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Introduksjon : 1

 Nåtiden er nøkkelen til forståelsen av fortiden

     Charles Lyell

Introduksjon

Hvem utførte ritualer i bronsealderen og jernalderen? Er ritualene 

utført av spesialister eller lekfolk, og hvordan er det mulig å spore 

ulik grad av spesialisering i utføringen av ritualer i det arkeologiske 

materialet? Hvorfor er det viktig å identifisere spesialister som ut-

fører ritualer? Hvilken betydning har spesialisert kunnskap og 

kompetanse om ritualer for vår forståelse av samfunnsendringer og 

religiøse praksiser? Vi vil argumentere ut fra arkeologisk materiale 

at det er mulig å etterspore og identifisere rituelle spesialister i bron-

sealderen og jernalderen. 

Studier av ritualer som fenomen har vært mye diskutert og pro-

blematisert i de seneste årene, ikke minst i postprosessuell arkeologi. 

Utgangspunktet og målet for mange av disse studiene har vært å 

demonstrere og dokumentere at ritualer har funnet sted, og ikke av 

hvem og hvilken betydning det medfører at ulike personer har utført 

forskjellige spesialistoppgaver. Problemet med arkeologien i dag er 

derfor ikke at ritualer blir utelatt i tolkninger, men at alt blir tolket 

som ritualer. 

Skillet mellom en hellig og profan verden går forskningshisto-

risk tilbake til Émilie Durkheims ”Elementary Forms of Religious 
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Life” fra 1915, og ble siden utdypet av Mircea Eliade i hans arbeider 

(f.eks Eliade 1987). Det har blitt reist innvendinger mot et slikt 

skille fordi det er vanskelig å definere forholdet mellom den hellige 

og profane sfæren siden ritualer og religion fungerer i en samfunns-

kontekst. Nylig har for eksempel Richard Bradley argumentert for 

at ritualer i forhistorien ikke tilhørte en separat, religiøs sfære, men 

at disse utgjorde en integrert del av hverdagslivet (Bradley 2005). 

Denne endringen i fokus har konsekvenser for forskningen, men å 

erstatte skillet mellom en hellig og profane verden med en hverdags-

lig verden hvor alt er religion og ritualer, løser ikke problemet med å 

forstå ritualenes og religionenes rolle i forhistorien (fig. 1). 

I det følgende vil vi derfor argumentere for at et fokus på rituelle 

spesialister er en måte å konkretisere og kontekstualisere hvem som 

har gjort hva, og muligens også hvorfor, for derigjennom å tilnærme 

seg viktigheten av ritualer og religion i samfunnet og menneskenes 

oppfatning av seg selv som del av kosmos.

Vi har også som utgangspunkt at mange av problemene med 

ritualforskning innen arkeologien har sitt opphav i vår egen tid og 

oppfattelse av hva som er mulig å studere av fortidens ideologiske 

sider av samfunn. Et eksempel på dette er Christopher Hawkes 

(1954) rangstige eller ”trappetrinn” for arkeologiske tolkninger, 

som for lengst har blitt faghistorie, hvor han argumenterte for at 

visse aspekter av menneskelig samhandling og aktiviteter var antatt 

enklere å tolke arkeologisk enn andre. Den enkleste kategorien var 

teknologi, deretter kom økonomi, sosial og politisk organisasjon, og 

til slutt ideologi og religion som de vanskeligste kategoriene. 

Et tilsvarende grunnsyn delte mange av de påfølgende nyar-

keologene som fulgte Lewis R Binford som en ledestjerne (Binford 

1972). Denne tilnærmingen nærmest umuliggjorde tolkninger av 

ritualer og religion. Med den postprosessuelle arkeologien ble dette 

premisset for tolkning av forhistorien praktisk talt snudd på hodet 

hvor det ble et dogme at ideologi var et fundamentalt aspekt i enh-

ver samhandling, økonomi og teknologi. 

Studiet av religion og eskatologi i arkeologien ble tidlig utviklet 

i Skandinavia med blant annet Anders Kaliffs studier av kremasjon 

i bronsealderen (Kaliff 1992, 1997) og Flemming Kauls studier av 
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bronsealderens kosmologi (1998, 2004, se Jennbert 2000). Religi-

onsarkeologien har siden inkludert verdensreligionene (Insoll 1999, 

2001, 2004), og er blitt en dominerende retning innen faget. Studi-

et av religion i bronsealderen har den fordelen med de ulempene det 

medfører at det ikke fins skriftlige kilder. Fraværet av en teksttra-

disjon gjør at tolkningene av bronsealderens religion må ta utgang-

spunkt i det arkeologiske materialet gjennom forståelsesrammer 

som ofte er dannet på bakgrunn av analogier (jfr Kaul 1998, 2004; 

Kristiansen & Larsson 2005). I jernalderen og spesielt vikingtiden 

er kildematerialet et helt annet og arkeologien er ikke det eneste 

fagfeltet som studerer fortidens myter, ritualer og religion. I mange 

tilfeller blir faktisk arkeologien tilsidesatt eller inntar en tilskuerrolle 

i tolkningsprosessen. Religionshistorikeren Gro Steinsland fremhe-

ver samspillet mellom tekst og kontekst hvor gjenstandsmaterialet 

gir hjelp til å tolke tekster og myter i tekster, men samtidig har hun 

som utgangspunkt at:

Det arkeologiske og kunsthistoriske materialet kan være 

genuine kilder til fortiden. Det kan være snakk om sam-

tidige kilder i motsetning til hovedvekten av litterære kil-

Figur 1. Gullhornene fra Gallehus i 

Slesvig, Danmark, er et av de mek-

tigste vitnesbyrdene på forhistoriens 

religion, og funnet inngår i utallige 

tolkninger av eskatologi og smedens 

ypperste produkter (etter Sander 

1888).
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der som altså er yngre enn vikingtiden. Når det påpekes 

at gjenstandsmaterialet er en viktig kildegruppe, kan det 

synes underlig at lærebøker i norrøn religion som regel 

bruker mest plass på ideene og mytene hentet fra skrevne 

kilder. Men saken er at gjenstander alltid må tydes. Til ty-

ding og tolkning trenger man de kunnskapene som hentes 

ut fra litterære kilder (Steinsland 2005: 38). 

Fra et arkeologisk ståsted er denne tilnærming problematisk fordi 

gjenstandsmaterialet blir avhengig av litterære kilder; den materielle 

kulturen blir passifisert og ikke meningsbærende i seg selv, men kun 

forståelig gjennom en tekstlig tradisjon. Et slikt utgangspunkt er 

ikke egnet for en analyse av rituelle spesialister, først og fremst fordi 

rituelle spesialister i liten grad nevnes i tekstmaterialet som Steins-

land refererer til (Näsström 2001: 91-110; Habbe 2005). 

I denne sammenhengen vil vi argumentere for at både studiet av 

bronsealderens og jernalderens ritualer og religion har mye å vinne 

på å stole på materiell kultur som en meningsbærende kildekategori 

for arkeologisk forskning. Et slik utsagn kan virke paradoksalt og 

banalt for en arkeologisk praksis som har materiell kultur som sitt 

utgangspunkt, men faktum er at i de perioder hvor det finnes skrift-

lige kilder, så inntar studiet av tekstene en dominerende rolle på 

bekostning av materiell kultur i tolkninger av ritualer og religion. 

Vi vil samtidig påpeke og understreke betydningen av det skrift-

lige materialet i de periodene hvor det finnes. Tekst og arkeologisk 

kontekst er likevel to ulike kildekategorier som gir forskjellige svar, 

og sammen belyser ulike, bevisste deler av forhistoriens religion 

(Andrén 1997).

Arkeologi er studiet av materiell kultur. Med utgangspunkt i 

skriftlige kilder har det vært argumentert for at det ikke har vært 

rituelle spesialister, offisielle kultledere eller ”prester” i vikingtid 

(Sundquist 1998). En implisitt følge av dette premisset, og det fak-

tum at vikingtiden er ansett som en periode med en høyt utviklet og 

kompleks kultur og religion, så har det vært vanskelig å tenke seg at 

det har vært rituelle spesialister i de foregående periodene. Foruten 

det implisitte evolusjonære premisset i et slikt resonnement, så er 
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problemet med skriftlige kilder at det er ”en historisk tilfeldighet at 

disse tradisjonene og ikke andre er bevart” (Obeyesekere 2002: 13, 

vår oversettelse), og utallige skrifter og tradisjoner har forsvunnet el-

ler har ikke blitt dokumentert. Videre har ikke tekster den tilstrek-

kelige tidsdybden til slike analyser siden de i beste fall belyser deler 

av yngre jernalder. Skriftlige kilder er derfor lite egnet som empi-

risk materiale til studiet av rituelle spesialister (Clunies Ross 2002; 

Raudarve 2003). Materiell kultur er derimot ikke bare arkeologiens 

utgangspunkt og i de fleste tilfeller det eneste tilgjengelige empiriske 

materialet, men også velegnet til studier av rituelle spesialister på 

gitte premisser.

