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ABSTRACT 
 

 

This dissertation investigates how a symmetrical approach to archaeology can be applied to identify 

the properties and effects of the non-living, abiotic materials. And to reconfigure the relationship 

between humans and non-human objects, bridging the divide between what has been termed ‘cultural’ 

and ‘natural’ and thus placed in different ontological realms. This is examined by studying the 

practices surrounding “boulder graves”, from the Late Bronze Age - Early Iron Age (approx. 1000 – 

0 BC) in Kättsta, Ärentuna parish in Uppland, Sweden. The boulders tend to be studied from an 

anthropocentric point of view, in which they are seen primarily as passive objects, interpreted only 

for what they represent. The objective of this research, however, is to gain new insights into the 

agency of boulders, and how they contributed to the practices carried out adjacent to them. The 

dissertation is based on a case study where a thematic analysis is performed, focusing on the 

properties and characteristics of boulders, their affordances, the distribution of finds and their 

interrelations, and the effects their relations generated. The results show that the boulders themselves 

contributed in human-stone relations and were vital in the formation of the grave-like features they 

became part of. It is argued that a symmetrical, non-anthropocentric approach to these features will 

broaden our view on materialities in the past, affording ontological as well as ecological implications.   

 

 

 
Keywords: New-materialism, Symmetrical archaeology, Materiality, Late Bronze-Age, Early Iron-Age, Boulders, Stone, 

Fire-cracked stones, Non-anthropocentrism, Non-representationalism, Boulder graves, Uppland, Kättsta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Omslagsbild: Blockanläggning A20445 i Kättsta, Ärentuna sn, Uppland, med skärvstenspackning framrensad. Fotograferad ovanifrån 
av Ola Korpås, Upplandsmuseet (digitaltmuseum). Bilden är beskuren av författaren.  
Cover: Boulder feature A20445 in Kättsta, Ärentuna parish, Uppland, with stone packing of fire-cracked stones exposed during 
excavation. 
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INLEDNING  
 

 

Under det senaste decenniet har nya teoretiska perspektiv med fokus på materialiteter på allvar 

börjat anammas. Inte enbart inom arkeologin, utan i flera vetenskapliga discipliner, där det ofta 

beskrivs som en materiell vändning, ting-teori eller nymaterialism. Denna vändning rymmer 

flera aspekter och kan vid första anblick uppfattas som något splittrad med inriktningar som 

objekt-orienterad ontologi (t.ex. Harman 2009, Bryant 2011), uttalat symmetriska och 

relationella perspektiv (t.ex. Latour 1993, 2005) och post-humanism (t.ex. Haraway 1991, 2003, 

Barad 2003). Det är inte heller ett sammanhållet fält utan innefattar teoretiker från vitt skilda 

håll, som t.ex. sociologi, ekonomi, antropologi, teoretisk fysik och filosofi. Samtliga perspektiv 

delar dock synen på objekt som potentiellt agentiva med fokus på vad de gör i sina relationer 

med andra ting, människor och icke-mänskliga djur. En viktig aspekt är de ontologiska 

premisser som tillvägagångssättet medför, där ting, människor, djur och hela landskap, står i 

mer eller mindre symmetriska relationer till varandra, och således behandlas på lika villkor. 

Tingen kan påverka, mer än som symboler och representationer för oss. Nymaterialismen tar 

sin utgångspunkt i en realism där verkligheten existerar utanför det mänskliga medvetandet 

(t.ex. Latour 1993, Barad 2003, DeLanda 2012). Det innebär ett brott med strukturalistiska 

dualismer som medvetande:material, men också att det mänskliga:icke-mänskliga, 

subjekt:objekt och natur:kultur inte nödvändigtvis kan betraktas som ontologiskt skilda från 

varandra. Upplösningen av dessa klassiska dikotomier har öppnat nya sätt att studera sociala 

fenomen i förhistorien.  

Inom arkeologin har vändningen omfamnats för sitt fokus på det materiella som en 

huvudingrediens för arkeologisk verksamhet, och omfördelningen av agens från en exklusivt 

mänsklig egenskap till ett intra-aktivt relationellt förfarande. Den symmetriska aspekten 

utmanar det mänskliga företrädet och värdesätter samtliga material och materialiteter i 

arkeologiska sammanhang. Något som står i relativt stark kontrast mot den post-processuella 

och tolkande arkeologins fokus på människan som det ytterst centrala. Den materiella kulturen 

innehöll en mening, vilken mötte människan i form av representationer och kunde förstås 

genom att tolka dess symboliska innebörd. Ett nymaterialistiskt perspektiv utmanar hela idén 

om en värld som möter människan enbart i form av representationer. Det materiella gör också 

saker i relationer med varandra, oberoende av människans medvetande. Weichselistidens 

utbredning, vinden, regnet och kastanjer som faller från träd, samtliga relationella händelser har 

även sociala implikationer. Detta öppnar också upp möjligheten att undersöka övriga 

materialiteter än enbart den materiella kultur som arkeologin lätt tar för givet. En upplösning 

av natur:kultur-dikotomin ger oss tillträde till den värld som så länge passiviserats.  

Få arkeologer har dock provat en symmetrisk metodologi på den till synes obehandlade och 

livlösa bakgrunden som människan ständigt samverkar med, hennes omgivande miljö. Den 

styvmoderliga behandlingen av ”naturliga” material inom arkeologin är direkt sammankopplad 

med synen på materiell kultur och människan bakom den som disciplinens huvudfokus. Vilken, 

paradoxalt nog, samtidigt är ett resultat av det dikotoma förhållandet mellan ”natur” och ”kultur” 

(jfr figur 1). Det är därför av vikt att prova om ett symmetriskt förhållningssätt kan bredda 

kunskapen kring relationerna mellan det konglomerat av objekt som vi möter arkeologiskt. I 

uppsatsen görs detta genom att titta på ett mycket svagt behandlat och ofta uteblivet källmaterial 

– det abiotiska, icke-levande materialet i form av stenblock. Specifikt i form av de anläggningar 

vid block som allt oftare uppmärksammas vid arkeologiska undersökningar av gravfältslika 

lokaler ifrån yngre bronsålder – äldre järnålder i östra Mellansverige (t.ex. Appelgren & Nilsson 

2000a, 2000b, 2007, Eklund 2005, Gustafson et al. 2005, Larsson 2014, Seiler 2004, m.fl.). 

Under bronsålderns yngre period i östra Mellansverige, tycks gravskicket till stor del ha 

förändrats, bl.a. då brandgravsskicket gör sig gällande på allvar. Generellt sker också ett skifte 
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i gravskicket från rösen på kullar och bergstoppar till begravningar i sluttningar och på 

moränbundna impediment. De senaste 10-15 åren har dessa relativt fyndtomma och till synes 

ostrukturerade lokaler ifrån yngsta bronsålder – äldsta järnålder allt mer uppmärksammats (t.ex. 

Appelgren & Nilsson 2007, Feldt 2005, Karlenby 2011, Röst 2014, 2015). Diskussionen har 

främst kretsat kring övergripande tolkningar av sociala samhällsstrukturer (Feldt, 2005) och 

kosmologiska aspekter av lokalerna som kultplatser (t.ex. Kaliff 1999, Andersson 2010, 

Karlenby 2011). En fornlämningskategori som i och med uppmärksammandet av lokalerna har 

aktualiserats är den s.k. blockgraven. Den förekommer i många variationer men innehåller alltid 

minst ett stenblock, ofta markfast.   

I de fall som anläggningstypen behandlats har fokus dock primärt legat på gravfälten som 

helhet (Feldt 2005), det inre gravskicket och dess relationer (Röst 2014) eller frånvaron av fynd 

(t.ex. Appelgren & Nilsson 2007), varför blocken till stor del hamnat ur fokus och inte 

behandlats explicit. Fyndbeståndet är ofta mycket litet, vid första anblicken homogent, och på 

grund av den så kallade "Hallstattplatån", saknas ofta exakta 14C-dateringar under en del av 

perioden (ca 800-400 f.Kr.) varför också övergången mellan yngre bronsålder - äldre järnålder 

framstår som relativt diffus. 

Det mest uppenbara materialet i anläggningarna, själva blocken, har utelämnats ur 

diskussionen och generaliserande tolkningsmodeller utgör grunden för vår syn på perioden. Jag 

ämnar därför att studera blockens roller i de handlingar som utförts i anslutning till dem, med 

ett perspektiv som fokuserar på stenblocken och deras del i processerna de var involverade i. 

Dessa till synes oförändrade ”naturliga” objekt uppvisar en stor variation egenskaper med 

potentiell möjlighet att själva bidra. I sin position som ett objekt bland övriga i samlingen av 

relationer, är stenen särskilt intressant att studera baserat på ontologiska premisser där vi 

omfamnar de olika uttryck och handlingar som konstituerar dessa anläggningar. För att bättre 

förstå blockens roll och relationer till andra aktörer bör därför blocken studeras symmetriskt, 

på likvärdiga premisser som andra material och materialiteter. 

 

 
 
Figur 1. ”Erratic Boulder” av Jessica Ramm som arbetar med att utmana natur:kultur-dikotomin genom det icke-levandes 
materialitet i sin konst. © Jessicaramm.com 
Figure 1. ”Erratic Boulder” by Jessica Ramm, challenging the nature:culture-dichotomy by working with the materiality of 
the non-living in her art. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

 

Uppsatsens syfte är tvådelat. Det övergripande syftet är att undersöka hur en symmetriskt 

tillämpad arkeologi kan bidra med ökad kunskap kring praktiker där ”naturliga” objekt ingår. 

Primärt görs detta utifrån fornlämningstypen ”blockgrav”.  

Delsyftet är att undersöka vilka roller blocken själva hade, vad de gjorde, samt hur de 

införlivats i de praktiker som ägde rum i anslutning till dem (under sen bronsålder - äldre 

järnåldern ca 1000-0 f. Kr.), med utgångspunkt i en fallstudie av blockanläggningar ifrån en 

lokal i Kättsta, Ärentuna socken, Uppland. 

 

 

 

Frågeställningar: 

 

För att nå uppsatsens syften kommer nedanstående frågeställningar behandlas: 

 

o Vilka egenskaper har blocken i anläggningarna? 

- Blockens kvaliteter, vad kan de erbjuda, tillåta och motverka 

 

o Hur ser relationerna mellan blocken och andra objekt i anläggningarna ut? 

- De totala fyndsammansättningarna och hur de relaterar till varandra 

 

o Vilka processer kan spåras i anslutning till blockanläggningarna? 

- Effekterna som relationerna och dess sammanlagda egenskaper ger upphov till  

 

o Hur har blocken i anläggningarna införlivats i olika praktiker, mot bakgrund av de 

processer vi kan spåra intill dem?  

- Handlingarna som utförts invid blocken och hur de förändrats över tid 
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MATERIAL OCH METOD 
 

 

Material 

 

Materialet består främst av data ifrån den arkeologiska undersökningen av ett gravfält i Kättsta, 

Ärentuna socken, Uppland (Gustafson et al. 2005). Gravfältet i Kättsta utgör norra delen av ett 

stort fornlämningskomplex som undersöktes under 2002 och 2003 av Upplandsmuseet inom 

ramen för dragningen av väg E4 norrut. Söder om gravfältet undersöktes också en stor yta med 

främst boplatslämningar med en lång kontinuitet, primärt ifrån vikingatid. Gravfältet låg i ett 

skogsparti på en blockrik och moränbunden höjdrygg, ca 37-27 m.ö.h, som sluttade mot söder. 

109 gravar upptäcktes och undersöktes varav 80 av dessa bedömdes som blockgravar. Utöver 

gravarna påträffades också flera härdar, stolphål, sotlager och vad som tolkats som en bålplats. 

Dateringarna visar att lokalen använts över en period om 1100-1500 år. Med klar tyngdpunkt i 

övergången mellan yngre bronsålder – äldsta järnålder.  

Då uppsatsen primärt syftar till att undersöka praktiker vid block är dessa 80 undersökta 

blockanläggningar fokus för studien. Allt material hämtas från den arkeologiska rapporten, 

fotografier (Digitalt Museum) och GIS-data ifrån undersökningen.  

Valet av material inleddes med en process där flertalet undersökta och avrapporterade 

gravfält i östra Mellansverige med gravtypen blockgrav, sidoblocksgrav, mittblocksgrav eller 

grav markerad av block behandlades översiktligt utifrån kriterier som datering, storlek, fynd 

och olika konstruktionsdetaljer. Det renderade i en tabell med 8 lokaler och sammanlagt 136 

anläggningar (Appendix 1.) där Kättsta var utmärkande. Inte bara i antalet anläggningar, utan i 

antal fynd, dateringar och framförallt information i anläggningsbeskrivningarna. Trots den 

relativt stora variationen i gravtypen och att flera anläggningar på andra lokaler var 

"fyndtomma", är de 80 anläggningarna från Kättsta likvärdiga övriga anläggningar såväl i 

dateringar och fyndsammansättning som i anläggningens arkitektur och väl lämpade att 

bearbeta utifrån frågeställningarna ovan. 

Kättsta som lokal är också väl lämpad att arbeta med då rapporten innehåller mycket 

detaljrika anläggningsbeskrivningar. Något som är vitalt för att kunna besvara uppsatsens 

frågeställningar. Detta är också den största källkritiska aspekten i materialvalet. Då studien är 

beroroende av information som i vissa fall kan ha dokumenterats av en slump och i andra fall 

utelämnats p.g.a. begränsningar i den fältarkeologiska processen, så som färg på stenar, storlek 

på block eller mängd skärvsten i en anläggning, blir också de kriterier för analys som ställs upp 

begränsade. 

 

 

 

Metod 

 

I linje med uppsatsens huvudsyfte kommer ett symmetriskt, nymaterialistiskt perspektiv 

appliceras på materialet från en fallstudie, där en tematisk analys utförs. Initialt för att upptäcka 

mönster som sedan kan analyseras ytterligare baserat på forskningsfrågorna. Detta görs genom 

närstudier av materialet för att observera blockens egenskaper, deras relationer med övriga 

objekt och effekterna som detta genererat vilket sedan ligger till grund för en kritisk diskussion 

kring praktikerna vid block. 

I ett första steg gjordes en systematisk genomgång av lokaler där den undersökta 

fornlämningstypen (blockgrav i någon form, se kap. 2.2.) är representerad. Lokalerna 

inhämtades från arkeologiska rapporter. Samtliga anläggningar (136 st.) kvantifierades och 

sorterades i en tabell efter den karakteristika som fanns beskriven i rapporten från respektive 
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undersökning (Appendix 1). Utifrån detta valdes lokalen i Kättsta där 

anläggningsbeskrivningarna ligger till grund för de analyser som ska utföras. Det främsta 

materialet hämtas således direkt ifrån rapporten (Gustafson et al. 2005) men också ifrån GIS-

data som tillhandahållits av Upplandsmuseet och fotografier ifrån undersökningen. Samtliga 

bilder har knutits till respektive anläggning för att användas i konceptualiseringen av blockens 

karakteristika. GIS kommer primärt användas som ett analytiskt redskap för att observera 

anläggningarnas inbördes relationer och för att visualisera resultat.  

 

I grupperingen kommer koncept som egenskaper och kvaliteter, effekter samt relationer att be-

handlas. Grupperingen i kategorier görs enligt följande princip: 

o Egenskaper inbegriper objektens karakteristika och behandlas som affordances – vad 

de erbjuder, men också t.ex. vad de tillåter och motverkar. Blockens egenskaper kan inte 

förstås solitärt utan är intimt förknippat med effekten av de relationer som blocken själva 

utgörs av. 

 

o Relationer används för att beskriva hur olika objekt i ett givet sammanhang relaterar till 

varandra. Vilka objekt som ingår i en anläggning och hur interrelationer ser ut. 

 

o Effekter är resultaten av relationerna och baseras på samlingen av objektens olika 

egenskaper. Begreppet används för att beskriva vad relationerna lett till och kan svara 

på vilka praktiker blocken varit involverade i. 

 

Resultaten av analyserna ovan utgör grunden för en kritisk diskussion om praktikerna vid dessa 

anläggningar och blockens roll i dessa praktiker. Det kommer också göras en utvärdering kring 

vad ett symmetriskt perspektiv inom arkeologi innebär, vad det kan tillföra och hur det kan 

användas för att besvara nya frågor. 
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1. NYMATERIALISM OCH ETT SYMMETRISKT PERSPEKTIV 
 

 

Som nämndes i inledningen är nymaterialism, eller neo-materialism, ett begrepp som ofta 

används inom vad som brukar kallas "den materiella vändningen", vilket i första hand är ett 

förnyat fokus på det materiella. Det är en del i en bred vändning inom såväl human- och 

socialvetenskaperna som inom vissa naturvetenskaper och den filosofiska diskussionen överlag. 

Vändpunkten inträffade i en kritik mot vad som ansågs vara en passivisering av materialet självt, 

dess egenskaper och vad det materiella gör. Det är en vändning från idén om att den yttre 

världen måste nå människan som representationer, vilket framhålls inom idealistiska 

teoribildningar, som poststrukturalismen och socialkonstruktivismen, där det mänskliga 

medvetandet ofta ses som primärt i vad som utgör verkligheten (Dolphijn & Van der Tuin 

2012:86f, Barad 2003, Latour 1993:5, jfr Hicks 2010:75ff). Kritiken riktas alltså mot en 

antropocentrism, där människan per automatik står i centrum, och mot de språkligt skapade 

dualismer, som natur:kultur, kropp:tanke och material:medvetande, som länge varit 

förhärskande inom olika former av strukturalism.  

Inom arkeologin kom nymaterialismen tidigt som kritik mot de lingvistiska metoder för att 

läsa och tolka materiell kultur, som ofta förespråkas inom den post-processuella arkeologin. 

Syftet med att studera materiell kultur var att nå personen bakom den, och tanken var att 

människans symboliska och ideologiska handlingar kan avkodas och läsas från föremålen. 

Materiell kultur sågs som en analogi till text (t.ex. Hodder 1992, Hodder & Hudson 2003). 

Denna passiva syn på det materiella tar inte hänsyn till vad föremålen själva gör. Istället 

förespråkas ett icke-antropocentriskt förhållningssätt där tingen inte reduceras till enbart en 

representation eller mening för människan. De är mer än ting-för-oss (Olsen, Shanks, Webmoor 

& Witmore 2012:13). 

Definitionen av vad denna nya materialitet innebär har preciserats över tiden. Men grundar 

sig bl.a. i ett erkännande av en materiell och icke-mänsklig agens (t.ex. Gell 1998, jfr Gosden 

2005) och en betoning på nätverk, meshworks eller entanglements där relationer/möten mellan 

objekt kan ske och en agens kan uppkomma (t.ex. Latour 1993 & 2005, Ingold 2007, Hodder 

2012, Watts 2013). Materialitetsstudier kan delvis omfatta olika epistemologiska ansatser, men 

delar en gemensamhet i strävan att förstå de materiella kopplingarna mellan det icke-mänskliga 

och mänskliga. Framförallt omfattar det en ontologisk förändring från en idealistisk 

socialkonstruktivism och lingvistiskt strukturalism till en icke-antropocentrisk posthumanism 

och realism. 

En symmetrisk hållning är per definition icke-antropocentrisk, i det att den nyanserar och 

uppmärksammar människans självcentrerade syn på en värdslig särställning. Den försöker 

konfigurera de viktigaste ingredienserna, grundläggande för arkeologin, "it excavates beneath 

the duality of humans and things and traces out a different path" (Webmoor 2007:569). Både 

den som observerar och den/det observerade tillhör samma värld, objekt och subjekt på lika 

villkor, vilket ger alla entiteter, kor, bönder, säd och stensträngar, tillträde till samma 

ontologiska sfär. Den kan inte baseras, eller förenklat beskrivas, utifrån dualismer. Samtidigt 

finns förstås väldigt stora olikheter bland olika entiteter vilka också ”existerar” på olika vis. 

Regn, skafthålsyxor och vildsvin har olika uttryck och existenser och bör därför behandlas 

precis just så, men med samma respekt för dess olikheter. Utgångspunkten är att det mänskliga 

och icke-mänskliga bedöms på lika villkor, men inte nödvändigtvis i fullständig jämvikt. En 

symmetrisk arkeologi ser till hur människan, i relation till och intrasslad i det materiella, lever 

med världen snarare än i världen (Witmore 2007: 559). Detta öppnar i sin tur också upp en 

ekologisk dimension till arkeologin. 

Den materiella vändningen, som utmanar det mänskliga företrädet, kan tyckas anti-human. 

Kritiker har också hävdat att det kan minska behovet för studier av etiska frågor; marginalisera 
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diskussioner om social ojämlikhet och t.ex. genusfrågor (jfr Källén 2012). Det är visserligen 

sant att förespråkare för nymaterialismer kan se material och deras relationer som icke-etiska, 

då etos är en mänsklig idé (jfr t.ex. Van Vliet 2015:12). Samtidigt kanske vårt etiska ansvar ska 

sträcka sig utanför enbart mellanmänskliga relationer (jfr Introna 2014). Ett icke-

antropocentriskt perspektiv kan t.ex. öka medvetenheten inom miljö- och hållbarhetsfrågor 

(Fredengren 2015). Ojämlikhet och orättvisor behöver inte förnekas. Tvärtom. Ting är en stor 

del i de konfigurationer av sammansättningar där ojämlikhet uppstår, existerar och upprätthålls 

(Witmore 2014:242). En vändning till ting innebär heller inte ett ointresse för människor. Men 

det innebär en förändring av fokus från människor som det allmänt huvudsakliga målet. Ett 

samhälle består också av icke-mänskliga djur och andra ting, varför ett symmetriskt perspektiv 

kan ses som en demokratisering av tingen (Latour 1993, jfr Bryant 2011).  
 

Nedan görs en genomgång av de mest relevanta begreppen inom nymaterialistisk teoribildning. 

Det är långt ifrån en komplett sammanställning och floran av de olika inriktningarna inom 

perspektivet är varierande. Från agential-realism (Barad 2003), ANT (Latour 1993, 2005), 

Objekt-orienterade ontologier (ex Harman 2009, Bryant 2011), DeLandas Assemblage-teori 

(2006) och Donna Haraways posthumanistiska Cyborg-feminism (1991, 2003) till vad som 

utkristalliserats som den materiella vändningen inom arkeologi med ett fokus på symmetrier 

(ex Webmoor 2007, Witmore 2007, 2014, Olsen, Shanks, Webmoor & Witmore 2012, Olsen & 

Witmore 2015), relationer (ex Fowler 2013, Watts 2013) och ontologi (ex Alberti et al. 2012, 

Alberti, Jones & Pollard 2013). Gemensamt för samtliga finns utgångspunkter i begrepp som 

material och materialitet, agens, relationer, egenskaper och effekter, natur:kultur-dikotomin 

och ontologi, varför dessa begrepp behandlas mer explicit. 

 

 

 

1.1 Materialitet, material och materiell kultur  

 

Materiell kultur är ett välkänt och välanvänt begrepp inom arkeologin. Centralt för arkeologisk 

verksamhet överlag och innefattar de fysiska spår som efterlämnats av människan. Begreppet 

inkluderar de materiella lämningar som på något vis avsatts av medvetna såväl som icke 

medvetna handlingar. Ofta som en artefakt, ’konstgjort föremål’ (SAOL), ett föremål som 

människan fabricerat. Men även ekofakter, t.ex. kol från en eldstad, ben, fiskfjäll eller 

ostronskal som inte skapats av människan men indikerar hennes närvaro och aktivitet kan 

inbegripas. 

Till skillnad från det rent materiella, dvs. det fysiskt greppbara, där hela landskap, vatten, 

kroppar och annat konstituerat av materia även inryms, gör ordet ”kultur” i begreppet anspråk 

på att enbart gälla det direkt eller indirekt mänskligt avsatta. Ett fokus på människan som den 

verkande kraften bakom all handling förenar egentligen samtliga traditionella arkeologier. Men 

det passiviserar ofta också det materiella, placerar det sekundärt till människan, trots hennes 

egna materiella existens och materialitet.  

Materialitet är ett begrepp som istället rymmer ett större spektra än att enbart vara någonting 

materiellt. Materiell kultur har alltid en materialitet, men det motsatta förfarandet är långt ifrån 

lika givet. Det är mer än studier av ett material eller den mening som kan utläsas ur ett föremål. 

Istället ligger fokus på vad det gör och vilka effekter det har. Inte bara för människan, utan i 

relationen mellan mänskliga och icke-mänskliga entiteter och andra objekt. Det är alltså inte 

synonymer för samma sak, även om detta i flera fall missförståtts och kanske även missbrukats 

i försök att inkorporera begreppet inom traditionellt kontextuella och hermeneutiskt tolkande 

arkeologier (jfr Fahlander 2008).  
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Det har dock lyfts röster mot bruket av materialitet som något ogenomträngligt abstrakt och 

ett diffust försök att kringgå en underliggande antropocentrism, där materialitet enbart kan 

förstås i ett objekts relation till människan (Ingold 2007 & 2012, jfr Knappet 2014). Istället 

föreslås ett fokus på material och hur materialens egenskaper aktivt deltar i interaktionen 

mellan olika objekt och entiteter (Ingold 2007). För att göra det måste man ”följa materialen” 

(ibid, Latour 2005, jfr Edgeworth 2012). Uppskatta dem som ”effektiva, meningsfulla och 

affektiva i sin egen rätt” (Alberti & Jones 2013:24).  

Det kan tyckas trivialt vilken benämning som används. Men för att förstå det sociala är det 

kritiskt vilka konnotationer begreppet ger. Centralt för samtliga nymaterialistiska 

teoribildningar ligger förståelsen för det materiellas delaktighet i sociala relationer vilket också 

har ontologiska implikationer. Det är mer än enbart ett modeord á la ”add materialities and stir” 

(Fahlander 2016:114). Detta förfarande skiljer sig radikalt ifrån den tolkande och kontextuella 

arkeologin där tingen, primärt i formen av materiell kultur, istället ses som enkom 

meningsbärande, bärande på en mening som ”skrivits in” av en agerande människa. Tinget i sig 

blir således enbart en representation, en behållare fylld av människors mening i formen av 

symbolik. Något som materialiserats ur ett mänskligt socialt ursprung (Knappet 2014:4702). 

Det sociala kan dock svårligen ses enbart som ett samspel mellan människor. Även andra 

materialiteter och material spelar en betydande roll i sociala formationer. Det symmetriska 

innebär också hur ting både kan finnas till, agera, och påverka varandra oberoende av mänskliga 

relationer. Precis som att människan inte kan ses separerad från tingen, kan tingen i sig inte 

separeras från övriga material och materialiteter: ”Snow, ice, wind, sea and penguins existed 

and interacted in Antarctica prior to being encountered by humans” (Olsen, Shanks, Webmoor 

& Witmore 2012:13).  

 

 

 

1.2 Aktörer och agens 
 

Begreppet agens kan beskrivas som den verkande kraften bakom en effekt eller handling. 

