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Abstract 

It is a well known archaeological concern that the remains of human bones left from the 

bronze age and early iron age Scandinavia are not nearly enough to represent the estimated 

population of the time. Furthermore the bones of each find rarely represent a whole 

individual. The majority of the bones must have been disposed of somewhere else, possibly 

scattered in running waters or in the fields, where they have evaporated or are securely hidden 

from archaeological excavations.  

This thesis deals with the grave concept and the problem in using a word that is so very 

clouded by its modern, western meaning. It also offers an alternative explanation to why the 

bones are handled the way they are and why they are found in such awkward contexts. 
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1 Introduktion 

 

Uppsatsen har sitt ursprung i äldre bronsåldern, i rösena, bronserna, hällristningarna och 

gudaoffren. Jag ville dyka ner i en värld full av religion och magi, av ceremonier och ritualer. 

Jag ville problematisera rösena och ifrågasätta gravbegreppet. Så småningom hamnade de 

brända benen i fokus och forskningen kröp försiktigt över till yngre bronsålder som så 

småningom började smälta ihop med äldre järnålder. Rösena flyttade ner och blev 

stensättningar och skärvstenshögar, offren blev sällsynta och fynden mindre storslagna. Men 

de brända benen fortsatte att gäcka. På något sätt var de kopplade till vattnet och elden, till 

berget och åkrarna och till sten, sten, sten. Ekot från hällristningar som hackas ut i berget, 

värmen och röken från gravbålet. Vardag och ritual som går ihop och blandas samman till en 

verklighet som är så olik vår.  

Och ändå måste sorgen efter en anhörig som har gått bort ha varit svår då som nu. Vart 

tänkte man sig tog de vägen? Kanske försvann de med röken från bålet, kanske fanns något av 

dem kvar i askan som blev över när elden slocknat. Kanske bodde de döda i bergen eller i 

monumenten som några av benen lades i. Eller var de borta för alltid? I sagor och folkminnen 

sprids askan i flödande vatten. Vissa menar att de döda for med vattnet till världen bortom 

denna, andra tror att de spreds på åkrarna för att ge och ges nytt liv. Men vissa ben finns kvar. 

På boplatserna, i stolphålen, i brunnarna, i rösen, i skärvstenshögar och stensättningar. Man 

har fixat och trixat med dem, man har sorterat och valt ut, malt och mortlat. Man har lagt en 

bit här, en bit där, eller några i grupp. Man har lagt i gropar eller spridit. Vad hade de för 

betydelse de brända benen? Hur såg man på dem när man kunde hantera dem på detta sätt? 

Onekligen triggas fantasin. Bronsåldern och äldre järnåldern är en spännande tid som befinner 

sig alldeles på gränsen till de historiska källorna men ändå utom räckhåll. En tid som 

fortfarande finns kvar att upptäcka. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Uppsatsens övergripande syfte är att granska gravbegreppet genom att studera bronsålderns 

och äldre järnålderns hantering av de döda. Ordet grav används schablonmässigt rörande 

mänskliga kvarlevor såvida dessa inte bär tydliga tecken på avrättning, i vilka fall de klassas 

som offer. Men vad är egentligen en grav, och vilka konnotationer för ordet med sig?  

Under bronsåldern och äldre järnåldern var kremeringsgravskicket det vanliga sättet att 

hantera de döda. Hur kommer det sig att man gjorde så? De brända benen återfinns på en 

mängd olika typer av platser såväl under monument som i vardagliga, profana miljöer. Hur 

ska en sådan hantering av döda människor uppfattas och hur ställs det i relation till begreppet 

grav?  

Större anläggningar som stensättningar och rösen kategoriseras som gravar trots att de 

ofta är tomma utan vare sig människoben eller gravgåvor. Hur ska detta uppfattas? Och hur 

ställs det i förhållande till att de brända benen även förekommer på andra platser under hela 

perioden? Går det att se monumenten på något annat sätt? 

Sällan om någonsin påträffas en tillräcklig mängd brända ben för att representera hela 

människor. Det är alltså enbart en liten del av den kremerade personen som är deponerad i 

landskapet. Var finns resten av människan och, återigen, hur ska detta ses i förhållande till 

vad en grav förväntas vara? Finns det något annat sätt att tolka deponeringarna av de brända 

benen? 
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1.2 Metod 

 

Forskningsarbetet har uteslutande bestått av textstudier. Artiklar, avhandlingar och rapporter 

har genomsökts. Undersökningen är inte en utredning av särskilda fall, snarare en inblick i 

själva fenomenen och en redogörelse av idéer kring bronsålderns och äldre järnålderns 

dödskult. Såväl äldre som nyare artiklar har bidragit till forskningen liksom artiklar från 

England och USA, vid sidan av det svenska materialet. Även religionsvetenskapliga och 

antropologiska källor har spelat in. Avhandlingar och rapporter är utgivna från 1990-talet och 

framåt och av svenska författare.  

För att nå svaren har kvalitativ metod använts. En diskussion kring gravbegreppet har 

förts för att ge nya infallsvinklar gällande kremeringar och de brända benens problematik 

under bronsålder och äldre järnålder i Sverige. Den insamlade forskningen har analyserats och 

testats inbördes i ljuset av frågeställningar och teori. 

 

 

 

1.3 Avgränsning 

 

Det finns överraskande begränsat utrymme i en masteruppsats. Trots att arbetet har reducerats 

till att röra kremeringar och de brända benens placeringar så är även detta lite för stort i 

sammanhanget. Redogörelser för tidigare forsknings tankar och idéer kring rösen, 

stensättningar och skärvstenshögar kunde ha pågått i det oändliga. Stenens och bergets 

symbolik, eldens konnotationer och livets hjul med födelse och död skulle kunna ha getts 

större utrymme. Istället har det blivit mindre nedslag på olika områden som är relevanta för 

syftet och som har kunnat leda forskningen närmare ett resultat.  

Uppsatsens fokus ligger i Mälardalen under bronsåldern och äldre järnåldern, men 

många exempel är hämtade utifrån, både rumsligt och tidsmässigt, och målet med uppsatsen 

är att den ska kunna tillföra något till all forskning kring brända ben, såväl i Sverige som i 

övriga Europa. De lokaler som har valts ut är kultplatser, boplatser, gravfält samt 

ensamliggande stensättningar och rösen. Benen, vars kontext har undersökts, är i första hand 

brända människoben, men även obrända människoben, djurben och artefakter förekommer i 

syfte att belysa särskilda företeelser.  
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1.4 Tolkning, reflektion och religionsvetenskapligt 

förhållningssätt 

 

 

1.4.1 Utgångsläge 

Den interpretativa arkeologin ser forskningen som en tolkningsprocess. Ett föremål eller en 

företeelse är aldrig meningsbärande i sig. En betydelse som står utanför den som människor 

har tillskrivit ett objekt kan aldrig finnas, bara människan själv kan lägga den där. Således 

måste arkeologen försöka fånga de förhistoriska människornas egna upplevelser av objektet 

och dessa är utan tvekan mångbottnade och komplexa. Såväl mellan människor som inom 

människor står olika verklighetsuppfattningar och förståelsehorisonter mot varandra. Den 

interpretativa arkeologen måste alltså tolka materialet efter bästa förmåga. (Tilly 1993:10) 

Det är viktigt att komma ihåg att inte alla handlingar har haft ett uttänkt syfte och att en 

företeelse kan ha uppfattats på flera olika sätt även av dem som själva upplevde den. Det är 

vanskligt att försöka hitta en övergripande sanning till en värld som bör ha varit minst lika 

komplicerad som vår. Vårt julfirande kan exempelvis förklaras med att vi firar Jesus födelse, 

men många andra aspekter som tradition, sociala konventioner, förväntningar, behov av att 

lysa upp en mörk årstid, mm, är också inblandade. Att säga att människor går till jobbet varje 

morgon enbart är för att försörja sig är förenklat och bagatelliserande. Och vid sidan av 

element som normer och världsåskådning ligger även den enskilda individens livshistoria och 

psykologi till grund för olika handlingsmönster. Ett av de begrepp som Pierre Bourdieu 

lanserade är fält. Människor lever efter spelregler som kan se olika ut på olika områden. Dessa 

fält är inte avgränsade och kan flyta in i varandra. De som kan spelreglerna och förmår 

använda dem lyckas bra på just det området. Fälten är inte konstanta utan förändras hela tiden. 

Det som händer inom varje fält kan påverka det som händer i ett annat fält. Hur väl man 

lyckas i skolan påverkar exempelvis hur man lyckas ekonomiskt senare i livet (Thomson 

2013:67-81). En sådan utgångspunkt innebär att en företeelse eller ett föremål kan befinna sig 

på olika nivåer och ha flera betydelser samtidigt, vilket är viktigt att komma ihåg vid 

tolkningen av de förhistoriska samhällena. 