Hvordan kan så materiell kultur belyse at det har vært rituelle 

spesialister i bronsealderen og jernalderen? Dette spørsmålet berører 

to grunnproblemer i våre analyser: 1) empiri – hva er data for ana-

lysen, og 2) epistemologi – hvordan kan disse dataene brukes for å 

underbygge at det har vært rituelle spesialister. Utgangspunktet vårt 

i disse analyser er at en kildekategori i seg selv er utilstrekkelig for 

analyser av rituelle spesialister og man må bruke en rekke type data 

for å sannsynliggjøre slike hypoteser. Likhet og ulikhet – ensartet-

het og variasjon – er på et makroplan empiriske enheter for analyse. 

Variasjon i de materielle etterlevninger etter ritualer er menings-

bærende data i seg selv og ikke kun et problem hvor variasjon sees 

på som avvik fra en uniform struktur (fig. 2). 

Figur 2. Gresk-ortodoks gravplass 

utenfor landsbyen Alea på Pelopon-

nes i Hellas. Ensartethet i gravskikk 

indikerer organiserte og spesialiserte 

praksiser hvor begravelsesritualene 

har vært regissert på forhånd av 

definerte spesialistgrupper, i dette 

tilfellet ortodokse prester. Foto: Terje 

Østigård.
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Hvordan kan man spore rituelle spesialister? Utgangspunktet vårt 

er å analysere ritualer hvor det inngår kompliserte, teknologiske 

prosesser. Mange ritualer etterlater seg ikke spor som for eksem-

pel bønn eller åndeutdriving. Noen ritualer er derimot konstituert 

gjennom kompliserte, aktiviteter og prosesser hvor teknologisk 

kunnskap ofte er identisk med rituell kunnskap. Bronse- og jern-

smiing er eksempler på praksiser hvor den rituelle og religiøse pro-

sessen forutsetter teknologisk kunnskap. 

Pierre Lemmonier har fokusert på den sosiale representasjonen 

ved teknologi (Lemmonier 1989:156). En teknologisk aktivitet 

inneholder alltid en kombinasjon av fire elementer: 1) Et romlig 

og fysisk element som en handling er rettet mot. 2) Objekter, ”red-

skaper” eller ”arbeidsutstyr”, som også inkluderer den menneske-

lige kroppen. 3) Utførelser og bevegelser organisert i operasjonelle 

sekvenser. 4) En spesiell kunnskap, bevisst eller ubevisst, uttrykt 

eller ikke uttrykt. En konklusjon av dette er at et ritual alltid har 

teknologiske aspekter i seg, og antakeligvis at de fleste teknologiske 

prosesser har rituelle aspekter i seg (Gansum & Østigård 1999). 

Gjennom å fokusere på praktiske handlingselementer kan man 

spore ulik grad av kunnskap og spesialisering med hensyn til hva 

som er blitt gjort og av hvem (f.eks Conkey 1991; Dobres 2000; 

Apel 2001).

Figur 3. Profesjonell krematør på 

Pashupatinath-tempelet i Kath-

mandu, Nepal. Foto: Terje Østi-

gård.
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Ritualer som krever spesialisert kunnskap og erfaringsbasert 

kompetanse tilegnet gjennom årelang praksis er en innfallsvinkel til 

å skille mellom de som ”kan” uføre ritualene og de som ”ikke kan”. 

Regelmessige praksiser som blir utført gjentatte ganger av personer 

med en spesialisert kunnskap kan etterlate seg en ensartet materiell 

kultur. Praktisk, rituell kunnskap til å gjennomføre for eksempel en 

kremasjon kan spores i det arkeologiske materialet. En person som 

har kremert 15 000 mennesker kremerer på en annen måte enn en 

sønn som kremerer for første gang. En krematør som rituell spesia-

list bør derfor kunne spores i den materielle kulturen (fig. 3). 

Den praktiske kunnskapen og kompetansen til å utføre ritua-

ler er vår hovedinnfallsvinkel til å analysere rituelle spesialister i de 

kontekster hvor ritualene i seg selv er del av kompliserte, teknolo-

giske prosesser. 

Denne avgrensingen åpner opp for at andre typer rituelle 

spesialister kan ha eksistert, men som vi ikke har identifisert i det 

arkeologiske materialet. Det kan ha vært rituelle spesialister med 

ansvar for rent spirituelle interaksjoner med det guddommelige som 

ikke har etterlatt seg materielle etterlevninger; noen kan ha utført 

dyreofringer som er fyldig dokumentert i forhistorien, men som 

vanskeligere lar seg avgjøre om det er spor etter familiebasert kult 

eller mer spesialiserte aktører (fig. 4, 5). Fokuset på ritualer som 

forutsetter en høy, teknologisk kompetanse er derfor bare et felt 

av ulike rituelle praksiser som har sameksistert i samfunn hvor det 

kan ha vært mange typer av rituelle aktører fra de spesialiserte til de 

familiebaserte. 

Er den rituelle spesialisten en person eller en institusjon? Er det en 

enkeltperson som er spesialist enten på heltid (”profesjonell”) eller 

deltid, eller er det snakk om et institusjonalisert ”presteskap”? Er 

det rituelle spesialister for en liten elite eller for alle medlemmene i 

samfunnet? Disse spørsmålene er en gjennomgående rød tråd i våre 

analyser og blir diskutert ut fra de ulike kildekategoriene og tids-

periodene. I den grad det er mulig å komme til et relativt entydig 

svar på disse spørsmålene innenfor en gitt funn- eller tidshorisont, 

så kan det ikke generaliseres til andre kildekategorier og tidsepoker. 

Det er en kontinuerlig endring i arbeidsoppgavene og institusjo-

Figur 4. Spesielle offerprester ofrer 

bøfler under den årlige Dasain-

festival i 1997 i Argal-landsbyen, 

Vest-Nepal. Ofte går flere familier 

sammen om å ofre en bøffel. Dyret 

blir slaktet og partert hvorpå kjøttet 

deles i like store deler til de ulike fa-

miliene som gikk sammen om å ofre 

bøffelen. Alt kjøttet blir spist, men 

noe blod blir ofret til guddommen. 

I et religiøst perspektiv gir tilbederne 

hele dyret til guddommen, men gud-

dommen gir dyret tilbake og behol-

der kun litt av blodet som et symbol 

på menneskenes hengivenhet og den 

etablerte pakten mellom menneskene 

og det guddommelige. Foto: Terje 

Østigård.
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Figur 5. I offerritualer skilte Hubert 

& Mauss (1964) mellom sacrifier 

– den som ritualet er for og som 

initierer det, og sacrificer – den ritu-

elle spesialisten som i mange tilfeller 

må utføre selve ritualet på vegne 

av sacrifier. Denne analytiske inn-

delingen åpner opp for komplekse 

offerritualer hvor rituelle spesialister 

kan, og i mange tilfeller må, utføre 

ritualer for andre. Familiemedlem-

mene utfører sine egne ritualer og 

betaler for bøffelen som blir ofret og 

siden spist, men det er spesielle of-

ferprester som utfører selve ofringen. 

Foto: Terje Østigård.

naliseringen til de rituelle spesialistene gjennom bronsealderen og 

jernalderen, og vårt mål er derfor å kontekstualisere betydningen 

av forandringene som skjer i både et samfunnsmessig, men også et 

religiøst og kosmologisk perspektiv. 

I postprosessuell arkeologi har det blitt fremhevet at arkeologi-

en består av en firedobbel hermeneutikk som inkluderer 1) forhol-

det mellom fortiden og nåtiden, 2) andre samfunn og kulturer, 3) 

nåtidige samfunn og 4) det arkeologiske fellesskapet hvor tolknings-

prosessene finner sted (Shanks & Tilley 1992: 107). Dette har med-

ført en enighet om at man ikke kan finne ut hvordan forhistorien 

egentlig var fordi all tolkning foregår i nåtiden. Det er likevel mulig 

å vende på dette argumentet og bruke nåtiden som en konstruktiv 

ressurs til tolkning av fortiden.

