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”Tydlig gravgömma saknas…”
Stenkonstruktioner och depositioner
av kremerade ben på två gravfältslokaler
från yngre bronsålder i Södermanland
Anna Röst

Under mitten av bronsåldern (period III, 1300-1100 f. Kr.) kom
kremeringsgravskicket att bli dominerande i södra Skandinavien,
för att sedan utgöra en praktik med kontinuitet i två tusen år. I Ibn
Fadlans välkända text, vilken beskriver en kremering bland Rus
under yngre järnålder, målas en bild av nordbornas inställning till
likbålet under den förkristna tidens sista skälvande sekler – då
en självklar och nödvändig del i att föra den döde individen till
den andra sidan, och en praxis som möjliggjorde att de fysiska
kvarlevorna sedan kunde placeras i sin slutliga destination på den
lämpligaste gravplatsen.
I modern tid, under 1900-talet, har samhället ytterligare en
gång genomgått den förändring i hanterandet av de döda där
likbränning i hög grad ersatt jordande. I dagens Skandinavien är
kremeringsgravskicket dock ett något paradoxalt fenomen. Det
utgör sedan mer än ett halvt sekel en accepterad och mycket vanlig
praxis vid dödsfall. Det sekulära samhället har på ett till synes
okomplicerat sätt tagit till sig kremering som en hygienisk och
utrymmessparande metod att hantera de döda, och minneslundar
finns nu i anslutning till de flesta begravningsplatser både i städerna
och på landsbygden. Denna övergång från jordande till ett dominerande kremeringsgravskick har i modern tid möjliggjorts genom
flera samverkande faktorer, varav en är ett rumsligt gestaltande
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som refererar till förkristna landskap, och i samma andetag till det
stora tidsdjupet, en trösterik evighet i vilken de avlidna inträder
(Williams 2011). Samtidigt är kremeringsakten i sig, till skillnad
från sin förhistoriska motsvarighet, för de flesta människor idag
något undangömt och främmande. Det talas inte om den, den hanteras av professionella och utförs i avskilda rum. Detta förhållande
står i stark kontrast till förhistoriska kremeringar. Den sensoriska
upplevelsen av att vistas i närheten av en kremering torde ha varit
en betydligt mer vanlig erfarenhet under förhistoriska perioder än
idag, och dess visuella effekt, dess ljud och dofter kan ha upplevts av många i samhället (Williams 2004, 2011; Bille & Sørensen
2008; Back Danielsson 2009).
Vi kan vara säkra på att denna paradox – vanligheten,
acceptansen och det samtidiga fysiska och mentala avståndet
från kremeringsakten – påverkar vår förståelse av lämningarna
efter förhistoriska kremeringar. Vi är inte bara främmande för
upplevelsen som själva likbegängelsen utgjort för de närvarande
individerna. De fridfulla kyrkogårdarna av idag, med individuella
gravplatser och minnesstenar (och även de i landskapet tydliga
gravhögarna från yngre järnålder) påverkar också vår förförståelse av vad en grav är och denna bild projiceras på våra tolkningar
av förhistoriska sammanhang (se t ex Kaliff 2005a; Engström
2007:94). Arkeologer har på senare år genom analogiserande resonemang och etnografiska exempel velat belysa och ta fram den
sensoriska erfarenhet av kremeringsakten som idag är undangömd.
Ofta eftersöks förhistoriska eskatologiska och kosmologiska uppfattningar, och ofta diskuteras kremeringsaktens transformativa
egenskaper som det mest väsentliga i gravritualen (Kaliff 1997,
2005b, 2007; Oestigaard 1999, 2000; Bille & Sørensen 2008;
Goldhahn 2007; Kaliff & Oestigaard 2013). Det som sker efter
kremeringsakten, deponeringen av de brända benen på platser
som arkeologiskt benämns gravfält, diskuteras något mer sällan.
Gravfältet som arkeologisk kategori är fortfarande i hög grad
sedd som en till sin essens oproblematisk storhet – en plats för de
döda anförvanterna - vid sidan av mer diskutabla, tvetydiga fornlämningskategorier som exempelvis skärvstenshögar eller vall
anläggningar. Under bronsåldern, då kremeringsgravskicket blir
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dominerande, finns dock flera inslag i hanterandet av de brända
benen på gravfält som rimmar illa med bilden av ett förfädernas
rofyllda vilorum. Det är väl känt att mängden ben som vid arkeo
logiska undersökningar återfinns i ”gravgömmorna” ofta utgör
endast en mycket liten del av en hel kremerad kropp, och att det
ofta visar sig att anläggningar som morfologiskt uppfattas som
gravar är helt utan både benmaterial och andra fynd (t ex Arcini
2005; Engström 2007; Wehlin 2013). Det finns också spår av en rad
andra aktiviteter än ”begravningar” på flera av lokalerna, såsom
hus, härdar, stolphål, gropar, matlagning och hantverk (Jaanusson
1981; Artursson et al. 2011; Hjärtner-Holdar et al. 2008). Anders
Kaliff har föreslagit att gravfält från yngre bronsålder lika väl som
gravfält kan kallas kultplatser, och Joakim Goldhahn har diskuterat bronshantverk på lokaler med gravar från samma period i
en tolkning som poängterar kremeringen och de associativa fält
som hantverk och passageritualer rör sig inom (Kaliff 1997:70-72;
Goldhahn 2007:222-242).
I föreliggande artikel undersöks och diskuteras praktiker kring
brända ben på två gravfältslokaler under yngre bronsålder i
Mälardalen. Jag menar att i tretusenåriga kontexter är inte bara
gravbegreppet möjligt att ifrågasätta (i enighet med t ex Kaliff
1997, 2005a, 2007; Engström 2007). Det finns också ett behov
av att vidare undersöka och diskutera hanteringen av de brända
benen efter kremeringen, för att komma närmare en förståelse
för de handlingar vi ser när vi studerar lokaler som arkeologiskt
kallas gravfält. Materialets oförmåga att svara på traditionella
grav
arkeologiska frågeställningar kräver en mer ingående diskussion av vad dessa handlingar syftat till och vad de materiella,
kremerade lämningarna och stenkonstruktionerna representerat.