Postprocessuella arkeologer kritiserade, med all rätt, hur människans möjlighet att pådriva 

förändring förbisetts till förmån för funktionella, systemteoretiska förklaringar, baserat på 

generella ekonomiska och ekologiska strukturer. Influerade av bl.a. Giddens och Bourdieu kom 

begreppet agens att inkorporeras som människans aktiva val bakom handlingar (Johnson 

2010:108). Något som också gav möjlighet att studera enskilda individers möjligheter att skapa 

och driva på förändring i förhistorien. Ur ett nymaterialistiskt perspektiv anser man dock att 

människan fått ta allt för stor plats i agensdiskussionen. När det materiella inte längre 

passiviseras utan istället ses som aktivt i sociala processer innebär det att det också kan finnas 

en typ av materiell, icke-mänsklig agens.   

Diskussionen kring det materiellas eventuella agens har pågått länge och tagit olika uttryck. 

Kritiken mot materiell agens kan bestå i att den mänskliga avsikten eller fria viljan för handling 

inte finns hos ting, vilka därför heller inte kan likställas med levande aktörer. Men, fri vilja eller 

mänsklig intention är heller inte självklart för agens hos människor och andra djur (Olsen & 

Witmore 2015:188). En patient med Bradykardi (onormalt långsam hjärtverksamhet) har nog 

inga problem med att tillskriva sin pacemaker en viss inverkan. Att olika material och 

materialiteter har en inverkan på och medverkan i sociala formationer betyder inte att tingen 

har en inneboende handlingskraft, medvetenhet eller intention.  

I Alfred Gells studie av vad konsthantverk gör i kontrast mot vad meningen i dem är, delar 

han upp agensen hos olika objekt till en primär agens, som återfinns hos avsiktligt handlande 

varelser, och sekundär agens, som återfinns hos ting som artefakter och olika hantverk etc. (Gell 

1998:20). Även om Gell inte direkt tillåter annat än människor att agera primärt, utgjorde hans 
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observationer en viktig kritik mot det materiellas uteblivna roll i sociala sammanhang och 

omfördelade agensen från att tillhöra enbart den mänskliga sfären.  

Inom arkeologin har framförallt sociologen, vetenskapsteoretikern och filosofen Bruno 

Latours relationella syn på det materiellas delaktighet i sociala processer använts. Latour 

använder begreppet aktant. En aktant är något (t.ex. en människa, bakterie, ett objekt eller en 

idé) som har kapaciteten att agera. För att räknas som en aktant räcker det med att ha en effekt 

på någonting annat, vare sig vi ser det som en agent med intention eller ej. Latour har flera 

illustrativa exempel på allt från vattenkokare, hammare, TV-kontroller och väggupp, där det 

materiellas effekter gör dem till deltagare i den handling som gestaltas (Latour 2005:71). Det 

betyder alltså inte att dessa ”deltagare” är pådrivande i eller bestämmer handlingen, men de kan 

erbjuda möjligheter, påminna, tillåta eller t.ex. förhindra eventuella handlingar (Latour 

2005:72). Själva handlingen, eller agerandet (eng. ”act”), utförs dock inte av solitära aktanter 

utan i nätverk. Latour förklarar detta utifrån modellen ANT (Actor-Network Theory), där sociala 

relationer, kortfattat kan beskrivas som skapade via länkar mellan aktanter. Dessa länkar utgör 

nätverk av assemblage (se kap. 1.3) i det sociala samspelet och ger således ny agens till 

aktanterna och det som samverkar med dem (Latour 1993, 2005).  

En annan stark röst i diskussionen är antropologen Tim Ingold som har ett mer 

praktikorienterat synsätt på vad agens innebär. Ingold menar att essensen av all agens ligger i 

en nära koppling mellan kroppslig rörelse och perception och agerandet är, mer eller mindre, 

förknippat med en skicklighet/färdighet (Ingold 2008:214). ”Since agency calls for skill, and 

since skill arises through development, it follows that the process of development is a sine qua 

non for the exercise of agency” (Ingold 2008:215). Vidare menar också Ingold att andra 

materiella realiteter, som t.ex. luft, inte kan betraktas som vare sig ting eller entiteter och heller 

ej aktanter eller agenter utan medium, vilka är förutsättningar för interaktionen som sker (Ingold 

2010:132f). Om man hårdrar det är ju dock ”luften”, eller atmosfären, en blandning av flera 

gaser och partiklar av olika slag och alltså en samling av materia i olika former. Nederbörd, 

atmosfärisk friktion och molnbildning är alla exempel på fenomen där ”luften” har en direkt 

inverkan. Den är inte bara en bakgrund där interaktion kan ske, den är själv delaktig i processen. 

Trots Latours och Ingolds olikheter tycks dock båda förenas i att alla objekt har agentiva 

möjligheter och att agens inte finns inneboende i ett ting eller objekt, utan snarare är något som 

uppstår i relationer. 

Så är det verkligen ett problem med begreppet agens? ”Agency must only be solved as a 

problem if we hold on to a particular model of society in which…//…the question of locating 

the actions that generate, and are shaped by, social structure is significant” (Hicks 2010:78). 

Giddens (1984) syn på dialektiken mellan struktur och agens, där mänskliga aktörer skapar 

strukturer vilka reproduceras genom att agera, upprätthåller bara den antropocentrism som 

studier av det materiella försöker gå bortom. Objektens roller kan inte reduceras till varken 

agens eller dess substanser (Witmore & Olsen 2015:191). Den agentiva karaktären hos objekt 

är svår att modellera utifrån en klassisk definition av mänsklig agens. Istället kan objektens 

egenskaper, kvaliteter och hur de artikuleras i interaktion med andra objekt vara mer fruktbar 

att undersöka (Alberti, Jones & Pollard 2013:24). ”Agency is not held, it is not a property of 

persons or things; rather, agency is an enactment, a matter of possibilities for reconfiguring 

entanglements.” (Barad 2012:54). För att förstå effekten av interaktionen mellan olika objekt 

måste vi se till de relationer som de själva ingått i. 
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1.3 Allt är relativt relationellt 

 

Ett ting kan alltså inte reduceras enbart till egenskaper som kan mätas och vägas. Det är också 

betydligt mer än enbart en behållare för mening som kan läsas där ur. Egenskaperna hos material 

blir uppenbara först när de aktualiseras genom specifika relationer objekt emellan. Genom att 

följa spåren mellan dessa relationer, flyttas vårt analytiska fokus till de sätt som olika entiteter 

är sammanflätade på (Watts 2013:1). Det finns olika koncept för hur ett relationellt 

tillvägagångssätt kan beskrivas. Hur begreppen används och vad som konstituerar relationerna 

kan också variera, men ofta används begrepp som nätverk (Latour 1993, 2005), meshworks 

(Ingold 2007, 2011), intra-actions (Barad 2003) eller olika former av assemblage (Fowler 2013, 

Lucas 2012, Normark 2006). Samtliga former är att betrakta som koncept för att beskriva 

samlingar av olika objekt (ting, idéer, material etc.) och deras intrasslade relationer med 

varandra.  

För Bruno Latour är nätverket till viss del centralt, även om det innefattar olika assemblage 

och i sin tur utgör nya assemblage i sig självt (jfr Fowler 2013:30), där nätverket snarast ska 

förstås som en indikator för relationen mellan aktörer (Latour 2005:129). I nätverket samverkar 

aktanter (och aktörer) i relationer som initierar handlingar av olika slag. Dessa relationer kan 

studeras utifrån dess associationer och kopplingar i nätverket (Latour 2005:106). Det är i sina 

relationer som objekt uppstår, de är en effekt av sina relationer med andra entiteter (Law 

2002:92f). 

Tim Ingolds meshworks är mer att betrakta som sammanflätade trådar (dvs. också en typ 

av ”nät”), men där relationerna inte går från punkt till punkt mellan objekt som i nätverk utan 

snarare löper mellan och med rörelserna i samlingen av ”livslinjer” (Ingold 2013:248). Dessa 

livslinjer, stigar eller trådar, löper på i allt som görs - skrift, gång, korgflätning, tillväxt, 

sprickbildningar - och vävs samman till en härva (entanglement) ur vilken nät-verket 

(meshwork) konstitueras (Ingold 2010:81). Ingold differentierar gärna sin syn på relationer från 

Latours och ger flera exempel på hur liknelsen med nätverk är trubbig (se t.ex. Ingold 2007 och 

2013). Latour har dock själv påpekat detta och menar att begreppet inte är perfekt men numera 

vedertaget (2005:129).  

Konceptet assemblage kan förstås som en flytande sammansättning eller ansamling av 

objekt i form av t.ex. säd, människor, arkitektoniska element, silt och andra ting. ”Objects are 

assemblages as much as collections of objects are: each object is an assemblage of properties, 

materials, and forms” (Fowler 2013:23). Men, till skillnad från det post-processuella slagordet 

kontext där sammanhanget ramar in en given mening, är ett assemblage istället aktiv i 

tillkomsten av såväl en eventuell ”mening” som dess effekt (Alberti, Jones & Pollard 2013:28). 

Ett assemblage är inte statiskt. Det utgörs av heterogena element och deras inbördes relationer, 

i flera skalnivåer. Där ingår även arkeologen. Fokus ligger på hur tingen konstitueras av sina 

relationer, vilken effekt de har och vad samlingen av relationer gör (ibid). Assemblage som 

koncept har använts av olika arkeologer och med vissa subtila skillnader (se Van Vliet 2015). 

Gemensamt finns dock en samsyn på en start med tingen, nedifrån och upp med utgångspunkt 

i vad assemblaget gör. Utifrån detta kan sedan relationer spåras. Inte enbart i det slutna 

sammanhanget, då ett assemblage kan sträcka sig utanför gränserna för tid och rum som en 

definierad arkeologisk kontext har (ibid:33f). 

Det är dock viktigt att påpeka att ett objekt inte enbart kan förklaras utifrån, eller reduceras 

till, sina relationer. Alla assemblage behöver inte nödvändigtvis beskrivas utifrån de relationer 

som dem utgörs av. Graham Harman, känd för sin spekulativa realism och objektorienterade 

filosofi, skriver:  

 
”The table is a terminal point of reality, cut off from other parts and wholes; if not, then it is not 

a real assemblage. Hence, the table is actual without being relational. It is actual because it is an 
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individual, singular thing, not some sort of disembodied topological invariant that outstrips all 

specific entities. It is non-relational because its reality is never explainable by its parts…” 

(2008:380). 

 

Ett objekt kan alltså inte reduceras till sina relationer, lika lite som till sin agens eller de 

substanser den utgörs av. Arkeologiskt har vi dock sällan ett isolerat bord eller ett orört 

assemblage att utgå ifrån, där finns istället relationella aspekter. Mellan de objekt som avsatts, 

deponerats och lämnats kvar samt det som samlingen av objekt introduceras för i mötet då de 

påträffas. Ting är kapabla att skapa effekter och agera på andra entiteter, inte enbart på grund 

av deras relationer eller dess intrassling i varandra utan också på grund av deras egna 

egenskaper och kvaliteter (Olsen, Shanks, Webmoor & Witmore 2012:13).  

 

  

 

1.4 Egenskaper och vad objekten erbjuder 

 

För att observera relationer och finna effekterna som ting kan generera och involveras i, behöver 

vi uppmärksamma deras egna egenskaper, vilka i sin tur delvis också är effekter av relationer. 

En blöt träbit kan exempelvis ha en egenskap som len i min hand men är också svårantändlig i 

relation till elden. Material är inte mätbara i termer av en förteckning över inneboende 

egenskaper, dessa är istället närvarande endast när de aktualiseras genom specifika relationer 

(Alberti, Jones & Pollard 2013:26, Fowler 2013:28f), dvs. i möten med andra material. 

Arkeologiskt kan vi också se vilka egenskaper som förlorats i förändringen eller omvandlingen 

av ett objekt. Relationen mellan bränd lera, magring och konceptet av en kruka ger oss 

möjligheten att återskapa en keramikskärvas egenskap att t.ex. förvara vätska i (Fowler 

2013:54). Men vi kan inte reducera krukskärvan till den egenskapen. Egenskaperna hos en 

helhet kan inte reduceras till sina komponenter eftersom egenskaperna i sig är ett resultat av 

sina komponenters kapaciteter (DeLanda 2006:11). Det finns alltså ingen essentiell kvalitet 

eller egenskap i objekt, eller ens i de minsta material. Något även atomfysikern Nils Bohr 

uppmärksammade i sina experiment vid förra sekelskiftet (Barad 2012:62).  

Ett objekts egenskaper kan också definieras utifrån vad de erbjuder. Psykologen James 

Gibsons Affordance-teori har därför influerat många inom materialitetsstudier (se t.ex. 

Hurcombe 2007, Ingold 2000, 2007, Knappet 2010, 2014, Van Oyen 2015). Affordances är de 

möjligheter till handlingar som objekt erbjuder, i relation med omvärlden och de aktörer som 

uppfattar dem (Gibson 1986:127). Gibson såg ett stort problem med synen på perception som 

indirekt, där en person uppfattar något men för att förstå den måste skapa en representation av 

den. För Gibson var hela idén bakom representation inom perception felaktig (Gibson 

1978:231). Gibson utvecklade därför konceptet direkt perception där en agent via ett objekts 

affordances kan uppfatta dess möjligheter utan att kategorisera det som någonting först. ”The 

theory of affordances rescues us from the philosophical muddle of assuming fixed classes of 

objects, each defined by its common features and then given a name” (Gibson 1986:134). 

Gibson menade att perceptionen av ett objekt inte kan reduceras till dess kvaliteter eller 

egenskaper (ibid). Gibsons ekologiska psykologi var för sin tid radikal och har fått mycket kritik 

för att vara alltför naturdeterministisk och helt avskriva associativa aspekter i perceptiva 

relationer mellan objekt (Knappet 2010 och där a.a.). Den relationella aspekten av 

affordancebegreppet och insikten av medvetande:materia som en ofruktbar dikotomi, har dock 

lett till en omarbetad ”post-Gibsoniansk” användning av konceptet (ex Knappet 2004). Gibsons 

ekologiska perspektiv tar fasta på relationerna mellan människor och objekt i en reell verklighet, 

och bryter upp den konventionella dikotomin mellan de naturligt givna och kulturellt 

konstruerade världarna. 
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1.5 Natur-kulturer och en ontologisk vändning 

“An idea opposed to another idea is always the same idea, albeit affected by the negative sign. 

The more you oppose one another, the more you remain in the same framework of thought.”  
(Citat av Michel Serres i Serres & Latour 1995:81)  

 

Den främsta anledningen till varför den geometriska metaforen ”symmetri” används inom 

nymaterialistiska teorier, är för att balansera den asymmetriska relationen mellan de dualismer 

som varit centrala inom (post-)moderna tankegångar (jfr Latour 2005:75). Kategorierna sågs 

som separata p.g.a. skillnader i vad man såg som inneboende kvaliteter eller essenser hos olika 

entiteter och objekt. Baserat på dessa essenser kunde de sedan placeras i olika kategorier 

(Webmoor 2007:570).  Om människan t.ex. innehar intentionalitet och medvetenhet, kan hon 

placeras in i en annan sfär än naturen som saknar denna inneboende kvalitet. ”Discussions of 

agency and meaning are slotted, in this either/or ticking of attributes, under human or society; 

while time, environment or objects, lacking intentionality, are slotted into nature and things.” 

(ibid). Som vi sett ovan är begrepp som agens och vad som utgör ett objekt eller ting inte statiskt. 

Detsamma kan sägas om dess eventuella kvaliteter och hur de också uppstår i relationer.  

Distinktionen är samtidigt ett resultat av absolut determinism i kontrast till idén om en fri-

vilja. Från den universellt naturliga natur som naturvetenskapen studerar till human- och 

socialvetenskapens kulturbegrepp. Båda bygger på en ontologisk distinktion av den ena från 

den andra. En konstruktivistisk syn skulle kunna vara att tanken på naturen är konstruerad av 

kulturella praktiker, att kulturen agerar på en passiv natur. ”… if there is no preexistent nature, 

then it behooves those who advocate such a theory to explain how it is that culture can 

materially produce that from which it is allegedly ontologically distinct, namely nature” (Barad 

2003:824f). Och om kultur istället är en produkt av naturen, hur kan den då vara ontologiskt 

skild därifrån? Bägge utgångspunkterna i paradoxen föregår den andra (Ingold 2000:40f). 

Nature is neither a passive surface awaiting the mark of culture nor the end product of cultural 

performances (Barad 2003:827).  

Det Donna Haraway (2003) kallar natur-kulturer och Bruno Latour (1993) benämner 

kollektiv, är inte nödvändigtvis ett sätt att förena dessa binära motsatser, snarare försök att lösa 

upp dikotomin. Latour menar att tanken på en oberoende och universell natur, utanför oss, inte 

finns. Begreppet kultur är å sin sida bara en artefakt, skapad genom att avlägsna det från naturen 

(Latour 1993:104). Distinktionen har också använts för att urskilja ”icke-moderna” människor, 

något som ibland fortfarande återkommer i studier av såväl förhistoriska som nu levande 

befolkningar, varför upplösningen är nödvändig: ”not only for non-moderns, but for all nature-

cultures – ours included” (González-Ruibal 2009:137, Latour 1993). 

Ett nymaterialistiskt perspektiv utgår inte från en värld uppdelad av språkliga gränser där 

lingvistiska strukturer skulle reflektera en ontologisk verklighet (Barad 2003:802). På flera sätt 

är därför en vändning till material och materialiteter också en ontologisk vändning (se t.ex. 

Alberti et al. 2012, Alberti, Jones & Pollard 2013, Fahlander 2016). Primärt handlar det om att 

inte utgå ifrån en given ontologi, att fokusera på det relationella och transformativa istället för 

essentiellt konstituerade enheter, samt en acceptans för ontologi som något varierat vilket 

öppnar upp för nya möjligheter i studiet av sociala sammanhang.  

“We are not emerging from an obscure past that confused natures and cultures in order to arrive 

at a future in which the two poles will finally separate cleanly… /…We can go on to other things 

- that is, return to the multiple entities that have always passed in a different way” (Latour 

1993:76). 

 

Själva konceptet ontologi bär förstås på tunga konnotationer. Hur är världen beskaffad? Den 

moderna västerländska uppdelningen av världen i olika kategorier är problematisk i studiet av 
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sociala relationer mellan människor och ting, där världsuppfattningen lika gärna kan gå långt 

utanför dessa gränser (Holbraad 2009:431). Det finns förstås en fysisk värld ”där ute”, Ett fokus 

på ontologier försöker inte relativisera bort ”verkligheten” som en social konstruktion likt 

klassisk idealism. Tvärtom. Men för att förstå och undersöka andra, möjliga verkligheter är det 

problematiskt att utgå ifrån ett facit som reducerar uppfattningen av världen till representationer 

av den i form av språkliga strukturer. Att enbart se en ”annorlundahet” (eng. ’alterity’) som en 

kulturell representation av den verkliga verkligheten, där det ”annorlunda” är fel i relation till 

hur världen ”egentligen” är beskaffad, missar hela poängen. Om vi inte förstår ett fenomen som 

skiljer sig från våra sätt att mäta det (t.ex. strukturella koncept), har vi kanske heller inte rätt 

redskap för uppgiften (Holbraad 2010:184). Ett ontologiskt förhållningssätt till annorlundahet 

skiljer sig från konceptet kring kultur då det intressanta inte är att objektet för våra studier är 

fel i relation till hur vi uppfattar världen, utan att det vi uppfattar som fel istället är ett tecken 

på att vi uppnått gränsen för vår konceptuella repertoar (Holbraad 2010:184).  

 

 

 

1.6 Sammanfattning 

 

En vändning till det materiella har alltså direkta ontologiska implikationer i upplösningen av 

flera klassiska dikotomier, som kropp:tanke, material:medvetande, människa:icke-människa 

och natur:kultur. Men också i de frågor vi formulerar till materialet. Ett material som vi inte på 

förutfattade grunder kan förstå enbart som representationer av handlingar utförda av agerande 

människor. Istället för en värld där vetande och agerande subjekt hanterar passiva objekt och 

därav fyller dem med mening, ser vi uppkomsten av egenskaper och effekter baserade på 

relationer mellan alla former av ting och objekt: sand, keramik, sten, djur, människor, 

bergstoppar och enbär.   

Varje objekt, vare sig levande eller icke-levande, djur eller människa, kan betraktas som 

potentiellt agentiva. Oavsett dess eventuella medvetande eller intentionalitet. Så också 

materialen de utgörs av. Det är dock i relationerna som dess egenskaper blir uppenbara. 

Egenskaperna ger objekten möjligheter att agera, utifrån dess effekter och utifrån vad de 

erbjuder andra entiteter. Inget objekt kan dock reduceras till sina egenskaper, då dessa 

konstitueras av komponenternas relationer. Allt är relativt relationellt. 

Med det sagt är dock allt inte relativt. Allt är inte sociala konstruktioner skapade ur ett 

mänskligt intellekt. Nymaterialismen söker sig bortom den sortens idealism. Samtidigt finns 

inget ursprungligt essentiellt i någon tillblivelse att luta sig emot. Det gör att språkligt 

uppmurade gränser mellan två verkligheter som tidigare setts oförenliga, snarast kan betraktas 

som ontologiskt oskiljbara.  

En utgångspunkt i materialen, på symmetriska grunder, där samtliga objekt behandlas för 

dess egenskaper, vad de gör i sina relationer, vilka effekter det ger och vad det säger om 

processerna som försiggått, öppnar upp möjligheten till en djupare kunskap om relationerna 

som konstituerar praktiker och sociala företeelser i såväl förhistorisk tid som idag.  

 

Nedan presenterar jag hur stenblock i arkeologiska sammanhang diskuterats och förbisetts i 

forskningen hittills. Först med en kort resumé över olika försök som gjorts att närma sig icke-

mänskliga och icke-artificiella objekt överlag. Därefter följer en definition över vad som 

konstituerar ett block och vilken terminologi som används för att sedan diskutera behandlingen 

av stenblock och blockgravar inom arkeologin och hur man kan närma sig stenblock som ett 

arkeologiskt källmaterial. 
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2. BLOCK OCH STORA STENAR 
 

 

2.1 Ett abiotiskt material  

“…non-human entities were able to appear under an unexpected guise. For instance, rocks might 

be useful to knock an idealist back to his senses, but rocks in geology seemed to be much more 

varied, much more uncertain, much more open, and deploy many more types of agencies than 

the narrow role given to them in empiricist accounts” (Latour 2005:110f). 

 

Uppdelningen av det naturliga och kulturella, det materiella och medvetandet, i skilda domäner 

har försvårat studiet av det som ofta definieras som rent ”naturliga” objekt. Richard Bradleys 

inspirerande och ambitiösa projekt, An Archaeology of Natural Places (2000), uppmärksammar 

dock flera element som hamnat utanför den arkeologiska diskussionen. Bradley diskuterar bl.a. 

berg, vattendrag och grottor, men lyckas inte frigöra dem från att enbart ha betydelser i form av 

representationer för människan: ”Natural places have an archaeology because they acquired a 

significance in the minds of people in the past” (Bradley 2000:35, min kursivering).  

I Christopher Tilleys The Materiality of Stone (2004) appliceras ett fenomenologiskt 

perspektiv på allt från menhirer, hällristningar, rösen och kammargravar. Även om det primärt 

är mänskligt konstruerade monument som behandlas, finns en strävan efter att förstå 

materialens olikheter och variationen hos sten i dess relation till exempelvis vatten. Tilley 

försöker uttryckligen ta itu med de klassiska dualismerna (Tilley 2004:220), men stenen gör 

ingenting mer än att associera och stå som metaforer. Stenen får en mening för människor i vad 

den representerar och symboliserar, ofta i formen av de binära motsatser som Tilley själv säger 

sig vilja motverka (Tilley 2004:85f). Detsamma återkommer ofta i fenomenologiska ansatser 

där upplevelsen baseras på landskapet och dess formationer som symboliska referenser (jfr 

Hamilton & Whitehouse 2006:65). Andra försök att närma sig den icke-artificiella miljön inom 

landskapsarkeologin har varit att helt sonika se den som ”materiell kultur”, för att sedan på 

klassiskt maner försöka läsa meningen ur den (t.ex. Jennbert 2000, Skoglund 2007). 

Icke-antropocentriska studier inom arkeologin, som undersöker material som inte 

nödvändigtvis behöver människan för tillblivelse eller existens är fortfarande relativt ovanliga. 

Det finns dock undantag som fokuserar på t.ex. relationella aspekter mellan djur och människor 

(Overton & Hamilakis 2013), floden som en sammanblandning av naturkultur (Edgeworth 

2011), vatten som en ”hyperfakt” (Normark 2014), lerans affordances vid keramiktillverkning 

(Michelaki et al. 2015) och växters materialitet och agens (t.ex. van der Veen 2014). Stenblock 

har dock ännu inte behandlats i nämnvärd omfattning även om sten och dess materialitet och 

användning i monument diskuterats (jfr Cummings 2012 nedan).  

Vicki Cummings har undersökt stenen i neolitiska monument ur ett relationellt perspektiv 

och sett till dess ”ursprung” och olika ”kvaliteter”. Cummings framhåller stenens varierande 

olikheter i kontrast mot mer traditionella tolkningar inom arkeologin, där primärt stenens 

strukturella likheter eller associativa egenskaper representerar någonting annat. Cummings 

menar istället att stenens varierande biografier bör förstås inom ramen för en animistisk 

ontologi, där stenens kvaliteter och egenskaper istället gjort den omformningsbar och 

föränderlig (Cummings 2012:46). Istället för att koppla stenen till symboliska representationer 

för döden baserat på t.ex. fyndomständighetens kontext eller kvartsen som metafor för brända 

ben, ser Cummings stenen som potentiellt levande. Detta genom att spåra t.ex. dess ”födsel” 

vid stenbrottet (ibid). Utifrån var stenen hämtats, hur den behandlats och vad den har för 

struktur och färg tolkar Cummings dock stenen primärt efter vad den representerat.  
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Cummings ambition att på allvar ta till vara på stenens materialitet, se dess transformativitet 

och föränderliga karaktär i en potentiellt varierande ontologi visar på potentialen i materialet. 

Jeffrey Jerome Cohen undersöker hur sten behandlats i medeltida texter ur ett ekologiskt 

posthumanistiskt perspektiv, som ”agenter i litiska narrativ” (Cohen 2010:60). Cohen tar fasta 

på stenens temporalitet, dess förmåga att överleva, röra sig och omformas. Stenens tillsynes 

immobila och stationära karaktär rymmer egentligen en stor variation och liv, mycket av det 

som antas separera den från människan (Cohen 2015:56). En sten är inte bara ”en sten”. Det 

finns en enorm rikedom av bergarter, konstituerade av mineralsammansättningar, vilkas 

relationer ger upphov till olika egenskaper. Sten kan se ut, bete sig och agera olika. Att 

materialet lätt förbises utanför geologin, kan bero på rädslan att det blir som att krama vatten 

ur en sten, men: ”[w]e cannot squeeze water from a rock because we ’socially construct’ the 

lithic as the aqueous. Although we can find stone that will float like a ship” (Cohen 2010:61). 

Stenens materialitet kan dölja en oanad potential, men då måste vi se den både för vad den är 

och för vad den inte är. 