Allerede på 1800-tallet hevdet Charles Lyell (1797-1875) at 

”Nåtiden er nøkkelen til forståelsen av fortiden”, noe som også 

var et av slagordene for ulike prosessualister som Lewis R Binford 

(1972). På den ene siden er målet vårt å analysere rituelle spesia-

lister i 3 000 år basert på et empirisk materiale som kan tolkes på 

flere måter. Alle studier er prosjekter hvor vi er fanget i våre egne 

fordommer og hvor vi tilskriver materialet en forståelsesramme som 

er basert på nåtidens kunnskap. 

Dette er ikke kun problematisk, men også et utgangspunkt og 

en resurs. På den andre siden er et av arkeologiens mål å studere 

samfunn, kulturer, ritualer og religion som per definisjon ikke ek-

sisterer i dag. Selv om man aldri kan løsrive seg fra den nåtidige 

konteksten, noe som verken er ønskelig eller mulig, så kan man de-

konstruere deler av sine egne fordommer for å kontekstualisere nye 

forståelsesrammer gjennom andre innfallsvinkler til den materielle 

kulturen. 

Et utgangspunkt for å forstå rituelle spesialister i fortiden må 

derfor være nåtidens syn på spesialister og profesjonelle aktører. Her 

mener vi at nåtid og fortid ofte sammenblandes hvor vi blir fanget 

av vår egen profesjonalisme: Religionsarkeologer studerer religion, 

keramikkspesialister studerer keramikk, bosetningsarkeologer stu-

derer stolpehull, et cetera. Vi vil argumentere for at vår tids innde-

ling i spesialister med klart avgrensete og definerte spesialistroller 
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med tilhørende kunnskap, hvor alle strengt tatt er spesialister på et 

eller annet felt, er et problem for forståelse av fortiden. Vi må derfor 

åpne opp for at det å være ”spesialist” i forhistorien var kvalitativt og 

kvantitativt noe annet enn det er i dag.

Hva er en spesialist? Å være spesialist tilsvarer ikke å besitte spe-

sialisert kunnskap. Å bygge hus eller båter, smi redskaper eller dyrke 

jorden, ofre til gudene og begrave sine døde – alle sfærene involverer 

en spesiell kunnskap uten at de som utfører oppgavene nødven-

digvis er spesialister. Det generelle kompetansenivået i forhistorien 

når det gjelder både hverdagslige gjøremål og religiøse praksiser må 

ha vært gjennomgripende og omfattet de fleste av livets sfærer og 

områder. 

De rituelle spesialistene vi søker har derimot en kunnskap og 

kompetanse som skiller seg fra den allmenne befolkningen. Denne 

kunnskapen og kompetansen har utgangspunkt i den allmenne for-

ståelseshorisonten hvor den virker og blir forstått, men er kvalitativ 

eller kvantitativ forskjellig ved at den er perfeksjonert eller institus-

jonalisert i definerte, ikke-hverdagslige kontekster. Dette premisset 

er likevel ikke tilstrekkelig for å definere rituelle spesialister. En 

klokker i kirken eller en kirkegårdsgraver er ingen rituell spesialist 

selv om vedkommende utfører oppgaver innenfor definerte ritualer 

eller religiøse rammer fordi kunnskapen som kreves for oppgavene 

er allmenn og vedkommende har ikke direkte interaksjon med det 

guddommelige.

En prest er en rituell spesialist fordi vedkommende har en 

spesiell kunnskap, men enda viktigere: vedkommende er i kontakt 

med de guddommelige sfærene og utfører ritualer for andre (fig. 6). 

En prest som ber om tilgivelse for sine egne synder er ikke lenger 

en rituell spesialist i et samfunnsperspektiv, selv om vedkommende 

er den samme personen og innehar den samme kunnskapen som 

når han utfører ritualer for andre mennesker i kraft av sin spesialist-

funksjon. Dette kriteriet for en rituell spesialist hvor vedkommende 

er en del av en større og definert helhet reiser spørsmålet om grad 

av institusjonalisering. 

Institusjonalisering omfatter flere aspekter. Institusjonalise-

ring representerer ideologiske konstruksjoner hvor vedkommendes 

Figur 6. En Hinduprest utfører ri-

tualer under en Chaurasi-seremoni 

i Bhakimly-landsbyen i 1997, Vest-

Nepal. Chaurasi-seremoniet er et ri-

tual som blir feiret når en person er 

1000 fullmåneder gammel – det vil 

si 84 år – og vedkommende får en 

høyt respektert posisjon i landsbyen. 

Foto: Terje Østigård.
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Figur 7. En hellig mann utfører 

et ildrenselsesritual for å oppnå en 

høyere spirituell erkjennelse under 

Shivaratrifestivalen i 2002 på Pas-

hupatinath, Kathmandu, Nepal. 

Foto: Terje Østigård.

praksis er en del av et definert, religiøst system. Kvaliteten på ar-

beidet som blir utført kan være personavhengig, men funksjonen 

og viktigheten av at det blir utført er uavhengig av personen i seg 

selv. Den rituelle rollen kan bli utført av andre som har tilsvarende 

kunnskap og kompetanse. Det viktige er at ritualene blir utført 

under ledelse av rituelle spesialister, ikke hvem personen som til en 

gitt tid besitter en slik posisjon er. Paveembetet er et slikt eksem-

pel. Hvorvidt paven heter Johannes Paul 2. eller Benedict 16. er fra 

dette perspektivet uinteressant fordi det er selve institusjonen som 

er viktig, selv om ulike paver selvfølgelig kan skjøtte sitt embete på 

ulike måter og dermed styrke eller svekke institusjonen. Posisjonen 

definerer personen, ikke omvendt. Institusjonalisering kan, men 

trenger ikke nødvendigvis, å representere en profesjonalisering. En 

rituell spesialist kan være fulltids engasjert eller bare utføre oppga-

vene når det er behov for vedkommendes kompetanse. 

I denne sammenhengen er det derfor viktig å understreke dob-

beltheten i institusjonaliseringen av rituelle spesialister. På den 

ene siden kan en religiøs spesialist utføre sine plikter og oppgaver 

innenfor et sterkt institusjonalisert rammeverk eller religion uten 

at vedkommende nødvendigvis er fulltids engasjert. I tibetanske 

luftbegravelser er det spesielle personer som hugger opp likene og 

gir dem til gribbene. Denne rituelle oppgaven er forankret og insti-

tusjonalisert i Buddhismen, men for det meste lever de som vanlige 

personer eller bønder. 

På den andre siden kan rituelle spesialister være fulltids enga-

sjert uten at rammene de arbeider innenfor er sterkt institusjo-

naliserte. Hellige menn i hinduismen i Nepal og India har sine 

rituelle spesialfelt, men siden de fleste er vandrende asketer er ikke 

praksisene institusjonalisert på et gitt sted. De utfører helbredelser, 

ofringer eller renselsesritualer på vegne av vanlige folk eller for seg 

selv der hvor de kommer og går (fig. 7). 

Viktigheten av ritualene for de det gjelder er uavhengig av hvor-

vidt de rituelle spesialistene er fulltids engasjerte eller ikke. Verken 

graden av rituell speisalisering eller hvor ofte de rituelle spesialistene 

utfører ritualene sier i seg selv noe om hvor institusjonaliserte prak-

sisene har vært (Oestigaard 2005). 
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Institusjonalisering av praksiser fungerer også på andre måter 

uavhengig av hvorvidt det er rituelle spesialister involvert eller ikke. 

Ritualene kan i seg selv være institusjonalisert i en religiøs ramme 

som foreskriver hvordan de skal utføres. De kjente begravelsene i 

Oseberg i Vestfold (fig. 8) og Bredarör på Kivik i sydøstre Skåne sy-

nes å være stramt regissert på forhånd hvor selve de rituelle sekven-

sene som skal utføres er dokumentert og lagt med i gravene. Veven 

i Oseberg viser en begravelsesprosesjon som har mange likhetstrekk 

med de faktiske funnene i graven (Arwill-Nordbladh 1998). På 

hellene fra Bredarör er det hugget inn prosesjoner som kan være 

faktiske hendelser og ritualer som ble utført som del av begravelses-

ritualene (Goldhahn 2005). Bronsekjelen som ble funnet i graven, 

synes å være avbildet på helle Nr. 8 (fig. 9). 