Christopher Tilly menar att eftersom varje handling och varje föremål besitter fler 

egenskaper än en, kan en tolkning aldrig hindra nya tolkningar från att uppstå. Istället är 

materialet alltid öppet för att i framtiden undersökas på nytt och belysas från nya vinklar. 

Granskningarna kan upphöra, men en tolkning kan aldrig vara slutgiltig (Tilly 1993:3). Inte 
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heller måste en idé förkastas bara för att en ny idé har kommit fram. Många tolkningar kan 

vara riktiga samtidigt och även vara viktiga för att göra materialet rättvisa. Vare sig den 

enskilda arkeologen inser det eller inte är uppfattningen om förhistorien alltid filtrerad genom 

den moderna människans sätt att greppa världen, och dess personliga erfarenheter av den. 

Detta skapar olika perspektiv, olika sätt att betrakta en företeelse eller ett objekt, och gör det 

möjligt att se flera av de sammanhang som objektet har befunnit sig i. Dessa behöver inte på 

något sätt utesluta varandra utan kompletterar ofta förståelsen, och för den arkeologiska 

forskningen bör detta vara en viktig utgångspunkt där olika teorier också får stödja varandra 

för att ge en mer innehållsrik tolkning (Burström 1991). 

 

 

1.4.2 Kritisk granskning och självreflektion 

Forskningen om forntiden riskerar alltså att spegla samtidens åsikter och värderingar. Detta är 

inte nödvändigtvis något negativt. Forskningen riktas åt de frågor som är viktiga just nu. Att 

det plötsligt är intressant med genusforskning betyder inte att den är missvisande bara för att 

feminismen har fått större inflytande inom arkeologin de senaste decennierna. Det betyder 

heller inte att all tidigare forskning bör förkastas. Istället kompletterar de olika bilderna 

varandra. Forntiden rymmer mycket, det är vi som väljer vad vi ska titta på och leta efter. Min 

förståelse av en fornlämning kompletterar andras förståelse av densamma och ger en större 

bild samtidigt som de ger en bättre möjlighet för den framtida forskaren att göra nya 

tolkningar. (Jensen & Karlsson 2000:55) 

Samtidigt är det viktigt med ett viss mått självkritik. Vad begränsas jag av som 

västerlänning på 2010-talet? Hur kan jag göra för att tänka utanför mina egna ramar? En del 

av den postkoloniala rörelsen vänder sig emot att europeiska mäns förhållningssätt har stått 

som norm för tolkningar och perspektiv. Edward Said menar att även den mest excentriske 

konstnären är påverkad av sitt eget samhälle och de traditioner hen har vuxit upp med. Vi 

begränsas ständigt av det bildspråk och de ordval inom vilka våra beskrivningar måste 

inrymmas (Said 1993:201-202). Det är alltså viktigt att bena ut begreppen och fråga sig om ett 

ord verkligen är relevant för det som ska beskrivas. 
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1.4.3 Religion och magi 

Genomgående hos de tidiga religionsteoretikerna var att religiösa föreställningar sågs som ett 

stort missförstånd. Man försökte spåra religionernas ursprung, hur det hela hade börjat, och 

den ena förklaringen efter den andra lades ut som utgångspunkt för hela mänsklighetens 

religiösa historia. Många av idéerna genomsyrades av en evolutionistisk tongång. Exempelvis 

föreställde sig antropologen och religionsvetaren James George Frazer olika stadier där 

magiskt tänkande stod lägst på utvecklingsstegen, medan religion vilket han definierade som 

tron på övernaturliga väsen, låg ett steg högre. Vetenskapligt tänkande var förstås målet som 

mänskligheten skulle landa i när den utvecklat tillräckligt mycket förstånd. Han medgav dock 

att dessa stadier i vissa fall kunde existera sida vid sida (Pals 2006:38-39). Socialantropologen 

Edward Evan Evans-Pritchard hade i sina studier av Azande-folket i Centralafrika svårt att 

förstå hur människor som i övrigt var så kunniga och intelligenta kunde tro på magi och 

religiösa lagar (Pals 2006:238). Sociologen Emile Durkheim, å andra sidan menade att de 

religiösa idéerna fyllde en funktion, trots att han själv ansåg dem vara nonsens. Religion 

kunde ge hopp, förklaring, stilla hämndbegär, ge styrka, upprätthålla system och skapa 

samhällsstruktur (Pals 2006:110-111).  

Sociologen och filosofen Max Weber menade, i lite mildare tongångar, att religion 

grundar sig på en särskild typ av extatiska upplevelser som alla människor kan erfara, men att 

vissa har dem oftare och till och med framkallar dem med vilja. Dessa människor blir 

religiösa ledare (Pals 2006:166). Sådana upplevelser och andra, märkvärdiga händelser som 

inte går att förklara hamnar ofta i ett religiöst system. I exempelvis det förmoderna 

bondesamhället var praktiskt handlande och rationella åtgärder det som i första hand ansågs 

styra en människas öde, men när två gårdar med samma typ av tillgångar och arbetskraft ändå 

åstadkom olika resultat låg det nära till hands att hitta andra förklaringar (Schön 2002:79). 

Även idag tar många till en övernaturlig föreställningsvärld i sådana situationer, trots att de 

till vardags inte har någon religiös anknytning. Man kan tala om ödet, karma, en högre makt. 

Magi blir med detta som utgångspunkt ett sätt att försöka styra det som saknar naturlig 

förklaring.  

Vad är då skillnaden mellan religiöst utövande och magi? Varför ses offer till gudarna i 

syfte att säkra god skörd som något annat än att lägga sju sorters blommor under kudden för 

att drömma om sin tillkommande? Durkheim anser att magi handlar om det som är personligt, 

medan religion berör hela samhället. En person kan på magisk väg försöka skapa något själv 

medan religionen är en gruppaktivitet och ett överbryggande system. Därför, menar han, kan 
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de också utan problem existera sida vid sida (Pals 2006:96). Arkeologen Lars Erik Englund 

citerar Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid när han skriver att offer och bön till 

högre makter karaktäriserar ett religiöst handlande, medan magi handlar om att antingen 

försöka betvinga dessa högre makter eller genom andra metoder påverka omgivningen. 

(Englund 1994). Den klassiska arkeologen Axel Persson, som har liknande idéer, menar att en 

religiös person ber en gudagestalt med egen, fri vilja om hjälp, medan magi används för att 

påverka krafter, vilka snarare fungerar som en naturlag (Persson 1930). På så sätt är en bön 

vid sängkanten på kvällen en del av ett religiöst system trots att det är en individuell handling.  

I ett samhälle där religionen är väl integrerad och naturlig utförs såväl magi som offer 

och bön i syfte att förbättra livet och skydda mot det onda. Sådana handlingar ses som 

praktiska och funktionella eftersom det inte finns någon åtskillnad mellan det andliga och det 

profana (Eklund, mfl 2007:490; Kaliff 1998:89). Magi är en önskan att en viss situation som 

ligger utanför ens kontroll ska uppstå. Utförandet blir ett sätt att åskådliggöra dessa 

önskningar och att materialisera dem. En yxa läggs på en plats där man hoppas kunna döda en 

älg. Yxan skapar på så sätt jaktlycka (Reuterskiöld 1911).  

Religion är alltså ett sätt att förhålla sig till det som är oförklarligt. Detta kan vara 

speciella, extatiska upplevelser, som Weber uttryckte det, eller händelser och fenomen i ens 

omvärld som inte går att definiera: olyckor, orättvisor, naturfenomen. Magi i sin tur är ett 

medel med vilket man påverkar det som är oförklarligt utan att använda ett etablerat religiöst 

system som mellanhand. Det är ett sätt att styra vad som, i ett samhälle där magi är etablerat, 

ses som naturkrafter och att materialisera och åskådliggöra en önskan om ett bättre liv.  
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1.5 Forskningsläge 

 

Grävningarna kring den nya sträckan på E4an i Uppland har resulterat i ett antal omfattande 

volymer, som innehåller en mängd intressant forskning kring vardag och kult. Att nå den 

andra sidan – Om begravning och ritual i Uppland (Notelid 2007) behandlar de religiösa och 

rituella fynden. Arkeologerna Katarina Appelgren och Anna Maria Renck vid 

Riksantikvarieämbetet, RAÄ, ställer sig frågan vad en grav är och diskuterar bristen på ben 

under yngre bronsålder och äldre järnålder samt hur man ska förstå människorna bakom 

fynden. Arkeologen Tony Engström vid Societas Archaeologica Uppsaliensis, SAU, 

diskuterar förekomsten av brända ben som saknar markering samt gravliknande 

konstruktioner som saknar brända ben. Arkeologen och osteologen Emma Sjöling vid SAU 

har tagit sig an de brända benen vid Sommarängae Skog och ger en inblick i hur mycket ben 

som en kremerad individ ger samt dess hållbarhet. Rituella deponeringar av såväl föremål 

som ben har arkeologerna Susanna Eklund, SAU, Andreas Hennius, Upplandsmuséet, och 

Elisabet Pettersson, SAU, behandlat. 