Jag vill lyfta fram ett perspektiv som inte ser yngre bronsålderns
gravfält i ljuset av dagens kyrkogårdar eller yngre järnålderns höggravfält, utan istället som platser situerade i sitt eget sammanhang,
mellan rösepraktiker och den äldre järnålderns varierade gravfält.
Analyser i detta perspektiv öppnar för en beskrivning av gravfältslokaler som framför allt platser för viktiga processer där de
döda både transformeras och används, och där kremeringen är en
av flera viktiga passager. Anläggningar som innehåller mycket ben
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respektive inga ben alls ska inte ses som gravar respektive anomalier, utan snarare som skapade rumsligheter med flera möjliga
betydelser, och framför allt med en möjlighet till skiftande betydelser under sin brukningstid. Detta menar jag kan diskuteras genom
ett praktikorienterat angreppssätt som studerar individuella handlingar, bland annat genom relationen mellan bendepositionen (eller
frånvaron av sådan), och stenkonstruktionen med dess inre strati
grafi, samt temporaliteten hos depositionen i relation till både
stenkonstruktion och lokalen som helhet (se Fahlander 2009 för
ett liknande angreppssätt på neolitiska begravningar). I studien
används begreppet stenkonstruktion istället för stensättning eller
grav, och bendeposition istället för gravgömma. Detta för att
söka undvika de förförståelser som kommer ur den vedertagna
terminologin och hålla materialet öppet för tolkning (jfr Forsman
& Victor 2007:33, 286-290). Uttrycket gravfältslokal istället för
gravfält används för att markera att ”gravfält” är en framför allt
arkeologisk operativ och tolkande term som jag inte förbehållslöst
ställer mig bakom i bronsålderssammanhang.
Bronsålderns döda och arkeologiska tolkningar
Förändringen i gravskicket under mitten av bronsåldern - från
obrända begravningar i hällkistor, högar och rösen till kremeringar som deponerats på gravfält och som sekundärbegravningar
i tidigare monument - har bland annat setts som en förändring
i religion och eskatologi. Följden av detta tycks vara en förändrad syn på kroppen och dödens materialitet (se t ex Sørensen och
Rebay-Salisbury [2008a] för en översikt och diskussion av övergången till kremeringsgravskick). Marie Louise Stig Sørensen och
Katarina Rebay-Salisbury (2008a, 2008b) har argumenterat för att
de brända benen under övergångsfasen i urnefältsregionen, trots
fragmenteringen genom kremering kan ses som en ”intakt” kropp.
Genom användandet av urnan som kroppens ”hölje” utförs en
symbolisk återuppbyggnad av individen vilken gör kroppen analog
med tidigare generationers jordade kroppar (även Gramsch 2007).
Det har också framförts att kremering som likbegängelse kan
ses som syftande till utplånandet av individens kropp i syfte att
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släppa själen fri (Kaliff 1997:81). I föreliggande studie fokuseras
på praktiker vid två platser i Södermanland under period IV-VI
(1100-500 f. Kr), då kremering redan varit den dominerande lik
begängelsemetoden i flera generationer. Landskapen kring Mälaren
har vid denna tid ansetts utgöra en geografisk gräns mot norr för
den s k sydskandinaviska bronsålderskulturen (t ex Larsson 1986),
men har också på senare år beskrivits som något av en kulturell
smältdegel under yngre bronsålder. De oftast nämnda artefakt
kategorierna i detta regionalitetssammanhang – keramik och
holkyxor – har i området under denna period ofta östliga, sydliga,
och i några fall nordliga drag (Jaanusson 1981; Eriksson 2005;
Ojala denna volym). Begravningspraktikerna följer under yngre
bronsålder i området flera parallella spår. De monumentala rösena
i höjdläge (ffa daterade till period III-IV [Damell 1985; Thedéen
2004]) byggs och används fortfarande för bendepositioner, men
har också vid denna tid efterföljts, eller kompletterats, av gravfältslokaler längs de något lägre impedimenträckningarnas krön.
Gravfältslokalernas anläggningar kan karakteriseras som flacka
(till den grad att de många gånger upptäcks först vid arkeologiska
undersökningar) och bestående av i huvudsak runda eller rundade
stenkonstruktioner (stensättningar). I stenkonstruktionerna återfinns brända ben av människor och djur – ibland i större mängder
samlade i keramikkärl, men oftast i mycket små mängder, utan
eller tillsammans med fragmenterad keramik. Endast undantagsvis återfinns bronsföremål tillsammans med benen. I ungefär 30 %
av de stenkonstruktioner som arkeologiskt uppfattas som gravmonument återfinns inga ben eller artefakter alls, och på några
platser är hela lokaler benämnda ”gravfält” helt utan ben och fynd
(Arcini 2005; Feldt 2005; Häringe Frisberg 2005; Wehlin 2013).
Mänskligt benmaterial, både bränt och obränt, förekommer också
i kontexter som inte vanligtvis brukar betecknas gravar; i skärvstenhögar, gropar, brunnar och i vatten (Ullén 1997; Thedéen
2004; Kaliff & Oestigaard 2013). Det är tydligt att deponerandet
av mänskliga kvarlevor under denna period i många fall svårligen
motsvarar gravbegreppet.