Hvis dette medfører riktighet, så indikerer det en institusjona-

lisering av selve ritualet. Hvordan begravelsen skal gjennomføres er 

Figur 8. Oseberggravhaugen. Teg-

ning: Morten Myklebust (etter 

Gansum 2004).
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en planlagt, nøye gjennomtenkt og regissert hendelse. At store grav-

ritualer som Oseberg og Bredarör er stramt regissert i forkant hvor-

på ritualene utføres etter en foreskrevet plan, er ikke overraskende. 

Det som synes spesielt er at hele ritualet kan være dokumentert i 

forkant. Hellebildene fra Bredarör kan være utført samtidig som 

selve begravelsesritualene og oppføringen av gravrøysen (Goldhahn 

2006), men for Osebergs del vil vevingen ha vært utført forut for 

selve gravleggingen, og et slikt arbeid tar lang tid. Slike store begra-

velsesritualer kan være utført på et familienivå, men det virker mer 

rimelig at det er rituelle spesialister som har regissert disse ritualene, 

som i sin samtid må ha vært av avgjørende betydning i både sam-

funnsmessig- og religiøs forstand.

Denne typen rituelle spesialister, som mest sannsynlig har ek-

sistert, er vanskelig å etterspore direkte i det arkeologiske materialet 

til tross for at mange storhaugers komplekse stratigrafi indikerer at 

en gitt type rituelle spesialister har regissert det rituelle scenarioet 

(se Gansum & Østigård 1999; Goldhahn 1999). Det har med stor 

sannsynlighet vært flere rituelle spesialistgrupper, noen kan spores i 

det arkeologiske materialet, andre er vanskeligere å identifisere. 

Basert på ulikt arkeologisk materiale vil vi søke og identifisere 

visse typer av rituelle spesialister. I enkelte tilfeller har de utført 

flere forskjellige rituelle oppgaver, i andre tilfeller kan det være 

ulike spesialister som har utført partikulære oppgaver i sfærer som 

delvis eller helt overlapper hverandre. I perioder kan disse rituelle 

spesialistene ha hatt en eksklusiv rett og plikt til å utføre ritualene 

hvor det har vært strenge restriksjoner og tabuer for vanlige folk å 

utføre tilsvarende ritualer. I andre perioder har det derimot vært en 

sameksistens av både rituelle spesialister og lekfolk som har utført 

de samme ritualene, og det er på grunn av dette forholdet at det er 

mulig ut fra likheter og forskjeller i den materielle kulturen å iden-

tifisere at det faktisk har vært rituelle spesialister. Dette berører igjen 

spørsmålet om grad av institusjonalisering og hvordan og hvorfor 

det skjer endringer i de rituelle spesialistenes rolle i samfunn og re-

ligion i bronsealderen og jernalderen.

Det er vår overbevisning at svar på denne teoretiseringen og 

disse problematiseringene rundt rituelle spesialisters roller, funk-



12 : Introduksjon Introduksjon : 13

sjoner og ulike grader av institusjonalisering, best belyses gjennom 

empiriske analyser av det arkeologiske materialet. Den foregående 

innføringen til temaet og bakgrunnen for valg av problemstillinger 

er et videre utgangspunkt for å redegjøre for hvorfor vi har valgt 

det kildematerialet vi har gjort, og hvordan vi har tilnærmet oss 

problemkomplekset.

Vi vil poengtere at vi i dette arbeidet ikke har tilsvarende, men 

overlappende og delvis parallelle, tilnærminger til problemene og 

utfordringene knyttet til analyser av rituelle spesialister i bronseal-

der og jernalder. Målet har således ikke vært å fremstille et enhetlig 

og kulturhistorisk studie av fortidens rituelle spesialister fra eldre 

bronsealder til vikingtid – førromersk jernalder er for ekempel ikke 

inkludert i våres arbeider – men å vise veier og muligheter for å stu-

dere denne tematikken. 

I utgangspunktet er det to selvstendige studier i ulik størrelse 

og omfang med forskjellig materiale, som argumenterer for viktig-

heten av å studere rituelle spesialister i forhistorien. Disse arbeidene 

er også skrevet med bakgrunn i ulike forutsetninger og tidsrammer. 

Joakim Goldhahn har skrevet om bronsealderen og Terje Østigård 

har skrevet om jernalderen. Ikke bare valg av periode har sitt ut-

gangspunkt i interesse og kunnskap, men også hvilke kildekatego-

Figur 9. Hellebildene fra Bredarör 

på Kivik og den gjenfunne bron-

sekjelen. Tegning av kjelen: Eva 

Koch (etter Randsborg 1993), doku-

mentasjon av hellebildene: Harald 

Faith-Ell 1942 (etter Goldhahn 

2005). Ikke i skala. 
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rier som har vært innfallsvinkler til å analysere rituelle spesialister. 

Det er likevel fire fellesnevnere i tilnærmingene våre. 

For det første er deler av de rituelle praksisene og sfærene hos de 

spesialistene vi studerer overlappende. Deler av de rituelle institus-

jonene som blir diskutert i bronsealder er mest sannsynlig videreført 

i jernalderen, om enn på andre premisser og i endret form. Andre 

rituelle spesialistfunksjoner eller deler av institusjonelle praksiser er 

spesifikke for hver periode eller deler av en periode innen et gitt 

geografisk område. 

For det andre er ilden et sentralt element og medium i de 3 000 

årene vi studerer. Hvilken ontologisk status ilden har hatt som en 

eventuell guddom blir ikke diskutert (f.eks Kaliff 2005, Kaliff & 

Oestigaard 2004), men ildens transformative egenskaper som me-

dium mellom ulike sfærer står sentralt i deler av de ulike rituelle og 

spesialiserte praksisene. Hva man må anta med stor sannsynlighet 

er at forestillingene om ilden har endret seg kontinuerlig, men også 

at ildens permanente og transformative kraft har blitt utnyttet og 

tilskrevet vitale funksjoner gjennom hele bronsealderen og jernal-

deren. Forestillingene og ulik bruk av ild som medium i forskjellige 

sfærer binder sammen, men samtidig belyser forskjeller i de rituelle 

spesialistenes virke og posisjon i samfunnet. 

For det tredje står smeden sentralt i begge tilnærmingene. Så vel 

helle- som bronsesmeden og jernsmeden har blitt tolket som spesia-

lister som gjennom sin kunnskap og sitt virke hadde kontakt med 

det guddommelige. Smedene skaper og smir gjenstander og bilder, 

men smedenes institusjonelle og rituelle posisjon samt kunnskap 

om de ulike ”håndverkene” er forskjellig i bronsealderen og jernal-

deren. Videre inngår metallgjenstandene i ulike kontekster og sam-

funnshierarkier, og de til en gitt tid eksisterende sosiale sjikt – både 

av høy og lav rang – er forskjellige. Dette medfører at smedens so-

siale, rituelle og religiøse rollen ikke har vært den samme eller hatt 

en entydig og uforandret funksjon gjennom 3 000 år. 

For det fjerde så er døden en fellesnevner til forståelser av ritu-

elle spesialister. Hvem som utfører døderitualene og hvorfor, er en 

viktig tilnærmingsmåte til en forståelse av rituelle spesialister. I visse 

perioder har det vært ”profesjonelle” eller spesialiserte ”prester” med 
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ansvar for døden, i alle fall for visse segmenter av befolkningen, i an-

dre perioder ikke. I både bronsealderen og jernalderen ser det ut til 

at enkelte rituelle spesialister eller spesialistgrupper har hatt ansvar 

for en rekke religiøse sfærer. Hvilke sfærer dette er og hvordan de 

relaterer seg til hverandre, er et av hovedmålene våre å studere. Det 

har vært ulike spesialistgrupper med ansvar for definerte og avgren-

sete ritualer og funksjoner – til tider ser det ut til at flere sfærer og 

rituelle oppgaver har vært kontrollert av en enkelt spesialistgruppe, 

i andre tilfeller har det vært flere grupper og aktører. 

