁgures have different roles or duties.
The central scene depicts the battle as such; four men turned right seem to
ﬁght the single man turned left. Furthest to the right is another man turned
left, but he seems to observe the battle, rather than participating. Possibly
this is the remaining twin who has withdrawn from the world of the humans; he is separated from that world by two cracks, that could mark the
border between earth and heaven. However, there is also a counter clockwise movement in the story, depicting the dead brother’s journey to the underworld, which has been placed beneath the main scene underneath a
crack in the rock that functions as a border between the world of the humans and the world of the dead. Below is a procession of phallic men. A
smaller ﬁgure in the left group lacks both sword and phallus; he is threatened from behind by a man with an axe. Much indicates that the journey
leads to the underworld. Here, one twin takes his place as a god. The other
twin instead travels with an armada of ships across the heaven back to the
upper world, where he becomes god of the heaven.

Chapter 1
Based on the results from the investigation in Nibble, Tillinge parish, Uppland, this thesis will study the ritual practices and cosmology of the
Bronze Age and the possible changes these may have undergone from the
end of the Stone Age to the beginning of the Iron Age. The theoretical
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method used will be the so called “Actor Network Theory” (ANT) and the
closely related concept rhizome, created by Giles Deleuze and Félix Guattari. This also denotes a type of network and creates an alternative to the
form of dualistic thinking that characterises modernism.
Nibble will form the base but is subsequently compared with a number
of similar sites from above all Central Sweden, together with sites from the
provinces of Skåne, Värmland and Bohuslän. The basis for the discussions
on cult and ritual practice is the particular relationship that seems to have
existed with stone during the Bronze Age. Large boulders have been moved
around, monuments have been erected, the stone has been ﬁre-cracked and
buried. The similarities between the treatment of the remains of the dead
and the burnt stone are striking.
The thesis consists of three parts divided into six chapters. An introduction with theory and background (the present chapter) is concluded by a
survey of the present situation of existent knowledge of Scandinavian Late
Neolithic and Bronze Age. Chapter 2 contains a presentation of Nibble, the
basis for my work on cult and ritual practice. Chapter 3 surveys ﬁfteen sites
from the Mälardalen Valley, Östergötland, Värmland, Bohuslän and Skåne
that function as a comparative material. These sites contain one or more
phenomena that are common with Nibble and together they make possible
a study on cult and ritual. Chapter 4 presents a separate study of a special
type of cultic house that have only recently been identiﬁed owing to recent
excavations, where this type of construction has been encountered on several occasions in cultic places and burial sites. Chapter 5 forms the transition between empirics to interpretation. This is done through a journey
from the site (Nibble) across the mountain, burial, cremation, through the
house, the liminality, to ﬁnally return to the site, now in a cosmological
shape. The discussion is concluded in chapter 6 by a cosmology and a cosmogony that build upon the empirical material presented previously but
which lead further into a world of gods. Finally, the story ends in the prologue.
The condition for this work has been that a complex milieu such as the
one in Nibble and in similar sites in Central Sweden and Skåne demanded
liberation from a traditional, dualistic (arborescent) thinking. A situation
where all parts are interconnected, inﬂuence and are inﬂuenced by each other demands a method that can live up to or correspond to the intricate net of
relationships and mutual dependency that these sites show. Thus, the work
is based on the concept “rhizome” and Actor Network Theory (Deleuze &
Guattari 2004:23; Latour 2005; Law 2005).
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Chapter 2
The ancient remain was located on the northern slopes of a larger hillock
west of Enköping and north of the clay plains abutting Lake Mälaren. The
burials with the adjoining cultic site were situated on three hillocks, partly
consisting of exposed rock and partly of moraineous sediments. The terrain
was very blocky and this had been used in the construction of the graves.