Forskning om bronsålderns gravfältslokaler i Mellansverige har
hittills i hög grad fokuserat på två skilda aspekter, tydligt kopplade
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till de operativa begreppen inre respektive yttre gravskick. Man
har antingen diskuterat det inre - ”gravgömmorna” som religiöst
och eskatologiskt uttryck, eller det yttre - anläggningarnas och
gravfältslokalernas morfologi och struktur i förhållande till social
status och samhällsordning. Idag tycks det finnas en löst hållen
konsensus kring frågan om det inre gravskicket - de små (eller helt
frånvarande) benmängderna, vilken tar avstamp i Anders Kaliffs
doktorsavhandling (1997). Bengömmorna ses som ett uttryck för
en fruktbarhetskult, vilken är starkt kopplad till återfödseln av liv
och växtlighet i ett förhistoriskt jordbrukssamhälle. I ett sådant
sammanhang ter sig kremeringsritualen med dess kopplingar till
elden/solen, och livgivande aska som den centrala, transformerande praktiken. De döda transformeras genom eld till en annan
själslig tillvaro, och kroppsligt till en regenerativ substans som
sedan kan ”planteras” på gravfältet, i vatten eller på andra viktiga platser (Ericsson & Runcis 1995; Appelgren & Nilsson 2007;
Kaliff & Østigård 2013 m fl.). I relation till ”gravgömmorna” ses så
stenkonstruktionerna ofta underförstått som ”gravöverbyggnad”
eller ”monument”, och i denna egenskap ett uttryck för en social
ordning, ett symboliskt vilorum (Häringe Frisberg 2005:155ff)
eller möjligen en hemvist för den vid kremeringen frigjorda själen
(Kaliff 1997:106-108). Gravfältslokalernas struktur (i kontrast
till de monumentala rösemiljöerna) tolkas som ett sociopolitiskt
uttryck för förändring, indikerande ett decentraliserat samhälle
där gårdar eller byar utför begravningsritualer på lokal nivå, där
förändrade hierarkier och ägoförhållanden till den brukade jorden
och en bronshandel i kris kan ses. Den låga frekvensen deponerade bronsföremål på gravfältslokalerna tolkas som ett uttryck för
ett egalitärt samhälle, i utkanten av den sydskandinaviska brons
ålderssfären vid bronsålderns slut, då bronset i någon mån spelat
ut sin roll som prestigeföremål (Feldt 2005; Appelgren & Renck
2007).
Naturligtvis kan vi förutsätta att kremeringsritualen, oavsett
hur den gått till och hur många som bevistat den, varit av stor
betydelse bland de händelser som följt på ett dödsfall. Detta torde
dock inte utesluta att det kan ha funnits andra delar av passage
ritualerna med likaledes stor signifikans. Det är också riktigt att
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de rumsliga strukturer på gravfältslokalerna som kan skönjas
på lodfotoplaner möjligen tycks indikera en struktur där sociala
enheter begraver sina döda i närliggande men separata grupper av
monument (se fig. 1-2) (Äija 1994; Kaliff 1997; Knape 1997; Feldt
2005). Det är dock svårt att genom det inre gravskicket knyta individer till enskilda ”monument”. Två brända ben, eller inga alls,
eller flera olika bendepositioner i samma anläggning kan inte med
lätthet ses som representerandes individer analoga med dagens
kremerade döda. En enorm variation i hantering av såväl bensom stenmaterial, är dessutom dold bakom en homogeniserande
arkeol
ogisk fältterminologi. De kvalitativa egenskaperna och
skillnaderna inom morfologiska kategorier som exempelvis kantkedjor eller stenpackningar, bengömmors storlek (eller frånvaro
av ben) och stratigrafisk placering nämns sällan i avrapporteringarnas tolkningar. Ett vanligt resultat är att inga mönster dessvärre
kan upptäckas vad gäller fynd eller depositionssätt i relation till
de gravlagdas kön eller troliga sociala status (exempelvis Äijä
1994; Runcis 1996). Att eftersöka sådana mönster och genom
ett terminologiskt filter se tillbaka på en lokal som helhet måste
ses som missvisande, då det inte inkluderar variation i praktiker,
vare sig från en kvalitativ synvinkel eller vad gäller platsens temporalitet. Arkeologiska kategoriseringar av konstruktionsdetaljer
baserade på generella drag har den olyckliga bieffekten att homogenisera hela lokaler, troligtvis med resultatet att vår beskrivning
skulle vara oigenkännlig för de som skapade och brukade platsen
(jfr Fahlander 2009:40ff).
En utgångspunkt i denna studie är att se hanterandet av sten
och ben på lokalerna som en kulturspecifik, situerad nödvändighet
för att skapa en viktig plats i landskapet, baserad på en världsbild troligen långt ifrån våra nutida uppfattningar om döden och
kremerade kroppar. Jag tar inte för givet en korrelation mellan
en anläggning (”monumentet”) och en specifik individ, då denna
korrelation ligger bakom mycket av den arkeologiska förvåningen
över ”tomma gravar”, vilken diskuterats ovan. Varje sten
konstruktion och bendeposition bör istället ses som situerad i en
egen tidpunkt och ett eget rum inom lokalens biografi, vilken kan
sträcka sig över flera sekel. Varje val och handling på lokalen ska
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ses som avhängig inte ett från början bestämt mönster utan istället beroende av minnen, associationer och uppfattningar om vad
som anses lämpligt i just detta specifika fall. Problematiken med
C14-dateringar under yngre bronsålder (den s k Hallstatt-platån,
som resulterar i dateringar med breda spann om ca 400 år inom
intervallet 800-400 f Kr [Hornstrup et al. 2013]) gör dessvärre
att varje lokals egen historia är svår att fastställa med säkerhet,
och detta har i hög grad bidragit till bilden av gravfältslokalerna
från perioden som synkrona och statiska. När bronsålderns
gravanläggningar studerats individuellt och i detalj har de valda
exemplen utgjorts av de mest spektakulära högarna och rösena,
exempelvis Sagaholmshögen och Kiviksgraven i södra Sverige, och
de danska ekkistegravarna (exempelvis Goldhahn 1999, 2013;
Kyvik 2005). Dessa studier har givit nya perspektiv och insikter i
begravningsritualers komplexa temporalitet. Det är dags att även i
högre grad vända blicken mot de mer modesta gravfältslokalerna
(se dock Arcini et al. 2007). Svårigheten att upptäcka mönster
i materialet och den för oss förvånansvärda bristen på ben och
fynd menar jag inte ska ses som särskilt uppseendeväckande, utan
snarast som ett symptom på att fel frågor ställs till materialet.