Begreppet ”naturligt material” är komplicerat. I direkt motsats till det kulturella blir det än 

svårare. Kulturella uttryck eller praktiker är heller inte avhängiga det naturliga, som något 

utom- eller icke-naturligt.  Ekologin, läran om samspelet mellan levande organismer och den 

miljö de lever i, lär oss att det finns två grundfaktorer som påverkar ett ekosystems 

sammansättning. De biotiska faktorerna, bl.a. växter, djur och andra levande organismer, samt 

abiotiska faktorer, dvs. icke-levande faktorer som ljuset, nederbörden, vinden samt 

berggrunden och jordmånen i litosfären. Dessa faktorer är inte ontologiskt separerade, eller 

oskiljbara motsatser, de förutsätter istället varandra i ett relationellt förfarande. För att undgå 

den strukturalistiska fällan och föra stenblocken till en strikt naturlig sfär, benämns de här 

istället som abiotiska. 

 

 

 

2.2 Definitioner av block 

 

Vad är ett block? 

 

Definitionen av ett block och hur det ska klassificeras i geotekniska sammanhang har förändrats 

över tid. I Sveriges Geologiska Förenings (SGF) korngruppsskala definieras block från 600mm-

2000mm och storlekar över 2000mm som grovblock. Denna skala kom att ersätta Atterbergs 

skala, som använts sedan 1905, där en kornstorlek mellan 200mm-600mm definierades som 

blocksten, 600mm-2000mm som stenblock och ett block större än 2000mm som klippblock. 

Atterbergs skala modifierades av Jordartskommittén år 1953, varpå samtliga dimensioner av 

block fick benämningen block (Hansbo & Karlsson 1984:6). År 2002 implementerades dock 

SS-EN ISO 14688-1, en Europastandard för klassificering av kornstorlekar, där en blockstorlek 

över 200mm igen blev aktuell. Upp till 630mm definieras det som block, 630-2000mm som 

stora block och över 2000mm som mycket stora block (IEG 2010:7). SGU tycks dock fortsatt 

använda sig av SGFs korngruppsskala medan Riksantikvarieämbetet hänvisar till Atterbergs 

skala (se t.ex. Nord, Tronner & Ullén 2007:19).  

Att olika skalor används som standard i olika sammanhang kan vara fullt rimligt, så länge 

det hänvisas till vilken skala som används. Det är dock stor skillnad mellan t.ex. SGFs skala 

och den nya Europastandarden, i vad som anses utgöra ett block, på upp till 400mm (tabell 1). 

Detta kan möjligen också ha konsekvenser för hur blockanläggningar benämns i arkeologiska 

sammanhang, då det ofta visuellt markerande blocket/blocken i anläggningen kommit att 

definiera det antikvariska begreppet (se s.17).  
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Tabell 1. Korngruppsskalor enligt Atterberg, SGF och SS-EN ISO 14688-1.  
Table 1. Grain size scales from Atterberg, SGF and SS-EN ISO 14688-1. 

Atterbergsskalan (1905), modifierad av Jordartskommittén (1953) 

Ler Mjäla Mo Sand Grus Sten Block 

  Fin-
mjäla 

Grov-
mjäla 

Fin-
mo 

Grov-
mo 

Mellan-
sand 

Grov-
sand 

Fin-
grus 

Grov-
grus 

     

<0,6 
μm 

0,6-2 
μm 

2-6 
μm 

6-20 
μm 

20-60 
μm 

60-
200 
μm 

0,2-0,6 
mm 

0,6-2 
mm 

2-6 
mm 

6-20 
mm 

20-
60 
mm 

60-
200 
mm 

200-
600 
mm 

600-
2000 
mm 

>2000 
mm 

 

SGF (1984) 

Ler Silt Sand Grus Sten Block 

Fin
-ler 

 Fin-
silt 

Mellan -
silt 

Grov-
silt 

Fin-
sand 

Mellan
-sand 

Grov-
sand 

Fin-
grus 

Mellan-
grus 

Grov-
grus 

Mellan-
sten 

Grov-
sten 

 Grov-
block 

<0,
6 
μm 

0,6
-2 
μm 

2-6 
μm 

6-20 μm 20-60 
μm 

60-
200 
μm 

0,2-0,6 
mm 

0,6-2 
mm 

2-6 
mm 

6-20 
mm 

20-60 
mm 

60-200 
mm 

200-
600 mm 

600-
2000 
mm 

>2000 
mm 

 

SS-EN ISO 14688-1 (2002) 

Ler Silt Sand Grus Sten Block 

  Fin-
silt 

Mellan-
silt 

Grov-
silt 

Fin-
sand 

Mellan-
sand 

Grov-
sand 

Fin-
grus 

Mellan-
grus 

Grov-
grus 

Mellan-
sten 

Block Stora 
block 

Mycket 
stora 
block 

<0,
63 
μm 

0,63-
2 μm 

2-6,3 
μm 

6,3-20 
μm 

20-63 
μm 

63-
200 
μm 

0,2-
0,63 
mm 

0,63-
2 mm 

2-63 
mm 

63-20 
mm 

20-63 
mm 

63-200 
mm 

200-
630 
mm 

630-
2000 
mm 

>2000 
mm 

 

 

Av de 136 blockanläggningarna i Appendix 1, var blockens dimensioner dokumenterade i 64 st. 

Endast 4 st. av dessa har en storlek som understiger 1000mm i både höjd- och breddmått men 

ingen av blocken understiger de 600mm som SGF har som definitionsgräns för block. 

Arkeologiskt är det också svårt att definiera material på 200-630mm som block, i enlighet med 

de övriga korngruppsskalorna, om en anläggningstyp som ”blockgrav” ska vara antikvariskt 

relevant. Det är en högst vanlig storlek som förekommer i både packningar och kantkedjor 

varpå var och varannan anläggning skulle kunna beskrivas som en ”blockgrav”. I 

Riksantikvarieämbetets rekommendationer för bedömning av fornminnen står att läsa: 
 

”Egenskapsvärdet blockgrav används för gravanläggning i anslutning till större stenblock, oftast 

markfast. En stenpackning eller enstaka mindre stenar förekommer ibland intill blocket. Blocken 

är vanligen 1,5 m stora eller större. Blockgravar förekommer ibland i grupp men mer sällan 

tillsammans med andra gravtyper.” (Riksantikvarieämbetet 2014:23, min kursivering) 
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Av de 64 anläggningarna där dimensioner finns beskrivna var 31 st. mindre än 1,5 m i både 

höjd- och breddmått men enbart 4 st. under 1 m. Det kan alltså konstateras att det i det 

undersökta materialet tycks finnas en konsensus kring ungefär vid vilken storlek ett material 

kan benämnas som block i arkeologiska sammanhang. Storleken på ett block bör dock ses 

som högst relativ i förhållande till övrigt stenmaterial i anläggningen och i den lokala 

topografin. Blockets ”markfasthet” är också en aspekt att ta hänsyn till, vilket beskrivs i 33 

av de 136 anläggningarna. Blocket beskrivs dock inte i något fall som icke-markfast. I några 

fall är det däremot beskrivet hur blocket överlagrar en kontext varpå blocket kan betraktas 

som flyttat. 

Anläggningstypens karaktär och den arkitektoniska variationen gör dock att 

anläggningarna benämns olika i olika sammanhang och baserat på fyndsammansättning är 

det ofta svårt att urskilja anläggningen ifrån andra, morfologiskt lika anläggningar.  

 

 

Vad är en blockgrav? 

 

Fornlämningstypen förekommer framförallt som mittblocksgrav och blockgrav, där den senare 

är den mest svårdefinierade. Mittblocksgraven, ibland också kallad stensättning med mittblock 

eller mittblocksstensättning, kännetecknas av ett block, ofta jordfast, som ligger centralt inom 

en cirkulär stenpackning, ofta med en kantkedja med ett något större stenmaterial än i 

stenpackningen (figur 2). K-G Selinge poängterade 1969 att konstruktionsdetaljen rör 

ett ”naturligt block, kring vilken anläggningen är lagd, så att blocket ligger i eller närmast i 

dennas centrum” (Selinge 1969:25). Generellt tycks mittblocksgraven främst förekomma i 

Mälarlandskapen, Uppland och Södermanland men även i Västmanland och Östergötland, och 

dateras oftast till perioden mellan yngre bronsålder (period V-VI) och långt in i förromersk 

järnålder (Ambrosiani 1964:60, Hyenstrand 1984:61, Damell 1985, Feldt 2005:110).  

Mittblocksgraven har varit känd relativt länge och är också ofta väl synlig före 

undersökningar. Särskilt i Södermanland och i synnerhet i Rekarnebygden i Enköpingsområdet 

där typen karakteriseras av en kraftig, ofta vällagd kantkedja och i vissa fall utgör den en 

dominerande gravform på gravfält ifrån perioden (Damell 1985, Feldt 2005:110ff).  

Mittblocksgraven innehåller element som gör att den lätt påminner om en skärvstenshög. 

Bland annat i form av ett tydligt, ofta markfast stenblock centralt i anläggningen, en kraftig 

kantkedja och ibland även inre spiralformade stencirklar täckta av skärvig sten. Den 

morfologiska likheten har också uppmärksammats, särskilt på senare år (se bl.a. Rundkvist 

1994, Anderson Ambrosiani 2001:118f, Victor 2007:243ff, Artursson, Karlenby & Larsson 

2011:109f, Larsson 2014:125). Idag skiljs ofta anläggningar av denna typ med begravningar 

från skärvstenshögar genom benämningen skärvstensgrav (jfr Larsson 2014:109). Det är heller 

inte helt ovanligt att anläggningar av denna typ innehåller ben ifrån flera individer, deponerade 

över en lång tidsram.  

Blockgraven utan ett tydligt mittblock, där en bendeposition påträffas intill ett eller flera 

ofta jordfasta block, förekommer i olika variationer. Oftast med en stenpackning eller mindre 

samling sten intill blocket (figur 3). Sällan med en tydlig kantkedja. På grund av den ofta 

ostrukturerade samlingen sten intill ett till synes obearbetat block, är anläggningstypen svår att 

upptäcka före en undersökning. I K-G Sellings handledning för fornminnesinventering (1969) 

finns typen inte med. Agneta Bennett uppmärksammar även anläggningstypen ”Jordfast sten”, 

vilket inte är en vedertagen benämning, men indikerar gravgömmor invid ”naturligt i marken 

liggande mindre eller större stenar… // …De jordfasta stenarna kan ha vilken form som helst” 

(Bennett 1984:76). Bennett uppmärksammar också att anläggningstypen är vanlig i stark 

stenbunden mark varför den kan vara svår att urskilja från ”stensättningar anlagda invid större 

stenblock”.  
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Figur 2. Mittblocksgrav A41 i Skeke, Uppland under utgrävning. Foto: John Hamilton. UV Mitt. (Larsson 2014:991). Bilden är 
beskuren av författaren. 
Figure 2. Central boulder grave A41 in Skeke, Uppland during excavation.  
 

 
 
Figur 3. Blockgrav A20197 i Kättsta, Uppland, efter framrensning. Foto: Robin Lucas, Upplandsmuseet. (digitaltmuseum) Bilden 
är beskuren av författaren. 
Figure 3. Boulder grave A20197 in Kättsta, Uppland, after cleaning. 
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Ibland förekommer även formen sidoblocksgrav, betydelsen är dock densamma som för 

blockgravar, men med en stenpackning som tydligt ligger diktan en sida av blocket (se t.ex. 

Petré 2010). Om det inte är en mittblocksgrav, och en stenpackning ligger intill blocket, så är 

det dock alltid en typ av ”sidoblocksgrav”, varför definitionen kan anses vara något överflödig.  

Det tycks dock i flera fall finnas tveksamheter kring om fornlämningstypen per automatik 

verkligen kan klassas som ”grav” enbart på grundval av dess utseende och kontext. 

Fyndmaterialet är ofta relativt likartat och innefattar inte sällan keramik, knack-/malstenar, 

djurben och skålgropsstenar. Om man vänder på det så är röjningsrösen också ofta upplagda 

kring ett eller flera markfasta block. Det är heller inte alltid lätt att särskilja den 

fornlämningskategorin ifrån gravar endast baserat på dess utseende, särskilt då material som 

skörbränd sten, keramik och mänskliga kvarlevor ibland påträffas (t.ex. Svanberg 2000, 

Hansson 2008). Svanberg menar dock att odlingslika anläggningar upplagda invid markfasta 

block indikerar att det rör sig om just röjningsrösen (Svanberg 2000:124). Blockgravar är dock 

sällan särskilt ”odlingslika” och oftast belägna på stenbundna impediment ovanför odlingsmark.  

Det är heller inte ovanligt att anläggningarna istället helt saknar människoben. Frånvaron 

av mänskliga kvarlevor har också utgjort grunden för en diskussion om hur gravliknande 

anläggningar vid block kan definieras. (t.ex. Ericsson & Runcis 1995, Appelgren & Nilsson 

2007, Appelgren 2007, Engström 2007, Frisberg 2005, Röst 2014). Anna Röst använder därför 

den betydligt mer transparenta benämningen blockanläggning (2015). 

 

 

 

2.3 Arkeologiska block 

 

Det faktum att stora stenar och block har införlivats i olika företeelser under bronsålder är 

allmänt erkänt. Stenblock har ofta inkorporerats i fornborgsvallar och hägnader (Olausson 1995) 

samt är ett vanligt inslag under skärvstenshögar (Eriksson et al. 2008, Victor 2007). Det har 

uppmärksammats hur enorma stenblock har flyttats på och placerats ovanpå härdar (Kaliff 

1995:54) och avfallsgropar (Karlenby 2011:146), deponier på torra land är ofta belägna intill 

utmärkande stenblock och stora stenar (Rundkvist 2010:58f, Thedéen 2010:47) och 

skålgropsblock i olika storlekar är ett vanligt inslag på lokaler ifrån perioden. Framförallt har 

det allt mer uppmärksammats hur stora block, på gravfält med tyngdpunkt i yngre bronsålder – 

äldsta järnålder, ingått i anläggningar som inte per automatik kan klassas som gravar.  

Mittblocksgravarna i Rekarnebygden i nordvästra Södermanland är på grund av sin relativt 

uniforma arkitektur, samt det faktum att mänskligt ben ofta påträffas väl samlat i anläggningen, 

ofta direkt definierade som gravar. Björn Feldt ser blocken som meningsbärande i 

anläggningarna. Feldt tolkar mittblocksgraven som en ersättare av röset på det ”heliga berget” 

där den gravsatte fokuseras genom blocket. Han kopplar blocket direkt till den gravsatte, som 

en markering av den sociala uppmärksamheten som en gång kännetecknat individen (Feldt 

2005:120). Feldt menar att detta grundas i en reformerad samhällsstruktur där mittblocksgraven 

blir en symbol för nya identiteter (ibid). I de s.k. mittblockgravarna av ”Rekarnetyp” finns också 

en direkt koppling mellan brända ben och anläggningen, varför gravbegreppet kan fylla ett syfte, 

men blocket i sig gör ingenting mer än att representera någonting annat (dvs. individen). Flera 

av de mittblocksgravar ifrån området som Damell redovisade (1985) innehöll dessutom ben 

ifrån flera individer varför en direkt koppling mellan blocket som representant för en specifik 

gravsatt person ytterligare kompliceras. I de mer svårdefinierade och strukturlösa 

anläggningarna invid block saknas som nämnts ibland också mänskliga kvarlevor varför 

blocket som antropomorf, eller representation för en människa, inte är lika självklar.  

Anders Kaliff uppmärksammade ett stort block vid ett gravfält i Ringeby, Östergötland, 

som ”altarlikt” (Kaliff 1995:54). Det påträffades ingen begravning vid blocket men väl keramik, 
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små fragment av oidentifierat ben, härdar och skärvig sten. Kaliff tolkar det som ett slags altare 

kopplat till fruktsamhet och "kulten av de döda" (1997:108f). Att byta ut definitionen till altare 

är dock minst lika problematiskt som att behålla gravbegreppet. Liknande blockanläggningar 

har undersökts i bl.a. Nibble i Uppland. Flera av dessa innehöll härdar och kokgropar. I vissa 

fall saknades människoben men anläggningarna visade spår av eldande och innehöll keramik, 

knackstenar, löpare och djurben, varpå de därför tolkades som avfalls- och matlagningsplatser 

eller verksamhetsområden av annat slag, kopplat till rituella fester och offer (Arthursson, 

Karlenby & Larsson 2011:570f). I linje med Kaliff hänvisas det till antropologiska studier och 

spekuleras i om blocken möjligen representerar boningar för döda förfäder. ”Förfäderskult” är 

ett inte helt oproblematiskt begrepp, som i hög grad lyfts fram inom nordeuropeisk arkeologi 

där svårtolkade och möjligen rituella anläggningar diskuteras. Ibland till den grad att det helt 

urvattnats (jfr Whitley 2002), särskilt då det strikt empiriskt inte finns direkta stöd för ett 

kontinuerligt återbruk och begreppet istället kan nyanseras (jfr Hållans Stenholm 2012:47f).  

Leif Karlenby behandlar Nibble i sin avhandling (2011) och menar att man i den steniga 

och blockrika backen flyttat runt på blocken och på så sätt ”byggt natur” (Karlenby 2011:195). 

Karlenby menar vidare att berget, där blocken också kan ses som små berg, varit grundläggande 

i kosmologin som liminala – nodpunkter för kommunikation med undervärlden (ibid:239).  

”Blocken har ingått i en massiv omstrukturering av landskapet för att uppnå en plats där 

kommunikation mellan världar var möjlig. Landskapet var befolkat av fler än de levande 

människorna. Det var döda anfäders andar, älvor, tomtar och troll – eller vad de nu kallades. 

Stensättningarna var deras hem och de var också porten till de dödas värld.” (Karlenby 2011:241) 

 

Till skillnad från tidigare studier av liknande lokaler ägnar Karlenby själva stenen och blocken 

betydligt mer tid. Trots en uttalad ambition att bearbeta lokalen utifrån begrepp som materialitet 

och nätverk samt försöka motverka binära motsatser, behandlas dock blocken och stenen som 

relativt passiva. De finns enbart till i form av vad de symboliserat. Anders Kaliff ser också 

blocken, och andra ”naturliga formationer” som objekt för kult och förfädersdyrkan, för att 

kommunicera med krafterna i stenen, krafter som utgörs av avlidna personer (Kaliff 2007:180f).  

Även här söks det stöd utifrån antropologiska analogier. Att periodens människor levt med 

andra ontologier, som kan tyckas främmande ur en modern västerländsk synpunkt, är inte alls 

orimligt. Men att basera tolkningarna på antropologiska iakttagelser med svagt empiriskt stöd i 

det arkeologiska källmaterialet är bara en genväg. En genväg som rimligtvis leder till ett helt 

annat mål då vi inte följer materialen och deras inbördes relationer (jfr Alberti et al. 2012:906, 

Fahlander 2004). ”Although we may indulge simple analogies, the higher we climb on Hawke’s 

ladder, the more meaningless or misleading analogical inferences tend to be” (Fahlander 

2016:109). Om vi inte vet vart vi ska, kan vi inte hoppa över varannan vägskylt och hänvisa till 

någon annans utsago, från en annan plats, för att beskriva ett mål vi själva aldrig kom fram till.   

Andreas Nordberg ser också blocken i anläggningarna som en passage till de dödas värld, 

men använder de norröna sagamaterialet som källa. Trots det stora glappet i tid menar Nordberg 

att blocken bör ses som representationer för världsaxeln, där stenen fungerat som dörrar till 

andra kosmiska världar (Nordberg 2009:46f). Nordberg lyfter också fram det faktum att 

anläggningarna ofta saknar ben, varför de bör ses som något mer än enbart gravar. Likt de han 

kallar ”offerstenar” (se Kaliff ovan), menar han att blocket bör ses som en representation av 

det ”kosmiska berget” (ibid:44). 

Gravfält och gravar tomma på mänskligt ben är inte nytt utan har länge betraktats som en 

anomali, specifik för perioden. Ett antagande som ofta lyfts angående avsaknaden av ben är att 

anläggningarna är s.k. kenotafer, dvs. en skengrav över en person som vilar på en annan plats. 

En annan orsak som diskuterats relaterar till tafonomiska faktorer. Att det varit barngravar där 

de späda benen lösts upp över tid eller skelettgravar som inte avsatt spår (jfr t.ex. Äijä 1993:45, 

Ericsson & Runcis 1995:35). Det finns flera exempel på skelettgravar där benen lösts upp, 
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särskilt från yngre järnålder, ofta indikerat av en människolång mörkfärgning (se t.ex. 

Andersson 2005, Petré 2010). I blockanläggningar som saknar mänskligt ben, bränt eller obränt, 

påträffas ibland obrända djurben vilka enligt samma tafonomiska princip således också bör lösts 

upp. Fallstudielokalen (se kap. 3 nedan) innehåller också flera anläggningar där just ben från 

barn och småbarn påträffats varför ”fyndtomheten” kanske snarast kan förklaras på andra vis. 

Två gravfält i Uppland från perioden, som var helt bentomma och nästintill fyndtomma, 

diskuteras av Katarina Appelgren och Anders Nilsson (2007). Bägge lokalerna var svåra att 

upptäcka före undersökningen och bestod primärt av stenpackningar invid block. Fyndtomheten 

och avsaknaden av ben tolkas som att benen dels kan ha malts så fint att de helt enkelt inte 

upptäcks vid undersökningarna, eller att benen spridits på en annan plats och att anläggningarna 

snarast representerar ”symboliska begravningar” (Appelgren & Nilsson 2007). Detta i linje med 

Ericsson & Runcis (1995) som tolkar bentomma gravar som ”ett extremfall av 

brandgravskickets logik” under perioden, där tomheten i gravarna kan betraktas som ett 

medvetet uttryckssätt (ibid:39).  

Anna Röst har undersökt två lokaler i Södermanland där flera anläggningar utgörs av eller 

ansluter till block. Röst ser också många likheter på sina fallstudielokaler med de tomma 

gravfält som diskuterats ovan, men poängterar dock även blockens visuella intryck och 

diskuterar dess relationer till övriga anläggningar på gravfältslokalerna (2015). Att vi gärna 

uppfattar anläggningarna som gravar ser Röst som en projicering bakåt till vad vi idag 

associerar med gravar, i form av de senare resta stenarna och kanske även kristna gravstenar. 

Även om Röst inte direkt vill benämna anläggningarna som gravar menar hon att de har en 

uppenbar status som en komponent bland flera, som fokuspunkter, i ansamlande, avgränsande 

och anslutande syfte. Blocket som omges av avgränsning, likt mittblocksgravar utan ben, ser 

hon i kontrast mot Feldts tolkning istället som ett möjligt ersättande av en avliden (ibid). Medan 

anläggningar som inte ligger i centrala lägen på lokalerna istället tycks vara kopplade till olika 

aktivitetsytor där eld och hantering av olika material försiggått (ibid).  

Det finns alltså olika typer av anläggningar vilka utgörs av eller placerats intill ett eller flera 

block. Majoriteten av dessa anläggningar härrör ifrån perioden yngre bronsålder – äldre 

järnålder och påträffas på lokaler där gravläggning och annan typ av rituell aktivitet tycks ha 

ägt rum. Flera av anläggningarna innehåller också mänskliga kvarlevor även om många, i vissa 

fall varenda anläggning på ett helt ”gravfält”, saknar tecken på begravningar. Huruvida 

anläggningarna de facto utgör gravar är svårt att säga, något som i sig knyter an till en långvarigt 

pågående diskussion inom arkeologin. Anna Rösts begrepp blockanläggning är därför 

tillfredställande och används här vare sig den innehåller en begravning eller ej. Det finns en 

upptagenhet inom arkeologin att definiera anläggningar efter dess primära funktion. 

Blockanläggningen är en, i raden av flera, arkeologiska företeelser som utmanar det målet. Som 

vi ovan sett har flera typer av aktiviteter: eventuell matlagning, deponi av ben, föremål och 

avfall samt eldande varit återkommande vid anläggningarna, i vissa fall över många hundra år. 

Det är därför av primär vikt att undersöka hur de materiella relationerna som konstituerat 

aktiviteterna sett ut, före en eventuell definition görs. Detta genom att börja med materialen.  

Fyndmaterialet är vid första anblick mycket homogent och består främst av keramik, knack- 

och malstenar, skålgropsstenar, bränt och obränt djurben samt ibland organiskt material i form 

av t.ex. brända fröer och nötter. Vi har osteologiska analyser, analyser av keramiken och i vissa 

fall även dateringar, men den antropocentriska utgångspunkten och upptagenheten med ett 

sökande efter vad materialet representerar och vad dess mening är, kastar en stor skugga över 

dess inbördes relationer och vad de själva gör. Det finns också ytterligare material i 

anläggningarna som inte lika lätt kan stöpas i en representationistisk form. Blocken och den 

skärviga stenen i stenpackningen har till stor del förbisetts. 

Nedan kommer därför lokalen Kättsta i Ärentuna sn, Uppland, att presenteras och analyseras 

med en utgångspunkt där blocken själva i högre grad beaktas.  
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3. FALLSTUDIE – BLOCKANLÄGGNINGAR I KÄTTSTA 
 

Kättsta i Ärentuna socken, Uppland. 

 

Kättsta ligger i Ärentuna socken norr om Uppsala i Uppland. Uppsalaåsen genomlöper socknen 

som i öster och söder begränsas av Fyrisån, i väster begränsar Björklingeån och skogsmarken i 

Björklinge möter norrut (figur 4). 

 

 
 
Figur 4. Terrängkartan över omgivningen kring Kättsta i Ärentuna socken, Uppland, med E4n över undersökningsområdet, här 
markerat med en röd cirkel. Skala 1:20 000. © Lantmäteriet. Den infällda Sverigekartan visar lokalens ungefärliga position i 
landet med ett rött kryss. Kartan är beskuren och markerad av författaren. 
Figure 4. Topographic map over the area surrounding Kättsta in Ärentuna parish, Uppland, with the E4 road passing over the 
excavation site, which is seen marked with a red circle. The map over Sweden shows the position of the location marked with 
a red cross. 

 

Gravfältet i Kättsta utgör norra delen av ett stort fornlämningskomplex som undersöktes under 

2002 och 2003 av Upplandsmuseet inom ramen för dragningen av väg E4 mellan Uppsala och 

Mehedeby. Söder om gravfältet undersöktes också en stor yta med primärt boplatslämningar i 

form av brunnar, avfallsgropar, härdar och flertalet hus. Platsen har haft en lång kontinuitet och 

även om ett fåtal lämningar daterades till äldre järnålder och ett par dateringar härrörde från 

mellersta bronsålder så var majoriteten av husen ifrån vikingatid.  

På gravfältet upptäcktes och undersöktes 109 gravar varav 80 av dessa bedömdes som 

blockgravar. Utöver gravar påträffades också flera härdar, stolphål, sotlager och vad som tolkats 

som en bålplats (Gustafsson et al. 2006:178). Då mycket få indikationer på anläggningar kunde 

iakttas före undersökningen, och lokalen således blev betydligt mer omfattande än vad som 

först förväntats, delades den in i två områden. Område 1 i den södra delen av gravfältslokalen 

och område 2 i den senare utökade norra delen. Dateringarna visar att lokalen använts över en 

period om 1100-1500 år. Med klar tyngdpunkt i övergången mellan yngre bronsålder – äldsta 

järnålder. 
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3.1 Fornlämning 56 
 

Gravarna 

 

Gravfältet låg i ett skogsparti på en blockrik och moränbunden höjdrygg, ca 37-27 m.ö.h, som 

sluttade mot söder. I FMIS fanns uppgifter om sju stensättningar inom området. Antalet gravar 

skulle dock visa sig stiga avsevärt. Av de 109 anläggningarna som bedömdes som gravar 

utgjordes 80 st. av blockanläggningar. Resterande 29 utgjordes av en flatmarksgrav utan 

markering över jord som låg centralt på gravfältet, nitton stensättningar i olika former, fem 

högar och tre anonyma stensamlingar med begravningar i. Det påträffades också en anläggning 

som saknade ben men möjligen utgjordes av en förstörd hög (Gustafsson et al. 2006:178). 