The rock boulders had also been moved around in an attempt to adapt nature according to special wishes or conditions. Between the hillocks lay a
clay plain containing several houses from the Bronze Age as well as farm
structures that were dated to the Migration Period. A burial was disguised
as a heap of ﬁre-cracked stones. The remains have mainly been dated to the
Bronze Age. The earliest 14C –analyses point to an initial settling of the site
around 1600 BC (Artursson et al. In press). However, most of the activities
on the central hillock have occurred during the ﬁnal century of the Bronze
Age, although many activities have also occurred earlier. The central stone
setting (A211) has been constructed on top of six earlier burials from 1400900 BC. The stone setting was constructed some time after 700 BC.
In total, 16 burials were found, eight of which were located inside the
large central stone setting on the centre hillock. A stone setting on the westernmost hillock had been constructed next to a cultic house, interpreted as
a house for storing the dead person before cremation and burial.
The central stone setting on the highest, centre hillock also had a cultic
place, where several houses with ritual functions were found. An extensive
cooking area was found close by. The most prominent cultic house had a
wall and a gable constructed with a row of sill stones. Next to this wall, a
larger boulder had been placed, possibly functioning as an altar in the
house. The ﬂoor area around the boulder contained much grain and burnt
bones of sheep and human, which indicate that the quern has been used
both for grinding grain and crushing/grinding burnt bones.
The rock carvings encountered were clearly tied to the central cultic area
on the largest hillock. Several instances of cupmarks and stone walls enclosed the cultic site. On the north and east side, the central stone setting
was surrounded by several rows of cupmarks. Two ship images also existed
in the area, on the northern slope down towards a water-logged glen. A
boulder containing 53 cupmarks is of particular interest, as it has been laid
on top of smaller stones, so that a hollow sound was made when the boulder was struck.
A settlement area was located west of the burials and the cultic area on
the central hillock. The area covered several thousands of square metres
and extended beyond the investigation area to the south. Five houses were
found on the area, one of which was dated to the Early Bronze Age, two to
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the Late Bronze Age, one to the pre-Roman Iron Age and one to the Migration Period. The two houses from the Late Bronze Age had a close geographical and functional vicinity to a heap of ﬁre-cracked stones (A10),
which turned out to contain a burial. At the bottom of the heap of ﬁrecracked stones was a stone setting laid in a spiral shape, indicating a cultic
function of the heap rather than a purely practical “midden”.

Chapter 3
In order to anchor Nibble within a Bronze Age tradition, I have compared
the site with 15 similar sites from roughly the same time period. Quite a few
similarities stand out through this comparison, as well as some differences.
These may be owing to local variations and chronological divergences; the
lack of complete homogeneity is natural. Overall, however, the sites are
consistently designed.
The most common feature among the different sites is the close relationship discerned between graves and cultic house as well as with the nearby
cooking areas. To some extent, previous interpretations have seen houses and
hearths located on or in the vicinity of burials and graveﬁelds as remains of
settlements either earlier or later than the graveﬁeld itself. Indeed, before a
better understanding of the Bronze Age buildings was gained, the interpretation of the small D-shaped buildings was that these chieﬂy formed dwellings
in what was mainly a nomadic society in the Bronze Age. The connection between a house and a burial on the graveﬁeld at Vrå in Knivsta parish was
something that I missed myself and only recently realised, owing to our lack
of knowledge of the shape of cultic houses 10-15 years ago (see Forsman &
Victor 2007:143). This site also contains several hearths and cooking pits.
An often prevalent connection in the material is the relationship between heaps of ﬁre-cracked stones and the presence of human bones, as
seen by many examples from all over southern Sweden, e.g. the combined
construction of the heaps of ﬁre-cracked stones A5 at Vrå, of A258 at Ryssgärdet and of A6092 at Sommaränge skog. There is often a well-laid stone
setting at the bottom, and it seems likely that the burial itself has undergone
several stages before it was ﬁnished. There are also interesting connections
between the treatment of burial material and the ﬁre-cracked stones. The
heaps often contain waste in the shape of unburnt animal bones, pottery
sherds and other items that can be seen as pure ”garbage”, as well as remains of bronze casting such as casting moulds and crucibles. It seems as
though these remains somehow have buried different types of ﬁnished objects. The dead objects are made equal to the dead (burnt bones of) humans
and are buried under similar conditions and at the same time.