Istället för svårbesvarade frågeställningar som fokuserar exklusivt
på social struktur eller generella religiösa föreställningar menar
jag att det är dags att återgå till materialet självt och de handlingar
som genererat det. Hur ska vi se på handlingar som resulterat i
för oss märkliga resultat – exempelvis det (särskilt i äldre rapportmaterial) inte ovanliga ”tydlig gravgömma saknas”? Hur kan vi
förstå bronsålderns uppfattningar kring den substans som återstår efter kremeringen och som återfinns på gravfältslokaler? I sitt
fragmenterade skick – utgör den en individ, placerad i graven men
fortfarande närvarande och kommunicerbar för de anhöriga? Är
den en avindividualiserad förfader? Subjekt, objekt eller abjekt?
Eller något helt annat? För att närma sig dessa frågor undersöks
på vilket sätt behovet att skapa platsen med sten och ben realiserades materiellt. Vilka spår av handlingar kan vi se? Vilka handlingar var viktiga vid olika punkter i tid och rum? Vilka tolkningar
kan göras av den situerade perceptionen av brända ben och vad
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de representerar? Hur kan vi förstå extremt små bendepositioner,
sida vid sida med intakta urnor med stora benmängder och
bronsföremål?
Två gravfältslokaler i Södermanland
Gravfältslokalerna i denna studie är RAÄ 78 vid Rogsta i Tystberga socken och RAÄ 220 vid Påljungshage i Helgona socken.
Båda ligger i Södermanland, ett tiotal mil söder om Stockholm
och med en dryg mil sinsemellan. Fornlämningarna var belägna
på moränhöjdsträckningar i landskapet, under bronsåldern nära
vattenvägar i kontakt med Östersjön. RAÄ 78 vid Rogsta undersöktes 1969-1970 av Riksantikvarieämbetet inför arbeten med
E4-sträckningen genom Södermanland (Knape & Ringquist 1975;
Knape 1997), och RAÄ 220 vid Påljungshage undersöktes 2007
av Societas Archaeologica Upsaliensis inför byggandet av ett köp
centrum på platsen (Eklund et al. 2012). Båda lokalerna har en
huvudsaklig brukningstid som sträcker sig från mellersta brons
ålder fram till förromersk järnålder, men med dateringsmässig
tyngdpunkt i yngre bronsålder (Eklund et al. 2012; Knape &
Ringqvist 1975). Båda lokalerna är undersökta i sin helhet, vilket
gör dem till goda kandidater för vidare forskning. Vid Påljungshage undersöktes 58 stenkonstruktioner (benämnda gravar, eller
grav-liknande anläggningar i rapporten), och vid Rogsta 60 stenkonstruktioner benämnda stensättningar. Vid Rogsta framkom
ytterligare sex bendepositioner i en större stensamling, vilken
avgränsade lokalens centrala del åt väster. Benmaterialet från
Påljungshage genomgick osteologisk analys i samband med undersökningen (Bäckström & Sjöling 2012) och benmaterialet från
Rogsta har analyserats 2013 under ledning av docent Jan Storå vid
Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet (Storå et al. i manus). På båda lokalerna fanns anläggningar
med större mängder kremerade ben, anläggningar med mindre
eller extremt små benmängder, och anläggningar som helt saknade
ben.
Gravfältsplanerna (fig. 1-2) visar hur stenkonstruktioner lagts ut
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Fig. 1-2. RAÄ 78, Rogsta, Tystberga sn (t v) och RAÄ 220, Påljungshage i Helgona sn (ovan). Distribution av benmängder i relation till
anläggningar med tydlig respektive otydlig eller ingen kantkedja (efter
Knape & Ringqvist 1975 resp. Eklund et al 2012, bearbetning av
Anna Röst).

längs med åskrönen och en bit ner i slänterna på de båda lokalerna.
Vid båda platserna ses fyra till fem större stenkonstruktioner, med
jämna avstånd emellan sig, vilka i flera fall utgör centrum för grupper av mindre stenkonstruktioner som är lagda tätt tillsammans.
Stenkonstruktionerna var sinsemellan mycket olika, och tycktes
kunna delas in i tentativa kategorier baserade på några av de
morfologiska dragen. Vissa utgjordes av prydligt lagda, ovala eller
cirkulära stenpackningar med tydliga kantkedjor, medan andra
framstod som oregelbundna stensamlingar, varav många var lagda
i anslutning till större block. Ett drag som ska lyftas fram i detta
sammanhang är skapandet av ett utrymme med ett distinkt innanför och ett utanför, definierat av en tydlig gräns (i det här fallet en
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kantkedja). I många av anläggningarna vid Rogsta och Påljungshage är detta ett tydligt drag. Två exempel ses i fig. 3. Distinkta
kantkedjor, vars stenar är större och kontrasterar den innanför
liggande stenpackningen, med stenarnas flata sida placerad utåt,
skapar upplevelsen av ett rum som har ett uppenbart stängt eller
skyddat inre. Jag vill se detta rum som kvalitativt annorlunda
än de stenkonstruktioner som visar en diametralt motsatt attityd till stenmaterialet, de som saknar den tydliga avgränsningen
mellan innanför och utanför. Dessa stenkonstruktioner utgörs av
oregelbundna ansamlingar av sten, avskiljbara från den naturliga
moränen, men utan uppenbart konstruerade gränser (fig. 4). På
gravfältsplanerna (fig. 1-2) kan vi se att de tydligt avgränsade konstruktionerna utgörs av de största anläggningarna, på åssträckningarnas krön, och att de har liknande, men mindre anläggningar
intill sig. De oregelbundna stensamlingarna har placerats främst i
utkanterna och i slänterna nedanför krönen, men även mitt ibland
de tydligt avgränsade anläggningarna. Det tycks finnas en intern
logik som är gemensam för lokalerna i Rogsta och Tystberga vad
gäller lokalernas struktur.