Joakim Goldhahns innfallsvinkel til rituelle spesialister i bron-

sealderen er gjennom perspektivet ”Dödens hand – en essä om 

brons- och hällsmed”, med hovedfokus på å studere relasjonene 

mellom de rituelle spesialistene som utførte hellebilder og bron-

sesmiing, men ikke avgrenset til disse sfærene. Bronsesmiing er 

et eksempel som inkluderer bruk av flere forskjellige teknologier 

og materialer, i dette tilfellet blant annet kvarts og kleberstein til 

smelteformer, og begge funngruppene viser ulike rituelle og sym-

bolske forbindelser med hellebildefelt. Produksjon av keramikk er 

også en prosess hvor ilden er sentral, og døden er innvevd i alle disse 

sfærene. Etter kremasjoner er de avdøde lagt i urner og begravd, 

men de mest eksplisitte, empiriske funnkontekstene er bronsesmier 

hvor den avdøde har blitt brent inne i ovnene som forener teknologi 

og ritual, død og kremasjon.

Terje Østigårds innfallsvinkel til rituelle spesialister i jernal-

deren er gjennom perspektivet ”Transformtøren – ildens mester i 

jernalderen”, med hovedfokus på krematører og jernsmeder. Gjen-

nom å identifisere krematører som en rituell spesialistgruppe blir 

forholdet mellom kremasjon og inhumasjon analysert med spesiell 

fokus på overgangen eldre og yngre jernalder. Også i jernalderen 

er det funnet brente bein i smier hvor ovnene i visse tilfeller har 

fungert som krematorier, og det retter søkelyset på smedens rolle 

og posisjon i jernalder med fokus på graver med smedverktøy som 

opptrer i yngre jernalder.

Geografisk har Joakim Goldhahn i hovedsak analysert arkeolo-

gisk materiale fra Sverige, Danmark og Norge, mens Terje Østigård 

har i hovedsak konsentrert seg om funn fra Norge, men også ek-
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sempler fra Sverige, Island og De britiske øyer blir diskutert. Med 

utgangspunkt i de forskjellige tidsperioder, geografiske områder, 

tematiske felt og empirisk materiale, kan vi ikke argumentere for 

en direkte kontinuitet eller sammenheng mellom spesialistgrupper i 

tid og rom, selv om det kan være sannsynlig at det har vært historisk 

kontinuitet i tradisjoner som endres. Målet vårt er først og fremst 

å tilnærme oss fenomenet rituelle spesialister med utgangspunkt i 

et arkeologisk materiale og ulike tilnærmingsvinkler for å belyse tre 

premisser:

1) En forståelse av hvem som har utført ritualene, og ikke 

bare at det har blitt utført ritualer, er avgjørende for å få en 

dypere innsikt i bronsealderens og jernalderens kulturer, 

samfunn og religiøse forståelser.

2) Materiell kultur er velegnet til å studere rituelle spe-

sialister til tross for, eller kanskje rettere sagt på grunn av, 

fraværet av slike spesialister i skriftlige kilder i de periodene 

det eksisterer en teksttradisjon.

3) Gjennom empiriske analyser hvor målet er å identifi-

sere sosiale, rituelle eller religiøse strukturer og institusjoner 

fremfor å skrive kulturhistorie ut fra arbitrære områder, så 

er det mulig å tilføre ny kunnskap om fortidens samfunn 

hvis man anlegger et bredt, kontekstuelt empirisk perspek-

tiv som inkluderer ulike funnkategorier og fokuserer på 

aktører.

Til sammen er vårt mål å belyse deler av bronsealderen og jernal-

derens ritualer og religion for å bidra til økt kunnskap om forhis-

toriens rituelle spesialister. Et fokus på rituelle spesialister fungerer 

også som en døråpner til andre forståelser av forhistoriens kulturer, 

samfunn og religioner.
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I am confident that, 

the more we learn, 

the less they will look like us. 

  Lewis R Binford

Drömmen om det unika

Alla arkeologer bär nog på en mer eller mindre uttalad dröm om 

att finna något unikt, något uppseendeväckande och sensationellt. 

En dröm om att likt Howard Carter få glänta på en dörr till det 

förgångna och skåda – ”underbara ting”. Somliga omfamnar denna 

dröm redan i unga år och drömmen kan då bli en drivkraft bakom 

yrkesval och en karriär inom det arkeologiska skrået. För andra 

växer sig drömmen starkare med åren. Det går dock sällan att för-

utspå om, när eller hur det sensationella fyndet skall komma att 

uppdagas. Ofta sker det av en slump. Sällan eller aldrig när man 

förväntar sig det. 

Denna längtan efter det unika, ett fynd värd rubriker, är förstå-

elig av flera skäl. Det kändisskap som följer med ett omskrivet fynd 

kan vara nog. För vad vi vet idag, kommer en plats som Troja att för 

all tid att vara lika förknippad med personer som Paris, Helena, Me-

nelaos, Hektor, Achilleus och Homeros som med dess ”upptäckare” 

Heinrich Schliemann. På samma vis är det med Arthur Evans, kung 

Minos och Knossos. Howard Carters idoga sökande och triumf 
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kommer för alltid att vara sammanvävd med Tutankamon och hans 

lika fantasieggande som korta levnad. I de senare fallen skymtar vi 

ytterligare ett skäl bakom drömmen om att finna något unikt. Det 

skänker oss en likaledes unik möjlighet till en djupare förståelse av 

en epok, en tidsera eller ett historiskt skeende. Unika fynd kräver på 

sätt och vis unika förklaringar. Och tolkningar. 

Drömmen att finna och bryta koden, att likt den store Alexan-

der lösa en gordisk knut, eller likt Jean-François Champollion kun-

na dechiffrera en ny Rosettasten, kan utgöra ett tredje skäl. Linear 

A pockar ännu på en lösning. Att utföra en liknande bragd, eller att 

finna eller att få i uppgift att publicera ett sensationellt fynd som 

Ötzi, ismannen, eller som senast, den fascinerande solskivan från 

Nebra vid Halle, innebär ofta att den enskilde arkeologens namn 

kommer att införlivas och traderas inom det arkeologiska skråets 

egna ”Hall of Fame”: att man likt Heinrich Schliemann, Arthur 

Evans, Howard Carter och Jean-François Champollion blir en del 

av arkeologins egna Olymp.

Unika fynd som Tutankamons grav, eller mer beskedliga skan-

dinaviska motsvarigheter, såsom solskivan från mossen i Trund-

holm, danspigan från Egtved, ”hövdingen” från Bredarör på Kivik 

eller det gigantiska pusslet från Mjeltehaugen på Giske, eller andra 

spektakulära fynd som kunde ha nämnts i detta sammanhang, inne-

har onekligen en stor dragningskraft. Unika fynd innebär unika 

möjligheter för oss att vidga vår förståelse och närma oss det för-

gångna på ett nytt vis. De möjliggör en utmaning av våra fördomar 

och en utvidgning av vår egen tidshorisont. De gör att vi kan närma 

oss det okända, det Andra.

Det är därför förståeligt att unika och oersättliga fynd upptar 

en stor del av vårt arkeologiska medvetande. Detta sker på gott och 

på ont. Vad vore en studie av vår vikingatid utan en referens till kle-

noder som Haralds sten i Jelling eller Åses skepp från Oseberg? En 

studie av romersk järnålder utan en referens till bägaren från Hoby? 

Eller en studie av bronsålderns kosmologi utan en referens till sol-

skivan från Trundholm? En möjligen intressantare fråga att ställa är 

hur liknande studier skulle se ut om dessa fynd aldrig återfunnits? 

Om kung Harald hållit fast vid sina förfäders tro? Om man valt att 
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Figur 1.1 (nästa uppslag). Flygfoto 

över det inklädda berget i Tuve. 

Notera de kraftiga kvartsvenerna på 

berget som framträder som vita fält. 

Foto: Göteborg Stads Museum.

bränna drottning Åse och skeppet från Oseberg? Om Silius varit 

mer aktsam om sin bägare? Eller om bonddottern vid Trundholms 

mosse varit mer vårdslös med sitt ”legetøi” som hon fått av far.