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The burials in the Early Bronze Age differ from the ones in the Later
Bronze Age. Although cremations appear already in the Late Neolithic, the
method did not completely take hold until the later part of the Bronze Age.
The Mälardalen Valley had developed a tradition of burials in stone cists in
the Early Bronze Age; there is a stone cist containing more than 40 burials
in Annelund, not far from Nibble (Fagerlund & Hamilton 1995). In the
1950s, a stone cist containing 30 individuals was investigated at Dragby,
Skuttunge parish north of Uppsala on a cemetery from the Early Bronze
Age (Jaanusson & Silvén 1962). Cremations found from the Early Bronze
Age indicate that the technique was established already in the Late Neolithic and was relatively common at the time.

Chapter 4
Previously unknown house types related to graveﬁelds and cultic sites have
emerged during the past twenty years in connection with many of the large
and extensive investigations on Bronze Age settlement sites. The monumental stone frame houses of so called “Broby type” have been known and studied since the 19th century. Cultic constructions built on posts on graveﬁelds are also known. A further couple of house types have thus now been
identiﬁed and this chapter deals with them.
Houses that can only be tied to graveﬁelds and other ritual sites should
probably be seen as cultic structures. The large monumental “Broby houses” and the cultic houses built on posts have been used as burial houses.
The large-scale investigations of Bronze Age settlement sites over the past
few years have enabled an identiﬁcation of new types of cultic houses. One
type had been found previously (e.g. at Igelsta, Östertälje, see Hyenstrand
1966). Not until now have enough specimens been found to create a type,
consisting of semi-circular rows of posts presenting a large opening on the
wider side. They are often called D-shaped huts, but should, following the
open side, be called C-shaped. Two of the houses (houses H and I) at Nibble belong to this type, as does House I at Galtbacken. It is often – as in
Nibble – connected with cooking, and is probably some sort of ritual kitchen.
The other type consists of small two-aisled buildings and when present
on graveﬁelds they are often located next to graves. Thus, they could be
some kind of grave house or a building for preparing the dead. It could also
have functioned as a place of worship during memorial services etc. They
could form smaller versions of house F at Nibble.
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Chapter 5
The story moves from site to site and on the way, the physical and material remains from the different investigations have passed through cosmology and cosmogony. The rock, the boulders and the mountain itself form
the basis of the system. Physically, the mountain is the basis on which the
whole cosmology rests, but the mountain is also the story’s beginning in a
purely metaphysical way. Through the boulders and the stones – parts of
the rock – a whole is created through fragments. This is manifest in the
crushing of stones to ﬁre-cracked stones and gravel, where the whole is
again divided.
In the comparison between the sites, the rock stands out as central and
of fundamental importance in the cosmology. As rock, we must also include other forms of stone – boulders as well as smaller and larger loose
stones. By combining small pieces of “rock” in the graves – or stone settings – a new rock has been built. The heaps of ﬁre-cracked stones also form
a rock, although consisting of cracked stones, i.e. smaller pieces of rock. A
causal relationship can be seen from the rock via the stone and the stone
setting to the burial. The stone setting – as part of the rock – opens up the
way to this. The stone setting forms the passage from earth to the underworld (Nordberg 2004:19ff).
The connection between the stone in the grave and the dead man himself also encompasses a bond between the bones and the stone. It is hardly
necessary to recount the parallels existing in the comparison material regarding the presence of burnt bones in the stone settings. Nevertheless,
there is a special relationship between burnt bones and heaps of ﬁre-cracked
stones. On several of the sites, burials are constructed within the heaps; in
other instances only the design of the heaps connect partly to the burial
form and partly to the “normal midden”. At e.g. Vrå, Sommaränge skog,
Ullevi and Ringeby, burnt human bones were found in the heaps of ﬁrecracked stones. The cremation stands out as important for the understanding of the cosmology in general and of the burial traditions in particular.