Hanterandet av döda
För att kunna börja diskutera handlingar med brända ben i relation
till stenkonstruktioner av olika typer har benmängderna i varje
konstruktion kvantifierats i kategorier om 1-5 g, 6-100 g, 101-500 g
och >500 g. Storleken på bendepositionerna varierar från ett enda
benfragment till 1896 gram. Varje benförande fyndposts placering
i stenkonstruktionen har registrerats. Benmängderna i respektive
anläggning illustreras på gravfältsplanerna (fig. 1-2). I distributionen av brända ben i de olika stenkonstruktionerna ses en tendens
att de större benmängderna associeras med de ytstora och de tydligt avgränsade anläggningarna, medan de mindre benmängderna
framför allt återfinns i de oregelbundna stensamlingarna nära
lokalernas utkanter. En traditionell gravarkeologisk slutsats skulle
kunna vara att det vi ser är ett uttryck för en kronologisk sekvens
eller social status hos de begravda. Bilden är dock inte så enkel
som det först kan tyckas. I avsnittet ovan har det poängterats att
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Fig. 3. Stenkonstruktioner med distinkt kantkedja, A792 vid Påljungshage (överst) och A11 vid Rogsta (efter Eklund et al 2012:285 resp.
ATA dnr. 4454/75, foto: A. Robertson-Pearce).
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Fig. 4. Stenkonstruktioner med otydliga gränser vid Påljungshage
(överst) och Rogsta. Foto: Societas Archaeologica Upsaliensis resp.
ATA dnr. 4454/75, foto: A. Robertson-Pearce.
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varje stenkonstruktion inte med lätthet kan knytas till en individ genom en tydlig bengömma representerandes en person. Vid
Rogsta återfanns totalt 77 fyndposter som innehöll brända ben i
49 stenkonstruktioner, med ytterligare sex benposter i den stora
stensamlingen. Vid Påljungshage registrerades 63 fyndposter med
brända ben i 49 stenkonstruktioner. Vid Rogsta var det alltså 11
stenkonstruktioner som inte innehöll några ben, och vid Påljungshage hela 23. Bland dessa tomma anläggningar fanns flera av de
anläggningar som jag vill se som de allra tydligast avgränsade. Det
finns alltså också ett flertal stenkonstruktioner med flera separata
fyndposter med ben. I denna diskussion måste man av källkritiska
skäl självfallet reflektera över vad exakt det är som registrerats.
Är dokumenterade fynd av ben resultatet av en förhistorisk agens
– intentionella depositioner under bronsåldern, är de lämningar
efter ”spill” under begravningsritualerna, eller kanske en följd av
naturliga processer, som tafonomiska faktorer, eller bioturbation
(jfr Sjöling 2007)? Det finns förstås inget sätt att komma åt de
exakta benmängderna som deponerats i en avlägsen dåtid, och det
är möjligt att de orsaker som nämnts ovan kan vara orsaken till
vissa av de små benposterna som återfunnits på litet avstånd från
en större bendeposition. Det finns dock indikationer på att det
finns en reell och intentionell differentiering av benmängderna placerade i stenkonstruktioner, och att enstaka brända benfragment
hanterades och deponerades i meningsfulla omständigheter. Vid
den osteologiska analysen av benmaterialet från Rogsta studerades representationen av olika benelement i de olika depositionerna.
Det visade sig att de allra största bendepositionerna (ca 200 gram
och däröver) innehöll benelement från ett flertal delar av kroppen, inklusive inslag av de mycket små hand- och fotbenen. Dessa
bendepositioner tolkades som att benen nogsamt samlats in från
kremeringsbålet, deponerats och sedan återfunnits i detta tillstånd
av arkeologer. Mindre bendepositioner med bestämbara ben innehöll företrädelsevis delar av kranium, rörben och obestämbara
ben, men även i några fall andra identifierbara kroppsdelar, såsom
ryggrad eller bröstkorg. En skillnad mellan dessa två grupper var
att gruppen med hand- och fotben innehöll en normalfördelning
kraniefragment, medan de mindre depositionerna innehöll en
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markant högre andel kraniefragment. Detta tolkas som spår av
en hantering med urval av ben i något skede. Kraniefragmenten
kan tillskrivas en särskild betydelse genom denna överrepresentation. En tredje grupp med mycket små depositioner och företrädelsevis obestämbara ben innehöll endast identifierbara rörben av
möjlig människa eller djur och/eller bestämbara djurben. Dessa
vill jag tolka som handlingar med djurben, då alla depositioner
med identifierad människa innehåller kraniefragment (Storå et al. i
manus). I fig. 5 ses frekvensen av olika benmängder vid Rogsta och
Påljungshage. På båda lokalerna utgör de mycket små bendepositionerna (under 100 g) mer än hälften (59% respektive 63%) av
det totala antalet. Frekvensen stora depositioner har också stora
likheter på de två lokalerna. De små depositionerna återfanns
både som ensamma i en stenkonstruktion och som ”sekundära”
depositioner i konstruktioner med flera benförande fyndposter. I
en av stenkonstruktionerna vid Rogsta återfanns tio brända benfragment tillsammans med fyra keramikskärvor från tre olika kärl.
I en annan stenkonstruktion fanns det en hel liter ben men bara två
keramikskärvor (varav en var en mynningsbit). I flera av stenkonstruktionerna fanns enstaka keramikskärvor, eller koncentrationer
av skärvor, vilka tycktes ha behandlats analogt med de brända
benen – keramiken var trasig, i små samlingar och ibland som
enstaka mynningsbitar (Knape 1997:492). En slutsats av dessa
analyser och iakttagelser är att många av de små benmängderna
faktiskt är intentionella och meningsbärande, snarare än främst ett
resultat av tafonomiska faktorer.
Ytterligare ett steg för att närma sig komplexiteten i deponeringen av ben är att se i detalj på hur de olika benmängderna deponerades i stenkonstruktioner. Ett intressant faktum i
anläggnings
beskrivningar över stenkonstruktioner från brons
ålder är att de brända benen inte särskilt ofta återfinns centralt
i anläggningen. En förförståelse som kommer med tanken om
en individ – ett monument är att de brända benen, d v s individen torde fungera som monumentets fokala punkt och att placeringen av benen skulle uttrycka detta fokus. Så är alltså inte
fallet. Susanne Thedéen har visat att det i rösen från mellersta
bronsålder finns en tydlig tendens att ben deponeras söder om
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Fig. 5. Benmängder och placering av benposter vid RAÄ 78,
Tystberga sn och RAÄ 220, Helgona sn.