Omfattande undersökningar har även utförts i Nibble i Uppland vid utbyggnaden av 

E18, vilka bland annat har resulterat i Leif Karlenbys anvhandling Stenbärarna (2011). Andra 

lokaler som har varit extra intressanta är Kättsta (Gustafsson 2006; 2008), Kalvshälla 

(Andersson 2009) och Apalle (Ullén 1997). 

2005 gav Riksantikvarieämbetet ut en antologi, Dealing with the dead, redigerad av 

Tore Artelius och Fredrik Svanberg, med en rad artiklar kring dödskult och hanteringen av 

mänskliga kvarlevor. Precis som Tony Engström ovan diskuterar arkeologen Kajsa Häringe 

Frisberg förekomster av gravliknande konstruktioner utan mänskliga kvarlevor. Caroline 

Arcini, osteolog, undersöker gravfält och menar att vissa bengömmor skulle kunna vara rester 

efter gropar där kremeringen utförts. Fredrik Svanberg, arkeolog och forskningschef vid 

Statens Historiska Museer, SHMM, och Håkan Aspeborg, arkeolog vid RAÄ, undersöker 

dödskulten under bronsåldern och äldre järnåldern.  

En forskare som verkligen har engagerat sig i de brända benen och bristen på dessa är 

arkeologen Anders Kaliff (1992; 1997; 1998; 2005). Hans studier av stensättningar med 

analogier utanför Skandinavien har gett goda uppslag för nytolkningar och originella idéer. 

Mycket kan förstås ifrågasättas, och bör göra det, men Kaliff har vidgat vyerna och berett 

plats för andra sätt att tänka än de traditionella. Spridda människoben under andra perioder 

har åskådliggjorts av arkeologistudenterna Martina Franke (1992) och Ulla Lundgren (1998).  
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Anna McDevitt, också hon arkeologistudent, har studerat gravar med missförhållanden 

(2005). Arkeologen Tore Artelius artikel om människoben i bostadskontexter i Halland 

(1999) ger ett smakprov på hur hanteringen av de döda kan ha gått till, medan 

arkeologistudenten Ylva Telldal (1997) har fokuserat på rösens relation till vatten och 

farleder.  

Susanne Thedéens avhandling i arkeologi Gränser i livet – gränser i landskapet (2004) 

tar upp problemen kring den bristande mängden brända ben och ifrågasätter traditionella 

tolkningar kring rösen, stensättningar och skärvstenshögar. Även Hans Bolins arkeologiska 

avhandling Kulturlandskapets korsvägar (1999) om de norrländska kuströsena har belyst 

gravskicket under bronsåldern på ett nytt sätt och visar att ben och monument kunde användas 

och återanvändas.  

Hantering av ben och föremål som reliker tas upp av antropologen Simon Harrison 

(2010), historikern Robin Osborne (2010) och arkeologen Ann Woodward (2002). Rörande 

kremeringar och passageriter är Bo Gräslunds (1983) idéer de som ofta refereras till.  
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2 Gravbegreppet 

 

Genom att kategorisera en anläggning som grav förmedlas automatiskt en tolkning. Själva 

ordet skapar en bild i huvudet på mottagaren som kanske inte överensstämmer med 

intentionen. Ett visst mått av kategorisering är naturligtvis nödvändig för att det arkeologiska 

arbetet ska bli överskådligt och hanterbart, men det finns god anledning att fundera över hur 

de arkeologiska objekten kategoriseras och varför (Kaliff 2005). Vad är det egentligen som 

skiljer hanteringen av brända människoben från djurben när dessa påträffas i exakt samma 

typer av kontexter? Varför kallar vi det ena för grav och det andra för offer? 

Thomas Eriksson beskriver bronsålderns hantering av de döda som ”komplext, med 

partiella begravningar av människodelar i en rad av olika monument och ritualer”. Han menar 

att vi måste skaka av oss vår kristna förförståelse av gravbegreppet där den döde läggs till sin 

sista vila på en ostörd, helgad plats. Istället verkar bronsåldersmänniskans kvarlämningar 

många gånger påträffas i vardagliga sammanhang som på boplatser och i hantverksområden. 

(Eriksson 2008:425-426) 

En självrannsakan och en kritisk reflektion är alltså på sin plats. Hur ser den moderna 

definitionen av begreppet grav ut och hur förhåller det sig till bronsålderns hantering av de 

döda? Går det överhuvudtaget att dra paralleller? 

En grav i modern bemärkelse är en plats där kvarlevorna efter en bortgången, brända 

eller obrända, har placerats i syfte att ligga kvar i all evig tid, eller åtminstone tills ingen 

längre har någon relation till personen i fråga och platsen kan användas till en ny individ. 

Platsen behöver inte nödvändigtvis anses helgad, men den behandlas med respekt, man 

trampar helst inte på en grav. De anhöriga behöver inte ha någon religiös övertygelse, eller 

ens funderingar på om livet går vidare efter döden, platsen är ändå knuten till den bortgångne. 

Om kremerade ben sprids eller grävs ned anonymt kallas det inte för grav utan för 

minneslund.  

Detta är vad den västerländske arkeologen har med sig när hen undersöker deponeringar 

av mänskliga kvarlevor.  

 

Ordet grav används slentrianmässigt såväl vid utgrävningar som i det efterföljande 

tolkningsarbetet, trots att många av de anläggningar som går under begreppet ibland helt 

saknar mänskliga kvarlevor. De placeras ändå i samma kategori och problematiken handlar 

istället om hur det kommer sig att den döda kroppen har försvunnit eller varför den aldrig har 
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placerats i graven. Av 626 utgrävda stensättningar i Sörmland och Uppland saknade var tredje 

ben och hälften av de benförsedda anläggningarna hade mindre än en halv deciliter ben 

(McDevitt 2005:27). 

Om den första utgrävda stensättningen hade visat sig sakna bendeponering hade 

tolkningen möjligen blivit annorlunda än den är idag. Likt skärvstenshögar hade 

stensättningar ansetts ha en annan typ av grundfunktion trots att de ibland innehåller 

mänskliga kvarlevor. Anders Kaliff framhåller det absurda i att se de benlösa stensättningarna 

som undantag trots att få, om ens några, stensättningar innehåller den förväntade mängden 

ben från en hel människa. Han menar att om stensättningen rutinmässigt tolkades som något 

annat än grav skulle benen och föremålen ses som spår av offer. Benen skulle då kunna vara 

avsedda att stärka stensättningen genom sin närvaro och han drar paralleller till katolska 

reliker som förvaras i altare och buddhistiska stupor. (Kaliff 1997: 69) 

Skulle man kunna tala om rösen på samma sätt? Även dessa förekommer helt 

fyndtomma, medan de ben som påträffas är för få för att representera en hel individ (Thedéen 

2004:103). Å andra sidan är uppfattningen om rösen som gravar äldre än arkeologin. Enligt 

sagan om Beowulf har de anlagts över sjöfarare alldeles nära vattnet för att dessa skulle ha 

utsikt över havet och samtidigt synas av förbipasserande (Telldahl 1997:6). 

 

Mänskliga kvarlevor anses som bekant vara offer i vissa situationer. Om det finns tydliga 

tecken på avrättning talas det om offer, och om graven anses vara anlagd för en annan individ 

menar man ofta att de andra kvarlevorna tillhör en slav eller familjemedlem som ska ha följt 

med den avlidne på resan till de dödas värld. Gravgåvor är de föremål som ligger i samma 

område som de mänskliga kvarlevorna såvida dessa inte är en behållare i vilken den döde 

förvaras, eller kläder, smycken och andra saker på den dödes kropp. Men vad talar egentligen 

för att djur och föremål har deponerats på en plats i ett annat syfte än människor? (Kaliff 

2005) 

 

Min utgångspunkt 

De är av nödvändighet att ifrågasätta den inrotade, rutinmässiga tolkningen av bronsålderns 

brända människoben. För att frigöra läsaren från förförståelsen av vad en grav är kommer 

benen hädanefter att kategoriseras som deponering av människoben såvida det inte rör sig om 

citat, direkta hänvisningar till andra författare eller i syfte att använda ordet i modern 

bemärkelse med den bild som automatiskt medföljer. Man skulle kunna argumentera för att 

även ordet deponering har en laddning som lutar åt någon typ av offerhandling. I det här 
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sammanhanget används ordet dock i betydelsen avsiktligt placerat, i vilket syfte återstår att 

utröna.  
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3 Kremering 

 

“I ett genuint religiöst samhälle betraktas samma krafter som verksamma i 

tillvarons alla skeenden. Kremeringen liksom offerhandlingarna företogs 

därför att de ansågs ha en funktion – liksom exempelvis metallurgisk 

verksamhet och keramikbränning har en funktion” (Kaliff 1998:89) 

 

Det kan aldrig vara lätt för en västerländsk forskare att sätta sig in i en tillvaro där andliga 

krafter är lika naturligt närvarande som de fysiska, profana. Att ritualer och offer skulle fylla 

en likvärdig praktisk funktion som vardagliga sysslor, som matlagning och hantverk, kan 

kanske vara svårt att föreställa sig. Ändå är det ofta så man tänker sig de förhistoriska 

samhällena.  