The treatment of the stone and the bones were similar, and in addition, are
similarly deposited. This indicates that there is a sign of equality between
the two phenomena. Within Indo-European mythology, stone and bones
are seen as equal (Lincoln 1986:53ff).
The bodies of the dead have gone through a number of processes to pass
from living human to dead ancestor. Cremation is central in these processes. Although only a fragment of the Bronze Age population were buried in
the stone settings, the burnt bones are everywhere in the parts of the cult
that can be identiﬁed from the investigation results. We ﬁnd burnt bones
not only in the graves. They exist in the houses, in the heaps of ﬁre-cracked
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stones and in the ritual cooking areas. It seems likely that there are processes within the entire burial concept that we cannot identify today. The importance of cremation is also enhanced by the fact that the sacriﬁcial animals have been similarly treated. Spread across the graves, sacriﬁced in pits
within the cultic houses and among the refuse heaps in the cooking areas
and within the heaps of ﬁre-cracked stones we ﬁnd cremated and crushed
bones of mainly – or only – sheep/goat.
Everything begins and ends with the rock and the stone. Based on the
comparison between the selected sites it has been possible to discern the basis for a cosmological system. At the centre stands the axis mundi, the axis
at the centre of cosmos, in this case formed by the rock (Artelius 2008:483).
At Nibble, the axis mundi has been given a concrete expression through the
sturdy pole erected next to house H on the eastern side of the burial hill
(Artursson et al.). Cosmos has been divided into three spheres, one corresponding to the world in which we ourselves live, an underworld where the
dead dwell and a heavenly sphere which houses the sun as well as other
creatures. Sites such as Nibble are special constructions to make possible
this type of passage. They form, so to speak, gates to the underworld. Here,
the rock, boulders, stone settings have functions as tools for the journey.
The cultural remains have been used for all rites of life and death. The purpose of the organisation of stones and boulders on the rock – the harg or the
sacred place – thus seems to create a node of communication between the
underworld and this world, a gate – the gate of the dead (Nordberg 2004:75).
Sites such as Nibble and the comparison material show a relationship between the stone, the water, the ﬁre and the air that is reminiscent of the
“four elements”. The rock was the axis mundi and the rock was the site organised to connect the three spheres of the cosmos.

Chapter 6
The theory of the four elements was ﬁrst formulated by the Greek philosopher Empedocles (c. 492- c. 432 BC.). He suggested that everything in the
world consisted of different mixtures of ﬁre, earth, water and air and this
was bound by a force – love – and was contradicted by another force – discord. The four elements have of course become a historically well-known
concept which most of us have probably used more or less consciously on
different occasions. It could of course be a coincidence that Empedocles is
roughly contemporary with the events taking place at Nibble, but his work
was built on traditions thousands of years old and the idea was widely spread at the time (Lincoln 1986:40). The events occurring at Nibble had a similar and clear division of the world into four elements to that existing in
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Greece and within the “Indo-European” area. The stone plays a prominent
role both in the Nordic countries and in Greece.
Fire is the great transformer. Everything is transformed through ﬁre. It
is good if it can be controlled, but let lose, it is lethal. Everything can be
devastated and become ashes. The stone is the earth, the ground, the very
fundament that can be melted and become metal; stone can be crushed,
cracked, and become earth. Earth can be mixed with water and shaped into
pots, which can be ﬁred and become hardened like stone. The process of
transformation from one state to another is the important factor. All times
of life is involved in this possibility of transformation, which also encompasses the transformation of the dead.
Water can devour ﬁre. Water is good, it maintains life. It is needed to slake
thirst, to cook food and water the crops; on the other hand, the deep, dark
waters, water holes and the tarns in the forests, the wide bays, the meandering streams and the cascading rivers also take lives. Other worlds can be
reached through the waterways from a purely geographical perspective, but
they can also transport you to mythological worlds. Offerings can be sent
through the well to the gods or to dead ancestors. Sacriﬁces can be made
through the water, but also through the air, the steam and the smoke.