Elva av stensättningarna var rundade till formen, fyra var oregelbundna och tre var ovala. 

En av stensättningarna var närmast rektangulär. De varierade mellan 2-6 m i storlek och 

majoriteten innehöll en stenpackning med skärvsten. De oregelbundna stensättningarna 

utgjordes av 3,5-7 m stora samlingar av stor och liten sten. 

Högarna var mer enhetliga till sin form, mellan 6-10 m stora och låg alla i den södra delen 

av gravfältet. Under en kraftig jordpackning framträdde skärvsten eller ett eller flera block.  

Gravskicket utgjordes i samtliga fall av olika sorters brandgravar. Inga skelettgravar 

påträffades. Totalt 198 gravgömmor undersöktes varav 150 påträffades i blockanläggningar. 

Den vanligaste formen var som brandgrop (52 st.) men också i formen av brandlager (31 st.), 

benlager (26 st.), bengropar (30 st.), spridda brända ben (25 st.), urnebrandgropar (16 st.), 

urnegropar (9 st.), enstaka ben (6 st.) och urnegravar (3 st.). 

Sammanlagt ca 50 kg ben samlades in ifrån anläggningarna varav ca 10,5 kg kunde 

uppskattas till 239 individer. 145 av dessa bedömdes som vuxna individer medan 75 till barn 

eller ungdom. 17 % av materialet kunde bedömas tillhöra individer 7 år eller yngre varav 4 % 

var under 1 år men inget spädbarn kunde observeras i materialet (Jonsson 2005:3). 

Beträffande fyndmaterialet så var keramik förekommande under hela gravfältets 

brukningstid. Ca 57 kg keramik togs sammanlagt tillvara från gravfältet. 82 gravar (75 %) 

innehöll keramik, i vissa fall som enstaka skärvor men också i princip hela kärl. I tre gravar 

påträffades glaspärlor och på bålplatsen fanns en pärla i bergskritall. Metaller i form av 

dräkttillbehör, smycken och nålar i järn och brons påträffades i sexton gravar, i lika många 

framkom harts. I sex av gravarna påträffades löpare/malstenar och i övrigt framkom bränd lera, 

flinta, brynen och bearbetad kvarts (Gustafsson et al. 2006:213). 

 

 

Övriga anläggningar 

 

Förutom de anläggningar som tolkades som gravar påträffades också ett 40-tal anläggningar 

vilka antas härröra från aktiviteter kopplade till gravläggningarna (Gustafsson et al. 2006:206). 

Sexton av dessa var härdgropar som delvis utgjordes av eller låg i direkt anslutning till gravar. 

Härdgroparna innehöll framförallt skörbränd sten och i några fall djurben och keramik. Vid 

makrofossilanalys påträffades bl.a. spår av enbär och skalkorn (ibid:207) Ett tiotal anläggningar 

tolkades som härdar och var mer eller mindre integrerade i gravarna, i flera fall invid ett block. 

Sju anläggningar tolkades som stolphål. Dessa påträffades i perifera lägen till gravar och en av 

dessa innehöll en löpare. Nio sotlager av oklart ursprung påträffades. Det spekulerades i om 

dessa skulle kunna utgöra bålrester men förutom sot och kol påträffades inga ben i 

anläggningarna. En möjlig bålplats påträffades direkt på en berghäll som uppvisade stor 

eldpåverkan och innehöll rikligt med skörbränd sten i sprickorna. Förutom stora mängder sot 

och kol påträffades också brända ben från däggdjur men inga av benen härrörde från människa. 

Kol från anläggningen daterades till 895-980 e. Kr. (ibid:239).  
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Dateringar 

 

Dateringarna på gravfältet spänner över en lång tidsperiod där de äldst daterade gravarna ligger 

i övergången mellan yngre bronsålder – äldre järnålder och den yngsta begravningen tycks ha 

utförts i vendeltid. Fram till äldre romersk järnålder har lokalen använts relativt kontinuerligt 

och efter det betydligt mer sporadiskt för begravningar. Sammanlagt gjordes arton 14C-analyser 

på prover tagna ifrån gravfältet samt två i härdar ifrån förundersökningen (Tabell 2).  

 
Tabell 2. 14C-analyser ifrån gravfältet i Kättsta. Efter Gustafsson et al. 2006:210. FU motsvarar prover från förundersökningen. 
Table 2. Analyzes of radiocarbon datings from the grave field in Kättsta. FU equals samples from the preliminary survey. 

Anl. Typ/Kontext Material 14C-ålder Kal 1 σ Prob. Kal 2 σ Prob. 
A21801 Blockgrav/Urnegrop Kol 1695±50 260-280AD 

290-300AD 
320-420AD 

11,5% 
2,6% 
54,1% 

230-440AD 95,4% 

A20994 Flatmarksgrav/Brandgrop Kol 1835±50 120-240AD 68,2% 60-270AD 
280-330AD 

88,7% 
6,7% 

A20748 Blockgrav/Urnegrop Harts 2040±30 100BC-20AD 68,2% 160-130BC 
120BC-30AD 
40-50AD 

5,0% 
88,8% 
1,7% 

A22968 Blockgrav/Brandgrop Ben 2525±35 800-750BC 
690-660BC 
640-540BC 

16,8% 
9,5% 
41,8% 

800-510BC 95,4% 

A19177 Stensättning/Urnegrav Ben 2055±35 120BC-10AD 68,2% 170BC-30AD 95,4% 

A48718 Blockgrav/Bengrop Ben 2565±40 810-760BC 
690-660BC 
630-590BC 
580-560BC 

41,1% 
8,9% 
12,6% 
5,7% 

830-750BC 
720-540BC 

44,4% 
51% 

A18125 Blockgrav/Urnebrandgrop Ben 2255±35 390-350BC 
300-230BC 
220-210BC 

26,3% 
37,8% 
4,1% 

400-340BC 
330-200BC 

32% 
63,4% 

A22569 Blockgrav/Brandgrop Ben 2165±35 360-290BC 
240-160BC 

33,1% 
35,1% 

360-90BC 95,4% 

A40004 Stensättning/Brandgrop Ben 2565±35 810-760BC 
690-660BC 
620-590BC 
580-560BC 

49,2% 
8,9% 
8,7% 
1,4% 

820-750BC 
700-540BC 

51% 
44,4% 

A20197 Blockgrav/Urnebrandgrop Ben 2205±35 360-340BC 
330-270BC 
260-200BC 

9,8% 
29,8% 
28,7% 

380-170BC 95,4% 

A18325 Blockgrav/Urnegrop Ben 1925±40 25-45AD  
50-130AD 

8,3% 
59,9% 

20-10BC  
AD-180AD 
190-220AD 

1,2% 
90,8% 
3,4% 

A20401 Stensättning/Brandlager Kol/Björk 1985±30 40-30BC  
25-10BC  
AD-60AD 

6,3% 
8,5% 
53,3% 

50BC-90AD 95,4% 

A21801 Blockgrav/Urnebrandgrop Kol/Tall 1455±30 560-590AD 
595-645AD 

11,2% 
57% 

540-660AD 95,4% 

A20888 Blockgrav/Härd Kol/Tall 2210±30 360-340BC 
330-270BC 
260-200BC 

7,7% 
29,4% 
31,1% 

380-180BC 95,4% 

A16381 Blockgrav/Urnegrop Kol/Tall 2205±30 360-340BC 
330-270BC 
260-200BC 

9,3% 
28,6% 
30,3% 

380-170BC 95,4% 

A43666 Blockgrav/Brandlager Kol/Ask 1895±30 60-140AD 68,2% 30-40AD  
50-220AD 

2,3% 
93,1% 

A61940 Hög/Urnebrandgrop Kol/Tall 1995±35 45BC-30AD  
35-55AD 

56% 
12,2% 

90-70BC 
60BC-90AD 

1,9% 
93,5% 

A21469 Hög/Brandlager Kol 2055±35 120BC-10AD 68,2% 170BC-30AD 94,5% 

A4023 Härd (FU) Kol 3030±100 1400-1120BC - 1550-900BC - 

A4106 Härd (FU) Kol 1600±50 420-540AD - 380-600AD - 
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Tre av dateringarna härrör från härdar varav två av dessa togs under förundersökningen och den 

tredje ingick i en blockanläggning. Majoriteten av dateringarna placerar sig i förromersk 

järnålder och äldre romersk järnålder, från ca 400 f. Kr. – ca 220 e. Kr. Den äldsta dateringen, 

från en av härdarna, härrör från ca 1550-900 f. Kr. Det är också den enda dateringen från 

perioden.  

Den äldsta daterade graven anlades mellan 830-540 f. Kr. I detta spann, dvs. bronsålderns 

period V-VI, kan ett första dateringskluster urskiljas med tre anläggningar (figur 5). Den följs 

av en fas i förromersk järnålder där fem anläggningar ligger mellan ca 400 – 90 f. Kr. En tredje 

fas spänner över århundradena kring år 0, yngre förromersk järnålder – äldre romersk järnålder, 

där fem anläggningar ligger mellan ca 170 f. Kr. – 90 e. Kr. Efterföljande fas är mindre urskiljbar. 

Fyra anläggningar ligger i romersk järnålder, ca 20 f. Kr. – 440 e. Kr. Den andra härden från 

förundersökningen gav ca 380-600 e. Kr. och en av urnebrandgroparna i en stor blockgrav 

(A21801) med 11 bestämda individer i, daterades till tidig vendeltid, ca 540-660 e. Kr. De sista 

två faserna vittnar dock mer om en kontinuitet än tydligt separata faser. 

 

 
 Figur 5. 14C-dateringar av anläggningar i Kättsta i kronologisk ordning. Kalibreringar gjorda med OxCal v4.2. Röda 
 ringar markerar fasindelningar. 
 Figure 5. Chronological order of radiocarbon datings from Kättsta. Red circles mark phase divisions. 

 

Fas 1 Fas 2 Fas 3 Fas 4 
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Den sistnämnda dateringen sticker ut i sammanhanget, precis som härden daterad till mellersta 

bronsålder. Dateringarna visar dock att hantering av mänskliga kvarlevor pågått på lokalen 

under en lång tidsrymd. Primärt under yngre bronsålder – romersk järnålder, men även i 

efterföljande sekel har aktiviteter ägt rum på platsen. Beträffande blockanläggningarnas 

dateringar tillhör både en av de äldsta och den yngsta dateringen av gravlika anläggningar det 

som i rapporten benämns blockgrav (tabell 2). En generell korologi kan skönjas ifrån norr till 

söder, där de äldsta daterade anläggningarna ligger i norr (figur 7). 

Ett liknande mönster framträder i de typologiska dateringarna utifrån fynd i anläggningarna 

där tyngdpunkten ligger i förromersk – romersk järnålder. Den äldsta keramiken, av yngre 

bronsålderskaraktär, påträffades i anläggningar i norra delen av gravfältet där också de äldsta 
14C-dateringarna ligger, medan det i södra delen av gravfältet påträffades keramik från primärt 

förromersk järnålder – romersk järnålder (Eriksson 2005). 

Bland föremålen är det, förutom keramik, främst järn- och bronsföremål som kunnat 

tidfästas. Två fibulor av brons, med kraftigt svängd båge med vulst och genombruten nålhållare 

(figur 6), tillvaratogs tillsammans med en nål i järn i en brandgrop som innehöll ben från en 

kvinna i åldern 30-50 år. Fibulatypen kan föras till sista århundradet f. Kr. (Gustafsson et al. 

2006:228). I en av de 14C-daterade anläggningarna framkom förutom två armringar i järn, också 

delar av en nål i brons. Liknande nålar påträffades i två andra anläggningar, en föremålstyp som 

brukar dateras till förromersk järnålder – romersk järnålder, vilket också styrks av 14C-

dateringen. Ett stavformigt remändebeslag i en anläggning kunde tidfästas till första 

århundradena e. Kr (ibid:230).  

 

 
 Figur 6. Defekt fibula från A17627 i Kättsta. Foto: Upplandsmuseet. 
 Figure 6. Defective fibula from A17627 in Kättsta. 

 

Av järnföremålen är det framförallt bältesringar med beslag som kan tidfästas. Dessa brukar 

föras till förromersk järnålder och påträffades i två anläggningar. En fragmenterad fibula av järn 

kan möjligen representera en s.k. trekantsfibula, vilka brukar föras till yngre delen av 

förromersk järnålder och en oval remsölja vilka brukar föras till romersk järnålder påträffades 

i en anläggning (ibid:234f). 

Bland övriga föremål kan nämnas bl.a. synålar av järn, glaspärlor, malstenar, harts och flinta 

samt bearbetad kvarts och bränd lera. Samtliga föremålstyper är vanligt förekommande under 

större delen av perioden som lokalen i Kättsta använts och går inte att tidfästa närmre. 
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Figur 7. 14C-dateringarnas spridning på gravfältet i Kättsta, uppdelat i fyra faser. A22569 (fas 2) ligger ensam utanför bilden 
åt norr. Skapad i ArcGis 10.3.1 av författaren. 
Figure 7. Distribution of radiocarbon datings on the grave field in Kättsta divided into four phases. A22569 (phase 2) is outside 
of the picture towards north. 
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3.2 Är naturliga block bara topografiska element? 

 

Gravfältet har förutom i rapportform (Gustafsson et al. 2006) också behandlats i flerbandsverket 

Arkeologi E4 Uppland och särskilt i volym 2 (Notelid 2007). Keramiken från lokalen analyseras 

delvis i Thomas Erikssons avhandling (2009) och lokalen har också behandlas i artikelform i 

andra sammanhang (Dutra Leivas & Olsson 2005, Gustafsson 2008). 

I en korrespondensanalys av gravfältsmaterialet framhålls de stora likheterna i gravskick 

där variationen i materialet ses som låg. Trots en till synes stor variation av attribut i olika 

kombinationer kunde få entydiga samband iakttas och de samband som kunnat göras 

involverade relativt få objekt (Blom & Mattson 2007:111f). Av undantagen dras slutsatsen att 

det finns andra eller flera bakomliggande orsaker, där t.ex. osteologiskt kön eller ålder inte 

kunnat kopplas till gravform. Blom och Mattson resonerar kring om variationen istället kan 

vara ett resultat av olika handlingar som inte framträder som tydliga mönster vid en analys 

(ibid:111). Vissa tendenser framstod ändå som relativt tydliga. Beträffande anläggningar vid 

block kännetecknas kategorin av en ofta oregelbunden form med gles stenpackning. Hit kan 

räknas: inre gravformer utan nedgrävning (t.ex. ”benlager”), få föremål, brända djurben både 

i och utanför bengömman samt alla typer av övriga anläggningar som härd, stolphål, sotlager, 

mörkfärgning och nedgrävning. Gruppen återfinns kronologiskt främst i förromersk järnålder 

och yngre bronsålder. Småbarn och barn ifrån det osteologiska materialet, är tydligare 

associerade till oregelbunden gravform, gles stenpackning samt ett eller flera block och 

anläggningar med två eller flera stenpackningar hade ofta två eller flera block registrerade invid 

sig. Det är också överlag ben ifrån fler individer i anläggningar anslutna till block (ibid:113). 

Vidare har det uppmärksammats hur stenpackningen på flera av blockanläggningarna i 

Kättsta är orienterade till sydsidan av blocket. Något som förklarats utifrån den topografiska 

realiteten på platsen, där packningen anlagts i lä i sluttningen intill blocket (Gustafsson et al. 

2006:178). Blom och Mattson föreslår istället att det rört sig om än mer praktiska överväganden 

och att stenpackningens orientering till blocket snarare är ett resultat av hur man rört sig på 

platsen (Blom & Mattson 2007:118). 

Blom och Mattsson vill se två grupper av gravtyper i Kättsta som de uttalat illustrerar med 

hjälp av motståndsparet natur och kultur. I den första gruppen ”utnyttjas naturliga block, benen 

läggs direkt på markytan och föremålen är få. I den andra gruppen konstrueras gravarna i högre 

grad” (ibid:112). Till den andra gruppen räknar man högar och stensättningar, vilka man ser 

som manifestationer i kontrast mot blockgravarna. Vidare skriver man: 
  

”De kan förefalla monumentala, men om man betänker att de naturliga blocken egentligen inte 

ska ses som konstruktionsdetaljer, utan att de snarare bör ses som topografiska element… 

// …återstår oftast väldigt blygsamma stenpackningar. Bygget av en sådan grav kräver därmed 

minimalt med arbete jämfört med t.ex. stensättningar”. (Blom & Mattsson 2007:119) 

 

Det är en imponerande genomgång av ett enormt stort material som Blom och Mattson 

presenterar, där också flera mönster framträder, särskilt i det osteologiska materialets 

relation till övrigt fyndmaterial och olika typer av gravskick. Ovanstående citat illustrerar 

dock det återkommande problemet inom arkeologi som den här studien försöker belysa, det 

kategoriska förgivettagandet av natur och kultur som något ontologiskt separerat. För att 

närma oss en förståelse för praktikerna vid blocken är det därför av vikt att inte förbise det 

abiotiska materialet utan att istället börja in medias res, med blocken själva. 
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3.3 ”Stenarna i stenpackningen torde härröra från blocket…”  

Utifrån anläggningsbeskrivningarna och övrig information i rapporten (Gustafsson et al. 2006) 

är det tydligt att flera av blocken uppvisade spår av eldande och/eller har slagits, samt att samma 

bergart som blocket bestod av i vissa fall också uppmärksammats även i skärvstenspackningen. 

Utifrån dessa detaljer har 24 blockanläggningar kunnat sammanställas i en tabell för vidare 

bearbetning (tabell 3). 
 
Tabell 3. Anläggningar i Kättsta där eldpåverkat block, skärvsten från blocket eller bearbetat/utmärkande block på annat sätt 
beskrivs. Datering y.Brå – ä.Jå är en generell datering baserad på anläggningens läge, utseende, gravskick och 
fyndsammansättning.  Övriga dateringsmetoder står inom parantes. A23682 och A62251 antas utgöra samma anläggning. 
Table 3. Features in Kättsta where a burnt boulder, fire-cracked stone from the boulder or a processed/distinguishing boulder 
is described. The method of dating is stated within brackets. Y.Brå – ä.Jå is a general dating based mainly on finds and context.  

Anl.nr: Datering Typ Osteologi Detaljer 

A16381 360-200 f.Kr. (14C) Mittblock 9 individer? (3 barn) Vittrat block, Sten fallit av i skärvig stenpack-
ning. Möjligtvis eldpåverkat block. 
2st skålgropar på blocket. 

A16749 y.Brå – ä.Jå  Blockgrav 1 individ (barn) Skärvsten runt ett eldpåverkat block 

A16817 y.Brå – ä.Jå  Mittblock 2 individer (F + barn) Eldhärjat block, skärvig sten "troligen från 
blocket" 

A17011 Förromersk Jå (fynd) Blockgrav 2 individer (F + barn) Eldpåverkat markfast block 

A18125 390-210 f. Kr. (14C) Blockgrav 1-2 individer Spår av bränning på blocket. Skärvig och skör-
bränd sten ”hade antagligen tagits ifrån 
blocket” 

A18282 y.Brå – ä.Jå  1 individ (F) ”Stenpackningen innehöll en härd som möjli-
gen har använts vid framställning av skärvsten 
till packningen, som troligtvis härrör från 
blocket”. 

A18525 y.Brå – ä.Jå  Blockgrav 11 individer? Eldpåverkat markfast block. ”troligtvis bidragit 
med material till stenpackningen” 

A19386 Förromersk Jå (keramik) Mittblock 3 individer Möjligen eldhärjat mittblock 

A20112 y.Brå – ä.Jå Blockgrav 1 individ + får/get Större eldsprängda stenar och skärvig sten 

A20197 360-200 f.Kr. (14C) Mittblock 7 individer Kraftigt spräckt markfast block 

A20295 y.Brå – ä.Jå  Blockgrav 1 individ (F) + djur Kraftigt spräckt block 

A20445 y.Brå – ä.Jå  Mittblock 7 individer Större bränt/vittrat mittblock. ”medveten 
bränning för tillvaratagande av skörbränd 
sten” 

A20792 y.Brå – ä.Jå  Blockgrav 1 individ + djur Markfast spräckt block. 

A21801 260-420 e.Kr. (14C) 
560-645 e.Kr. (14C) 

Mittblock 11 individer (7 barn) Stort rosa granitblock med spår av eldning och 
slagning, denna sten återfinns i packningen 

A21946 y.Brå – ä.Jå Blockgrav 2 individer + djur ”Två större block som ursprungligen hört sam-
man” 

A22569 360-160 f.Kr. (14C) Blockgrav  2 fragment Två eldhärjade block, troligen samma block ur-
sprungligen. 

A22968 800-540 f.Kr. (14C) Blockgrav 1 individ (F) eldpåverkan på blocket 

A23054 y.Brå – ä.Jå  Blockgrav -  Alla 3 block var vittrade, skärvig sten från 
blocken i packningen 

A23682 
(A62251) 

y.Brå – ä.Jå  Blockgrav 2-3 individer? (M + 
barn) 

"Block vittrade varpå skärvig sten i pack-
ningen" 

A25169 y.Brå – ä.Jå  Blockgrav däggdjur Tydligt att skärvig sten i packningen kom från 
blocket 

A25723 y.Brå – ä.Jå  Blockgrav -  Eldhärjat block, sten i packning ”torde komma 
från blocket" 

A44399 y.Brå – F.Jå (keramik) Blockgrav  2 fragment Delar av det spräckta blocket täckte delar av 
stenpackningen. 

A46310 y.F.Jå – ä.R.Jå (keramik) Blockgrav Häst + nöt (?) Eldpåverkade block och tillslagna stenar 

A61384 Förromersk Jå (keramik)  Blockgrav barn Block av röd granit, skärvsten i packning här-
rörde från blocket. 
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Att det tydligt eldats på blocken har dokumenterats i fjorton anläggningar samt i tre fall är det 

beskrivet att blocket var vittrat och i fem fall beskrivs istället blocket som spräckt. I två fall har 

det observerats att blocket/stenar är tillslagna och mittblocket i A16381 innehåller två 

skålgropar. Att sten i packningen ursprungligen har tillhört block i anläggningen har 

dokumenterats i tolv fall. Eldandet och spräckandet av block eller vittrade block (oavsett skäl) 

samt sten i packningen från blocket kan förstås som ett resultat av handlingar som är 

signifikanta för relationerna människa-sten på lokalen. De 24 anläggningarna representerar 

knappt en tredjedel av samtliga blockanläggningar på lokalen och spänner över samtliga faser 

som gravfältet nyttjats. Huruvida block i anläggningar där eldpåverkan inte beskrivits ändå har 

eldats på och/eller skärvsten i anläggningen ursprungligen härrör ifrån blocket, kan inte 

besvaras utifrån fotografierna. Det är också fullt möjligt att det är ett resultat av information 

som inte kunnat iakttas eller som förbisetts vid dokumentationen i fält. Spridningen av de 

diskuterade anläggningarna ovan visar dock att företeelsen finns representerad över hela 

gravfältslokalen (figur 8).  

 
Figur 8. Blockanläggningar i Kättsta där block beskrivna som eldpåverkade, slagna, spruckna/vittrade och/eller med skärvig 
sten i packningen som ursprungligen tillhört blocket. Dessa är rödmarkerade. A22569 ligger ensam utanför bilden åt norr. 
Skapad i ArcGis 10.3.1 av författaren. 
Figure 8. Distribution of boulder features in Kättsta where a burnt or processed boulder and/or fire-cracked stone from the 
boulder is described. Here marked in red. A22569 is outside of the picture towards north. 
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Om skörbränd och skärvig sten skulle föras till liknande handlingar så kan ytterligare 43 

blockanläggningar räknas till listan. Detta kan istället vittna om andra handlingar vid block, då 

skärvsten förstås kan ha flyttats på och burits runt för att placeras invid blocken. Totalt sett har 

alltså 66 av 80 anläggningar vid block dokumenterats med skärvig eller skörbränd sten i 

packningen. Endast 14 av de 80 blockanläggningarna saknar dokumenterad skärvsten i 

packningen (18 %) medan 11 anläggningar av de 29 beskrivna av annan typ (stensättning, hög, 

omarkerad grav) saknar skörbränd eller skärvig sten i sin stenpackning eller konstruktion 

(38 %). Skärvig eller skörbränd sten har alltså en betydligt starkare koppling till just 

anläggningar vid block och eldandet/spräckandet av block där sten i packningen ursprungligen 

tillhört blocket förekommer över samtliga faser och har en jämn rumslig spridning över lokalen. 

Malin Gustafsson argumenterar övertygande för att skärvstenspackningarna runt block inte 

självklart kan förstås utifrån strikt funktionella förklaringsmodeller där skärvsten kopplats till 

rökning, torkning och slakt eller överbliven sten från kokgropar. Istället vill Gustafsson se en 

rituell förklaring (Gustafsson 2008:30f). Utifrån Kaliffs idéer om elden som föds som en gnista 

ur stenen (2005) menar Gustafsson att förstörandet av sten var kopplat till elden, likt hur benen 

kremerats och keramiken i anläggningarna krossats (Gustafsson 2008:31f). Liknande 

resonemang förs fram av Dutra Leivas & Olsson (2005), där de eldhärjade blocken och 

skärvstenen i Kättsta förs till ritualer sammankopplade med kremering och krossande av ben 

för att ”förvissa sig om att själen frigjordes och verkligen gick vidare” (ibid:171). Helena Victor 

ser skärvstenen som ett pars pro toto av den stora sten de en gång tillhört, där den fragmenterats 

för att få kontakt med förfäderna som bodde i stenen (Victor 2007:253). Vidare ser Victor bruket 

av skärvsten som en regional kosmologisk tradition, där Kättsta, som ligger inom ett område i 

Mälardalen med många skärvstenshögar, fortsatt ett rituellt bruk av skärvsten som grundlagts 

tidigare (ibid). Dutra Leivas talar också om en skärvstenstillverkning i samband med 

kremeringsriten och resonerar, utifrån Arcinis diskussion om klippben och kremeringsplatser 

(2005), att anläggningarna i flera fall möjligen också kan ha representerat själva bålplatsen 

(Dutra Leivas 2007:438f).   