Bruket att kremera smög sig in i Europa redan under mesolitikum och neolitikum. 

Traditionellt anses det vara etablerat från mitten av bronsåldern och framåt, men den 

uppfattningen börjar mer och mer ställas på ända. I Sommaränge skog och på Ryssgärdet 

förekom brända ben från neolitikum och under hela bronsåldern. Samtidigt påträffas obrända 

ben från hela bronsåldern och järnåldern i såväl Sverige som i övriga Europa. (Franke 1992; 

Lundgren 1998; Victor 2002; Engström 2007) 

Kaliff (1992:61) ställer upp fyra modeller som förklaring till varför man kremerar: 

- Soldyrkan. Elden är en imitation av solen, och på samma sätt som årstiderna växlar 

med solens gång har elden en transformerande verkan. 

- Själens frigörelse. När kroppen försvinner frigörs själen och i den processen är 

kremering mer effektiv än jordfästning.  

- Gengångare. Om kroppen förstörs kan den döde inte återta sin boning i den och 

hemsöka de efterlevande. 

- Hygien. Kremering minskar risken för spridning av sjukdomar. 

 

Det finns ingen anledning att avfärda någon av dem, alla är gångbara och motsäger inte heller 

varandra. Syftet kan ha varierat över tid eller existerat parallellt med andra. För den här 

uppsatsen är dock modellen som rör själens frigörelse särskilt intressant.  

I många traditioner anses själen lämna kroppen vid kremeringen. Elden har en 

transformerande funktion som gör att anden inte kan eller behöver stanna kvar i den döda 

kroppen. Ofta talar man om olika själsaspekter där en eller flera försvinner vid 
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dödsögonblicket medan andra stannar kvar tills kroppen har förstörts, antingen genom 

förmultning eller genom att den bränns. Allt som läggs på bålet, gravgåvor och offer, 

genomgår samma transformation. Även stenen förvandlas, vilket skulle kunna förklara 

skärvstenen som inte bara förekommer i högar utan även påträffas spridda på kult- och 

boplatser (Kaliff 1998:87-89). Man skulle alltså kunna tänka sig att avskedet av den 

bortgågne skedde vid förbränningen, samtidigt som en del av individen gav sig av när den dog 

och en annan del fanns kvar bland bålresterna. 

Enligt Bo Gräslund ska övergången mellan jordfästning och kremering inte ses som ett 

religionsskifte. Han pekar på det faktum att såväl religiösa som icke religiösa idag väljer båda 

sätten att hantera sina anhöriga. Även under brytningstiden mellan asatro och kristendom låg 

skillnaden inte i föreställningen om ett liv efter döden, den fanns hos båda, skillnaden låg i 

hur den döde skulle ta sig dit. Gräslund menar att övergången mellan bruket att jordfästa 

under äldsta bronsålder och kremeringsbruket förmodligen inte var så dramatisk. Vid båda 

tillvägagångssätten ansågs själen frigöras. Kremeringen innebar att detta skedde fortare än vid 

en förruttnelseprocess. Det är alltså enligt honom frågan om ett mer praktiskt tillvägagångssätt 

snarare än ett byte av föreställningsvärld (Gräslund 1983:48-50, se även Kaliff 1997 och 

Victor 2002). Ulla Lundgren å andra sidan poängterar att de olika sätten att hantera döda har 

existerat sida vid sida. De bör alltså ses i olika kontext, med skilda ritualer och 

bakomliggande föreställningar (Lundgren 1998:27).  

Trots att det nog ligger en poäng i att själen anses lämna kroppen vid såväl kremering 

som vid jordfästning, får väl skiftet mellan asatro och kristendom ändå ses som mer dramatisk 

än Gräslund vill framhålla. Även om båda, som han säger, såg döden som en övergång till en 

ny tillvaro, är världsuppfattningarna ändå olika, och kan inte passera som något annat än ett 

religionsskifte. Så bör också övergången mellan jordfästning och kremering betraktas. 

Inom många religioner kan kremering kopplas till reinkarnation där själens frigörelse på 

bålet är en förutsättning för att den ska kunna gå vidare till nästa liv (Kaliff 1992:67). 

Eftersom de båda har existerat i samma kontexter kanske vissa, exempelvis barn, behövde en 

andra chans att leva. Jordfästningen skulle alltså kunna vara ett sätt att visa att personen var 

färdig att gå vidare. Å andra sidan drar Gräslund paralleller till de mellanneolitiska 

gånggrifterna som i sin konstruktion för tankarna till en livmoder genom vilken den döde kan 

återfödas (Gräslund1983:54-55). Sättet att hantera de döda under den tiden var dock långt 

annolunda än att jordfästa så det finns ändå anledning att hålla fast vid idén om att 

kremeringsgravskicket kom med en tro på själens återfödelse. 
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4 Brända ben 

 

Det är ett välkänt arkeologiskt mysterium att det råder brist på mänskliga kvarlevor från 

bronsålder och äldsta järnålder. Är det något som forskarna är rörande överens om så är det att 

benen inte räcker till, varken för hela individer eller för den befolkningsmängd som antas ha 

bott i Sverige under denna tid. En vuxen individ ger mellan 1,6 och 3,6 kilo brända ben 

(Sjöling 2007:131), en mängd som sällan förekommer i en och samma kontext. De brända 

benen påträffas på gravfält, i rösen och stensättningar, på kultplatser, boplatser, i stolphål och 

i brunnar, men sällan i större mängder. En tanke är att endast vissa priviligerade har grävts 

ned i jorden eller lagts under monumenten. Även om det är en möjlig förklaring, så är det 

ändå uppenbart att större delen av varje individ har deponerats på andra ställen. Benen har 

sannolikt inte trollats bort även om de har kommit från människor ur samhällets bottenskikt. 

Således måste vi acceptera att benen ändå har deponerats någon annanstans, kanske i vattnet, 

kanske på ställen där de är omöjliga att hitta eller lätt försvinner? Vad som än hänt med benen 

kvarstår det faktum att det dominerande sättet att deponera döda under bronsåldern och äldre 

järnåldern inte utfördes på de platser som påträffas under utgrävningarna.  

 

 

4.1 Uppdelat och omplacerat 

Enligt den fornnordiska litteraturen ska askan kastas i sjön eller grävas ned i marken, och om 

man ska tro historien om Hálfdan Svarte kunde människor dela upp askan efter den döde och 

ta med till det område som de ansåg bäst lämpat att lägga den på. Även inom delar av 

hinduismen kan resterna efter kremeringen lämnas på olika platser och då främst platser som 

har betytt mycket för den döde (Kaliff 1992:71). Det är alltså inte alldeles ovanligt att man 

delar upp kvarlevorna efter den döde och placerar dem på olika ställen. De brända benen 

deponerades under bronsåldern i husen, på gårdsplanerna, i monument, på kultplatser och rätt 

upp och ner under marken. Kanske var det ett sätt att återföra den döde till hens favoritställe. 

Caroline Arcini jämför två bronsålderslokaler i Skåne och Västergötland där det har 

visat sig att en del av skallbenet, kallad pars petrosa, kunde identifieras i 61-94% av fallen 

där benen var placerade i någon typ av kärl, men endast i 5-10% av fallen där benen återfanns 

i brandlager, kremeringsgropar, benlager, bengropar, spridda eller i förkolnade områden 

(Arcini 2005:65-66). Det verkar alltså ha funnits en medvetenhet bakom uppdelningen av 

benen.  
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Kajsa Häringe Frisberg föreslår att bålresterna kan ha deponerats i rinnande vatten. I ett 

exempel från Nepal ska kroppen kremeras och spridas i vattnet. Vissa ben väljs dock ut och 

behandlas på ett särskilt sätt varpå de grävs ner på ett annat ställe. I Indien deponeras än idag 

de kremerade kvarlevorna i floderna. Ett annat förslag är att de kan ha spridits på åkrarna, att 

de brända benen gick till återvinning. De döda transformerades och blev symbolisk föda för 

framtida generationer genom att de spreds på åkrarna som gödningsmedel. På så sätt levde de 

döda vidare. (Häringe Frisberg 2005:155, 254)  

Man kan också tänka sig att man planterade benen i jorden som en symbolisk handling 

för att påskynda själens återfödelse (Kaliff 1992:70). Eller att de brända benen hade, som 

Häringe Frisberg antyder, en gödande inverkan på skörden. Odlingsmagi är inget främmande. 