The stone was the foundation of the world, the earth on – and through
– which people lived, was symbolically seen as equal to the human body.
Bones are stone. The similarity is manifested through the similar treatment.
Both bones and stone are burnt on pyres, they are crushed and cracked and
are deposited into the same heaps. The symbolism is also reminiscent of rebirth, when they are treated similarly to grains – burnt, crushed and ground,
sown across the earth and the stony hills to provide new harvests.
The air is the fourth element and the intermediary between earth and
heaven. Through the sacriﬁce or the cremation in connection with the burial rites, the smoke and steam can transport the soul to another dimension.
The smoke is the visualisation of that which is the true human when she
leaves her earthly remains, the stone, the bones.
Sacriﬁce and creation myth are intimately connected (Lincoln 1986:55).
The division and spreading through the help of the four elements provide a
picture of the cosmogony where stone is bone, earth is ﬂesh, water is blood
and air is the breath. Through the sacriﬁce that is cut up, divided, burnt,
cremated, ground and scattered by the wind, deposited into the earth and
sunk down into the water, the cosmological story is repeated in an eternal
circular movement, but this movement also liberates that which Empedocles called “Daimon” – the eternal soul– enabling it to transcend to the next
stage (Lincoln 1986:53ff).
The sacriﬁce refers to the creation and the cosmogonical story and
through this, the sociogeny, the societal order, is also explained (Lincoln
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1986:59). The creation myths are important; not only do they explain how
the world and the gods were created, but they also explain the origin of man
and creation and why society looks the way it does. If people have different
positions in society, this is explained in the stories of the creation of the
origin of the world, and differences in society have their correspondences in
the creation myths (Lincoln 1986:171).
There is a decisive ritual character of burials with objects that may be
thought to have belonged to shamans. The artefacts indicate persons of a
particular status in society with special knowledge or talents. The combination of shaman and another type of specialist – the warrior – is interesting,
since it indicates that a person could have several different roles, or that
some characters could be built up by different functions.
In what was obviously a very complex process of burying a person in the
Bronze Age – particularly a person with a special status such as a shaman –
a separation or a type of dispersement took place. Parts of the cremated
body would be taken to the different elements. This could have involved
placing bones from different parts of the body in different locations or placing different body parts in connection with the different elements. Burials
in different graves would thus be part of the ﬁrst category.
The artefact material in the heaps of ﬁre-cracked stones is very homogenous. In this connection, it is important to decide whether the heaps of ﬁrecracked stones have really been seen as “middens”. All four elements take
part in this transformation of the raw to the cooked, the ﬁre and the water
transform; the stone crushes the bones but also is the bone. The daimon is
brought to heaven through the smoke and the steam (Lincoln 1986:51ff). Instead of opposing pairs we here ﬁnd a network of interconnected states,
events and activities, a rhizome of natural meaning. In time, the heaps of
ﬁre-cracked stones become increasingly ideologised and mythologized as indicated by the bronze casting products, human bones and the construction
of edgings and spiral-shaped stone settings beneath the heaps. The burials,
which were previously seen as secondary to the construction of the heaps of
ﬁre-cracked stones, have in many cases proven to be contemporary (Thedéen
2004:151). Thus, the heaps of ﬁre-cracked stones increasingly become an expression for mythological conditions and for the four elements.