Vi skall inte fördjupa oss i liknande förvisso intresseväckande 

frågeställningar, det är ofta besvärligt nog att försöka säga något 

nytt och meningsfullt om dessa och andra spektakulära fynd. Istäl-

let vill jag rikta vår uppmärksamhet mot ett fall där det unika till 

viss del varit för unikt. Ett fall där den samlade arkeologikåren har 

famlat i sina försök att göra det unika begripligt. För vad händer när 

det unika visar sig vara just unikt? Ett unikum! När vi inte finner 

några referenser till våra fynd? När det vi funnit bara är främmande 

och rart? När vi inte riktigt finner ord att beskriva det vi funnit? När 

det unika bara är säreget och apart? 

Om konsten att kläda in ett litet berg

Ett litet berg med två något oregelbundna stenpackningar 

på krönet omgivna av ett flertal stenpackade klyftor på 

bergssluttningarna samt en yttre stenpackning, som löpte 

runt hela bergsfoten (Andersson 1976: 87). 

Med dessa ord inleds utgrävningsrapporten av Raä 65 i Tuve 

socken, beläget på ön Hisingen i Göteborg (fig. 1.1). En utgrävning 

som kom att blottlägga ett av Skandinaviens mest unika fornmin-

nen från det sista årtusendet före vår tideräknings början (fvt). Tid-

punkten för utgrävningen var de sista dagarna i maj 1975 efter vår 

tideräknings början (evt). Från början hade arkeologerna inte för-

väntat sig att finna något mer uppseendeväckande på denna plats. 

Fornminnesinventeringen hade noterat en ordinär oregelbunden, 

fem meter i diameter stor och upp till två decimeter hög stensätt-

ning på krönet av ett mindre bergsparti. På bergets sluttning mot 

nordväst hade man förnummit några mindre övertorvade områden 

”med någon enstaka kännbar sten under torven” (Andersson 1976: 

88). Delar av berget gick i dagen och i bergets skrevor samt på dess 

övertorvade delar växte enbuskar och några glesa aspdungar. 
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Arkeologerna väntade sig en snabb insats innan ett planerat 

industribygge kunde ta sin början, men som så många gånger förr 

tog den arkeologiska undersökningen en oväntad vändning. Sten-

packningen på bergskrönet ville inte låta sig avgränsas. Oförtrutet 

och till synes utan mening och mål fortsatte stenpackningen vidare 

längs bergets sprickor och skrevor (fig. 1.2). Till slut omslöt sten-

packningen hela bergsknallen. Den förväntade utgrävningen av en 

fem gånger fem meter stor stensättning slutade med en avtorvad 

anläggning på 70 gånger 50 meter! Allt som allt torvades närmare 

1500 kvadratmeter av (fig. 1.1). Av denna yta kom arkeologerna att 

undersöka omkring 285 kvadratmeter (Andersson 1976: 87). 

Vad var nu detta? Ingen av de inblandade arkeologerna kunde 

minnas sig sett något liknande (fig. 1.3). Grävtiden omförhandlades 

och undersökningen sköts fram till kommande höst. Men inte ens 

spadens vittnesbörd kunde hjälpa till att skingra de frågor som bara 

blev fler ju längre utgrävningen fortskred. Det är sällan en arkeo-

logisk utgrävning löser några problem. Frågorna som arkeologerna 

ställer upp innan en utgrävning har en bisarr förmåga att fortplanta 

och förgrena sig. Arkeologi handlar visserligen mer om att ställa de 

rätta frågorna än om att finna några egentliga svar, men i detta fall 

var frågorna besvärande många. Och de skulle bli fler. 

Figur 1.2. Det inklädda berget i 

Tuve. Foto: Göteborg Stads Mu-

seum.
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Stenpackningen som blottlades visade sig närmast ”kläda in” 

berget. Det omslöt berget likt ett modernt konstverk av Christo 

och Jeanne-Claude. Här och var på bergsimpedimentet blottlades 

breda kvartsådror som verkade sammanbinda de olika delarna av 

stenpackningen med varandra (fig. 1.1, 1.4). Idag ger det inklädda 

berget ett närmast organiskt intryck, som om vi hade att göra med 

en enda anläggning. Utgrävningen fortsatte med en stigande känsla 

av förundran. 

Arkeologerna kunde snart konstatera att en del stenar i an-

läggningens stenpackning var brutna på plats, andra stenar var 

skörbrända och det förekom områden under stenpackningen 

som utsatts för eld. Stenpackningens yttre delar, som omslöt hela 

bergsknallen, kan närmast liknas vid ett bräm (fig. 1.2-1.4), inte 

helt olikt de konstruktionsdetaljer som vi finner i gravhögar under 

senare halvan av det andra årtusendet fvt (t ex Goldhahn 1999). 

Denna ”kantkedja”, som verkar markera och utgöra en liminal 

gräns för anläggningen, var i regel mellan tre till fem meter bred 

och upp till en meter hög (fig. 1.5). I de centrala och yttre delarna 

av denna stenpackning, eller bergets bräm om ni så vill, tillvaratogs 

stora mängder flinta och kvarts. Även fynd av keramik förekom. 

Några keramikbitar var rabbade och hade fingrade vulster (fig. 1.6), 

vilket är vanligt förekommande på keramik med datering till yngre 

bronsålder, tiden mellan 1100 och 500 fvt.

Figur 1.3. Det inklädda berget i 

Tuve. Foto: Göteborg Stads Mu-

seum.
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Här och var i stenpackningen förekom gravliknande anlägg-

ningar. Dels gäller det den sedan tidigare registrerade stensättning-

en och dels en anläggning på bergets västra del. I båda dessa an-

läggningar påträffades ett tunt sotlager som innehöll stora mängder 

kvarts och flinta. Från den förra anläggningen märks bland annat 

fynd av en flintborr och en tjocknackig mejsel i flinta (fig. 1.6). Inga 

inre konstruktionsdetaljer eller fynd påträffades dock som kunde 

tyda på att det rört sig om en eller flera gravanläggningar (Anders-

son 1976: 92). 

Det hela ter sig mycket förbryllande. Denna känsla understryks 

av det faktum att områdena runt stensättningarna uppvisade likarta-

de och rikliga fynd. Enbart runt den först registrerade stensättning-

en tillvaratogs omkring 5000 fynd av flinta. Av dessa var omkring 

60 procent avslag, vilket avspeglar att någon form av urvalsprocess 

av det deponerade materialet har förekommit. Ofta hade avslagen 

framställts med direkt teknik och spån saknades nästan helt, vilket 

skulle kunna tyda på en datering till bronsålder (Knarrström 2000; 

Högberg 2001), en tidsera som vanligen dateras till omkring 1700 

till 500 fvt. Här återfanns också en del bearbetade föremål, bland 

Figur 1.4. Stenfyllda sprickor samt 

kvartsgångar. Foto: Göteborg Stads 

Museum.
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Figur 1.5. Det inklädda bergets 

bräm uppvisar påtagliga likheter 

med konstruktionsdetaljer som in-

gått i samtida gravars arkitektur, 

här exemplifierat med brämet från 

Sagaholmshögen. Foto ovan: Göte-

borg Stads Museum. Foto nedan: 

Anders Wihlborg, Jönköpings Läns 

Museum (efter Goldhahn 1999).
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annat ett flathugget skaft till en flintdolk eller eldslagningssten (fig. 

1.6). Många av flintfynden var mycket små, ofta mindre än en cen-

timeter, vilket tyder på att stenen har slagits och bearbetats på plats 

(Andersson 1976: 92). 

Den rikliga närvaron av flinta och kvarts på berget måste där-

med ha fyllt någon slags funktion, något för oss dolt syfte. Detta 

understryks av det faktum att det påträffades mer än 10000 obear-

betade avslag av flinta under utgrävningen, över 40 kilogram. Där-

till tillvaratogs närmare 9000 fynd av ”övrig flinta” som inte visade 

tydliga spår av bearbetning. De senare fynden vägde omkring 75 

kilogram. Flintans spridning på platsen understryker någon form 

av strukturerad praktik. På bergets centrala delar återfanns en högre 

andel avslag och här påträffades de flesta och äldsta redskapen. I och 

intill stenpackningens bräm var andelen obearbetad flinta vanligare, 

även om avslag och enstaka redskap påträffades i denna del av an-

läggningen. 

Figur 1.6. Exempel på föremål fun-

na på det inklädda berget i Tuve. 

I sedvanlig läsordning: keramik, 

slipad flintyxa, slipad flintmejsel, 

eldslagningssten eller fragmenta-

riskt dolkskaft, flintborr, flathugget 

flintredskap samt en fragmentarisk 

skafthålsyxa (efter Andersson 1976). 