Att skärvsten avsiktligt tillverkats genom att elda på block har tidigare lyfts fram av Phyllis 

Anderson Ambrosiani, som också kunde koppla det till gravlika anläggningar med eldsprängda 

block ifrån bronsålder – äldre järnålder (Anderson Ambrosiani 2001:125f). Till skillnad från 

ovanstående tolkningar är Anderson Ambrosiani något mer återhållsam och ser till bl.a. 

bränningsgrad och variationer i materialet i en ”uppmaning till försiktighet vid användningen 

av förenklade och generaliserade tolkningsmodeller” (ibid:115). Här åsyftas implicit de äldre 

schablonartade beskrivningarna av skärvsten som ett avfall ifrån boplatser som primärt 

kopplades till skärvstenshögar. Anderson Ambrosianis uppmaning skulle dock kunna vara lika 

giltig även för några av de mer idealistiskt tolkande resonemangen ovan (jfr även kap. 2.3).  

De många tydliga depositionerna och hanterandet av ben i anläggningarna, samt det, till 

synes, repetitiva eldandet på block och skapandet av skärvsten, som Gustafsson, Dutra Leivas 

& Olsson lyfter fram, kan absolut förstås som spår av rituella handlingar. Den skärviga stenen 

är dock resultatet av en eller flera handlingar och relationellt sett kan den fortfarande vara en 

del av blocket. Att sammankoppla kremering med en fragmentering av ben är tydligt i materialet 

och bruket av skärvstenar tycks också ha lång kontinuitet, där det absolut finns strukturella 

likheter med skärvstenshögar som Victor påpekar. Steget därifrån till en ”frigörelse av själen” 

och ”förfäder boende i stenar” ger upphov till många nya frågor, vilka inte lika lätt kan besvaras 

av materialet. Nedan kommer därför blockens kvaliteter och egenskaper, vad de erbjudit och 

vilka relationer det konstituerats av samt vilka effekter det gav upphov till att undersökas. Detta 

för att närmre utröna de handlingar som blocken involverats i. 
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Blockens ursprung och kvaliteter 

 

Berggrunden i Kättsta präglas primärt av intrusiva magmatiska bergarter, dvs. bildade av 

magma som trängt in (intruderat) och sedan stelnat djupt ner i jordskorpan. Framförallt olika 

graniter och granodioriter med kvarts och kalifältspat som dominerande mineral, men också 

med ställvis metamorfa bergarter som gnejs (SGU), där bergarten under tryck och höga 

temperaturer genomgått en ombildning (metamorfos) nere i jordskorpan.  

Jordartskartan över området karakteriseras av glacial lera och sandig morän, i vissa fall med 

urberg i dagen och intill undersökningsområdet, icke förvånande, av blockrik yta (figur 9). 

 

 

 
 
Figur 9. Jordartskartan över Kättsta i Ärentuna socken, Uppland. © Sveriges geologiska undersökning 
Figure 9. Map of the quaternary deposits surrounding Kättsta in Ärentuna parish, Uppland. 

 

 

Blocken i Kättsta är av lokala bergarter och består huvudsakligen av olika graniter i grå till rosa 

färg, gnejs och granodioriter (figur 10) med rödlätta kalifältspatmineraler vilka är vanligt 

förekommande i regionen (Antal et al. 1998:11ff, Granås et al. 2013). Uppsala län ligger inom 

den s.k. Svekokarelska orogenen (bergskedjebildningen), där berggrunden bildats och 

omformats för mellan 1900-1500 miljoner år sedan. Bergarterna som återfinns vid ytan är 

vanligen mer eller mindre deformerade och ombildade, de äldre bergarterna har därför prefixet 

meta-, exempelvis metagranit, då de genomgått en kraftig regional omvandling (Granås et al. 

2013:11). Något som skett då de låg på ca 10-15 km djup i jordskorpan (Antal et al. 1998:5). 

Blocken har således utgjort ett stående inslag i Kättstas närmiljö långt innan 

blockanläggningarna på RAÄ 56 tillkom.  
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Figur 10. Bergarter typiska för regionen runt Kättsta i Uppsala Län. Från vänster till höger: grå medel- till grovkornig 
metagranodiorit från Månkarbo i södra Tierps kommun i Uppsala, Rödgrå fin- till medelkornig gnejsig metagranit från 
Griggebo i Tierps kommun i Uppsala och Röd medelkornig metagranit från Skyttorp i Uppsala kommun ca 15 km norr om 
Kättsta. Samtliga foton: Mattias Göransson (Grånäs et al. 2013). Samtliga bilder är beskurna av författaren. 
Figure 10. Rocks typical for the region surrounding Kättsta in Uppsala County. From left to right: Gray medium- to coarse-
grained meta-granodiorite from Månkarbo in Southern Tierp municipality, Uppsala, Red gray fine- to medium-grained gneissic 
meta-granite from Griggebo in Tierp municipality, Uppsala and Red medium-grained meta-granite from Skyttorp in Uppsala 
Municipality, about 15 km north from Kättsta. 

 

 

Majoriteten av blocken har beskrivits som markfasta och var samtidigt relativt stora. Det minsta 

blocket var 1,2x0,8 m stort medan det största blocket uppmätte hela 3,5x3,6 m (figur 11). Detta 

tillsammans med dess former, hårdhet och färger av rött, rosa, svart, vitt och olika gråa, vilket 

påverkas av bergartens mineralsammansättning, samt dess ålder och mängd på impedimentet 

är kvaliteter som samtliga bidrar till blockens egenskaper och affordances.  

 

 
 
Figur 11. Blockanläggningen A21801 på Kättstalokalen. Det centrala blocket av röd granit mäter 3,5x3,6 m. Foto Ivonne Dutra 
Leivas. Upplandsmuseet. (digitaltmuseum). Bilden är beskuren av författaren. 
Figure 11. The boulder feature A21601 at the Kättsta site. The central boulder of red granite measures 3, 5x3, 6 m.  
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Blockens egenskaper och vad de erbjuder 

 

Det blockrika och moränbundna impedimentet i Kättsta innehöll en stor mängd rejäla block på 

en relativt liten yta. Dessa markfasta och oformliga stenblock gör terrängen svårforcerad för 

människor och andra större djur. De hindrar passage och tillåter varken direkt framkomlighet 

eller genomsiktlighet. Marken är obrukbar utan extensiva ingrepp och blockens grepp i 

undergrunden, dess tyngd och storlek gör dem svårrubbade. Blocken döljer ständigt något. Dess 

markfasthet ger också blocken tillträde till såväl litosfären under mark och atmosfären ovan. 

De tillhandahåller en kontakt mellan dessa ytor vilket tillåter association till, och motverkar en 

direkt kännedom om, det dolda under blocket. 

Variationen i färg, form, storlek och sammanlagd mängd skapar också en visuell kontrast 

till den jämnare och stenfria ytan söder om impedimentet (vilken idag är odlings- och 

betesmarker). Blocken kan bidra med sin visualitet. De kan uppmärksammas som markörer och 

för positionering då man färdas i landskapet. Perceptivt agerar också blocken som hinder att 

styra emellan för att kunna färdas bland dem. De inbjuder till betraktande, upptäckt och rörelse.  

Blockens stabilitet, markerande egenskaper och höjd över den omgivande ytan erbjuder 

möjligheten till förhöjning och presentation. På samma sätt erbjuder den ett skydd, såväl från 

vind som från att synas. Dess hårdhet och variation i form, erbjuder blockets yta för både 

auditiva, taktila och dekorativa syften och hårdhetens resistens tillåter hantering av både eld 

och vatten men motverkar på samma gång att enkelt destrueras.  

Dess ålder är påtaglig. Så länge människan rört sig över ytan har blocken alltid stått där. 

Blockanläggningarna i Kättsta brukades över minst 1400 år. Och aktiviteterna med just block 

var ett ständigt återkommande inslag. Vetskapen om blockens permanens och närvaro på 

platsen, kanske också minnet av interaktionen med dem, bör ha varit relevant för effekterna de 

bidrog till. 

Utifrån ovanstående resonemang kan blockens egenskaper primärt förstås som:  

o stora 

o hårda 

o solida 

o visuella 

o stabila  

o resistenta  

o permanenta  

o markfasta 

o tunga 

Blocken kan också ha olika tillskrivna egenskaper som tillåter beundran, betraktelse, 

tillbedjan, association och kontakt i olika former. Blockens affordances kan förstås för vad de 

erbjuder, tillåter och motverkar enligt nedan (tabell 4). 

 
Tabell 4. Schematisk framställning över blockens affordances i Kättsta. 
Table 4. Schematic representation of the affordances of boulders in Kättsta. 

Erbjuder  Tillåter   Motverkar 

Ytan/material Hamrande Enkel destruktion 

Förhöjning/presentation Positionering/tillbedjan Genomsiktlighet 

Skydd/lä/stöd Hantering av eld/vatten  Förflyttning  

Möten/samlingar Interaktion Uppodling/bebyggelse 

Markering Visuell kommunikation/betraktelse Direkt framkomlighet 

Kontaktyta ovan/under mark Association/kontakt Kännedom om det dolda 
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Blocken och övriga objekt 

 

Blockens potentiella egenskaper aktualiseras först i de effekter som relationerna ger upphov till. 

Samtliga objekt i olika sammansättningar på lokalen i Kättsta konstitueras av dess relationer, i 

olika skalnivå, från blockanläggningarna själva, nedgrävningar i anläggningen, keramik och 

benkoncentrationer, till lokalen som helhet över tid.  

För att kunna beskriva relationerna objekt emellan, delas de upp efter de fyndkategorier som 

dokumenterats i rapporten (Gustafsson et al 2006). De 24 utvalda anläggningarnas totala 

fyndsammansättning redogörs därför nedan (Tabell 5). 

 

 
Tabell 5. Fyndsammansättningen i de 24 utvalda blockanläggningarna i Kättsta. ”Övrig anl.” motsvarar anläggningar, utöver 
eventuella bendepositioner i bengrop/urnebrandgrop/brandgrop etc., i/direkt intill blockanläggningarna. Fetmarkerade X 
under ”keramik” innebär att keramikskärvor ifrån anläggningen analyserats med tunnslipsanalys.  
Table 6. Relation between finds in the 24 selected boulder features in Kättsta. 

Anl.nr: Järn Keramik Sten Makro/ 
Ekofakt 

Osteologi  
människa 

Osteologi  
djur 

Övrigt Övrig anl.  
 

Antal 
block 

A16381 X X  X 9 individer?  
(3 barn) 

Nöt (?) skålgropar  1 

A16749  X   1 individ  
(barn) 

   1 

A16817  X   2 individer  
(F + barn) 

   1 

A17011 X   X 2 individer  
(F + barn) 

Däggdjur   1 

A18125  X  X 1-2 individer 
 (M?) 

   1 

A18282  X   1 individ  
(F) 

  Härd 1 

A18525  X X  11 individer?  
(1 barn) 

Svin + dägg-
djur + får/get 

 Mörk- 
färgning 

1 

A19386  X X  3 individer  
(1 barn) 

Däggdjur Harts  3 

A20112  X  X 1 individ Får/get   1 

A20197  X  X 7 individer  
(2 barn) 

Däggdjur + 
svin + nöt 

Harts + 
Glaspärla 

Sotlager 1 

A20295     1 individ  
(F) 

Däggdjur  Härdgrop 1 

A20445  X  X 7 individer  
(4-5 barn) 

Däggdjur Harts Härdgrop 1 

A20792     1 individ Däggdjur   1 

A21801  X  X 11 individer  
(7 barn) 

Nöt + häst + 
hund + får/get 

Harts +  
Glaspärla 

Härdgrop 
Sotlager 

1+ 

A21946  X   2 individer Däggdjur  Harts  1+ 

A22569     2 fragment? ?   2 

A22968  X X  1 individ  
(F) 

 Bränd lera  1 

A23054         3 

A23682 
(A62251) 

    2-3 individer?  
(M + barn) 

  Sotfläck 1 

A25169  X    Däggdjur  Härdgrop 1 

A25723  X      Härdgrop 1 

A44399  X   2 fragment? ?   1 

A46310  X  X  Häst + nöt (?)  Stolphål 
Nedgrävning 

4 

A61384  X  X 1 individ  
(barn) 

Däggdjur   1+ 
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Det absolut vanligaste fyndmaterialet bestod av keramik. Förutom i A20295, A20792, A23054 

och A23682 förekom keramik i samtliga blockanläggningar ovan. Keramikmaterialet 

uppvisade relativt stora likheter med keramiken ifrån boplatsen men var generellt något mindre 

i storlek. Avsaknaden av organiska rester tyder på att kärlen i gravanläggningar inte används 

för matberedning och i vissa fall förefaller den vara helt oanvänd före deposition i anläggningen. 

Vidare tycks det som att ca hälften av keramiken som påträffades bör ha varit fragmenterad 

redan vid nedläggning i anläggningarna (Eriksson 2005:51).  

Godset i samtliga tunnslipsanalyserade kärl innehöll krossade korn från granit. Att kvarts- 

och fältspatkorn i kärlen var spruckna och glimmerkorn förlorat sina aktiva optiska egenskaper 

kan tyda på att det var skörbrända stenar som användes till magring i samtliga kärl (Stilborg 

2009:3f). Leran i godsen skilde sig något över tid på kärlen men kan härröra från olika delar av 

samma, troligtvis lokala, lertäkt (ibid:5). Några av keramikskärvorna uppvisade en hård 

sekundärbränning på över 800°C. Exponeringen har dock tolkats som kortvarig då kärlen inte 

uppvisar någon deformering. Sintring kunde primärt iakttas på insidan av keramikskärvorna 

vilket också talar emot att de varit med på ett långvarigt likbål. Rimligare tycks vara att de 

utsatts för kortare men intensiv bränning i samband med sin deponering på platsen (Stilborg 

2009:7). 

Järnföremålen bestod av en bältesring och ett remändebeslag i A17011 samt en trolig 

bältesring med tillhörande bleck, påträffad i A16381. Den sistnämnda anläggningen var också 

den med mest keramik i på hela gravfältet, ingen keramik kunde dock sägas ha använts som 

benbehållare. Samma anläggning hade också två grunda skålgropar inknackade i mittblocket. 

Bägge anläggningarna dateras till förromersk järnålder. 

Stenföremålen bestod i A18525 av två löpare/malstenar, båda av granit med facetteringar, 

samt ett bränt litet flintavslag. Den ena löparen framkom i en mörkfärgning med keramik och 

den andra i stenpackningen. Flintavslaget påträffades i en brandgrop. Ytterligare en malsten av 

granit framkom i stenpackningen till A19386. I A22968, daterad till bronsålder period V-VI, 

påträffades i en brandgrop ett bearbetat avslag med bruksretuscher som påminde om en pilspets. 

Flintan var i båda fallen av Sydskandinavisk typ (Gustafsson et al. 2006:231).  

I åtta av de utvalda anläggningarna togs makroprover och i A21801 påträffades 

hasselnötsskal i en brandgrop. I tre av anläggningarna togs proverna i stenpackningen, invid 

keramik (A16381, A20197 och A46310). Övriga prover togs i brandgravar, alla utom i A17011 

invid keramik. De analyserade makroproverna visade på bränt granbarr i fem anläggningar och 

enbärsfrön i tre anläggningar. A20197 och A46310 innehöll förutom granbarr och enbär även 

andra obestämda fröer och den sista anläggningen också bränt sädeskorn (Ekblom 2006).  

I fem anläggningar påträffades harts. I A20197 kom fragmenterade delar av en 

hartstätningsring i botten av en urnegrop som innehöll rikligt med brända ben, möjligen kan 

hartsen tolkas som rester av en benbehållare. I övriga fall tycks hartsen dock ha härrört från 

behållare för annat än ben, om något. I A21801 framkom t.ex. en hartstätningsring väl avskilt 

från ben. 

Två glaspärlor påträffades i valda blockanläggningar (figur 12). En större mörkblå glaspärla 

i A21801 och en halv silverfoliepärla i A20197. Den mörkblå pärlan kom i anslutning till 

spridda brända ben av en vuxen individ. Anläggningen innehöll ben ifrån elva individer och 

hade relativt sena dateringar i relation till övriga anläggningar. En urnegrop daterades till yngre 

romersk järnålder och en urnebrandgrop daterades till vendeltid (se tabell 3). Silverfoliepärlan 

kom i ett brandlager med ben ifrån ett barn i 8-11 års ålder. Också denna anläggning innehöll 

ben ifrån ett flertal individer, sju stycken, varav ben i en urnegrop i anläggningen daterades till 

360-200 f. Kr.  
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Figur 12. Mörkblå glaspärla från A21801 till vänster och silverfoliepärla från A20197 till höger. Foto: Upplandsmuseet. 
Figure 12. Dark blue glass bead from A21801 to the left and silver foil bead from A20197 to the right. 

 

 

Det finns fynd av glaspärlor redan ifrån bronsålder och förromersk järnålder i Skandinavien. 

De flesta fynd av glaspärlor, och särskilt guld- och silverfoliepärlor härrör dock ifrån yngre 

järnålder. Den tidiga dateringen av A20197 till förromersk järnålder i relation till 

silverfoliepärlan är därför oväntad. De äldsta fynden av folierade pärlor i Skandinavien är från 

romersk järnålder (Gustafsson et al. 2006:237 och där a.a.). Det är däremot inte otänkbart att 

de många individerna i anläggningen nedlagts vid olika perioder, likt i A21801, och att 

silverfoliepärlan därför är något yngre än den daterade urnegropen.   

Det osteologiska materialet uppvisar en stor variation utan direkta mönster till övriga 

fyndmaterial. Det är dock tydligt att en större variation av djurben uppkommer i anläggningar 

där också fler individer nedlagts och samtliga anläggningar med sju individer i eller fler är också 

att betrakta som anläggningar med mittblock. 

I 21 av blockanläggningarna har skärvig sten i packningen dokumenterats och i en annan 

istället som skörbränd sten. Skörbränd sten har annars dokumenterats i fem av 

blockanläggningarna där stenpackningen i övrigt utgjordes av skärvig sten. I fyra av dessa 

ingick också härdar (A20445 och A21801), ett sotlager (A20197) eller vad som tolkats som ett 

stolphål och en nedgrävning (A46310) i anläggningen. I A21801 är det också i härden som den 

skörbrända stenen dokumenterats. Skillnaden mellan skörbränd och skärvig sten är viktig att 

beakta. De olika typerna antyder skillnader i hanterandet av stenen där den skärviga stenen är 

skarpkantad men mindre eldpåverkad medan den skörbrända stenen istället är hårt bränd (jfr 

Anderson Ambrosiani 2001:127f). Ofta har den senare därför förlorat många av egenskaperna 

som skärvstenen annars har. Den får en dovare klang, hårdheten har förlorats då den lättare 

smulas sönder och dess färg har också påverkats. 

Överlag konstitueras relationerna av objekten keramik, bränt ben, skärvig sten, block och 

eld. Det obrända benet bestod primärt av tänder från nöt, får/get eller häst och påträffades i fem 

anläggningar i vilka samtliga skörbränd sten också dokumenterats. Där finns en tydlig relation. 

I detta kluster av anläggningar är det också överlag många individer begravda, fynd av harts 

och organiskt material (enbär, nötskal, fröer) och ytterligare anläggningar som härdgropar, 

sotlager och stolphål samt nedgrävning dokumenterat.  

I sin relation med övriga objekt i anläggningarna aktualiseras flera av blockens affordances 

via dess egenskaper (Figur 13). Objekten skärvsten och skörbränd sten relaterar framförallt till 

vad blocken erbjuder i form av syn yta/material i tillåtandet av hamrande men också för eldande 

där blocken tillåter  hanteringen av eld.  Oavsett  syftet med eldandet är det tydligt hur blocken 
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Blockens egenskaper 
 

Stora Hårda Solida Visuella Stabila Resistenta Permanenta Markfasta Tunga 

 

 

 

 

 

       

Erbjuder  Tillåter   Motverkar 

Ytan/material Hamrande Enkel destruktion 

Förhöjning/presentation Positionering/tillbedjan Genomsiktlighet 

Skydd/lä/stöd Hantering av eld/vatten  Förflyttning  

Möten/samlingar Interaktion Uppodling/bebyggelse 

Markering Visuell 
kommunikation/betraktelse 

Direkt framkomlighet 

Kontaktyta  
ovan/under mark 

Association/kontakt Kännedom om det dolda 

 

Fyndkombinationer 
 

Stenpackningar, keramik, brända ben, obrända djurben, deponier 
 
  Skärvig sten, skörbränd sten, eld 
 
  Stolphål, eld, skålgropar 
 
  Brända ben, nedgrävningar, harts, keramik 
 
  Härdar, bränt organiskt material, skörbränd sten, sekundärbränd keramik, djurtänder 
 
Figur 13. Schematisk visualisering över hur blockens egenskaper relaterar till dess affordances och mönster i fyndmaterialet. 
Kombinationer av olika fyndgrupper aktualiserar också vissa av blockens affordances mer än andra, där vissa fyndgrupper 
återkommer vid flera av blockens möjligheter att erbjuda, tillåta eller motverka.  
Figure 13. Schematic visualization over the relations between the affordances and properties of boulders and patterns in finds. 

 

också erbjuder sin storlek som lä för vinden. Eldandet vid block tycks relatera till samtliga 

materialgrupper bortsett från de obrända djurbenen. Djurtänder kan dock kopplas till härdar och 

skörbränd sten. Blockens möjlighet att interagera, erbjuda möten för objekt och samla material 

invid sig, kännetecknas av stenpackningarna och spridd keramik och ben samt deponierna i 

anläggningarna. Deponier av ben och andra former av nedgrävningar relaterar också till 

föremålstyperna harts och keramik och kan kopplas till blockens markfasthet, dess kontaktyta 

både ovan och under mark och associationerna detta kan ge. Möjligheten för blocken att erbjuda 

en markering och tillåta visualitet och betraktelse kan kopplas till skålgroparna, spåren av 

eldande och stolphål. Det finns ingen materialgrupp eller fyndkategori som direkt kan kopplas 

till blockens möjlighet att erbjuda förhöjning eller presentation.  

Blockens affordances 
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Effekten av relationerna 

 

Redan i ett tidigt skede kunde det konstateras att flertalet block var eldsprängda, tillslagna och 

fragmenterade varpå sten i skärvstenspackningen till stor del utgjordes av samma material och 

bergart som blocken. Det har diskuterats om detta är ett resultat av att kremeringen av kroppar 

kan ha skett direkt invid blocken (jfr Dutra Leivas 2007). Det förklarar dock inte den stora 

avsaknaden av ben som bör ha avsatts eller hur benen ifrån flera individer, i vissa fall med flera 

generationers glapp emellan, kan ha kremerats på samma plats för att sedan deponeras i olika 

delar av anläggningen. I några fall iakttogs också ben ifrån olika individer i samma bensamling. 

Något som också indikeras av ben med olika färg och bränningsgrad (Jonsson 2005:2). Det bör 

också rimligtvis ha avsatts betydligt större mängder sot och kol i anläggningarna och i 

korrespondensanalysen framkom inget entydigt gällande diskussionen om kremering på platsen. 

Inga mönster kunde iakttas mellan brandlager och olika typer av inre begravningsform (Blom 

& Mattson 2007:113). Det förefaller rimligare att eldandet på blocken skett högst medvetet och 

av andra skäl än enbart som ett resultat vid kremeringen av kroppar.  

Den typen av brand som ett likbål ger upphov till, förutsatt att det ägt rum direkt vid blocken, 

bör också ha avsatt en större mängd rikligt skörbränd sten, något som i Kättsta 

uppmärksammats enbart i ett fåtal av blockanläggningarna, då särskilt i relation till härdar eller 

andra anläggningar. Den skörbrända stenen går också igen i magringen av keramiken, också 

den, likt malstenarna som påträffats, av samma bergart som många av blocken själva.  

Analyser av keramiken visar också på ett omvänt förfarande. I de fall keramik uppvisat en 

sekundärbränning syns den primärt på insidan av skärvorna och då den saknar deformering 

tycks den ha bränts intensivt men kort, kanske i samband med sin deponering på platsen.  

Keramiken tycktes i flera fall också varit fragmenterad redan vid depositionen och i några fall 

helt oanvänd före nedläggningen. I Per Wrannings avhandling om förromerskt gravskick i 

Halland anas ett liknande förfarande kring hantering av keramiken. Wranning ser den 

sekundärbrända keramiken som ett resultat av kremeringshandlingen, där vad som i flera fall 

förefaller vara redan fragmenterade kärl, placerats tillsammans med den döde på likbålet 

(Wranning 2016:75). I Wrannings fall tycks dock keramiken ha utsatts för högre temperaturer 

och en längre bränning då vissa skärvor uppvisade en deformering (ibid). Samtliga 

anläggningar som Wranning undersökt var också flatmarksgravar, utan synliga spår efter 

eldande direkt vid graven. Oavsett likbålets karaktär är det dock rimligt att tänka sig ett snarlikt 

förfarande kring deponeringen av keramik även i Kättsta, då majoriteten av anläggningarna 

innehåller både brända ben och keramik men utan direkt urskiljbart mönster. Endast i åtta fall 

fanns det keramik- och hartsfragment efter möjliga benbehållare på hela Kättstagravfältet och 

endast två av dessa har tolkats som säkra benbehållare (Blom & Mattson 2007:116). Precis som 

med benen representerar också keramiken enbart delar av det ursprungliga kärlet. Vare sig det 

handlar om medvetet utvalda keramikskärvor eller ej är det tydligt att processen inneburit ett 

handhavande av redan fragmenterad keramik. 

Keramiken tycks, likt hartstätning ifrån eventuella svepaskar, snarast relatera till behållare 

för annat än ben. Enbart 5 % av keramiken från gravfältet innehöll matskorpa (Gustafsson et al. 

2006:255). Det är dock endast ett resultat av att mat vidbränts och fastnat i keramiken och det 

kan inte uteslutas att mat som inte bränts eller att flytande material legat i kärlen. Det skulle 

kunna gälla matoffer eller olika måltider och drycker som konsumerats, hällts ut eller bränts i 

samband med aktiviteterna på lokalen, men av de obrända djurbenen som påträffats i 

blockanläggningarna, förekommer primärt delar av kraniet och särskilt tänder, dvs. delar av 

kroppen med lite eller inget kött och som därför ofta istället räknas till avfall ifrån t.ex. slakt än 

som rester efter måltider. Antagandet bygger dock på vår föreställning om de köttrika delarna 

på djuret som det åtråvärda vid festmåltider. Ett helt annat förfarande kan dock ha gällt vid 
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måltider associerade med gravläggning. Att djurbenen inte har med måltider att göra är också 

högst rimligt.  

Malstenar/löpare och delar av underliggare är en vanligt förekommande fyndkategori i 

blockanläggningar och på gravfältslokaler ifrån perioden generellt. Anders Kaliff har framfört 

idén att malstenarna använts i gravritualen för att krossa och mala de brända benen (Kaliff 

1997:88ff). I Påljungshage i Nyköping påträffades knackstenar och malstenar i/intill 

blockgravar som innehöll spridda brända ben, varpå en grundämnesanalys med EDS (Energy 

Dispersive X-ray Spectroscopi) utfördes på stenföremålen för att prova hypotesen (Eklund & 

Risberg 2012). Sex malstenar analyserades, fem stenar innehöll förhöjda värden av fosfor varav 

tre innehöll både fosfor och kalcium på stenens yta. Två av dessa i dubbelt så hög grad som 

stenens egen mineralsammansättning på en ovittrad del av stenen. En av malstenarna hade höga 

halter fosfor och kalcium i ytan men inget på den ovittrade delen varav slutsatsen dras att dessa 

tre stenar kan ha använts vid malning av ben (ibid:192). Vid ett senare tillfälle analyserades 

också en överliggare varpå benpartiklar indikerades och därför även överliggaren tolkas som 

använd vid malning av ben (ibid:193). Stenarna kan dock ha kommit kontakt med benen på 

andra sätt än via malning, de påträffades trots allt i just gravar, men det är ett intressant resultat 

och ger också en indikation om malstenarnas möjliga relation till ben i gravsammanhang.  