rösets mitt, eller i den sydvästra kvartilen intill öppningar i rösets
kantkedjor eller stenkretsar (Thedéen 2004:103f). I fig. 5 ses även
de horisontella placeringarna av bendepositioner av olika storlek
vid Rogsta och Påljungshage. De har delats in i grova kategorier;
central placering, eller acentral placering. En deposition som kategoriserats som centralt placerad betyder att benen återfunnits i en
samling i anläggningens mittpunkt alternativt att de är beskrivna
som utspridda över anläggningens hela yta. En acentral kategorisering betyder att benen i sin helhet återfanns i ett område tydligt separerat från anläggningens centrum, mellan centrum och
anläggningens begränsning. Några tendenser kan ses. En central
placering är tydligt inte normen för alla bendeponeringar; istället
är benen placerade i olika delar av stenkonstruktionen. Bland de
allra minsta benposterna är en central placering den minst vanliga, även om den också existerar i några fall. Frekvensen centralt
placerade bendepositioner ökar sedan med bendepositionens storlek. Skillnaden i depositionernas placering visar att det finns en
signifikant olikhet mellan de små och de stora depositionerna och
detta i sin tur kan indikera att meningsinnehållet inte är detsamma.
Det finns dock en tydlig tendens att de anläggningar som har de
allra tydligaste begränsningarna/kantkedjorna innehåller de
största benmängderna och att den största bendepositionen i dessa
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i princip alltid är placerad centralt. I dessa anläggningar tycks det
alltså föreligga ett fokusförhållande mellan sten
konstruktionen
och benen. Dock är även 31 % av dessa anläggningar helt bentomma, vilket ska diskuteras nedan. Ytterligare ett intressant
fenomen är ben
depositionernas placering inte bara i acentrala
positioner men också i anslutning till avgränsningen, kantkedjan.
Anita Knape noterade vid Rogsta att kantkedjestenarna varit föremål för uppmärksamhet genom deponering av ben, keramik och
kombinationer av ben och keramik (Knape 1997:492f). I fig. 5
kan även ses hur stor del av bendepositionerna som återfanns i
tydlig association med kantkedjan. Till och med de allra största
bendepositionerna, vilka har högst frekvens centrala placeringar,
har också i några fall placerats under en kantkedjesten.
Utifrån ett handlingsperspektiv tycks det alltså vara så att deponeringen av ben i en stenkonstruktion är något som relaterar till
stenkonstruktionen som sådan, snarare än att utgöra dess fokus.
Endast i den kategori anläggningar som framstår som tydligt
avgränsade rum tycks benen vara i fokus. Dock är flera av de centralt placerade bendepositionerna mycket små och många av de
välavgränsade stenkonstruktionerna på de två gravfältslokalerna
är helt utan återfunnet benmaterial. Hur kan detta förstås?
Lika men olika? Variation i fragmentering
Gravarkeologi har genom åren sökt och presenterat en mängd
olika förklaringar till variation i lämningar från begravnings
ritualer – social differentiering, religiösa skäl, skillnader i rituell
kompetens och de anhörigas agendor är några exempel (se t ex
Østigård [2006] och Wehlin [2013] för översikter). På senare
tid har mycket uppmärksamhet ägnats åt kroppens materialitet
och individ
begreppet. Det har betonats att den moderna idén
om individen inte kan tas för given i förhistoriska sammanhang.
Joanna Brück har föreslagit möjligheten att konceptet divid – en
relationellt konstituerad identitet som inte är begränsad till den
fysiska kroppen – kan vara en möjlig förklaring till de fragmenterade kremeringarna från bronsåldern (Brück 2004, 2006,
se även Goldhahn 2009). Sørensen och Rebay-Salisbury har
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föreslagit en annorlunda attityd till den kremerade kroppen på
de tidiga urnefältslokalerna på kontinenten. Här tycker man sig
se att inneslutningen av kremerade ben, i urnor eller stenkistor
fungerar som en metafor för kroppshöljet, och på så sätt återupprättar individen, den sociala personan, trots fragmenteringen
genom kremering (Sørensen och Rebay-Salisbury 2008a, 2000b).
På gravfältslokalerna vid Rogsta och Påljungshage kan behandlingen av kroppen efter kremering tolkas på flera olika sätt. I flera
fall finns komponenter i bendepositionerna som kan tyda på ett
förhållningssätt till benen som individ; stora benmängder, en hel
urna som ”kroppshölje” och med bronsföremål som personliga
ägodelar. På båda lokalerna var de bendepositioner som återfanns
i intakta urnor bland de största på platsen, och dessa var också
de som mest frekvent innehöll metallföremål, såsom bronsnålar
och ringar. Det tycks vara så att en viss grupp bendepositioner
skiljer sig från mängden. De ger ett intryck av begravningar av
hela, individuella personer, centralt placerade i tydligt avgränsade
sten
konstruktioner tillsammans med personliga tillhörigheter.
Kompletta keramikkärl finns dock endast i anslutning till 21 %
av bendepositionerna vid Rogsta och 11% vid Påljungshage. Med
tanke på att 55 % av alla bendepositioner är mindre än 50 gram,
att många depositioner är placerade acentralt i stenkonstruktionerna, och det faktum att många stenkonstruktioner är tomma, är
det svårt att se bendepositionerna generellt som individer, metaforiskt återskapade efter kremeringen och begravda i individuella
vilorum. En möjlighet är förstås att det finns en underliggande
pars pro toto-ideologi och att alla bendepositioner representerar individer, oavsett hur liten bendepositionen är. En motsatt
möjlig tolkning är att bendepositioner på gravfältslokalen istället
representerar ett kollektiv av förfäder, eller en avindividualiserad
regenerativ substans. Materialet svarar som helhet dessvärre inte
väl mot någon av dessa ytterligheter. Den stora variationen i ben
depositionernas storlek, deras skilda placeringar, central, acentralt
och vid kantkedjorna, samt deras skilda associationer till (respektive avsaknad av) keramikkärl och metallföremål kan sägas bära
mening som inte tydligt kan kopplas till den ena eller den andra
uppfattningen om individens konstitution. Den rumsliga relationen
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mellan bendeposition och stenkonstruktion tycks uttrycka något
annat än ett monument uppfört över en avliden individ. Istället vill
jag i det följande öppna för att detta är en relation som visar att
idén om hur en bendeposition ska hanteras följer en begreppsvärld
som handlar om benens materialitet, dess meningsinnehåll och
dess tillstånd av transformation eller transformerat material.