Man har utfört riter av olika slag på åkrarna, både för att ge god skörd och för att försäkra sig 

om att växtligheten återkommer året därpå (Persson 1930). Aska är för övrigt ett fint 

gödningsmedel så ritualen skulle förmodligen ge ett gott resultat. 

 

Att kartlägga bronsålderns och äldre järnålderns brända människoben är inte helt lätt. De 

verkar vara placerade lite varstans och varje plats är ett forskningsområde för sig. Enligt 

Anders Kaliff (1992:42-43) finns det åtta typer av kontexter i vilka brända ben påträffas: 

- Urnegrop. Sotfria, rensade ben som lagts i ett kärl och grävts ned. Kärlet kan även saknas 

utan att ha lämnat spår efter sig. 

- Urnebrandgrop. Sotiga ben som lagts i ett kärl och grävts ned. Ofta finns rester av bålet 

kring kärlet. 

- Urnegrav. Rensat benmaterial i behållare som till viss del har synts ovan jord och därför 

även varit en markör. 

- Bengrop. Ben utan sot i en grop som saknar markör. 

- Brandgrop. Sotiga ben, ofta med rester från bålet, i en grop som saknar markör. 

- Benlager. Ben utan sot som inte ligger i en tydlig gruppering. Ofta under stensättning eller 

liknande. 

- Brandlager. Sotiga ben i ett lager, gärna med bålrester, spridda över en yta som ofta täcks av 

en stensättning eller liknande.  

- Spridda brända ben. Dessa är oftast rensade från sot och glest spridda, gärna i en 

stenpackning. 

Något som Kaliff missar att ta upp är de enstaka brända ben som påträffas i såväl 

boplatskontexter som på gravfält och kultuplatser. 
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Den döde har kremerats och bålresterna har förmodligen samlats in för att svalna och tvättas i 

vatten eller i vinden. Därefter har de brända benen plockats ut. Dessa är alltid krossade när det 

återfinns. Benen faller sönder naturligt i elden, men utöver det är de dessutom sönderslagna 

och bearbetade till små, små bitar. (Kaliff 1992:103, 131)  

 

 

4.2 Fält för ben 

Vissa deponeringar har kantkedjor och är övertäckta, med brända föremål och rester av 

gravbålet. Men trots detta är det mycket små mängder ben kvar. Dessa ska snarare ses som en 

sakral, meningsfull hantering av resterna ifrån gravbålet (Karlenby 2011). Caroline Arcini 

beskriver olika sätt att anlägga gravbål, varav ett är att gräva en grop och lägga bålet ovanpå 

så att luften kan cirkulera. På en plats fann man bara mindre delar av en människa, men en hel 

hund, vilket innebär att resterna av människan lagts någon annanstans. Groparna skulle 

således vara rester efter kremeringen. Hon menar vidare att kremeringsgroparna och 

bengroparna är olika, ofta placerade nära varandra. Bendeponeringar tänker hon sig kan 

komma från skadade gravar eller från förstörda brandgropar. Vissa typer av gropar ska alltså 

ses som rester efter kremeringar där benen har plockats ut och lagts på en annan plats. De 

fragment som blivit kvar i gropen har varit för små eller valts bort. (Arcini 2005:66-69) 

Det skulle förklara Kaliffs brandgrop och brandlager, men resten av anläggningarna 

förblir ett mysterium. Gravfälten är inte gravfält eftersom större delen av de döda vilar någon 

annanstans. De är heller inte kultplatser eftersom dessa visserligen ofta innehåller mycket ben, 

men utmärker sig på ett särskilt sätt (Appelgren & Renck 2007:63). Helena Victor jämför 

deponeringen av brända ben med återristandet av hällristningar och menar att benen kan ha 

laddat platsen med ny kraft (Victor 2002:54). Hans Bolin uttrycker liknande tankegångar för 

de norrländska rösena som bearbetats, byggts på och byggts om i generationer (Bolin 

1999:55-68).  

 

Vid en utgrävning i Nibble i Uppland påträffades en intressant anläggning. Fem 

deponeringar av brända ben låg i en halvcirkel. Från öster till väster hade de grävts ned med 

ungefär hundra års intervall. Den allra äldsta deponeringen bestod av en koncentration av 

brända ben som inte helt självklart gick att avgränsa från det omkringliggande området, vilket 

även det bestod av spridda brända ben. De yngsta anläggningarna hade kantkedjor. Samtliga 

deponeringar hade en eller ett par fragmenterade föremål och ingen hade tillräckligt mycket 

ben för en hel individ. Den mittersta bengömman var placerad i ett stolphål (Karlenby 
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2011:104-105). Man har alltså deponerat benen med en medvetenhet som sträcker sig genom 

sekel. En sådan plats måste ha haft en vidare betydelse än som gravfält. Kanske har man haft 

organiskt material på platsen som idag inte finns kvar. Kanske har benen deponerats i 

anslutning till betydelsefulla växter, buskar och träd.  

Vid en utgrävning i Kättsta, Uppland, påträffades ett område med lite skärvsten och små 

bendeponeringar. Här fanns även ben spridda över hela området. Malin Gustafsson tolkar det 

som en minneslund eller som en plats där man gjorde sig av med de ben som inte har fått plats 

i det som normalt kallas gravar (Gustafsson 2008:28). 

 

 

4.3 Ben för monument 

Överbyggnader som förekommer över de brända benen är rösen, stensättningar och 

skärvstenshögar. Susanne Thedéens avhandling från 2004 visar att av 32 undersökta rösen i 

Botkyrka och Östertälje hade enbart 12 något som liknade centralgravar i mitten av 

överbyggnaden, där man skulle kunna tänka sig att benen låg om stenhögen hade anlagts för 

en individ. En vanlig tolkning är att det ursprungligen har funnits en träkista i mitten som har 

gjort att benen förmultnat fortare. Dock återfanns inga bronser i mitten på något av rösena, 

och obrända bronsföremål som pincetter, rakknivar, dolkar och dubbelknappar, låg inte på 

samma platser som de brända benen (Thedéen 2004:103-108). En annan idé är att stenkistorna 

som ibland påträffas i rösena har funnits där redan innan och att röset är en ytterligare 

markering av en redan viktig plats. Precis som i andra sammanhang under bronsåldern räcker 

inte benen till för att representera hela individer, än mindre hela samhällen. Vissa rösen är helt 

fyndtomma och som mest förekommer en halvliter ben spridda på upp till åtta platser. Det rör 

sig om både kvinnor och män från alla åldrar, dock främst vuxna, och alla olika kroppsdelar 

med undantag av fötter som av någon anledning saknas helt. (Thedéen 2004:103-108) 

Bo Gräslund tar upp den moderna människans ritualiserade handlingar vid en gravplats 

vilka, trots att många föreställer sig en annan eller till och med ingen vistelseort för den döda, 

ändå fortsätter att utföras. Han menar att den forntida människan förmodligen betedde sig på 

likartat sätt, att trots att själen frigjorts med kremeringen och att den döda antogs befinna sig i 

en annan värld så kunde offer och ritualer pågå vid den plats där kvarlevorna deponerats, som 

en kontaktlänk till de döda (Gräslund 1983:50). En sådan tolkning påminner om Bolins idé 

om de norrländska rösena som en kommunikationslänk till gudar och förfäder. De visar 

tydliga tecken på att de har använts, bearbetats och byggts på även efter anläggandet. 

Deponeringen av ben blir då en del i det rituella handlandet som har pågått på platsen (Bolin 
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1999:63-65). Detta understöds av Thedéen som menar att själva platsen kan ha varit viktigare 

än de mänskliga kvarlevor som lämnats där (Thedéen 2004:93-98).  

 

Även stensättningar är problematiska. I Sörmland och Uppland innehåller enbart två 

tredjedelar av alla stensättningar bendeponeringar och hälften av dessa består av mindre än en 

halv deciliter brända ben (McDevitt 2005:27). Av 781 anläggningar från äldre järnåldern i 

Sörmland som kategoriserats som gravar saknade 207, alltså 31%, spår av ben (Engström 

2007:85).  

Tomma anläggningar är snarare en regel än ett undantag. Traditionellt tolkas dessa som 

monument över människor som har dött långt borta, som ett minnesmärke eller kenotaf. En 

alternativ tolkning är att benen har försvunnit, och Björn Ambrosiani tänker sig att det är 

barngravar eftersom ben från barn har kortare hållbarhet (Häringe Frisberg 2005:152-153). 