The rites surrounding the cremation burn the bones that are subsequently crushed, ground like grains and then ”sown” in the stone settings. The
grains are similarly treated, burned and sown in the stone settings. In the
same way as the grains grow from the soil, the dead man grows like a seed
of grain from the grave (Kaliff 1997: 88ff; Goldhahn 1999:207). The image
of a sun ship in the northern part of the graveﬁeld at Nibble could thus be
part of a resurrection ritual. Was the image a message from the underworld
to the world of the humans, a reminder of rebirth? If this interpretation is
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accepted as an important theme in the Bronze Age religion, it must also be
understood that the dead in the underworld do not dwell there for all eternity. They participate in the route through the night as taken by the sun every day and night travelling beneath the earth and as taken by nature by dying in the autumn and the long winter (Kaul 2004:378). Thus, what the
dead in the underworld can look forward to is a rebirth to the light of day,
to the soft winds of spring. This does not mean an actual reincarnation,
where the dead man is reborn in a new human form. Nevertheless, some
kind of new existence could be imagined. This could naturally take many
different expressions, for example that the dead man’s soul is liberated from
the body and through a number of processes and phases can ascend into another world. The tri-partite cosmos is passed from the middle phase – earth
– via the underworld to the higher sphere – heaven. (Fredell 2003:235).
It is possible, not to say probable, that the warrior was highly revered in
Scandinavia, especially in the Early Bronze Age, when the warrior stands
out on rock carvings and burials in southern Scandinavia. The images have
not depicted factual events. Instead, they have been symbolic representations
of phenomena in religion and in tales and stories. They should be seen as
representations of prayers, lists and curses (2003:175). The question is to
what extent the idealised warrior existed in Central Sweden. Except in the
Håga burial, weapons rarely occur in graves. In this connection it should
also be remembered that the Håga burial diverges in every way from other
Mälaren Valley Bronze Age burials and should really be seen as an aberration. Instead, the ritual side is clearly discernable. In several “warrior graves”
in southern Scandinavia weapons are combined with so called “toilet equipment” or rather “shaman equipment”. Perhaps the Early Bronze Age had a
power function that combined the warrior with the shaman, where the person did not only function as a protection against real enemies but he or she
could also defend against spirits and creatures from other worlds.
According to Steadman, the shaman (medicine man, wise woman) was
a ritual part-time specialist (2009:55f). Such persons cannot be termed
priests. Apart from the fact that their duties only to a limited extent and degree concerned religion, their special talents did not consume the person’s
entire life. Instead, in addition to this activity, an ordinary life was led as
cultivator, cattle handler, artisan or ﬁsherman. If such a system characterised the Early Bronze Age, the changing burial pattern in the Later Bronze
Age could indicate an increased specialisation, a development towards
priesthood with fulltime ritual specialists. It is possible that an increasing
development towards increased specialisation in the Bronze Age developed
a fulltime clergy and subsequently secular holders of power. Perhaps a separation of the warrior-shaman’s two duties caused them to be divided
among two specialists, the warrior on the one hand and on the other, the
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priest. This could be the two chieftains – or twin gods – spoken of by Kristiansen and Larsson (2005:264ff).
The development towards priest + warrior is also in line with and perhaps the inspiration to the specialisation that grows in the Late Bronze Age.
The segregated access to the ritual, to religion and cosmology reﬂect the relationship between exclusion and initiation in society at large. The different
rooms on the cultic area and in the cultic house indicate an excluding society, where the specialist – in this case the priest – is the one seeing the whole
picture.
It seems as though a concept existed in the Bronze Age of cosmos as tripartite, an underworld, earth and heaven. Fredell presents a similar division,
but where earth/the underworld is in the same sphere, from which heaven is
separated by the air/atmosphere (2003:235). The concept of the universe as
vertically tri-partite exists in many of the Indo-European linguistic areas
and is probably a general characteristic among people based on human perceptions of the self and space (a.a.). One ethnographic example can be seen
in the cosmological model of the Araweté tribe in the Amazonas (Castro
1992:85f). Here the world is vertically divided into an underworld, a level
inhabited by humans and two heavenly worlds. The polarisation here is
mainly between earth and heaven; the underworld is barely noticed but is
rather projected against a horizontal axis of cosmological opposing (1992:86).