Gravfältet tur och retur?
Ritualer kring handhavandet av döda har beskrivits som ett drama
i flera akter. I arkeologiska sammanhang diskuteras ofta övergångsritualer i de termer av separation, liminalitet och återintegrering som myntats i Arnold van Genneps klassiska text ([1909]
1977) och vidareutvecklats av Victor Turner (1969). Först kommer
det akuta handhavandet av den avlidnes kropp, och därefter flera
olika steg som måste genomgås innan den dödes transformation
till ett nytt tillstånd är fullbordad och ordningen i den sociala
grupp som dödsfallets kris har rubbat är återställd. När det gäller
bronsålderns brandgravskick har själva kremeringsakten framhållits som den huvudsakliga transformativa ritualen efter ett dödsfall och mycket möda har lagts ner på att identifiera och diskutera
kremeringsplatser (t ex Arcini 2005; Kaliff & Østigård 2013). Vi
kan dock vara säkra på att vi i arkeologiska lämningar endast ser
fragmenterade spår av vissa händelser som ägde rum i samband
med dödsfall och begravningar under förhistorien. Det är fullt
möjligt att tyngdpunkten i en förhistorisk sekvens händelser inom
en passageritual inte legat på det som arkeologiskt är mest synligt
eller mest möjligt att diskutera genom jämförande analogier. Ett
mikro- och handlingsperspektiv på de fragment som återfinns kan
dock vara en väg förbi den homogeniserande och statiska arkeologiska terminologin kring ”gravgömmor” och ”gravfält”. Nedan
presenteras några exempel som indikerar en mer komplex tempo
ralitet än en som stipulerar att individen kremeras - transformeras
och slutligt begravs i ett monument i sten. I dessa exempel utgår jag
ifrån föreställningen om en arkeologisk ”ideal-grav”, vilken vi ju
faktiskt ser några exempel på i materialet; ett cirkulärt avgränsat
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rum, med en tydligt konstruerad plats för de brända benen, en
större bengömma med ett flertal av kroppens benelement representerade, ett keramik- eller hartstätat kärl samt ett eller flera
bronsföremål. De anläggningar jag presenterar nedan har till sin
morfologi förutsättningen att utgöra just sådana ”ideal-gravar”,
men ingår i den kategori där gravgömman saknas eller är kraftigt
reducerad.
A6, Rogsta
Vid Rogsta, i A6 fanns en grop i stenkonstruktionens mitt, och
små mängder ben (175 g) och keramik var utspridda i fyllningen
i detta område. I packningens nedre skikt fanns en koncentration
grova krukskärvor.
A31, Rogsta
I A31 återfanns centralt i anläggningen 16 st krukskärvor från ett
grovt kärl med stor mynningsdiameter och 84 g ben. Här saknades
den undre stenpackningen. Ytterligare skärvor av kärlet återfanns
på separata ställen i anläggningen, den totala mängden keramik
kan dock inte motsvara en större del av det ursprungliga kärlet.
A40, Rogsta
I A40 återfanns under en tillhuggen flat sten i anläggningens mitt
603 g ben och en enda krukskärva, en mynningsbit av grovt gods
från ett kärl med stor diameter, en nål av brons samt ett brons
fragment. Benen bestämdes vid analys tillhörandes två individer,
företrädelsevis ett barn, med ett mindre inslag av ben från en
vuxen person. En knacksten återfanns i anläggningens utkant.
A634, Påljungshage
I A634 hade en grop grävts i mitten av stenkonstruktionen. Ben
återfanns spridda på flera ställen kring gropen (346 g), även en
keramikskärva, en bennål och en bronsring återfanns. En andra
bendeposition (8 g) återfanns ytligt, några centimeter ner i fyllningen, i stenkonstruktionens södra del.
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A1295, Påljungshage
I A1295 återfanns inga ben alls, trots att stenkonstruktionen
morfologiskt (inre stencirkel och locksten) indikerade den som ett
välavgränsat rum för en större mängd ben. Allt som återfanns var
några bitar harts och ett fragment av en bronstråd.
Ovan har nämnts hur keramiken tycks ha behandlats analogt med
benen, ibland ses hela kärl, ibland endast någon skärva. Vid en
studie av keramiken vid Rogsta i SHM:s magasin kunde iakttagelsen göras att flera olika godstyper fanns representerade i materialet. Det gods som fanns i exemplen ovan - A6, A31 och A40 - är
dock mycket likartat godset i de kompletta kärlen där de största
benmängderna fanns, och dessutom härstammar skärvorna från
större kärl med en mynningsdiameter om ca 20 centimeter. Dessa
krossade kärl, tillsammans med avsaknaden av ben och de dokumenterade spåren av ingrepp i stenkonstruktionerna gör att jag ser
detta som kvarlämnade rester efter de (ur vårt perspektiv) ideala
gravarna. De små benmängderna som återfinns på olika sätt i
olika konstruktioner kan ses som ett material som genomgått flera
steg efter kremeringen. De många fynden av keramikskärvor (och
vid Påljungshage också harts från träkärl) som återfanns både centralt, acentralt, invid kantkedjor och i fyllningen på båda gravfälts
lokalerna kan också de ses i detta ljus – som möjliga återkomster.