Skala 1:2.
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Fynd av slagen och krossad kvarts var rikligt representerad i 

stenpackningen. Sammanlagt tillvaratogs mer än 17 kilogram. Då 

inte all ”obearbetad” kvarts tillvaratogs under utgrävningen bör 

detta förstås som toppen av ett isberg. Liksom flintan var kvartsfyn-

den rikligast på bergets centrala delar. Några av dessa kvartsbitar var 

bearbetade, vilket gör det troligt att den brutits och bearbetats på 

plats (Andersson 1976: 93, 97).

Fynd av keramik uppträdde delvis annorlunda i anläggningen. 

De återfanns sällan invid de omnämnda stensättningarna eller vid 

de större koncentrationerna av flinta och kvarts. Istället påträffades 

keramiken företrädesvis deponerad och nedlagd i mindre koncen-

trationer i bergets skrevor och sprickor, varefter de har täckts av 

stenpackningen. Enligt Stina Andersson (1976: 93) har det inte 

deponerats några hela keramikkärl på denna plats, utan det rör sig 

snarare om redan trasiga eller krossade kärl. Vid ett tillfälle påträf-

fades en knacksten och keramik deponerade tillsammans i en bergs-

skreva. I en annan bergsskreva fann man ett 20-tal brända lerkulor 

som endast var åtta till tio millimeter stora. De senare dateras van-

ligen till tiden omkring vår tideräknings början (Andersson 1976: 

94; Ragnesten 2005). 

På det hela taget gav utgrävningen mycket rikliga fynd (An-

dersson 1976: 94-98). Bland fynden kan nämnas en fragmentarisk 

skafthålsyxa i bergart (fig. 1.6), tre knackstenar, 65 flintkärnor, ett 

50-tal kärnredskap, två flathuggna flintföremål, en slipad fyrsidig 

flintyxa och en slipad flintmejsel (fig. 1.6), tre flintskrapor, över ett 

hundra flintavslag med retusch, ett dussin tydliga kvartsavslag samt 

över 17 kilogram kvarts som troligen brutits och bearbetats på plats, 

ett skifferbryne, 0,1 kilogram ornerad och 3,5 kilogram oornerad 

keramik (fig. 1.6), en lertrissa, 20-talet lerkulor, harts och 55 gram 

brända ben. Några av de senare har bedömts härröra från människa 

(Andersson 1976: 98), men de påträffades strax utanför stenpack-

ningen som omslöt detta märkliga berg (Andersson 1976: 87, 92).

Dateringar från fynd och anläggningar på det inklädda berget 

sträcker sig över åtminstone 1500 år, från tiden före 1000 fvt till 

400 evt (Andersson 1976: 100). De föreslagna dateringarna baserar 

sig på den fragmentariska skafthålsyxan (Lekberg 2002), rabbad 
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keramik och keramik med vulster (Björhem & Säfvestad 1993), 

samt tre kolprover varav två daterades till 400- och 300-talet fvt 

(Andersson 1976: 98). En del fynd, som den slipade flintmejseln, 

den fyrsidiga flintyxan, samt de flathuggna flintföremålen bör vara 

äldre än 1000 år fvt.

Andersson (1976: 100) menar att de centrala delarna av sten-

packningen och dess bräm anlagts omkring 1000 år fvt, medan 

andra delar av stenpackningen kan ha tillkommit successivt under 

de efterföljande århundradena. Denna tolkning baseras på sprid-

ningen av fynd, både de flathuggna flintföremålen, bergartsyxan, 

flintmejseln och flintyxan återfanns omkring den centralt placerade 

stensättningen som var känd före undersökningens början. 

Andersson (1976: 101) säger sig å andra sidan vara öppen inför 

möjligheten att anläggningen tillkommit under en kortare tidspe-

riod: 

Bergspartiet med sina olika stenpackningar på krönet, i 

klyftor på sluttningarna och runt bergsfoten kan vara en 

enhetlig anläggning tillkommen under en kortare tid. Den 

yttre stenpackningen går på några ställen direkt över i de 

stenpackade klyftorna på bergssluttningarna. Detta kan 

eventuellt tyda på att de är ungefär samtida. Ingenting 

säger dock att inte vissa delar kan vara om- och tillbyggda 

under senare tider.

Andersson har påpekat att stenlagda sprickor och skrevor visst inte 

är ovanligt i Göteborgsområdet (Cullberg & Cullberg 1962; Lund-

qvist 1992; Andersson 2005, m fl), det som skiljer denna plats från 

liknande anläggningar är dess monumentala storlek och dess väl-

byggda bräm (fig. 1.3-1.5). Andersson (1976: 102):

Det är osäkert om berget med sina stenpackningar ur-

sprungligen är en gravanläggning. Kanske har det lilla 

uppstickande berget med sitt ganska markerade läge i skär-

ningen mellan två dalgångar och inom en fornlämningsrik 

bygd haft en annan mer ceremoniell funktion, där man 
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eldat, slagit flinta och kanske lagt ner offer i form av flint-

redskap, lerkärl och små samlingar av lerkulor. 

Det senare är möjligen en mer förtrolig än trolig tolkning av utgräv-

ningsresultaten från denna underliga plats. Hursomhelst, utifrån de 

iakttagelser som gjordes under utgrävningen och de enskilda före-

målens ålder kan följande händelseförlopp skisseras:

- Anläggningen har sannolikt börjat konstrueras någon gång 

före år 1000 fvt.

- Man har eldat direkt på berget.

- Man har bearbetat både kvarts och flinta i stora mängder på 

berget. 

- Kvartsen har sannolikt brutits på plats medan flintan måste ha 

förts till platsen från annat håll. 

- Bergets centrala stenpackning och dess bräm är de delar av 

anläggningen som sannolikt har färdigställts först. 

- Bearbetad och obearbetad kvarts och flinta har deponerats 

i stora mängder i samband med att man har börjat täppa till 

bergets sprickor och skrevor för att sedan omsluta det med ett 

bräm. 

- Bearbetade avslag och redskap har sorterats ut och företrä-

desvis deponerats centralt på berget, medan obearbetade avslag 

och sten företrädesvis har deponerats i bergets bräm.

- Keramik har deponerats på ett likartat sätt, men avskilt från 

områdena med riklig förekomst av flinta och kvarts. 

- Det är företrädesvis sprickor och skrevor i berget som har bli-

vit föremål för denna väl strukturerade praktik.

- Omkring 400 till 500 år evt upphör indikationerna på 

mänsklig aktivitet i området. Detta sammanfaller med att en 

grav anläggs strax utanför anläggningen. Platsens betydelse 

omförhandlas och de aktiviteter som avsatt arkeologiskt obser-

verbara spår upphör. 

Det är ställt bortom allt tvivel att lämningarna från Raä 65 i Tuve 

socken är lika svårfångade som unika. Trots att vi har vetskap om 
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en del liknande fall där berg har klätts med sten (se Lundkvist 1992; 

Kaliff 1997; Munkenberg 2002; Zachrisson 2004; Larsson 2005), 

är den omsorg och tid som har lagts ned på att konstruera detta 

inklädda berg utan jämförelser. Utan tvekan har vi att göra med 

ett unikt fynd. Ett unikum. Vi skulle därmed kunna förvänta oss 

att utgrävningen av detta märkliga berg satt spår inom den del av 

världen som intresserar sig för forna tider, dess lämningar, och inte 

minst, människorna som befolkade dessa världar. 

Det är dock utan framgång man söker efter problematiserande 

tolkningar, presentationer eller hänvisningar till denna utgrävning 

och dess spännande resultat. Tystnaden efter utgrävningen är när-

mast total. Såväl arkeologiska guideböcker (Gustafsson & Karlsson 

2001), populärvetenskapliga översiktsverk (Larsson 1994a), läro-

böcker (Burenhult 1983, 1988, 1991, 1999, 2000; Hårdh 1993; 

Carlsson 2001), samt företrädare för det arkeologiska forskningsfäl-

tet har tigit still (se dock Andersson 2003, 2005: 146-149). 

Detta klena intresse kan ha många orsaker. En av dem kan utan 

tvekan relateras till det arkeologiska forskningsfältets yta och struk-

tur. Det är genom analogier, mestadels formella (Hodder 1982a; 

Orme 1982; Wylie 1985), jämförelser till andra fynd och referen-

ser till andra arkeologers arbeten, som kunskapen om forna tiders 

människor formuleras och omformuleras. Ibland tenderar de senare 

referenserna att ta överhanden och det arkeologiska fältets interna 

dialektik har då visat sig starkare än dialogen mellan olika tidshori-

sonter (jfr Kuhn 1970; Fleck 1997). 