Vid Vinkeln i Sörmland låg ett helt gravfält med fyndtomma anläggningar. Ett sådant fynd 

gör det allt mer problematiskt att se bentomma monument som kenotafer. Det förekommer 

även anläggningar där benen påträffas utanför istället för i monumentet (Appelgren & Renck 

2007:43, 49). 

Skulle det vara möjligt att tänka sig rösen och stensättningar som något annat än gravar? 

Om de första stensättningar som grävdes ut hade varit fyndtomma, skulle då inte definitionen 

ha blivit en annan? Kaliff menar att om de första arkeologerna hade kallat dem för exempelvis 

altare istället så skulle monumenten som innehöll ben beskrivits som altare innehållandes 

bengömma. I likhet med Bolin ser han benen som en förstärkning av monumentets primära 

funktion och drar paralleller till katolska kyrkans sed att lägga in reliker i altare (Kaliff 1997: 

69). I Nibble har sädeskorn bränts och spridits över en stensättning. Det är inte en helt ovanlig 

företeelse och på sina ställen har man bränt även örter och nötter, antingen direkt på 

anläggningen eller vid sidan av för att sedan grävas ned (Karlenby 2011:111). Även Tony 

Engström menar att monumenten kan ha konstruerats i andra syften än begravning och att 

dessa syften förstärks av människobenen. De skulle kunna vara tillfälliga anläggningar över 

något som återbördats till naturen, kommunikationsmedium till bortgågna, förfäder eller 

andliga väsen eller altare som använts under ritualer i samband med någons död (Engström 

2007:94). Det är tydligt att såväl stensättningar som rösen har använts till fler ändamål än att 

lägga ben i. 
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4.4 Boplatser i livet och i döden 

Med uppdragsarkeologin har platser, som traditionellt skulle ha ägnats ringa intresse eftersom 

de inte har varit synliga i landskapet, kommit att undersökas. Det har visat sig att det är på 

boplatserna och inte i monumenten som den största mängden brända människoben finns 

(Eriksson 2005:240). Ofta vet man inte riktigt hur man ska kategorisera det spridda 

boplatsmateralet. Eftersom det är svårt att skilja offer från avfall kan människobenen vara 

problematiska. De har föreslagits vara kvarlevor från slavar som inte fick en värdigare 

hantering, eller att vissa ben faktiskt sågs som rent avfall, men de skulle också kunna röra sig 

om en förfäderskult, där de spridda benen införlivas i släktens vardag. (Aspeborg 2005:213; 

Eklund mfl. 2007:481)  

Även i brunnar har människoben deponerats. På en boplats vid Apalle i Uppland fanns 

ett lårben, ett överarmsben och en del av ett kranium från en vuxen man, vid sidan av en 

mängd ben från nöt och svin. Liknande fynd har gjorts på flera håll runt om i Europa, liksom 

på andra ställen i Uppland (Ullén 1997).  

Deponeringarna i brunnarna skulle kunna uppfattas som offer, men de kan också ses 

som den typen av kontaktmagi som gör att egenskaperna i benen förs över på vattnet i 

brunnen. Kon med sin livgivande kraft, hunden som vaktar och beskyddar. Vad just dessa 

människor har associerat med de olika djuren är omöjligt att säga, men det är bara att kasta en 

blick på folksagor och mytologier runt om i världen för att se att djuren har varit 

betydelsefulla karaktärer. Människobenen bör tolkas på liknande sätt. Benen på Apalle-

boplatsen väcker funderingar. Har hela mannen lagts i brunnen, eller har just lårbenet, kraniet 

och överarmsbenet valts ut? Det är möjligt att mannen har drunknat i en olycka, men eftersom 

fynden förekommer runt om i Europa är det mer troligt att kroppen eller benen är medvetet 

deponerade. Det som är av intresse här är att djurben och människoben förekommer i samma 

kontext. 

 

 

4.5 Kulthus och huskult 

Många gånger påträffas människoben i stolphål eller i anslutning till husväggar, en företeelse 

som är vanligt förekommande i hela västra Europa (Eklund mfl. 2007:486). Vanligt är att 

dessa byggnader tolkas som kultuhus. På Kalvshälla boplats fanns en deponering av brända 

människoben intill gaveln av ett hus. Detta antogs vara ett kulthus eller en väg markerad med 

någon form av konstruktion. Deponeringen bestod av vad som i rapportern refereras till som 

primärgrav, omgiven av sekundärgravar. I en sådan tolkning antas vissa ben vara 
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huvuddeponering medan andra har lagts dit i relation till den första. I det här fallet fanns 

brända ben från en vuxen man och obrända ben från minst två vuxna människor. Dessa har 

tolkats som offer. I efterhand hade platsen fått nya deponeringar av brända och obrända 

människoben med 300-400 års mellanrum fram till vikingatid. Den första deponeringen var 

täckt av skärvsten. Här fanns även en deponering från senare delen av äldre bronsåldern i ett 

område som uppfattades som rituellt. Mitt i området påträffades vad som tolkats som en 

processionsväg, vilken sammankopplade två områden med tecken på kult (Andersson mfl 

2009:40, 42). På liknande sätt har en skärvstenshög anlagts intill en husgavel i Nibble i 

Uppland. I botten av högen fanns kallmurar och kvarlevorna av en ung kvinna hade placerats 

under stenmassorna. Leif Karlenby tolkar skärvstenshögen som en grav och menar att huset, 

som ursprungligen varit ett bostadshus, fått en ny funktion som kulthus eller förfädershus. Här 

har även ett hus byggts vid resterna av ett gravbål. Brända ben från en vuxen individ hade 

deponerats i stolphålet som låg närmast kremeringsplatsen. Gravbålet har daterats till 

mellersta bronsålder (Karlenby 2011:93, 136-157, 104). 

Vad är det då som skiljer ett kulthus från ett bostadshus, och är det verkligen viktigt att 

göra en sådan distinktion? Om härdar, kokgropar, stolphål och brända människoben 

förekommer på samma yta, är det då en boplats, ett gravfält eller en kultplats? Är det bara vi 

som har behov av att skilja dem åt, eller går det att utläsa skillnader mellan dem? Tore 

Artelius kritiserar vanan att tolka byggnader som kulthus enbart med fynden som grund. Han 

visar två exempel där brända ben byggts in i husgrunden. I det ena exemplet från Orred i 

Halland hade ett fragment från ett kranium lagts under en sten i ingången till huset. I övrigt 

såg byggnaden ut som ett vanligt bostadshus och omgivningarna visade på en normal 

järnåldersbebyggelse. I det andra exemplet från Sannagård i Halland hade brända ben malts 

och deponerats i stolphålen. Här såg huset annorlunda ut, miljön saknade typiska 

boplatsindikationer och mängden fornlämningar runt omkring visade att det fanns kapacitet 

att bygga ett hus enkom i religiöst syfte (Artelius 1999:73-85.) Det är alltså viktigt att komma 

ihåg att deponeringar av brända ben kan ha haft en funktion även i bostadshus.  

Under E4-grävningarna i Uppland påträffades deponeringar av föremål i stolphålen till 

många av husen. Det rörde sig om malstenar, fossil, keramik, järn och ben. Malstenarna var 

den vanligast förekommande artefakten och hade placerats i stolphålen mellan äldre 

bronsålder och folkvandringstid. På en plats upptäcktes ett miniatyrkärl i keramik, en liten 

imitation av ett vanligt hushållskärl. På en amulettring av järn hängde två miniatyrskäror 

(Eklund, mfl 2007:461-494). Den typen av handlingar kan tolkas som imitativ magi. Särskilt 

miniatyrkärlet och amulettringen är intressanta då de får representera något vardagligt men i 
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mindre format. Genom en handling eller ett föremål som på något sätt associeras till det som 

ska påverkas ska man kunna få igenom sin vilja. Axel W Persson skriver att ”Om man 

förfärdigar en avbild av vax av den kallsinnige älskaren och smälter den i eld, så kommer 

också urbilden att förtäras av kärlekens låga; om man skapar en bild av solen, så verkar 

substansen sol i denna; om man mimiskt eller reellt skapar en avbildning av fruktbarhetsakten 

mellan man och kvinna, så påverkar man därmed den analoga fruktbarheten i naturen” 

(Persson 1930). Genom att sila vatten genom en duk tror ryska bönder enligt Frazer att de kan 

framkalla regn eftersom vattnet ser ut som regn när det rinner igenom (Pals 2006:36). 

Å andra sidan kan en imitation verka avvärjande. I det medeltida Dalarna gjordes små 

märken av glödgat järn på väggarna i husen för att motverka brand och andra olyckor. 

Liknande brandmärken har även påträffats på ett par ställen i Östergötland (Cnattingius 1970). 