De brända organiska resterna som framkom i makroprover tagna intill koncentrationer av 

keramik innehöll förutom fröer och sädesslag också enbär. Enbär har i andra sammanhang 

kopplats till eventuell öltillverkning, kryddanvändning eller en medicinsk funktion i 

förhistorien (jfr Bergström 2004:17), något som också diskuterats i Kättsta (Gustafsson et al 

2006:256). Den skrala mängden gör det dock svårt att dra för stora slutsatser kring materialet. 

Faktumet att de var brända tyder främst på att enbärsris har eldats på platsen, vilket i sig har 

flera tydliga effekter.  

 

Tillsammans med blockens egenskaper och affordances kan vi uppfatta de effekter som 

relationerna mellan objekt genererat. Dessa effekter kan sammanfattas som:  

o transformativa  

o visuella  

o auditiva  

o ackumulativa   

o repetitiva 

Genom att elda på och invid block transformeras inte bara blockens materialitet, från den solida 

och resistenta ytan till att fragmenteras, de skiftar också i färg och taktilitet. Den visuella 

aspekten av blocken själva, elden, röken och stenen som spricker samt den auditiva effekten av 

att hamra bort sten ifrån blocket, knastret och suget ifrån elden bör ha varit påtaglig. Effekten 

genererar också dofter ifrån elden. Genom lavar och mossan som täcker blocken, veden och 

kanske enbärsriset som brinner upp i en tjock vit rök.  

Blockens markerande egenskaper samlar objekt invid sig över lång tid. De är ackumulativa. 

De inbjuder till interaktion vilket ger upphov till möten. Blockens permanens och samlingen av 

relationer mellan objekt intill dem vittnar också om repetitiva praktiker som ägt rum. I elva av 

anläggningarna kunde två eller flera individer urskiljas i det osteologiska materialet. I fem av 

dessa påträffades mellan sju till elva individer, i flera fall väl separerade från varandra, vilket 

indikerar återkommande och upprepande processer. De repetitiva effekterna kan ses som 

minnesskapande samtidigt som de återknyter till praktiker som redan pågått över flera 

generationer på lokalen.  

 

Nedan kommer praktikerna som blocken införlivats i att diskuteras. Detta utifrån blockens 

egenskaper, affordances och de effekter som samlingen av objekt genererat. 
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3.4 Handlingar vid block 

 

Resultaten från den tematiska analysen av fallstudielokalen i Kättsta, visar att blocken haft 

betydande roller i processerna som avsatt de svårdefinierade blockanläggningarna. Efter en kort 

summering nedan förs en diskussion kring praktikerna vid block. 

 

 

Sammanfattande resultat av den tematiska analysen 

 

Blocken i Kättsta har stått på samma plats långt innan anläggningarna som arkeologerna 

undersökt tillkom. De är av lokala bergarter, framförallt granit, gnejs och granodioriter, vilka 

präglar berggrunden i området. Det moränbundna och blockrika impedimentet där 

blockanläggningarna påträffades utgör en kontrast mot den plana betes- och odlingsmarken 

intill och blockens kvaliteter, i form av deras storlek, mängd, markfasthet, färg och ålder, bidrar 

till egenskaperna som aktualiseras i blockens relationer med andra objekt. I relationerna uppstår 

också blockens perceptiva egenskaper, det de kan erbjuda, tillåta och motverka för entiteter 

intill.  

Blocken gör terrängen svårforcerad. De hindrar passage och tillåter varken direkt 

framkomlighet eller genomsiktlighet. Blockens oformlighet, tyngd, storlek och markfasthet gör 

dem svårrubbade. Det sistnämnda ger även blocken tillträde till både litosfären och atmosfären 

och tillhandahåller således en kontaktyta mellan de båda sfärerna och bidrar därför också med 

associativa aspekter och kontakten med det dolda under marken. Blocken bidrar med sin 

visualitet, både för betraktelse och rörelse. De agerar markörer och fungerar för positionering. 

På samma sätt agerar blocken som spärrar att styra emellan för att färdas i området. Blockens 

stabilitet, markerande egenskap och höjd över den omgivande ytan erbjuder möjligheten till 

upphöjning och presentation samt lä från vinden och skydd från att synas. De erbjuder sin yta 

för både auditiva, taktila och dekorativa syften och stenblockens resistens tillåter hårdhänt 

hantering men motverkar också att enkelt destrueras. Så länge människan rört sig över ytan har 

blocken stått där. Blockanläggningarna i Kättsta tycks ha brukats över 1400 år och aktiviteterna 

med just block och skärvig sten pågick under hela tiden. Blockens permanens och närvaro på 

platsen kan ha gett upphov till minnet av interaktionen med dem. 

Överlag konstitueras relationerna i blockanläggningarna av objekten keramik, bränt ben 

(människa och djur), skärvig sten, block och spåren efter eld. De flesta objekt tycks ha en 

relation till just eld, förutom stenföremålen och de obrända djurbenen. Skärvig sten har en 

betydligt starkare koppling till blockanläggningar på lokalen än gravanläggningar av annan typ. 

Det finns också en tydlig koppling mellan skörbränd sten och obrända djurtänder samt 

organiska material och hartstätning. Den skörbrända stenen återkommer också som magring i 

keramiken som likt askarna, en gång tätade med hartsen som påträffats, i majoriteten av fallen 

innehållit annat än ben. Benen indikerar heller inte direkt regelrätta begravningar. Det ofta 

ganska sparsamma mängderna osteologiskt material ifrån bendeponier indikerar en hantering 

där de mänskliga kvarlevorna genomgått flera processer. Från kremering och urval, hopsamling, 

i vissa fall rengöring av ben till eventuell fortsatt behandling i form av t.ex. malning av ben till 

själva deponeringen invid block. 

Nedgrävningar av ben ifrån olika individer tycks också ha skett intill samma block, vid flera 

olika tillfällen, över lång tid (figur 14). De två yngsta dateringarna, till yngre romersk järnålder 

– tidig vendeltid, härrör också ifrån en av anläggningarna med störst antal begravda individer 

(11st). Det är anläggningen med störst block som ligger centralt på gravfältet, A21801 (se figur 

11). Den yngre daterade härden från förundersökningen, till folkvandringstid, låg precis som 

den omarkerade flatmarksgraven daterad till yngre romersk järnålder, direkt norr om denna 

anläggning. Likt A20197, också den med mittblock, där ben ifrån minst sju individer påträffades 
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varav en daterades till förromersk järnålder, rör det sig möjligen om en typ av återanvändning 

av anläggningen i betydligt senare tid. Något som också silverfoliepärlan i en brandgrop i 

anläggningen kan vittna om. Dateringarna från denna fas är annars inte representerad på 

gravfältet och det tycks som om platsen främst används periodvis för begravningar efter äldre 

romersk järnålder. Anläggningstypen med mittblock kan i dessa fall ses som konstruerad just 

av återkommande handlingar.  

 

 
Figur 14. Tre av anläggningarna i Kättsta med flest individer i: A18525, A20197 och A21801. Samtliga av mittblockstyp och 
belägna i den centrala delen av lokalen. Skapad i ArcGis 10.3.1 av författaren. 
Figure 14.  Three of the features in Kättsta with the highest number of burials: A18525, A20197 and A21801. All of the type 
central boulder grave and located in the center of the site. 

 

Effekterna av de samlade relationerna tillsammans med blockens egenskaper och affordances 

kan sammanfattas som: transformativa, visuella, auditiva, ackumulativa och repetitiva.  

Transformativitet: Genom att elda på och invid block transformeras blockens materialitet, 

från den solida och resistenta ytan till att fragmenteras. De skiftar också i färg och taktilitet samt 

får nya former. Blocken spräcks och blir till skärvig sten. I vissa fall även skörbränd sten som 

sen kan krossas ytterligare och inkorporeras som magring i keramiken vilken också avsatts 

invid blocken. 

Visualitet: Blockens visibilitet och deras egna uttryck, färger och former samt elden, röken, 

stolpar invid anläggningarna och stenen som spricker. 

Auditivitet: Hamrandet på blocket, ljudet ifrån sprickande stenar, skillnaden i klang mellan 

skörbrända och skärviga stenar och suget och knastret från elden.  

Ackumulativitet: Blockens markerande egenskaper samlar objekt invid sig över lång tid. 

Både av erosion, av djur och av de handlingar som utförts invid dem. De inbjuder till interaktion 

vilket ger upphov till möten där de ackumulativa effekterna tydliggörs.   

Repetitivitet: Återkommande och upprepande processer i form av eldande, hamrande och 

samlande. De repetitiva effekterna kan ses som minnesskapande. De återknyter till praktiker 

som pågått över flera generationer på lokalen. 

 

 

 



43 

Effekterna vittnar om de praktiker som blocken, via relationella förfaranden, involverats i och 

de handlingar som utförts invid dem (tabell 6).  
 
Tabell 6. Relationen mellan observerade handlingar och de 24 utvalda anläggningarna i Kättsta.  
Table 6. Observed actions related to the 24 selected features in Kättsta. 

 Eldande 
vid/på 
block 

Hamrande 
på block 

Formande 
av block 
 

Grävande 
/deponering 

Placerande 
/sortering 

Krossande 
- keramik 
 

Skapande 
- skärvsten 
- packning 

Samlande Möten 
/återbesök 

A16381 X X X X X X X X X 

A16749 X   X X X X X  

A16817 X X X X X X X X X 

A17011 X  X X X   X  

A18125 X X X X X X X X X 

A18282 X  X X X X X X  

A18525 X  X X X X X X X 

A19386 X  X X X X X X X 

A20112 X  X X X X    

A20197 X X X X X X  X X 

A20295 X X  X X   X  

A20445 X  X X X X X X X 

A20792   X X X  X   

A21801 X X X X X X X X X 

A21946   X X  X  X X 

A22569 X    X   X  

A22968 X  X X X X  X  

A23054       X X  

A23682 
(A62251) 

X   X X  X X X 

A25169 X  X  X X X X  

A25723 X  X X  X X   

A44399  X X X  X    

A46310 X   X X X X X  

A61384  X X  X X X X  
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I tabell 6 är det tydligt hur flera av de observerade handlingarna återkommer i majoriteten av 

de utvalda anläggningarna. Samtliga av blocken har också betraktats, via rörelse på 

impedimentet och i sin relation till varandra. De har även ingått i en planering av 

anläggningarna, som markörer för deponier, lä vid eldandet och för sin permanens och 

markfasthet. Det har i flera fall eldats på blocken och invid dem. Det organiska materialet i 

form av brända enbär kan indikera handlingar med enris som bidragit med sin doft och 

effektfulla rök. Invid blocken har det grävts gropar för härdar och stolphål samt för ben och 

andra föremål som valts ut och deponerats. Keramik har placerats invid blocket. Ibland har 

keramiken krossats först och enbart skärvor har strötts över ytan. Något som i flera fall tycks 

ha ägt rum innan ytan täckts med skärvig sten. Det har i flera fall hamrats på blocken och ett 

nytt material har skapats som sedan burits, samlats och sorterats invid blocken. 

Anläggningarna har konstruerats. Hamrandet har också inneburit att blocken formats. I flera 

anläggningar tycks förfarandet återupprepats över lång tid. Man har många gånger återvänt till 

och mötts på platsen. Nya depositioner, nytt eldande och hamrande har ägt rum, i flera fall vid 

samma block. Särskilt invid de större blocken centralt belägna på impedimentet.  

Blockanläggningarna i Kättsta uppvisar en temporalitet som gör dem svåra att isolera till 

enbart en specifik händelse. Det finns dock generella tendenser över tid som går att iaktta. Den 

äldsta daterade blockanläggningen anläggs mellan 800-540 f. Kr. Keramiken visar dock att 

handlingarna vid block fortsätter från yngre bronsålder till äldre järnålder relativt kontinuerligt. 

De flesta anläggningarna kan dock dateras till förromersk järnålder och tidig romersk järnålder 

då fler barn gravläggs och handlingar med obrända djurben, särskilt av nöt, ökar. Efter några 

generationer tycks praktikerna vid block på Kättsta avta och fler anläggningar av annan typ 

konstrueras. Man återkommer dock, men då med större avbrott mellan besöken och till de större 

anläggningarna med mittblock. De visuellt markerande blocken, där ben ifrån flest individer 

också deponerats. 

En utblick till liknande lokaler i östra Mellansverige visar spår av samma typ av handlingar 

även där. Generella likheter finns förstås i det varierade och till synes slarviga gravskicket, där 

endast en del av kvarlevorna från de kremerade individerna har spridits i skärvstenspackningen, 

samlats i benlager eller deponerats i gropar utan benbehållare. Dateringarna är också relativt 

spridda från framförallt slutet av yngre bronsålder till yngre förromersk järnålder. 

Fyndmaterialet av spridd krossad keramik, malstenslöpare, bränd lera och flint-/kvartsavslag 

samt obränt djurben, framförallt i form av tänder, är också mycket likartat. Detsamma gäller 

anläggningarnas placering på blockrika impediment. Samtliga likheter är dock generellt 

gångbara för större delen av perioden i hela Mälardalen överlag och inte direkt särskiljande 

enbart för blockanläggningar. I t.ex. Skeke i Rasbo socken (Larsson 2014), Nibble i Tillinge 

socken (Artursson, Karlenby & Larsson 2011) och Berget i Gamla Uppsala, Uppsala socken 

(Fagerlund, Fröberg & Göthberg 2014), samtliga i Uppland, men även i t.ex. Påljungshage i 

Helgona socken i Södermanland (Eklund et al. 2010), har det dock också observerats att 

gravlika blockanläggningar ifrån perioden uppvisat markfasta block som varit kraftigt 

eldpåverkade eller eldsprängda, spräckta, sönderdelade, tillslagna eller tillslipade. 

Stenpackningen bestod på samtliga dessa lokaler primärt av samlad skärvig och i några fall 

skörbränd sten. Det är inte orimligt att blocken på dessa lokaler har hanterats likt blocken i 

Kättsta. Det är alltså inte enbart blocket som konstruktionsdetalj, vilket kännetecknar 

anläggningstypen, utan interaktionen med, hanteringen av, och handlingarna invid blocket som 

är specifika i sammanhangen.  
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4. DISKUSSION – BLOCK OCH SKÄRVIG STEN    
 

 

Själva ordet ’block’, är etymologiskt besläktat med det germanska ordet för att hindra något, 

dvs. blockera, jfr ty. block, eng. block eller fr. bloc. (Hellquist 1922:48). Det engelska ordet för 

stenblock, ’boulder’, är å sin sida besläktat med det svenska dialektala ordet bullersten, dvs. en 

sten som bullrar eller orsakar ett bullrande ljud (Hoad 1996, SAOL). Betydelsen av ordet ligger 

alltså i vad objektet gör snarare än vad det representerar. Vad blocken i gravlika anläggningar 

från yngre bronsålder – äldre järnålder har gjort, och till viss mån fortsätter göra, har i mångt 

och mycket förbisetts av arkeologer, som när blocket väl tas i beaktande, istället har behandlat 

det för vad det kan ha representerat, ofta i form av dess eventuella symboliska laddning (jfr kap 

2.3). Exemplet bakom betydelsen av ordet illustrerar därför ett centralt problem som den här 

uppsatsen velat belysa – det idealistiska förgivettagandet av en värld som möter människan 

enbart i form av representationer.  

Det materiella genererar också effekter i sina relationer med varandra, oberoende av 

människans intentioner, vilket öppnar upp möjligheten att undersöka övriga materialiteter än 

enbart den materiella kultur som arkeologin lätt tar för givet. Den symmetriska arkeologin 

utmanar det mänskliga företrädet och värdesätter samtliga ingredienser i arkeologiska 

sammanhang. Uppdelningen av det naturliga och kulturella, det materiella och ideella, i skilda 

domäner har också försvårat studiet av det som ofta definieras som rent ”naturliga” objekt. Ett 

sätt att komma runt detta vid studier av det icke-levande och ej mänskligt konstruerade 

materialen är att låna ett begrepp ifrån ekologin, där två grundfaktorer används för att beskriva 

ekosystemens sammansättning. De biotiska faktorerna, bl.a. växter, djur, bakterier och andra 

levande organismer, samt abiotiska faktorer, dvs. icke-levande faktorer som ljuset, vinden och 

berggrunden. Dessa faktorer är inte ontologiskt separerade, eller oskiljbara motsatser, de 

förutsätter istället varandra i ett relationellt förfarande. För att undgå den strukturalistiska fällan 

och föra stenblocken till en strikt naturlig sfär, och i samma veva avfärda det kulturella som 

något utom-naturligt (se kap 1.5), kan ”naturliga material” i form av stenblock med fördel 

istället benämnas som abiotiska. 

Varje objekt, vare sig levande eller icke-levande, djur eller människa, kan betraktas som 

potentiellt agentiva. Oavsett dess eventuella medvetande eller intentionalitet (se kap 1.2). Så 

också materialen som objekten utgörs av. Inga objekt kan dock reduceras till deras material, 

kvaliteter och egenskaper eller inneboende essenser av olika slag. Dessa är istället effekter av 

relationer och det är först i relationerna som ett objekts egenskaper blir uppenbara, varför de 

heller aldrig är statiska. Egenskaperna ger objekten möjligheter att agera, utifrån dess relationer 

och vad de erbjuder andra entiteter. För att närmre utröna handlingarna som blocken involverats 

i har blockens kvaliteter och egenskaper, vad de erbjudit och vilka relationer det konstituerats 

av samt effekterna som relationerna gav upphov till undersökts. Detta i linje med uppsatsens 

frågeställningar. Nedan görs därför en summerande återkoppling till frågeställningarna följt av 

en kort diskussion kring blockens roller i Kättsta. 

 

 

 

 Återkoppling till frågeställningarna  

 

o Vilka egenskaper har blocken i anläggningarna? 

- Blockens kvaliteter, vad de kan erbjuda, tillåta och motverka 

 

Blockens egenskaper är ett resultat av relationerna mellan dess egna kvaliteter och vad de kan 

erbjuda, tillåta och motverka för andra objekt och entiteter. Kvaliteter är ett knepigt begrepp, 
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inget kan reduceras till några inneboende och ursprungliga kvaliteter vilka också är ett resultat 

av inbördes relationer (se kap 1.4). Blocken i Kättsta präglas t.ex. av deras 

mineralsammansättningar och geologiska ursprung vilket bidrar till blockens storlek, färg, 

hårdhet och ålder. Deras plats i landskapet och relation till omgivande objekt ger blocken en 

utmärkande visualitet samt relativ storlek och mängd. 

      Det blockrika och moränbundna impedimentet i Kättsta innehöll en stor mängd rejäla block 

på en relativt liten yta. De markfasta och oformliga stenblocken gör terrängen svårforcerad för 

människor och andra större djur. De hindrar passage och tillåter varken direkt framkomlighet 

eller genomsiktlighet. Marken är obrukbar utan extensiva ingrepp och blockens grepp i 

undergrunden, dess tyngd och storlek gör dem svårrubbade. Blocken döljer också ständigt något. 

Dess markfasthet ger blocken tillträde till såväl litosfären under mark och atmosfären ovan. De 

tillhandahåller en kontaktyta mellan sfärerna vilket tillåter association till det dolda. 

Variationen i dess färger, former och storlekar, samt dess sammanlagda mängd skapar också 

en visuell kontrast till den lägre och stenfria ytan söder om impedimentet. Blocken kan bidra 

med sin visualitet. De kan uppmärksammas som markörer och för positionering då man färdas 

i landskapet. Perceptivt agerar också blocken som spärrar att styra emellan. De inbjuder till 

betraktande, upptäckt och rörelse.  

Blockens stabilitet, markerande egenskap och höjd över den omgivande ytan erbjuder 

möjligheten till upphöjning och presentation. På samma sätt erbjuder den ett skydd, både från 

vinden som från att synas. Dess hårdhet och variation i form, erbjuder blockets yta för både 

auditiva, taktila och dekorativa syften och blockens resistens tillåter hantering av både eld och 

vatten men motverkar på samma gång att enkelt destrueras.  

Dess ålder är påtaglig. Så länge människan rört sig över ytan har blocken alltid stått där. 

Blockanläggningarna i Kättsta brukades över minst 1400 år. Och aktiviteterna med just block 

var ett ständigt återkommande inslag. Vetskapen om blockens permanens och närvaro på 

platsen, kanske också minnet av interaktionen med dem, bör ha varit relevant för de effekter de 

bidrog till. 

 

 

 

o Hur ser relationerna mellan blocken och andra objekt i anläggningarna ut? 

- De totala fyndsammansättningarna och hur dessa relaterar till varandra 

 

Överlag konstitueras relationerna av objekten keramik, bränt ben, skärvig sten, block och eld. 

Det obrända benet bestod primärt av tänder från nöt, får/get eller häst och påträffades i 

anläggningar där skörbränd sten också dokumenterats. Där finns en tydlig relation. I detta 

kluster av anläggningar är det också överlag många individer begravda, fynd av harts och 

organiskt material (enbär, nötskal, fröer) och ytterligare anläggningar som härdgropar, sotlager 

och stolphål samt nedgrävning dokumenterat. Det osteologiska materialet uppvisar en stor 

variation utan direkta mönster till övriga fyndmaterial. Det är dock tydligt att en större variation 

av djurben uppkommer i anläggningar där också fler individer nedlagts och samtliga 

anläggningar med 7 individer i eller fler är också att betrakta som anläggningar med mittblock. 

Stenmaterial i form av löpare hade en direkt relation till skörbränd sten. Samtliga löpare som 

framkom, påträffades i anläggningarnas stenpackning eller i inre kontexter (nedgrävning, 

stolphål) som innehöll skörbränd sten. Möjligen finns också en relation till de brända benen. 

Skärvig sten har en direkt relation till just anläggningar vid block i betydligt högre utsträckning 

än gravanläggningar av annan typ. 

I sin relation med övriga objekt i anläggningarna aktualiseras också flera av blockens 

affordances via dess egenskaper. Objekten skärvsten och skörbränd sten relaterar framförallt 

till vad blocken erbjuder i form av syn yta/material i tillåtandet av hamrande men också för 
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eldande där blocken tillåter hanteringen av eld för ett skapande av skärvsten. Eldandet vid block 

tycks relatera till samtliga materialgrupper bortsett från de obrända djurbenen. Djurtänder kan 

dock kopplas till härdar och skörbränd sten. Den skörbrända stenen har också en direkt koppling 

till det största fyndmaterialet – keramik. Den tunnslipsanalyserade keramiken visade att den 

sannolikt hade magrats med skörbränd sten. Blockens möjlighet att interagera, erbjuda möten 

för objekt och samla material invid sig, kännetecknas av stenpackningarna, spridd keramik och 

ben samt deponierna. Deponier av ben och andra former av nedgrävningar relaterar också till 

föremålstyperna harts och keramik och kan kopplas till blockens markfasthet, dess kontaktyta 

både ovan och under mark och associationerna detta kan ge. Möjligheten för blocken att erbjuda 

en markering och tillåta visualitet och betraktelse kan kopplas till skålgroparna, spåren av 

eldande och stolphål.  

 

 

 

o Vilka processer kan spåras i anslutning till blockanläggningarna? 

- Effekterna som relationerna och dess sammanlagda egenskaper ger upphov till 

 

Effekterna av de samlade relationerna tillsammans med blockens egenskaper och affordances 

kan sammanfattas som: transformativa, visuella, auditiva, ackumulativa och repetitiva.  

Transformativitet: Genom att elda på och invid block transformeras blockens materialitet, 

från den solida och resistenta ytan till att fragmenteras, skifta i färg och taktilitet. Blocken blir 

till skärvig sten. I vissa fall även skörbränd sten som sen kan krossas och inkorporeras som 

magring i keramiken som också avsatts invid blocken. 

Visualitet: Blockens visibilitet och deras egna uttryck, färger och former samt elden, röken, 

stenen som spricker, stolpar i anläggningarna och händelserna intill. 

Auditivitet: Hamrandet på blocket, ljudet ifrån sprickande stenar, de skörbrända och 

skärviga stenarnas variation i klang och suget och knastret ifrån elden.  

Ackumulativitet: Blockens markerande egenskaper samlar objekt invid sig över lång tid. 

Både av erosion, av djur och av de handlingar som utförts invid dem. De inbjuder till interaktion 

vilket ger upphov till möten där de ackumulativa effekterna tydliggörs.   

Repetitivitet: Återkommande och upprepande processer i form av eldande, hamrande och 

samlande. De repetitiva effekterna kan ses som minnesskapande. De återknyter till praktiker 

som pågått över flera generationer på lokalen. 

 

 

 

o Hur har blocken i anläggningarna införlivats i olika praktiker, mot bakgrund av de 

processer vi kan spåra intill dem? 

- Handlingar som utförts invid blocken och hur de har förändrats över tid 

 

Effekterna vittnar om de praktiker som blocken, via interaktiva förfaranden, involverats i och 

de handlingar som utförts invid dem.  

Blocken har betraktats, via rörelse på impedimentet och i sin relation till varandra. De har 

ingått i planering av anläggningarna, som markörer för deponier, lä vid eldandet och kanske 

också för sin permanens och markfasthet. Det har eldats på blocken och invid dem. Det 

organiska materialet i form av brända enbär kan indikera handlingar med enris som bidragit 

med sin doft och effektfulla rök. Invid blocken har det grävts gropar för härdar och stolphål 

samt för ben och andra föremål som valts ut och deponerats. Keramik har placerats invid 

blocket. Ibland har keramiken krossats först och enbart skärvor har strötts över ytan. Något som 

i flera fall tycks ha ägt rum innan ytan täckts med skärvig sten. Det har hamrats på blocken och 
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ett nytt material har skapats som sedan burits, samlats och sorterats invid blocken. 

Anläggningarna har konstruerats. Hamrandet har också inneburit att blocken formats. I flera 

anläggningar tycks förfarandet återupprepats över lång tid. Man har många gånger återvänt till 

och mötts på platsen. Nya depositioner, nytt eldande och hamrande har ägt rum, i flera fall vid 

samma block. 

Blockanläggningarna i Kättsta uppvisar en temporalitet som gör dem svåra att isolera till 

enbart en specifik händelse. Det finns dock generella tendenser över tid som går att iaktta. Den 

äldsta daterade blockanläggningen anläggs mellan 800-540 f. Kr. Keramik indikerar att 

handlingarna vid block fortsätter från yngre bronsålder till äldre järnålder relativt kontinuerligt. 

De flesta anläggningarna kan dock dateras till förromersk järnålder och tidig romersk järnålder. 

Efter några generationer tycks praktikerna vid block på Kättsta avta. Man återkommer dock 

periodvis över tid, men då till de större anläggningarna med mittblock. Dessa är de mest visuellt 

markerande blocken, där också ben ifrån flest individer deponerats återkommande. 