Det tycks vara så att hanterandet av kremerade ben var utspritt
i tid, med flera separata händelser där man byggde i sten, deponerade, återvände, hämtade och återbegravde ben. Knape (1997)
och Thedéen (2004) har föreslagit att det kan ha varit önskvärt
att ha tillgång till benen långt efter begravningen, möjligen för att
offra mat och dryck till förfäderna eller hantera benen i ceremonier. Stenkonstruktionen i sig har utgjort en betydelsefull plats, att
återkomma till av olika skäl, och återkomster kan ha att göra med
depositioner av ben och andra handlingar. En liknande tanke har
framförts av Kaliff (1997:68) som föreslår att det ur ett begrepps
kritiskt perspektiv är lika korrekt att kalla en stenkonstruktion ett
altare som en grav. Istället för att föreslå en annan tolkande term
vill jag utveckla resonemanget om temporalitet vidare. Jag föreslår
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att det för oss till synes olikartade hanterandet av de kremerade
benen vid Rogsta och Påljungshage visar oss spår av flera av de
steg i passageritualerna som syftar till en avslutad transformering av den döde, och att skillnaderna vi ser har att göra med
meningsinnehållet i de brända benens materialitet. Denna materialitet menar jag är avhängig benens status i en transformation som
sträcker sig förbi och bortom kremeringsögonblicket.
Bronsålderns döda - för de levande - bortom kremeringen
Variationen i de materiella lämningar som finns att återfinna på
gravfältslokaler från bronsåldern visar att det inte fanns ett enda
sätt att behandla kremerade kroppar, och inte heller något uniformt sätt att bygga stenkonstruktioner. Olika slags mer eller
mindre tydligt avgränsade rum skapades i sten, och benen som
deponerades relaterade till dessa rum på olika sätt. De små benmängderna, vilka har separerats från majoriteten av ”sin” kropp
och inte tycks representera en individ (deponerade med skärvor av
keramik och utan personliga föremål) verkar också vara sekundära i relation till stenkonstruktionerna; placerade acentralt och
vid kantkedjor i de välavgränsade rummen, eller utspridda, likt
trasig keramik i de mer otydliga stensättningarna utan tydliga
kantkedjor. I kontrast till dessa är de stora bendepositionerna,
vilka är få till antalet, placerade centralt i de inhägnade rummen,
i kompletta keramikkärl och med personliga tillhörigheter. Gravfältslokalerna tycks inte följa den logik som ofta förutsätts, i analogi med dagens kyrkogårdar; att ett monument uppförs då behov
uppstår, vartefter dödsfall inträffar. Det finns många lager av händelser i en komplex temporalitet på dessa platser, och begreppet
kultplats som föreslagits av Kaliff kan mycket väl vara en bättre
beteckning än gravfält. Det måste dock också diskuteras vad de
olika handlingarna representerar.
Keramik är uppenbarligen ett material med stor betydelse i
samband med hanterandet av de brända benen. Ett sätt att se på
keramikens roll, utöver som generell symbol för hushållet och/eller
jordbruksproduktionen (t ex Carlsson 2001) är att ta fasta på vad
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keramiken faktiskt tillverkats för och använts till. Thomas Eriksson har visat att den typ av keramikkärl som förekommer i exemplen ovan inte i nämnvärd grad har använts som kokkärl, utan
i hög grad som berednings- eller fermenteringskärl. (Eriksson T.
2009:161-168, se även Eriksson G. 1991) Fermentering är som
bekant en process som förvandlar en obeständig substans till
något beständigt och livgivande. I detta ljus kan vi också se på
hanterandet av kremerade ben i keramikkärl på gravfältslokaler.
En förklaring som tar i beaktande diskrepanserna, avsaknaden av
mönster, undantag från vagt skönjbara regler och den till synes
omvända temporaliteten i vissa anläggningar är att placerandet
av större benmängder i urnor i en stenkonstruktion bara är en
del i den transformationsprocess som den döde går igenom. Jag
föreslår att transformeringen inte är avslutad när kremeringsbålet
brunnit ut och allt som finns kvar är brända ben. Vi kan se de välavgränsade cirkulära rummen med sina kantkedjor och stora benmängder, inte som gravar, men som noder för transformation, där
benen placeras för en tid. Beroende på flera olika möjliga faktorer
(individens identitet, personliga relationer, dödsorsak, eller andra)
kan benen så efter en tid förflyttas. Endast en liten portion av den
då fullt transformerade ”ordentligt döda” avindividualiserade
substansen kan då lämnas kvar på gravfältslokalen, tillsammans
med delar av det kärl i vilket transformationsprocessen ägde
rum. Den största delen av de brända benen och de personliga till
hörigheterna kan ha tagits åter till de levandes värld för att användas i olika syften, eller deponerats på olika platser i landskapet.
De små benmängderna som återfinns i acentrala positioner eller
intill kantkedjor och inte med lätthet kan ses som ”individer” kan
istället representera aktiviteter som inte har med begravningar att
göra – ett användande av ben istället för begravning av ben.
Tydlig gravgömma saknas?
Arkeologiska tolkningar av de fragmenterade lämningar efter det
förflutnas handlingar som återstår efter millennier i jorden består,
på sin mest basala nivå, i olika grader av igenkännande eller förvåning. Vi antar att ett keramikkärl är en behållare för en eller
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annan substans, vi förutsätter att rester av en huskonstruktion
varit ett skydd för väder och vind, vi ser omedelbart en pärla som
ett smycke. På samma sätt förundras vi, trots kunskap om många
vitt väsensskilda sätt att leva idag såväl som i forntiden, över lämningar som inte på ett självklart sätt kan översättas till vårt sätt
att beskriva världen med rimliga och förståeliga begrepp. Brons
ålderns kremeringar är igenkännbara för oss som likbegängelsesätt,
men där slutar igenkännligheten. Den tolkning som har presenterats i denna artikel, där stenkonstruktioner från yngre brons
ålder ses som noder för transformation av benens materialitet, har
kanske en långsökt svag likhet med dagens 25-åriga hyreskontrakt
på gravplatser. I allt övrigt är dagens kremeringar, fridfulla kyrkogårdar och syn på död och begravning något fullkomligt olikt den
bronsålder som studeras.
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