Så sent som i historisk tid är det känt att järnföremål lades i husgrunden då byggnaden 

uppfördes för att skydda mot olycka och onda väsen, och under E4-grävningarna påträffades 

järnföremål ända från vikingatid och framåt (Eklund, mfl 2007:461-494). 

Det är framför allt djurben som har deponerats i stolphålen men även människoben. I 

Kättsta i Uppland påträffades brända ben från en vuxen individ och ett spädbarn i en 

anläggning som visade sig vara ett stolphål. Benen daterades till mitten av bronsåldern. I 

drygt hälften av stolphålen till bostadshusen påträffades olika typer av brända och obrända 

djurben (Gustafsson, mfl 2006:110-142). Djurben förekommer många gånger på samma 

platser som människoben. Den vanliga tolkningen är offer, men om djurben och människoben 

behandlas lika borde också tolkningen vara densamma för båda. Med inställningen att 

deponeringarna är en viloplats för den döde, är det lätt att se djurbenen som en del av följet 

som ska med på den sista färden. Men med brända ben i stolphål, som troligen inte har lagts 

där till en sista vila, är det svårare att argumentera för att det är skillnad mellan människor och 

djur (se exempelvis Thedéen 2004:103-108; Gustafsson, mfl 2006:110-142; Frisberg 

2008:128; Andersson mfl 2009:36). 



 

 26 

5 Reliker, förfäder och magi 

 

Hanteringen av ben som reliker är ett förkristet fenomen. Enligt berättelser från det antika 

Grekland hade ben från fallna hjältar betydelse. Genom dem kom man närmare gudarna. Att 

hitta graven efter en hjälte var extra lyckosamt och vägen dit visades ofta genom drömmar 

eller orakel. Dessa ben placerades i en helgedom i centrala Aten där inga vanliga ben fick 

förvaras. Benen ansågs ha övernaturliga krafter, liknande helgonrelikerna i den kristna 

traditionen. (Osborne 2010) 

Den kristna helgonkulten rörde till en början främst apostlarna och andra människor 

som vistats i Jesus närhet, men kom så småningom att omfatta även munkar och nunnor, 

martyrer och kungar som kristnat sitt rike. Ursprungligen utfördes helgonförklaringen av den 

lokala biskopen som genom att öppna graven och lägga kvarlevorna i ett skrin stadfäste en 

lokal kult av en person. Först omkring år 1100 axlade påven uppgiften och mot slutet av 

medeltiden var det enbart denne som fick utföra en kanonisering, medan upptagandet av 

kvarlevorna kallades att saligförklara och sågs som ett första steg. Relikerna ansågs kraftfulla 

och kunde, genom sin koppling till Jesus, bota sjukdomar och hjälpa till med svårigheter. 

(Rasmussen & Thomassen 2007:157-167) 

Även i modern tid har mänskliga kvarlevor sparats och använts. Under amerikanska 

inbördeskriget uppstod en sed som mötte stor kritik bland allmänheten. Sydstatssoldater 

började samla skelettdelar från fienden på gamla slagfält och använda i olika syften. De 

ristade in texter i dem, använde kranierna som skålar och skulpterade små berlocker av dem 

som de skickade hem till sina fruar eller mödrar. Man plockade souvernier från vunna slag 

efter kända generaler, dels från kläderna, men också hår, naglar, tänder och delar av skelettet. 

Från nordstatarna och även från vissa håll i södern sågs detta som barbariskt och beteendet 

jämfördes med den amerikanska ursprungsbefolkningen som inte stod så värst högt i kurs på 

den tiden. Å andra sidan fanns det puritanska kristna vars förakt mot nordstatarna var så starkt 

att de hade en uppsättning ben på nattygsbordet för att varje morgon bli påminda om de brott 

som de ansåg att motståndarna begick. Det var dock inte enbart från fienden som man tog 

souvernier, man kunde även bära med sig en bit av en stupad kamrat för att minnas och visa 

omtanke och kanske för att ta hem till de anhöriga. Om det var vanhelgande eller inte att 

behålla ben som souvernier berodde således på vilken intention som låg bakom. Till det är det 

viktigt att komma ihåg att naturvetenskapernas hanterande av döda kroppar och 
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kristendomens allt svagare inflytande måste ha haft viss påverkan på hur långt det var möjligt 

att gå rörande såväl döda fiender som sina egna. (Harrison 2010) 

Ann Woodward skriver om pärlor och keramik från den brittiska bronsåldern vilka i 

flera fall har påträffats i sammanhang som inte stämmer överens med dess datering. 

Woodward tolkar detta som att föremålen har använts som reliker vilka har fått större kraft 

och självständigt liv ju äldre de har blivit. Hon ifrågasätter vanan att kalla gravar för slutna 

fynd då dess föremål kan ha gått i arv från generation till generation (Woodward 2002). 

Skulle brända ben ha kunnat fungera som en sådan typ av reliker? Än så länge är detta inte en 

belagd tolkning eftersom de bör ha påträffats i liknande sammanhang, i tider utanför dess 

egen datering. Å andra sidan är det möjligt att den idén aldrig har testats och att brända ben 

som förekommer i exempelvis hus skulle kunna ha en annan datering än själva byggnaden.  

Egtvedkvinnan hade ett tygbylte vid fotändan med brända ben från ett barn (Burenhult 

1999:456), vilket skulle kunna ses som en sådan typ av reliker. Inga Ullén tolkar 

människobenen i en brunn i Apalle i Uppland som rituellt hanterade ben vilka kan ha 

cirkulerat en tid som reliker innan de deponerades i brunnen (Ullén 1997). Susanne Thedéen 

hänvisar till den uppsättning av bronser som ofta påträffas i rösen, när hon gör tolkningen att 

det är shamaner eller liknande som har placerats i rösena (Thedéen 2004). Det skulle alltså 

vara en typ av helgonkult, snarare än en förfäderskult. Reliker har dock en dubbel aspekt, de 

besitter både en åminnelse av personen de kommer ifrån samt en laddning.  

 

 

5.1 Förfäderskult 

Förfäderskult är ännu ett begrepp som skulle behöva utredas. Är det så att den döde uppgick i 

något slags panteon från vilket hen hade möjlighet att påverka de levandes tillvaro? Eller är 

det förfäder från lång tid tillbaka som fått mytologisk status? Var någon värd att dyrkas bara 

för att hen var död? Blev man automatiskt en förfader, eller tog det tid? Var det så att vissa 

blev ihågkomna länge och därför blev föremål för dyrkan? Tore Artelius skriver att 

religionshistorikerna ”unisont understryker närvaron av en verksam förfäderskult i 

skandinavisk järnålder och kulten av förfäderna skall inte uppfattas som en religion i sig, utan 

som en tradition inom en religion” (Artelius 1999:73). Vidare skriver han att förfäderskulten 

utan tvivel utgjorde en norm under järnåldern och att antropologiska studier visar att hela 

samhällens hörnstenar ofta vilar på och görs levande genom förfäderskulten och dess 

utövande (Artelius 1999:74-75).  
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Kaliff understryker att det i många kulturer där kremering tillämpas anses att själen lämnar 

kroppen vid likbränningen. Eftersom vissa ben ändå får deponeras i en gravgömma tänker han 

sig att varje människa har olika själsaspekter. En av dem skulle då finnas kvar i benen. Han 

skiljer också på livskraften, som frigörs vid kremeringen och går vidare, kanske till ett nytt 

liv, och den dödes jordiska egenskaper som binds vid jordfästningen (Kaliff 1998:87-89). 

Vidare menar han att döden inte innebar slutet under bronsåldern. De bortgångna fortsatte att 

ha ett utbyte med de levande och ritualerna på kultplatsen var ett uttryck för detta (Kaliff 

1997:69). Kaliffs tolkning är rimlig, men den förklarar inte varför även kvarlevorna har delats 

upp. Finns det fler än en själsaspekt som stannar kvar i benen? 

 

 

5.2 Kyrkogårdsmull och döingaben 

Behandlingen av de brända människobenen under bronsåldern och äldre järnåldern visar att 

man hade ett annat sätt att se på kvarlevorna från de döda än vi har idag. Bo Gräslund ger 

megalitmänniskorna som exempel och menar att behandlingen av de kala benen inte tyder på 

en likgiltighet inför döden utan på att de dödas andar inte fanns kvar efter att resten av 

kroppen förruttnat. Gånggrifterna och dösarna ska istället ses som en ”förbindelselänk mellan 

livet, döden och livet efter detta”. Vidare menar han att de mindre påkostade gravarna kan 

vara ett uttryck för att kvarlevorna och deponeringsplatsen allt mindre kom att associeras med 

den avlidne. (Gräslund 1983:52-54) 

Såväl Kaliff (1997: 69) som Bolin (1999:63-65) talar om benen som kraftföremål med 

vilka anläggningarna kunde aktiveras och stärkas till det syfte som de primärt har byggts för. 