Mittblocksanläggningarnas konstruktion i Kättsta tycks vara ett resultat av dessa återkommande 

handlingar. 

 

 

 

 Block och skärvig sten 

 

Blocken i Kättsta har haft flera, mer eller mindre, tydliga roller i praktikerna som utförts invid 

dem. Det är inte blocken som inkorporeras i anläggningarna utan istället till viss del ett omvänt 

förfarande. Blocken har alltid stått där, åtminstone sedan den senaste inlandsisen drog sig 

tillbaks i området. Uppe på impedimentet har de uppmärksammats och själva markerat sin 

närvaro. De är på ett sätt ursprungliga i sin position på höjden. I relation till människorna som 

rört sig bland dem har de alltid funnits där, och funnits kvar, över generationer. De är 

permanenta. Deras markfasthet gör dem också både synliga och dolda på samma gång. De 

skapar en kontaktyta mellan det vi inte ser av världen och den del vi rör oss i. De delar det dolda 

med deponierna av ben som grävts ner intill dem, som inte längre syns. Blocken syns dock 

fortfarande och förnimmer om det dolda intill. De resistenta blocken tål en hårdhänt hantering. 

De kan eldas och hamras på men ändå stå kvar. Under de transformerande processerna uppstår 

också auditiva effekter, hamrandet på blocken och den varierande klangen i det skärviga 

stenmaterialet bör ha bidragit. Initialt som en del i konstruktionsprocessen, till att också bli en 

vital del i praktikerna med just block.  

Skapandet av skärvsten har varit en viktig ingrediens i de gravlika konstruktionerna i Kättsta. 

Då skärvstenen skapas formas också blockens utseende. De transformeras av behandlingen och 

inkorporeras själva i den samlande roll de har. Spruckna block och skärvig sten flyttas runt och 

samlas över nedgrävningarna invid blocken. Den ackumulativa effekten beror inte enbart på 

objekten i form av keramik, brända ben, skärvig sten, enbär och djurtänder som samlats intill 

dem, utan även människorna samlas vid blocken över tid. Såväl de döda som deras efterlevande. 

I över 1400 år har blocken i Kättsta inkorporerats i olika handlingar. De återkommande 

deponierna, skapandet och samlandet av skärvsten, är i vissa fall synligt repetitiva. 

Anläggningarna med mittblock är sannolikt ett resultat av just återkommande handlingar. I 

större skala brukas även blocken som fenomen repetitivt. Eldandet och hamrandet på blocken 

vittnar om ritualiserande praktiker. De kremerade benens närvaro, oavsett mängd i 

anläggningarna, och den selektiva processen i hanterandet av benen; rengörandet, kanske 

ytterligare krossande och malande av ben och deponier i gropar, spridda på ytan under skärvig 

sten eller varsamt placerat under flata stenar i anläggningarna. Blockens visualitet drar 

handlingar till sig. Kanske är det också därför som keramiken i anläggningarna har magrats 

med skörbränd sten. Sten som först eldats och knackats av från block för att sedan brännas 
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ytterligare. Dess ålder och erfarenhet inkorporeras i keramiken som återbördas invid blocket, i 

vissa fall bränd igen. De till synes kaosartade och ostrukturerade gravskicket under perioden är 

i själva verket en ytterst minutiös process. Varför enbart vissa delar av benen tycks ha valts ut 

och de fragmenterade tingen i anläggningarna ibland känns slumpartat strödda över ytan var 

förmodligen väsentliga delar i praktikerna.  

Det har spekulerats i om blocken representerar de döda, symboliserat boningar för döda 

förfäder eller en passage för kommunikation med dessa (jfr kap 2.3 och 3.3). Utifrån 

resonemangen ovan synes blockens betydelse till stor del kunna vara förknippat med vad 

blocken själva också bidragit med. Något som sannolikt varierat över tid. Dess ålder och 

variationer i uttryck och egenskaper ger den vitalitet. Stenens resistens och permanens ger den 

ett näst intill oändligt liv. Den behöver inte laddas med dödas själar eller förfäder för att leva. 

Att förknippa de döda med blocket och införliva deras kvarlevor i blockens dito, ger dock även 

de döda en permanens. Och de levande en plats att minnas, att återvända till och betrakta. 

Blocket behöver inte representera den döde. Det förklarar i så fall inte anläggningar med fler 

begravningar i eller anläggningarna som saknar några alls. Blocket representerar snarare de 

efterlevandes föreställningar om döden, vare sig den skulle innehålla möten med gudar, förfäder, 

själar eller ej. Att blocken lever behöver inte förstås som en form av animism. De är inte enbart 

ett tillskrivet liv, laddat med människolika egenskaper eller intentioner. Alfred Gells 

användning av begreppet animacy, i distinktion från animism är måhända mer fruktbart, där 

även icke-levande objekt som stenar kan inneha en form av ”livskraft” och agera som sociala 

entiteter (Gell 1998:123ff). För att förstå blocken som potentiellt levande, ur t.ex. alternativa 

ontologier (jfr kap 1.5), behöver de inte paras ihop med intentionellt agerande entiteter likt Jon 

Bauers stenblock-troll, stenblock-björn (jfr Gell 1998:121f), eller stenblock-förfäder/ande eller 

gudom. Stenblockets egenskaper och relationer till andra objekt formar dess icke-mänskliga 

identiteter, även om dessa också är i formen av sten. Alltså, stenen kan leva också enbart som 

sten. 

Stenen har dock inget medvetande, den är till synes stum och orörlig. Klädd i mossa och 

lavar är blocken ändå värdar till insekter och föda till mikroorganismer som borrar sig igenom 

deras hårdhet. Det finns en relation mellan den oorganiska samlingen mineraler och det livs 

levande liv som omfamnar dem. Så också av de levande och döda människor som samlats invid 

blocken. Olika geologiska processer ger upphov till bergarterna, kan få dem att förändras och 

slutligen återgå till exempelvis magma eller brytas ner via erosion och yttre påverkan. I det 

geologiska kretsloppets enorma tidsrymder är dock den mekaniska vittringen av blocken, från 

eldande och hamrande, bara en parantes i blockens existens. De jordfasta blocken kan tyckas 

växande ur marken, men de är snarare på väg tillbaks under ytan. Blocken rör sig, men väldigt 

långsamt.  
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5. SLUTSATS – EN ARKEOLOGI AV DET ABIOTISKA     
 

 

Definitionen av ett block, antikvariskt eller geotekniskt, har förändrats över tid och skiljer sig 

till viss del åt. Hur vi klassificerar ett block, baserat på korngruppsstorlek eller som del i en 

fornlämningstyp, är dock inte avhängigt vad blocken gjort och vad deras roller varit i det 

förflutna. I den meningen kanske dess etymologiska betydelse är mer relevant – ett block som 

blockerar eller en boulder som bullrar. Den antikvariska benämningen ”blockgrav” syftar dock 

på gravlika anläggningar, ofta med en stenpackning upplagd emot eller kring ett eller flera ofta 

markfasta block. I det avseendet är inte nödvändigtvis den geotekniska klassificeringen av ett 

block baserat på korngruppsstorlekar direkt relevant. Arkeologiskt, och antikvariskt, tycks 

istället anläggningstypens definition till viss del baseras på blockets storlek och placering i 

relation till övrigt stenmaterial. Storleken på blocket kan därför vara högst relevant, men att den 

endast dokumenterats i knappt hälften av anläggningarna i Appendix 1 belyser det centrala i 

uppsatsens problemformulering.   

Det mest uppenbara materialet i anläggningstypen ”blockgrav”, själva blocken, har till stor 

del utelämnats ur diskussionen. För att bättre förstå blockens roll och relationer till andra aktörer, 

och därigenom få en mer grundad kunskap om anläggningstypen, har därför blocken studerats 

symmetriskt. Detta genom att följa materialen på mer likvärdiga premisser, bortom 

antropocentriska och representationistiska förgivettaganden.  

Arkeologiskt har en symmetriskt grundad metodologi sällan tillämpats på den vid första 

anblick så obehandlade och livlösa bakgrunden som människan ständigt samverkar med. Den 

styvmoderliga behandlingen av ”naturliga” material inom arkeologin är direkt sammankopplad 

med synen på materiell kultur och människan bakom den som disciplinens huvudfokus. Detta 

är, paradoxalt nog, samtidigt ett resultat av det dikotoma förhållandet mellan ”natur” 

och ”kultur”. Det övergripande syftet var därför att undersöka hur en symmetriskt tillämpad 

arkeologi kan bidra med ökad kunskap kring praktiker där ”naturliga” objekt involverats. 

Detta för att undersöka om det kan bredda kunskapen kring relationerna mellan det konglomerat 

av objekt som vi möter arkeologiskt. Specifikt genom att undersöka det ofta uteblivna 

källmaterialet – det abiotiska, icke-levande materialet i form av stenblock i gravlika 

anläggningar från yngre bronsålder – äldre järnålder. Delsyftet var att undersöka vilka roller 

dessa block själva hade, vad de gjorde samt hur de införlivats i de praktiker som ägde rum i 

anslutning till dem. 

Utifrån material ifrån en fallstudielokal, fornlämning 56 i Kättsta, utfördes en tematisk 

analys. Initialt för att upptäcka mönster som analyserades baserat på forskningsfrågorna, där 

blockens kvaliteter och egenskaper, deras relationer med övriga objekt och effekterna av 

relationerna kunde observeras och undersökas. Utifrån detta kunde sedan handlingarna vid 

blocken diskuteras. 

I vilken grad har då resultaten av analysen uppnått de syften som formulerades 

inledningsvis? Beträffande blockens roller, vad de gjort och vilka praktiker de införlivats i, kan 

det konstateras att närstudier av blocken själva och deras relationer till övriga objekt, kan 

tillhandahålla data som annars lätt förbises eller tas för givet. Ibland säkerligen baserat på 

felaktiga antaganden då deras materialitet kräver lyhördhet för variationer i materialet. Istället 

för att starta uppifrån med generaliseringar baserade på strukturella likheter eller antropologiska 

och/eller religionshistoriska iakttagelser, som skiljer sig i både tid och rum från det studerade, 

kan vi följa nätverken av relationer och effekterna de ger upphov till som den arkeologiska 

verkligheten faktiskt presenterar för oss. Objekten själva kan då visa sig agentiva och 

vibrerande av egenskaper och möjligheter att påverka också andra objekt och entiteter. 

Blockens roller har i det avseendet både nyanserats och berikats av föreliggande resultat. 

Studien har visat att blocken ifrån fallstudielokalen spelat en större roll vid praktikerna som 
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utförts intill dem i betydligt högre grad än vad som tidigare uppmärksammats. Då resultaten till 

viss del är bundna till fallstudielokalen, även om liknande tendenser också kunnat iakttas på 

andra platser, vore det intressant att prova om upprepande mönster kan observeras genom 

ytterligare studier på liknande anläggningar ifrån perioden. Generellt har dock studien kunnat 

visa på den missade potentialen i det abiotiska materialet. Metodologiskt vore det givande med 

fler fallstudier där nymaterialistiska ingångar till icke-levande material operationaliseras. Här 

har detta gjorts genom en kategorisering av teoretiskt centrala begrepp för hur effekter uppstår 

i relationer. Det har varit fruktbart att arbeta efter fasta kategorier men begrepp som kvaliteter 

och egenskaper är problematiskt i frågan hur långt bak i relationerna man behöver gå. Då 

analysen grundas i bl.a. perceptiva egenskaper hos materialen i fråga har det inte varit av vikt 

att gå längre tillbaks än så. Möjligheten att beskriva kvaliteter och egenskaper i en analys är 

också starkt betingat av källmaterialets, i det här fallet den arkeologiska dokumentationens, 

egna kvaliteter. Det ställer alltså ytterligare krav på dokumentationen från arkeologiska 

undersökningar. En relationell symmetrisk arkeologi bör idealt starta redan i fält då variationer 

i materialen bäst uppmärksammas in situ. I detta avseende skulle data i föreliggande analys 

också ha kunnat utökas något. Trots den relativt väldokumenterade lokalen var det synnerligen 

svårt att bearbeta fotografier efter t.ex. färg, bergart och vittringsgrad i den mån jag initialt hade 

hoppats. Dimensioner av, och utseende på, vissa block, eventuellt eldande intill dessa eller 

skillnader mellan skärvsten och skörbränd sten, är i viss mån högst betingat av den 

fältarkeologiska verkligheten. Viss typ av information att dokumentera uppmärksammas först 

då den uppträder regelbundet, prioriteringar, tidspress, resurser, väder och vind påverkar också 

möjligheterna att iaktta vissa förändringar i materialen. 

Det övergripande syftet är förstås intimt förknippat med resultaten ifrån delsyftet. En 

symmetriskt tillämpad arkeologi där samtliga material och materialiteter i arkeologiska 

sammanhang uppmärksammas, har alla möjligheter att bidra med ökad kunskap kring s.k. 

”naturliga material”. Men det har ju vid första anblick förstås också t.ex. kontextuella, 

fenomenologiska, landskapsorienterade och mer traditionella funktionalistiskt inriktade 

arkeologier. Skillnaden ligger inte i att materialet uppmärksammas, utan hur vi uppmärksammar 

det. För att öka kunskapen kring t.ex. en abiotisk materialgrupp, krävs inte bara acceptansen av 

den utan också acceptansen att den finns och kan påverka även utanför det mänskliga 

medvetandet.  Resultaten ovan visar på materialets möjligheter att bidra med kunskapen om 

vad blocken själva bidragit med och hur relationerna sten-människa kan se ut ur ett icke-

antropocentriskt perspektiv, där människans roll i relationerna inte tas som överordnad, 

ursprunglig eller självklar i t.ex. formationen av anläggningstypen ”blockgrav”. Avsikten har 

inte varit att helt avskriva människan som aktör utan snarare att lyfta fram övriga material och 

deras möjligheter att också bidra och påverka i sociala formationer. En upplösning av 

natur:kultur-dikotomin frigör inte bara människan från en konstruerad kulturell värld, upphöjd 

över och avkapad från naturen. Det utjämnar också ut den ojämlika och asymmetriska 

relationen mellan det mänskliga och ickemänskliga. Det sistnämnda har inte bara ontologiska 

implikationer utan likväl etiska. Arkeologin har en möjlighet, kanske även en skyldighet, att i 

dessa tider av realiserade klimathot, avskogning, ständigt ökande siffror av utdöende arter och 

en minskning av den biologiska mångfalden, bidra genom att inte som utgångsläge placera 

människan som den agerande centralfiguren i en annars passiv värld. Detta öppnar upp en 

ekologisk dimension till arkeologin. En möjlighet att diskutera mer än bara mellanmänskliga 

relationer och istället se till samspelet mellan icke-mänskliga och mänskliga aktörer i den värld 

vi tillsammans lever med. Detta med en utgångspunkt i materialen och det materiella. På så sätt 

kan även det abiotiska – icke-levande materialet – erkännas för vad det bidrar med i 

arkeologiska sammanhang.  
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SUMMARY  
 

 

The aim of this dissertation was two folded. First, to broadly investigate how a symmetrical 

approach in archaeology can contribute to increased knowledge of practices in which "natural" 

objects were involved. Here studied through the lens of the “boulder grave”. Second, to examine 

what roles the boulders themselves had, what they did and how they were incorporated into the 

practices that took place adjacent to them, during the Late Bronze Age - Early Iron Age (approx. 

1000 - 0 BC) in Kättsta, Ärentuna parish in Uppland, Sweden. 

In recent decades, new theoretical approaches which focus on materialities, objects and what 

they do in their entangled relations with humans and non-human animals have emerged, often 

referred to as the material turn or new-materialism. The focus lies primarily on objects as 

enablers for actions turning away from representationalism and anthropocentrism. An important 

aspect is the ontological premise that the approach entails, where humans, animals and other 

objects stand in more or less symmetrical relations to one another and are considered on equal 

terms. This means that human:non-human, subject:object and nature:culture cannot be regarded 

as ontologically separated. The dissolution of these classic dichotomies has opened new ways 

of studying social phenomena in prehistory.  

In archaeology, a symmetrically grounded methodology has rarely been applied to the 

seemingly lifeless background that humans constantly interact with. The naïve treatment of 

"natural" materials in archeology is directly linked to the idea of material culture and the people 

behind it as the discipline's main focus. Which in turn, paradoxically, is a result of the 

dichotomous relationship between "nature" and "culture". 

During the Late Bronze Age in eastern central Sweden the burial customs changed 

considerably to mainly cremation burials on grave fields emerging in slopes and on moraine-

bound impediments. In the last decade, these somewhat disorganized sites with relatively few 

finds have begun to attract attention. The discussion has primarily revolved around overarching 

interpretations of social structures and cosmological aspects of the sites as highly ritualized 

places. Despite the interest in the sites, one feature that has attracted little attention is the so-

called boulder grave. It comes in many variations, but always contains at least one boulder, 

often grounded. The focus has primarily been on the site as a whole, the interior burials or the 

absence of finds, why the boulders themselves, because of their “natural” impression, have 

never been treated explicitly and have largely been left out of the discussion. To better 

understand the role of boulders and their relations to other actors, and thereby get a more 

grounded understanding of the features, it is asserted that the boulders need to be studied on 

more equal premises, beyond anthropocentric and representational assumptions. 

Therefore, questions on the possible active role of the boulders in these features were 

formulated regarding their properties, the relations between the boulders and other objects 

associated with them, the processes that can be traced adjacent to the boulders and the effects 

they generated from which the practices involving boulders at the site could be further discussed. 

The material consisted of a total of 80 boulder graves from an excavated site in Kättsta, 

Ärentuna parish in Uppland, Sweden. These features formed the basis of a case-study where a 

thematic analysis was performed, examining the material under categories based on their 

properties, relations and effects. 

The results demonstrate that close analysis of the boulders themselves and their relations to 

other objects can provide data that can easily be overlooked or taken for granted. Instead of 

starting with generalizations based on structural similarities or anthropological and/or religious-

historical accounts that differ in both time and space, we can follow the networks of relations 

and the effects they generate which the archaeological reality actually present.  

      In the case-study from Kättsta it was found that the effects of the overall relations in 
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conjunction with the characteristics and affordances of the boulders can be summarized as: 

transformative, visual, auditive, accumulative and repetitive. The boulders are of local origin 

and in relation to the people who moved among them, they have always been there, and have 

remained, over generations. They are in that sense permanent. Their firmness in the ground also 

makes them both visible and hidden at the same time. They create an interface between what 

we cannot see of the world and the part we move in. They share it with the depositions of bones 

buried next to them, which is no longer visible. The resistant boulders can withstand rough 

handling. They can be burned and hammered on but still remain. It is clear that the boulders 

played an important role in the creation of fire-cracked stones. Several boulders showed signs 

of burning and fragmentation, and the features they are part of consist of fire-cracked stones 

which in many cases came from the same rock. During the transformational process auditory 

effects also arose, hammering on the boulders and the varying tone of the fire-cracked stone 

shards would have contributed to the effect. Initially as part of the construction of the features 

and over time to become a vital part of the practice with boulders.  

The creation of fire-cracked stones also shaped the appearance of the boulders. They became 

transformed by the treatment and the stone shards were incorporated in the boulders unifying 

role. Stones were moved around and placed adjacent to the boulders. The accumulative effect 

depends not only on the objects in the form of pottery, burnt bones, fire-cracked stone, juniper 

and animal teeth gathered next to them, but also the people that gathered adjacent to the boulders 

over time. Both the dead and the living. In over 1400 years, the boulders in Kättsta were 

incorporated in various practices. The recurring depositions, creation and accumulation of fire-

cracked stones, is in some cases visibly repetitive. Especially in the large center boulder graves 

with multiple burials where the visuality of the boulders attracted long-lasting continuing 

practices. 

Previous research has discussed whether the boulders represented the dead, symbolized 

dwellings of dead ancestors, or a passage of communication with them. Based on the present 

results the boulders’ significance could largely be associated with what the boulders themselves 

also contributed to. Their age and variations in expression and properties gave them vitality. 

The stones’ resistance and permanence gives them an almost infinite life. They need not be 

loaded with souls or ancestors to live. The association of the dead with the boulders and the 

incorporation of their remains with parts of boulders, gives a permanence even to the dead. And 

the living, a place to remember, return to and think through. 

A symmetrical archaeology, where all materials and materialities in an archaeological 

context is regarded, has all the potential to contribute to increased knowledge of so-called 

"natural materials". The acknowledgment for e.g. an abiotic, non-living, material, also requires 

the acceptance that it exists and can do things outside of human consciousness. The results attest 

to how a symmetrical approach can contribute to the knowledge of what the boulders 

themselves contributed to in human-stone relations. A non-anthropocentric perspective, where 

human’s role in the relations cannot be taken as a parent, original or central in e.g. the formation 

of the boulder grave does not write off humans as actors, but rather highlights other materials 

and their possibilities to contribute and influence in social formations. A resolution of the 

nature:culture dichotomy not only frees humans from a constructed cultural world, raised over 

and cut off from nature. It also evens out the unequal and the asymmetrical relationship between 

the human and non-human. The latter not only has ontological implications, but also ethical. 

Archaeology has an opportunity, perhaps even a duty to contribute by not placing humans as 

the central figure in an otherwise passive world. This opens up an ecological dimension to 

archeology. An opportunity to discuss more than just inter-human relations and instead look at 

the interaction between non-human and human actors in the world we are living with. This way, 

even the abiotic – non-living material – can be appreciated for their contributions in the 

formation of archaeological records. 
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APPENDIX 1. 

 

Tabell över blockanläggningar som diskuteras i uppsatsen. Under ”benämning” förekommer antal block inom parantes. Under datering står dateringsmetod inom parantes då den 
finns, annars baseras dateringen på fynd, form och kontext utifrån rapporten. 
Table over boulder features discussed in the dissertation. 

Lokal Landskap A.nr. Benämning Form Konstruktionsdetaljer Osteologi Storlek anl. Storlek block Datering Referens 

Älby RAÄ 290 Uppland A9209 Blockgrav Oval Enskiktad stenpackning . 3,5X2,4 m 1,6x1,2 m Brå-äjå Seiler 2004 

Älby RAÄ 290 Uppland A9248 Stenpackning 
invid block 

Oregelbunden Enskiktad stenansamling med 
3 angränsande block 

. 5,8x5,5 m 1,8x1,2 m Brå-äjå Seiler 2004 

Älby RAÄ 290 Uppland A10743 Stensättning Oval Stenkrets med gles enskiktad 
stenpackning intill 2 block 

. 3,9x1,9 m 1,1-1,2 m Brå-äjå Seiler 2004 

Huddinge 
RAÄ 174 
 

Södermanland 
 

A nr.220 
 

Stensättning m 
block 

Närmast tresidig 
 

Enskiktad stenpackning.  
Varierad täthet 
 

. 2x4,9x 5,1 m 
 

”meterstort” 
 

y.Brå-äjå 
Appelgren & Nilsson 
2000a 

Huddinge 
RAÄ 174 
 

Södermanland 
 

A nr.254 
 

Stensättning m 
block 

Närmast fyrsidig 
 

En- till tvåskiktad stenpack-
ning 
 

. 2,4x3,1 m 
 

1,1x1,4 m 
 

y.Brå.  
(keramik) Appelgren & Nilsson 

2000a 

Huddinge 
RAÄ 174 
 

Södermanland 
 

A nr.292 
 

Blockgrav (3st) Rundad 
 

Enskiktad. Kantställd sten i 
NO 
 

br. ben, 9 frag. >1g 1,3x1,4 m 
 

0,6-0,9 m 
 

y.Brå-äjå 
Appelgren & Nilsson 
2000a 

Huddinge 
RAÄ 174 
 

Södermanland 
 

A nr.314 
 

Stensättning m 
block (2st) 
 

Tresidig 
 

Enskiktad, tät stenpackning 
 

. ca 
2,2x2,3x2,5 m 
 

0,9-1,1m 
 

y.Brå-äjå 
Appelgren & Nilsson 
2000a 

Huddinge 
RAÄ 174 
 

Södermanland 
 

A nr.340 
 

Blockgrav (2st) 
 

Närmast oval 
 

Enskiktad mindre stenpack-
ning 
 

br. ben (1 frag >1g) 1x1,5 m 
 

0,7-1,1 m 
 

y.Brå-äjå 
Appelgren & Nilsson 
2000a 

Huddinge 
RAÄ 174 
 

Södermanland 
 

A nr.380 
 

Stensättning m 
block 
 

Tresidig 
 

Enskiktad stenpackning 
 

. 3x3,3x3,6 m 
 

”meterstort” 
 

800-410 
BC (14C) Appelgren & Nilsson 

2000a 

Huddinge 
RAÄ 174 
 

Södermanland 
 

A nr.443 
 

Stensättning m 
block 
 

Rundad 
 

En- till tvåskiktad, välvd sten-
packning 
 

. 3 m i D 
 

1,3 m i D 
 

y.Brå-äjå 
Appelgren & Nilsson 
2000a 

Huddinge 
RAÄ 174 
 

Södermanland 
 

A nr.707 
 

Stensättning m 
block 
 

Närmast rek-
tangulär 
 

Enskiktad stenpackning 
 

. 2x2,3 m 
 

0,9x1 m 
 

y.Brå-äjå 
Appelgren & Nilsson 
2000a 

Huddinge 
RAÄ 174 
 

Södermanland 
 

A nr.740 
 

Stensättning m 
block 
 

Rundad 
 

Enskiktad, gles stenpackning 
 

. 1,1 m i D 
 

0,8 m 
 

y.Brå-äjå 
Appelgren & Nilsson 
2000a 

Huddinge 
RAÄ 174 
 

Södermanland 
 

A. nr.940 
 

Stensättning m 
block (2st) 
 

Närmast oval 
 

Enskiktad, gles stenpackning 
 

. 1,7x2,8 m 
 

1x1,4 m och 
0,8x1 m 
 

y.Brå-äjå 
Appelgren & Nilsson 
2000a 

Huddinge 
RAÄ 174 

Södermanland 
 

A nr.1139 
 

Stensättning m 
block 

Närmast rek-
tangulär 

Enskiktad, svagt välvd, sten-
packning 

. 2x4,3 m 
 

Ca 1,8x2,7 m 
 

y.Brå-äjå Appelgren & Nilsson 
2000a 



 

    

Huddinge 
RAÄ 174 
 

Södermanland 
 

A nr.2026 
 

Stensättning m 
block (4st) 
 

Närmast fyrsidig 
 

En- till tvåskiktad, tät, sten-
packning 
 

. 3x3 m 
 

0,7-1,4 m 
 

y.Brå-äjå 
Appelgren & Nilsson 
2000a 

Huddinge 
RAÄ 174 
 

Södermanland 
 

A nr.2164 
 

Stensättning m 
block (2st) 
 

Oregelbunden 
 

Enskiktad mindre stenpack-
ning 
 

. 2,4x2,8 m 
 

0,5-1,4 m 
 

y.Brå-äjå 
Appelgren & Nilsson 
2000a 

Huddinge 
RAÄ 174 
 

Södermanland 
 

A nr.2352 
 

Mittblockssten-
sättning (2st) 
 

Rundad 
 

Enskiktad stenpackning 
 

. 2x2,4 m 
 

0,55x0,75 m 
 

y.Brå-äjå 
Appelgren & Nilsson 
2000a 

Huddinge 
RAÄ 174 
 

Södermanland 
 

A nr.2615 
 

Stensättning m 
block (2st) 
 

Oregelbunden 
 

Mindre enskiktad stenpack-
ning 
 

. 1,5x3,25 m 
 

0,8x0,9 m 
och 1,2x1,4 
m 
 

y.Brå-äjå 

Appelgren & Nilsson 
2000a 

Huddinge 
RAÄ 174 
 

Södermanland 
 

A nr.2662 
 

Stensättning m 
block (2st) 
 

Oregelbunden 
 

En- till tvåskiktad, tät sten-
packning 
 

. 2,5 m i D 
 

1-1,5 m 
 

y.Brå-äjå 
Appelgren & Nilsson 
2000a 

Huddinge 
RAÄ 174 
 

Södermanland 
 

A nr.2723 
 

Mittblockssten-
sättning   
 

Oregelbunden? 
 