The horizontal spheres consist of society with nature on one side and the supernatural on the other (a.a.). The Scandinavian Bronze Age cosmology also
shows a horizontal cosmological division that partly correspond to the one
of Arawaté. Nature forms an important part of space and has been organised and arranged in the sacred places so that it is no longer nature but a
landscape created by Man. Nature represents the unknown, chaos. This
sphere must be tamed and reshaped into something ordered. The supernatural can be reached through these ordered places (the harg), and when people
die, this is where they arrive. The grave is an image of nature. The dead live
in the mounds, in the stone, in the rock. This concept is reﬂected in historical beliefs of the elves and perhaps also of the trolls living in the rock.
One indication of that the idea of a pair of gods, god brothers, are not
entirely without points is the rock carving Tanum 255 at Fossum, Bohuslän
(see ﬁgure 39-48 in the appendix). This is one of the most famous rock
carvings in Bohuslän (Millstreu & Prøhl 1999:72f). It is very well executed
and shows a stylistic unity, probably because it was produced on one single
occasion, or at least during a short period of time. It seems likely that one
individual or a small group has carved it. Thus it is very probable that it
shows an interconnected narrative. The large axe-carrying men found in
Bohuslän, Östergötland and Uppland can be connected with an original
creation myth or heroic legend. They often appear in pairs. They seem to
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tell an old story, perhaps a creation myth, or events are described that occurred close to the world’s creation in a legend. The story begins in a smaller area to the right, where two men are positioned next to a circle, perhaps
a symbol for the sun. Two men are reminiscent of a central myth in the Indo-European cosmology of the god Yima, whose name means twin. It is
thought that he may have been the origin of the Nordic giant Ymer. Yima
was the ﬁrst human who had to die, after which he went down to the underworld to become its ruler (Näsström 2002:213f). I would not be tempted to either support or refute a tie to the Indo-European cosmology, this is
widely outside the frame for this thesis, but a total rejection of the connections would lead to fantastically random appearances of similar myths. A
cultural connection between Europe and the Nordic countries cannot be
excluded (Kristiansen & Larsson 2005:258 ff). It is neither uncomplicated
nor uncontroversial to discuss any such connections. Nevertheless, the story on the rock carving at Fossum could tentatively be tied to the Indo-European myths of two brothers, two twin gods.
The story of the twin gods explains why the world is as it is, why cattle
is kept, why people hunt and make war. It also explains the division of the
world into three levels: the underworld, the world of humans and a heavenly sphere (Kristiansen 2006:175). This is done by allusions to the four elements.
Considering the changes in burial custom that took place about the same
time as the production of the rock carvings and also that the basic social order seems to have changed, the conclusion must be that religion also
changed. This was probably not a straight shift similar to when Christianity was introduced in Sweden at the beginning of the Middle Ages. That
type of religious shift is unusual and mostly tied to the kind of imperialistic
and fundamental religions to which Christianity belong. Instead, religious
shifts usually occur through assimilation rather than repudiation. Nevertheless, in many cases Christianity was forced to adjust their rituals to old
existing traditions. Christmas and All Saints are really only variants of old
“pagan” holidays.
All of the above support an increased stratiﬁcation in the Later Bronze
Age rather than the development of a more equal society. Despite an increased possibility to spread technology in connection with the development of iron technology, instead the role of the specialist was strengthened
and hence the “divided” society, where all objects have their place as well as
all men and everything is handled by specialists. The dead man in A211 becomes a symbol for a development that would continue for hundreds of
years. Other things would inﬂuence the changes in the Iron Age, but the
foundation for this society was laid at the top of the centre hillock at Nibble and on similar sites in the Late Bronze Age.
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> Figur 39 Hela berättelsen.
> Figure 39. The whole story.
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Figur 40 Scene 1.

Figur 41 Scene 2.

Figur 42 Scene 3.

Figur 43 Scene 4.
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Figur 44 Scene 5.

Figur 45 Scene 6.

Figur 46 Scene 7.
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Figur 47 Scene 8.

Figur 48 Scene 9.
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