Benen skulle då vara till för monumenten istället för tvärt om. Detta skulle även kunna gälla 

på kultplatserna där brända ben många gånger är spridda och deponerade. 

I det förmoderna Sverige finns berättelser om trolldom som utförts med hjälp av ben 

från kyrkogården. Dessa kunde både bota och göra skada, exempelvis skulle vatten som runnit 

genom ett ben vara särskilt verksamt mot allehanda sjukdomar (Schön 1991:153). Det handlar 

om anonyma ben, och det fanns ingen anledning att ta reda på från vem benen kom eftersom 

det inte var benens livshistoria som hade betydelse. Även kyrkogårdsmull kunde användas i 

magiska syften (Schön 2002:81). Döden var alltså en kraftkälla i sig. 
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5.3 Avslutande diskussion 

Olika tolkningar ger en nyanserad och mångfacetterad bild av forntiden. En företeelse är 

aldrig låst till en mening, den har uppfattats individuellt av varje person som upplevt den. Så 

har varje bränt ben stått i relation till varje person som berörts av det. Dock finns det god 

anledning att avvisa tolkningen av monumenten och bengömmorna som gravar. Det rör sig 

inte om en sista vila. Om en sådan tro har funnits med i tankarna vid en människas död så ska 

snarare vattnet, där man möjligen har deponerat merparten av kvarlevorna, ses som den plats 

där den bortgågne har fått ro.  

Fynden av människoben i och omkring bostäderna skulle kunna indikera en 

förfäderskult, medan ben i brunnar, monument och på kultplatser också tyder på att benen har 

haft en laddning som kunde användas i magiskt syfte. En linje som uppsatsen har följt är att 

själen frigörs vid kremeringen och att den döde inte finns kvar i resterna efter bålet, att ben 

har använts i magiskt syfte utan att deras bakgrund har varit känd. Kan man tänka sig att de 

brända benen både har fått representera den döde och haft en kraftfull laddning, frigjord från 

de egenskaper som individen har haft under sin livstid? En annan tanke är att benen fått 

återvända till jorden i fruktbaretssyfte, alternativt placerats på de platser som har varit viktiga 

för individen. Det finns en diskrepans mellan de områden som klassificeras som gravfält och 

de som bedöms vara kultplatser. Gravfälten består dels av stensättningar och skärvstenshögar, 

och dels av deponeringar utan överbyggnad. Stensättningarna och skärvstenshögarna ska 

liksom rösena ses som monument med ett särskilt syfte, kanske en kommunikationsportal till 

förfäder och gudar, medan benen har haft en stärkande inverkan. Hur ska då de återstående 

deponeringarna tolkas? Vissa gravfält saknar helt monument. På en del platser finns stolphål, 

men i övrigt är det omöjligt att veta hur platsen såg ut under sin brukningstid. Om kvarlevorna 

skulle återvända till naturen eller till viktiga platser är det möjligt att gravfältet har varit en del 

av ett viktigt skogsparti. Varför inte lägga en anhörig vid den stora eken, eller ladda 

hallonbusken med kraftfulla kvarlevor? Blåbärsris, svampställen, hassel, det finns en mängd 

platser som kan ha varit lika vikiga som åkrarna.  

Det finns alltså flera förklaringar till hur man har hanterat de brända benen. Och alla är 

viktiga.  



 

 30 

6 Sammanfattning 

 

Under bronsåldern och äldre järnåldern kremerade man i de flesta fall de döda. Såväl 

jordfästning som kremering är i många traditioner ett sätt att frigöra själen, men medan 

förruttnelseprocessen tar tid vid jordfästning, förstörs kroppen snabbt då den bränns upp. På 

så sätt blir frigörelsen mer effektiv. Många gånger är reinkarnation kopplat till kremering och 

möjligtvis är det en sådan tradition som gjort sitt intåg i Europa under senneolitikum.  

Ordet grav används slentrianmässigt inom svensk arkeologi, även om anläggningar som 

saknar spår av människoben. Ordet är kopplat till en västerländsk, kristen förståelse av hur 

den döde bör behandlas, en förståelse som inte går att applicera på bronsålderns och äldre 

järnålderns bendeponeringar. En idé är att en människa kan ha ansetts ha flera själsaspekter 

som lämnade kroppen vid olika tillfällen efter döden. Man kan ha sett det som att en del av 

själen fanns kvar i de brända benen.  

Den mängd ben som påträffas vid utgrävningar är långt ifrån tillräcklig för att 

representera hela befolkningen, och de flesta deponeringarna saknar nog med ben för att täcka 

en hel individ. Huvuddelen av de brända benen har deponerats någon annanstans. Två idéer 

som är rimliga är att de har lagts i rörligt vatten och på åkrarna. I dessa kontexter är de 

omöjliga för arkeologerna att hitta. Benen som ändå hittas ligger i rösen, stensättningar och 

skärvstenshögar, på boplatser, i hus och i brunnar, samt på kultplatser och det som kallas för 

gravfält. Mycket tyder på att rösen och stensättningar, som traditionellt klassas som gravar, 

egentligen har anlagts i något annat syfte. Inte sällan är de tomma, och om man har lagt ben i 

dem är det för att stärka monumentet med den laddning som de brända benen ansågs ha. 

Benens placering i stolphål och i brunnar visar att de besuttit en kraft som har använts i 

magiskt syfte. Det kan också tyda på en förfädersdyrkan där de avlidna blivit placerade i 

husgrunden för att vara en del av hemmet.  

De områden som kallas gravfält skiljer sig från uppenbara kultplatser trots att benen påträffas 

på båda. Gravfälten består ibland av stensättningar, ibland av bendeponeringar utan 

överbyggnader och ibland av både och. Att det inte rör sig om gravar i modern bemärkelse är 

uppenbart eftersom majoriteten av benen har spridits på andra platser. En tolkning är att 

kvarlevorna skulle spridas på ställen som var betydelsefulla för den döde, en annan är att de 

lades i jorden som ett fruktbarhetsoffer. Områdena som kallas gravfält kan ha varit en viktig 

del av naturen som fick kraft genom de brända benen.  
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7 Populärvetenskaplig sammanfattning 

 

De fornlämningar som traditionellt har associerats med bronsåldern och äldre järnåldern är 

rösen, fornborgar, stensättningar och skärvstenshögar. Det är också rösena och 

stensättningarna som man länge har sett som den tidens gravar. Med uppdragsarkeologin har 

platser som inte syns ovan mark kommit att grävas ut i allt större utsträckning. Man har funnit 

boplatser, kultplatser, åkrar, vägar, brunnar och en hel del brända ben. Kremeringsgravskicket 

var det vanliga under den här tiden. I många traditioner är såväl jordfästning som kremering 

ett sätt att frigöra själen från kroppen och genom införandet av likbränning kunde en sådan 

process gå fortare. Men det är också så att kremering många gånger förknippas med 

reinkarnation.  

Den mängd ben som man finner vid utgrävningarna i det som antas vara gravar är sällan 

eller aldrig tillräcklig för att utgöra en hel individ. Istället är kvarlevorna deponerade på 

boplatserna, i husen, på kultplatser och bland avfall, dock aldrig tillräckligt mycket för att 

utgöra en hel befolkning. De flesta benen är deponerade på ställen som arkeologerna inte 

hittar, kanske i vatten eller på åkrarna där de lätt försvinner och upplöses. Ordet grav används 

slentrianmässigt inom svensk arkeologi, även om anläggningar som saknar spår av 

människoben, och är starkt kopplat till en västerländsk, kristen förståelse av en plats där den 

döde för sin sista vila. Att använda ordet grav för de platser där bronsålderns och äldre 

järnålderns brända ben har deponerats är alltså inte försvarbart. Rösen och stensättningar kan 

istället ha använts i ett annat syfte och benen som ligger i dem kan ha haft en laddning som 

stärkte monumentet. På samma sätt kan benen som deponerats i stolphål ha haft syftet att på 

magisk väg skydda hushållet och garantera välstånd. Det kan också handla om en 

förfädersdyrkan där de avlidna blivit placerade i husgrunden för att vara en del av hemmet.  

Gravfälten består ibland av stensättningar, ibland av bendeponeringar utan 

överbyggnader och ibland av både och. Att det inte rör sig om gravar i modern bemärkelse är 

uppenbart eftersom majoriteten av benen har spridits på andra platser. En tolkning är att 

kvarlevorna skulle spridas på ställen som var betydelsefulla för den döde, en annan är att de 

lades i jorden som ett fruktbarhetsoffer. Områdena som kallas gravfält kan ha varit en viktig 

del av naturen som fick kraft genom de brända benen.  
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