En- till tvåskiktad stenpack-
ning 
 

. 4x4,7 m 
 

1,3x1,6 m 
 

y.Brå-äjå 
Appelgren & Nilsson 
2000a 

Huddinge 
RAÄ 174 
 

Södermanland 
 

A nr.2804 
 

Stensättning m 
block 
 

Närmast rek-
tangulär 
 

Enskiktad, gles stenpackning, 
ev kantkedja? 
 

. 3,3,4 m 
 

0,3-1 m? 
 

y.Brå-äjå 
Appelgren & Nilsson 
2000a 

Huddinge 
RAÄ 174 
 

Södermanland 
 

A nr.2859 
 

Stensättning m 
block (2st) 
 

Närmast oval 
 

Enskiktad, tät stenpackning 
 

. 1,3x2,5 m 
 

1,2x1,8 m 
och ca 0,7 m 
 

y.Brå-äjå 
Appelgren & Nilsson 
2000a 

Huddinge 
RAÄ 174 
 

Södermanland 
 

A nr.2875 
 

Stensättning m 
block 
 

Oval 
 

Tät stenpackning, Ett centralt 
0,7x0,8 b (ej mf) 
 

. 1x2,5 m 
 

1,2x1,8 m   
 

y.Brå-äjå 
Appelgren & Nilsson 
2000a 

Bällstalund 
RAÄ 493 
 

Uppland 
 

Anr. 808 
 

Blockgrav 
 

Oval 
 

Enskiktad, gles stenpackning, 
kantkedja? 
 

. 2x3 m 
 

1,5x2 m 
(rosa) 
 

y.Brå-äjå 
Appelgren & Nilsson 
2000b 

Bällstalund 
RAÄ 493 
 

Uppland 
 

Anr. 882 
 

Stensättning m 
block (3st?) 
 

Rundad 
 

En- till treskiktad, välvd, grav-
klot, kantkedja 
 

. 4 m i D 
 

0,4 och 0,8-1 
m 
 

y.Brå-äjå 
Appelgren & Nilsson 
2000b 

Bällstalund 
RAÄ 493 
 

Uppland 
 

Anr. 944 
 

Stenkrets m 
mittblock 
 

Rundad 
 

Stenkrets (11st) fylld m mylla, 
mjäla. På berghäll 
 

. 2,5 m i D 
 

1x0,8 m 
 

y.Brå-äjå 
Appelgren & Nilsson 
2000b 

Bällstalund 
RAÄ 493 
 

Uppland 
 

Anr. 1087 
 

Stensättning in-
vid block (2st) 
 

Närmast oval 
 

En- till treskiktad, tät sten-
packning. 
 

. 1x3,5 m 
 

Ca 1,4 och 
1,8 m 
 

y.Brå-äjå Appelgren & Nilsson 
2000b 

Bällstalund 
RAÄ 493 
 

Uppland 
 

Anr. 2506 
 

Stensättning in-
till block och 
häll 
 

Närmast rek-
tangulär 
 

En- till tvåskiktad, tät sten-
packning 
 

. 2x4 m 
 

0,5x1 m 
 

y.Brå-äjå Appelgren & Nilsson 
2000b 

Bällstalund 
RAÄ 493 

Uppland 
 

Anr. 2556 
 

Mittblockssten-
sättning   

Rundad 
 

En- till tvåskiktad stenpack-
ning, kantkedja? 

. 5x7 m 
 

2x3 m 
 

y.Brå-äjå Appelgren & Nilsson 
2000b 



 

   

Valla RAÄ 266 Södermanland 
 

A1153 
 

Stensättning m 
mittblock 
 

Rund 
 

Två- till treskiktad stenpack-
ning m kantkedja 
 

. 13,5x14,5 4,3x3,6 m 
 

980-800 
BC (14C) 

Appelgren 2007 
 

Valla RAÄ 266 
 

Södermanland 
 

A1589 
 

Stensättning m 
block (ditfört) 
 

Rundad 
 

Flerskiktad röseliknande 
stenpackning 
 

. 4,5x5 m 
 

1,8x1,1x1,1 
m 
 

y.Brå-äjå Appelgren 2007 
 

Valla RAÄ 266 
 

Södermanland 
 

A3270 
 

Stenpackning 
vid block 
 

Närmast oval 
 

Enskiktad, tät och oregelbun-
den 
 

. 3x1,7 m 
 

1,4x2 m 
 

y.Brå-äjå Appelgren 2007 
 

Ärentuna RAÄ 
325 

Uppland 
 

A25 
 

Stensätt-
ning/Blockgrav 
 

Rundad 
 

Kantkedja runt blocket 
och ”Brandlager” i 
 

br. Ben (85 g), 
tand(nöt) 

”strax över 2 
m i D” 
 

1,94x2,04 
 

390-170 
BC (14C) 

Eklund 2005 

Ärentuna RAÄ 
325 
 

Uppland 
 

A26 
 

Möjlig block-
grav/stenkrets 
 

Rund stenkrets med skärvig sten 
 

djurben 2,64x2,5 m 
 

(ca 1,25) 
 

”Äldre järn-
ålder 
(fynd)” 

Eklund 2005 

Påljungshage 
RAÄ 220 
 

Södermanland 
 

A239 
 

Stensättning 
(med block) 
 

Rundad 
 

Stensättning m kantkedja, 
gles stenpackning 
 

. 2,40x2,30 m 0,8x0,55 m 
 

y.Brå-äjå Eklund et al. 2010 

Påljungshage 
RAÄ 220 
 

Södermanland 
 

A323 
 

Blockgrav 
 

. Gles stenansamling  
 

0,19g br. Ben. (hu-
man?) 

1,80x1,60 m 
 

1,40x1 m 
 

y.Brå-äjå Eklund et al. 2010 

Påljungshage 
RAÄ 220 
 

Södermanland 
 

A336 
 

Stensättning 
(med block) 
 

Rund 
 

Röselik flerskiktad stenpack-
ning 
 

. 6,5x6,5 m 
 

1,15x0,8 m 
 

y.Brå-äjå Eklund et al. 2010 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A16381 
 

Mittblocksgrav 
 

Rundad 
 

omkringliggande, skärvig 
stenpackning 
 

Br. Ben (ca 8 indivi-
der) 

(ca 2,5 m i D) 
 

2,15x1,40 
 

360-200 
BC (14C) 
 

Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A16489 
 

Blockgrav (2st) 
 

Rundad 
 

halvrund noggrann stenpack-
ning, 2 liggande b 
 

. 1,7x1,4 
 

. y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A16579 
 

Blockgrav 
 

Oval 
 

Enskiktad skärvig stenpack-
ning, kantstenar i S 
 

br. ben(3-5år), djur 2,98x1,9 
 

. y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A16749 
 

Blockgrav 
 

Oval 
 

Skärvstenspackning, kantste-
nar i O 
 

br. ben(0.9-1år) 2,4x1,4 m 
 

1,2x0,8 m 
 

y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A16817 
 

Blockgrav (mitt-
block) 
 

Rund 
 

Skärvig, bränd sten.  
 

br. Ben (F 20-40år 
och ca6 år) 

. . y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A16895 
 

Blockgrav 
 

. Stenpackning, skärvig sten 
 

br. Ben (<1år+djur) . "medelstort" 
 

y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A17011 
 

Blockgrav 
 

Halvmånefor-
mad 
 

Större stenar längs gravens 
kant, mindre i C 
 

br. Ben (F30-50+10-
11+djur) 

. . y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A17086 
 

Blockgrav 
 

. Två stenpackningar: S respek-
tive V om B 

br. Ben (<1år) . . y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 



 

 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A17192 
 

Blockgrav 
 

. Skärvstenspackning, större 
sten längre ner 
 

br. Ben (F20-
40år+14-16år+djur) 

. "större 
block" 
 

Kr.F < 
(remsölja?) 

Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A17446 
 

Blockgrav (2st) 
 

. Skärvig och rundad stenpack-
ning. 
 

br. Ben (2 fragment) . . y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A17847 
 

Blockgrav 
 

. mindre stenpackning  
 

br. Ben (3 individer) 1,99x1,24m 
 

. y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A17915 
 

Blockgrav 
 

. Skärvstenspackning 
 

br. Ben . 1,3x1 m 
 

y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A18019 
 

Blockgrav 
 

. Ojämn stenpackning m skör-
bränd sten 
 

br. Ben (3 individer) . "större mark-
fast" 
 

y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A18096 
 

Blockgrav 
 

. Skärvstenspackning 
 

br. Ben (djur) . "större 
block" 
 

y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A18125 
 

Blockgrav 
 

. Stenpackning (skärvig)  
 

br. Ben (1-2 indivi-
der?) 

2x1 m 
 

2x1 m 
 

390-210 f. 
Kr. (C-14) 

Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A18282 
 

Blockgrav 
 

. Noga lagd, skärvig packning, 
avgränsad m kantsten 
 

br. Ben (F 20-40år) . . y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A18308 
 

Stensättning m 
block 
 

. gles skärvig stenpackning 
 

br. Ben (F 20-40år) . . y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A18525 
 

Blockgrav 
 

. Stenpackning av skärvig sten 
 

br. Ben (11 indivi-
der?+djur) 

. "större mark-
fast" 
 

y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A18695 
 

Blockgrav 
 

. tätt packad skärvig sten 
 

br. Ben (3 individer) . "större 
block" 
 

y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A18776 
 

Blockgrav 
 

oregelbunden 
 

gles, skärvig stenpackning 
 

br. Ben (1-3 år) . "större 
block" 
 

y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A19203 
 

Blockgrav 
 

D-formad 
 

noggrant lagd stenpackning, 
inslag av skörbränd sten 
 

obränt djurben . "medelstort 
block" 
 

y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A19307 
 

Blockgrav (2st) 
 

. gles, tunn stenpackning m 
skärvig och rund sten 
 

br. Ben (vuxen) . "två större 
block" 
 

y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A19386 
 

Blockgrav (mitt-
block) 
 

Rund 
 

välvd stenpackning, varierad, 
skärvig och rund sten 
 

br ben. (3 indivi-
der+djur) 

. . F.R.jå? (ke-
ramik) 

Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A19665 
 

Blockgrav (sido-
blocksgrav) 
 

. varierad stenpackning, skär-
vig och rund sten 
 

br. Ben (3-5år), 
obränt djurben 

. . y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 



 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A19723 
 

Blockgrav (2st) 
 

. noggrann, tät packning av 
skörbränd sten 
 

br. Ben (11 individer) . "två större 
markfasta 
block" 
 

y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A19800 
 

Blockgrav 
 

. packning av skärvig sten 
 

br. Ben (barn 2-4år) . . y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A19824 
 

Blockgrav 
 

. skärvig stenpackning 
 

br. Ben (6 individer) 
obränt djurben 

. "större 
block" 
 

y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A20112 
 

Blockgrav 
 

. större eldsprängda stenar i N, 
skärvig sten i S 
 

br. Ben (vuxen?), 
obränt djurben 

. . y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A20131 
 

Blockgrav 
 

. stenpackning av skärvig sten 
 

br. Ben (4 indivi-
der+djur) 

. . y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A20149 
 

Blockgrav 
 

. skärvstenspackning 
 

br. Ben (2 barn, båda 
2-3år) 

. . y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A20167 
 

Blockgrav 
 

. något gles stnpackning m 
skörbränd sten 
 

br. Ben (2 M? 20-40 
och 40-60år) 

. "markfast 
block" 
 

y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A20197 
 

Blockgrav (mitt-
block?) 
 

. varierad stenpackning, skör-
bränd sten 
 

br. Ben (7 indivi-
der+djur) 

. "större 
block" mark-
fast 

360-200 
f.Kr. (C14) 

Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A20224 
 

Blockgrav (3st) 
 

Närmast rek-
tangulär 
 

varierad stenpackning (2st?) 
 

br. Ben (3 indivi-
der+nöt) 

. "två större 
och ett 
mindre" 
 

y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A20295 
 

Blockgrav 
 

. stenpackning, varierad, svår-
begränsad. 
 

br. Ben (F-20-40år) + 
däggdjur (bränt) 

. . y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A20343 
 

Blockgrav 
 

halvmånefor-
mad 
 

stenpackning, skärvig sten, 
tunn 
 

br. Ben (4 frag. 
Vuxen?) 

. "större 
block" 
 

yr.jå? (ke-
ramik) 

Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A20445 
 

Blockgrav (mitt-
block) 
 

. varierad stenpackning, skär-
vig, skörbränd, blandad 
 

br. Ben (7 indivi-
der+djur), obr. djur-
ben 

. "större 
block" 
 

y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A20690 
 

Blockgrav 
 

Närmast rek-
tangulär 
 

varierad stenpackning 
 

. . . y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A20748 
 

Blockgrav (mitt-
block) 
 

oval 
 

Stenpackning av skärvig sten 
 

br. Ben (5individer) 3,5x3,1 m 
 

"markfast" 
 

100 f.Kr.-20 
e. Kr. (C14) 

Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A20792 
 

Blockgrav 
 

. Tät skärvstenspackning 
 

br. Ben (1 ind. - ung-
dom/vuxen?+djur) 

. "markfast" 
 

y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A20823 
 

Blockgrav 
 

. packning, skadad 
 

br. Ben (2 individer) . "större mark-
fast block" 
 

y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 



 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A20855 
 

Blockgrav 
 

. Skärvstenspackning 
 

br. Ben (3 indivi-
der/barn) 

. "medelstort 
markfast 
block" 
 

y.F.r.jå (fi-
bula) 

Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A20888 
 

Blockgrav (mitt-
block?) 
 

. skärvig stenpackning 
 

br. Ben (5 individer), 
obr. Djurben 

. "större 
block" 
 

380-180 
f.Kr. (C14) 

Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A21209 
 

Blockgrav 
 

. gles, skärvig packning 
 

. . "större 
block" 
 

y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A21430 
 

Blockgrav (mitt-
block?) 
 

oval 
 

varierad stenpackning 
 

br. Ben (djur) . "större 
block" 
 

y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A21801 
 

Blockgrav (mitt-
block) 
 

. Skärvig stenpackning  
 

br. Ben (11ind.+djur) . 3,5x3,6x2m 
 

bla y.r.jå 
(C14 - 
härd) 

Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A21946 
 

Blockgrav (2st) 
 

oval 
 

stenpackning 
 

br. Ben (2 
vuxna+djur) 

. "två större 
block" 
 

y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A21991 
 

Blockgrav 
 

. stenpackning av skörbränd 
sten 
 

br. Ben (3 ind., 
20år+20-40x2) 

. "större fyr-
kantigt 
block" 
 

y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A22043 
 

Blockgrav (2st) 
 

. varierade stenpackningar, 
skärvig och skörbränd 
 

br. Ben (5 ind.+djur) . olika stora 
 

y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A22222 
 

Blockgrav 
 

Närmast rek-
tangulär 
 

en- till tvåskiktad stenpack-
ning, kantstenar 
 

br. Ben (vuxen) . "stort block" 
 

y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A22368 
 

Blockgrav 
 

. stenpackning 
 

. . . y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A22569 
 

Blockgrav (2st) 
 

. stenpackning av skärvsten 
 

br. Ben (2 frag. Män-
niska) 

. "två gigan-
tiska flytt-
block" 
 

y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A22809 
 

Blockgrav 
 

oregelbunden 
 

stenpackning, huvudsakligen 
skärvig 
 

 . "utstickande 
klippblock" 
 

360-160 
f.Kr. (C14) 

Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A22832 
 

Blockgrav 
 

. mindre block och packning av 
skörbränd sten 
 

. . "större mark-
fast block" 
 

y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A22968 
 

Blockgrav 
 

. stenpackning m skärvig sten, 
en-tvåskiktad 
 

br. Ben (F vuxen?) . 3,2x2,4 m 
 

y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A23054 
 

Blockgrav (3st) 
 

. gles packning, skärvig sten 
 

. . . 800-540 
f.Kr. (C14) 

Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A23597 
 

Blockgrav 
 

. skärvstenspackning 
 

br. Ben (vuxen? M) . . y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 



 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A23649 
 

Blockgrav 
 

. gles stenpackning m skärvig 
och rundad sten 
 

br. Ben (barn 5-10år) . 1,6x1,1m 
 

y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A23682 
 

Blockgrav (4st+) 
 

. skärvig stenpackning 
 

br. Ben (man 40-
60år) 

. 
 

. y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A24299 
 

Blockgrav 
 

. Stenpackning i skärvig sten 
 

br. Ben (F? 40-
60år+djur) 

2,8x1,4 m "större 
block" 
 

y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A24419 
 

Blockgrav 
 

. vällagd stenpackning, skärvig 
sten 
 

br. Ben (djur) . "medelstort 
markfast 
block" 
 

y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A24452 
 

Blockgrav 
 

. tydlig skärvstenspackning 
 

obränt djurben . . y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A24573 
 

Blockgrav 
 

. spridda skärviga stenar, tätast 
i S, glesare mot N 
 

br. Ben (2 barn, <1år 
och 2-3år) 

. 1,5x1,30m 
 

y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A25169 
 

Blockgrav 
 

. tät stenpackning, skärvsten 
 

br. Ben (däggdjur) . 2,5x2,5m 
 

y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A25723 
 

Blockgrav 
 

närmast oval 
 

stenpackning . . "större 
block" 
 

y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A25924 
 

Blockgrav 
 

halvcirkelformad 
 

flerskiktad packning av skör-
bränd sten 
 

br. Ben (F? 17-20år) . "större mark-
fast block" 
 

y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A41110 
 

Blockgrav 
 

. skärvig skörbränd stenpack-
ning 
 

. . "medelstort 
markfast 
block" 
 

y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A41381 
 

Blockgrav 
 

. skärvig skörbränd stenpack-
ning, otydlig begränsning 
 

. . "medelstort 
markfast 
block" 
 

y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A41400 
 

Blockgrav 
 

halvcirkelformad 
 

oregelbunden stenpackning, 
skärvig och natursten 
 

br. Ben (människa, 
vuxen?) 

. "medelstort 
markfast 
block" 
 

y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A41998 
 

Blockgrav 
 

. endast nedgrävning 
 

. . "medelstort 
markfast 
block" 
 

y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A43417 
 

Blockgrav (2st?) 
 

. stenpackning 
 

br. Ben(M? 20-40år) . "större 
block" 
 

y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A43666 
 

Blockgrav 
 

. stenpackning m skörbränd 
sten, välvd packning 
 

br. Ben (M? 20-40år) 1,70x1,30m 
 

"medelstort 
markfast 
block" 
 

60-140 
e.Kr. (C14) 

Gustafsson et al. 2006 
 



 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A44399 
 

Blockgrav 
 

halvcirkelformad 
 

stenpackning, skärvig och na-
turlig sten 
 

br. Ben . "större mark-
fast block" 
 

y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A46310 
 

Blockgrav (4st) 
 

. två stenpackningar, tillslagna 
stenar och block 
 

obränt djurben(häst, 
nöt+däggdjur) 

. . y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A48718 
 

Blockgrav 
 

. gles packning m natursten, 
rikligt m skärvig sten 
 

br. Ben (M? 30-50år) . "större mark-
fast block" 
 

830-540 
f.Kr. (C14) 

Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A61384 
 

Blockgrav 
 

. stenpackning av skärvig sten 
(från blocket) 
 

br. Ben (barn 3-
5år+djur) 

. 1,3x1,1x1,3m 
 

y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A62024 
 

Sidoblockgrav 
(ett flertal?) 
 

. gles stenpackning 
 

br. Ben (barn: 5år 
och 4-6år) 

. "större 
block" 
 

y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A62251 
 

Blockgrav 
 

. stenpackning 
 

br. Ben (vuxen? 
barn:2-4år) 

3,17x2,16 
 

"det stora 
blocket" 
 

y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A62424 
 

Blockgrav (2st) 
 

halvmånefor-
mad 
 

stenpackning (i O vällagd) 
 

br. Ben (<1år) . "markfast" 
 

y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A62480 
 

Blockgrav 
 

. stenpackning, mkt skörbränd 
sten, 3 större stenar i S 
 

br. Ben (10-15år) . . y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A63034 
 

Blockgrav 
 

. gles stenpackning inklämd 
mellan två större stenar 
 

br. Ben (ung-
dom/vuxen?) 

. . y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Kättsta RAÄ 
56 

Uppland A63127 
 

Blockgrav (7st?) 
 

. två mindre stenpackningar 
 

. . . y.Brå-äjå Gustafsson et al. 2006 
 

Nibble RAÄ 
1:9 
 

Uppland 
 

A10 
 

Skärvstens-
grav/hög 
 

rund 
 

tvåskiktad skärvstenspack-
ning över stenspiral 
 

br. Ben (f 18-64år) + 
djurben 

7x7m 
 

2,5x1,75m 
 

925-835 
f.Kr. (C14) 
 

Artursson et al. 2011 

Nibble RAÄ 
1:9 
 

Uppland 
 

A200 
 

Mittblocksgrav 
 

rund 
 

tvåskiktad stenpackning m in-
slag av skärvig sten 
 

br. Ben (18-89år) 4,3x4,6m 
 

markfast, 
0,7m h 
 

770-540 
f.Kr. (C14) 
 

Artursson et al. 2011 

Nibble RAÄ 
1:9 
 

Uppland 
 

A201 
 

Stensättning m 
mittblock 
 

oreg. Oval 
 

två- till treskiktad stenpack-
ning, ca 20 % skärvig 
 

br. Ben 2,4x1,95 
 

ca 1x0,7 m, 
markfast 
 

360-170 
f.Kr. (C14) 
 

Artursson et al. 2011 

Nibble RAÄ 
1:9 
 

Uppland 
 

A221 
 

Urnegrav (intill 
3 block) 
 

oregelbunden 
 

naturlig morän, ingen fyllning 
 

br. Ben (10-44 år) . 1,2-1 m ca 
 

800-570 
f.Kr. (C14) 
 

Artursson et al. 2011 

Nibble RAÄ 
1:9 
 

Uppland 
 

A230 
 

Stensättning in-
vid block   
 

oreg. Rund 
 

stenigt siltlager över skärv-
stenspackning 
 

br. Ben (18-89år) 2,4x2,3 m 
 

ca 1,5 m 
markfast 
 

770-540 
f.Kr. (C14) 
 

Artursson et al. 2011 

Nibble RAÄ 
1:9 
 

Uppland 
 

A250 
 

Skärvstens-
grav/hög 
 

rund 
 

tvåskiktat skärvstenslager 
över 2 stencirklar m kärnröse 
 

br. Ben (18-64år) 7,3x7,3m 
 

ca 1,5-1m 
(x2) mark-
fasta 
 

790-550 
f.Kr. (C14) 
 

Artursson et al. 2011 



 

Nibble RAÄ 
1:9 
 

Uppland 
 

A252 
 

Stensättning in-
vid block 
 

oreg. Rektangu-
lär 
 

grov kantkedja skärvstensfyll-
ning 
 

br. Ben (f 15-20år) 2,9x1,6m 
 

2,1x1,3 m 
 

405-365 
f.Kr. (C14) 
 

Artursson et al. 2011 

Nibble RAÄ 
1:9 
 

Uppland 
 

A16 
 

Skärvstenshög 
(invid block) 
 

rundad 
 

flera lager skärv-eldpåverkad-
sten intill större stenar 
 

br. ben (männi-
ska+djur) 

7,05+6,42m 
 

ca 2x1-1,5m 
markfast 
 

895-815 
f.Kr.(C14) 
 

Artursson et al. 2011 

Nibble RAÄ 
1:9 
 

Uppland 
 

A22 
 

Skärvstenshög 
m mittblock 
 

rund 
 

enskiktad stenpackning, 
skärvsten över "stenram" 
 

. 5,8x5,2 m 
 

stort mitt-
block (ca1-
1,5 m) 
 

y.Brå Artursson et al. 2011 

Nibble RAÄ 
1:9 
 

Uppland 
 

A213 
 

Skärvstenshög 
kring block (7?) 
 

oreg. Rundad 
 

en- till tvåskiktad skärvstens-
lager m skörbränd sten 
 

br.ben (mnsk+djur) 5x5,7m 
 

. 760-510 
f.Kr.(C14) 
 

Artursson et al. 2011 

Nibble RAÄ 
1:9 
 

Uppland 
 

A232 
 

Skärvstenssam-
ling intill block 
 

oreg. oval 
 

en- till tvåskiktad skärvstens-
packning 
 

br. Ben (oident) 2x1,8m 
 

ca 1x0,7m 
(störst) 
 

y.Brå Artursson et al. 2011 

Nibble RAÄ 
1:9 
 

Uppland 
 

A234 
 

Skärvstenssam-
ling intill block 
 

oreg. oval 
 

Skärvstenspackning, delvis 
kantkedja V om block 
 

br. Ben (oident) 4,1x3,2m 
 

ca 1 m, mark-
fasta 
 

y.Brå Artursson et al. 2011 

Nibble RAÄ 
1:9 
 

Uppland 
 

A240 
 

Skärvstensföre-
komst intill 
block 
 

Oreg. 
 

Skärvstenspackning under 
fyllnadslager 
 

br. Ben (oident+djur) 4,1x3,5 m 
 

1,5-1,7m 
stora (5st) 
 

770-540 
f.Kr. (C14) 
 

Artursson et al. 2011 

Nibble RAÄ 
1:9 
 

Uppland 
 

A2261 
 

Skärvstenslager 
intill block 
 

oreg. Hästsko-
formad 
 

varierad skärvstenspackning 
 

br.ben 25 kvm 
 

ca 3m mark-
fast 
 

730-410 
f.Kr. (C14) 
 

Artursson et al. 2011 

Nibble RAÄ 
1:9 
 

Uppland 
 

A5754 
 

Skärvstenslager 
intill block 
 

oreg. Hästsko-
formad 
 

kulturlager över skärvstensla-
ger över härdgropar 
 

br.ben 2,9x2,2m 
 

ca 3x2m? 
Markfast 
 

y.Brå Artursson et al. 2011 

Nibble RAÄ 
1:9 
 

Uppland 
 

A128207 
 

Skärvstenslager 
intill block 
 

oreg. Hästsko-
formad 
 

Skärvstenslager under sten-
packning m skärvsten+lera 
 

br.ben (oident.) 9x1,25m 
(utan B) 

ca 2,5x1,5m? 
Markfast 
 

Brå Artursson et al. 2011 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