Unika fynd, som solskivan från Trundholm eller det inklädda 

berget från Tuve, besitter här såväl oanade möjligheter, som anade 

problem. Möjligheterna består i att de unika fynden kan skänka oss 

en större insikt om vissa forntida förhållanden som vi haft svårt att 

formulera och förstå. 

I det förra fallet, solskivan från Trundholm, gav fyndet onekli-

gen nya insikter om bronsålderns kosmologi (Müller 1903). Fyndet 

gav därtill viss bekräftelse till tidigare antaganden om bronsålderns 

religion (Worsaae 1882; Montelius 1899b). Fyndet från Trund-

holms mosse gav därmed nya insikter om redan kända fynd och 

lämningar, såsom depåfyndet från Tågaborg utanför Helsingborg 
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i Skåne (Montelius 1917), samt dess relation till bronsålderns 

kosmologi. En förståelse som sedan fördjupats av efterkommande 

forskare och forskargenerationer (Helander 1906; Hansen 1909; la 

Cour 1924; Almgren 1927, 1934; Brøndsted 1938; Gelling & Da-

vidson 1969; Glob 1969; Larsson 1997; Kaul 1998, 1999, 2000, 

2003b, 2004a, 2005a; Goldhahn 1999, 2000, 2005a; Wahlgren 

2002; Fredell 2003; Kristiansen & Larsson 2005; Bradley 2006; 

Skoglund 2006, m fl). Vår förståelse av solskivan från Trundholm 

kunde därmed inlemmas i den Stora Historien om forna tider, en 

historia som senare gjorda fynd, senast den enigmatiska solskivan 

från Nebra vid Halle (Meller 2004), har kunnat bekräfta. 

Ett likaledes unikt fynd som berget i Tuve utgör här en anti-

pod, inte minst som det saknas analogier till liknande fynd och där-

med referenser till kollegor som behandlat liknande anläggningar 

och fynd. Det inklädda berget i Tuve kan därmed varken bekräfta 

eller falsifiera tidigare antaganden ”om konsten att kläda in ett litet 

berg i forntiden”. Inte heller skänkte fyndet några nya insikter om 

tidigare fynd av samma slag. Det blev därmed svårt att inkorporera 

resultaten från utgrävningen av berget i Tuve i den Stora Historien 

om det som en gång var. 

Alla utsagor om det inklädda berget i Tuve gjordes och görs 

på blanka sidor – Tabula Rasa – utan referenser till kollegor, utan 

historik. Själva skelettet till den arkeologiska kunskapsprocessen 

saknas därmed, varför en tolkning av det inklädda bergets mening 

och innebörd blir vansklig. Det inklädda berget i Tuve för därmed 

tillbaka arkeologin och den enskilde arkeologen till en sedan länge 

passerad nollpunkt – Terra nullius. Och där är det tämligen ensamt, 

kalt och kargt. 

Att förklara och att förstå

Ytterligare en anledning till tystnaden omkring det inklädda ber-

get i Tuve är sannolikt att vi arkeologer tidigt får lära oss att det är 

vår uppgift att förklara (Binford 1962, 1972) och förstå (Hodder 

1982b, 1986) forna tiders människor, deras handlande och tanke-
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världar. Trots att vägvalen till dessa insikter är många och att dessa 

vägval har orsakat en hel del debatt under de senaste decennierna 

(se Trigger 1989; Hodder et al 1995; Andrén 1997; Olsen 1997; 

Jensen & Karlsson 1998; Jones 2002; Jeske & Charles 2003; Tilley 

et al 2006, m fl), bygger oftast vägvalen på en likartad strävan efter 

någon form av igenkännande (jfr Burströms 2007 strävsamma sö-

kande efter smaken av (samtids-) historiens madeleinekakor). 

Vad som gör det unika projektet i Tuve så svårförklarat och 

svårförståeligt är att det utmanar vår förförståelse och våra fördomar 

– det är svårt att spegla oss själva i de lämningar som utgrävningen 

blottlade. Trots att vi inte saknar förhistoriska motsvarigheter till 

fynden från Tuve (Cullberg & Cullberg 1962; Lundqvist 1992; 

Kaliff 1997; Munkenberg 2002; Zachrisson 2004; Larsson 2005, 

m fl), så är detta inklädda berg så pass apart att vi saknar tydliga 

och belysande referenser från vår egen samtidshorisont (Christos 

och Jeanne-Claudes förkärlek att klä in sin omvärld skulle möjligen 

kunna utgöra ett undantag, se Renfrew 2003). Därmed utmanar 

det inklädda berget i Tuve vår arkeologiska praxis som säger att bara 

vi mäter, väger och jämför olika fynd och deras fyndsammanhang 

med varandra, så kan de beskrivas, katalogiseras och inordnas i kro-

nologiska eller tolkande scheman som vi sedan kan använda för att 

sätta samman den stora berättelsen om det som en gång var. 

Denna i sig helt begripliga strävan är nära förbunden med det 

moderna samhällets bemödande att konstruera verkligheten och 

göra den begriplig (Thomas 2004): vår ofta (o-) uttalade önskan 

om att på samma gång avmystifiera det Andra och oss själva.

Låt oss stanna upp ett slag och fråga oss om det överhuvudtaget 

går att förklara eller förstå en plats som berget i Tuve? Är det ens 

klokt och meningsfullt att försöka kläda denna plats och de akti-

viteter som avsatt de fynd som beskrivits i ord hämtade från det 

tjugoförsta århundradet evt? För är det inte så att unika platser som 

Raä 65 i Tuve socken är lika svåra att förklara som att förstå? Platsen 

verkar helt enkelt så pass främmande och apart att det saknas ord, 

begrepp och erfarenheter för att göra detta obegripligt unika fynd 

begripligt. Och kanske mer intressant, om vi inte kan göra detta 

obekanta berg begripligt, hur ska vi då kunna argumentera för att 
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vi kan tolka och förstå andra samtida lämningar som vi känner oss 

mer bekanta med?

En annan fråga som måste ställas i detta sammanhang är om 

en arkeologisk kunskapsproduktion nödvändigtvis måste bygga på 

en liknande form av igenkännande? Måste arkeologin landa i en 

förklaring och/eller förståelse som harmoniserar med arkeologernas 

samtid? Jag tror att svaret på denna fråga är nej (se även Solli 1996; 

Olsen 1997; Østigård 2001). Orsakerna till detta svar är att varken 

den förklarande processuella eller den i och för sig mer sympatiska 

förstående postprocessuella arkeologin nödvändiggör någon form 

av perspektivförskjutning. 

En sådan förskjutning skulle kunna ta sin början hos den norske 

filosofen Arne Næss och hans bok ”Livsfilosofi”. Næss (1999: 12) 

menar där att filosofin aldrig riktigt har en början eller ett slut. ”För 

filosofin börjar med förundran och slutar med förundran – djup 

förundran”. Jag vill betrakta den arkeologiska vetenskapen generellt 

och platser som Raä 65 i Tuve socken speciellt ur ett analogt per-

spektiv. Arkeologin har ingen början eller slut. Den bör starta med 

en förundran och sluta i en förundran. Förhoppningsvis är denna 

förundran större och djupare när vi har slutfört en forskningsupp-

gift än när vi började. 

Om vi betänker saken är det ju en tämligen självklar utgångs-

punkt att det förflutna bör närmas med en förundran inför våra 

ögon. Hur skall vi annars gå tillväga? Vad har vi för alternativ? 

Vem av arkeologins alltmer talföra företrädare kan med självakt-

ning i rösten hävda att han, ja det är troligtvis en han, har funnit 

problemets lösning? Att han har löst pusslets gåta och skingrat alla 

frågor som likt järtecken hopat sig på den arkeologiska himlen? Att 

han löst upp de trassliga trådar som bildar den gordiska knut som 

såå länge gäckat oss. Som ännu gäckar oss. Vem skulle kunna hävda 

att han med ännu ett elegant alexanderhugg – svopp! – nått fram 

till sanningen? 

Nej, lika lite som vi bör lyssna på andra sanningssägare, vare 

sig det rör sig om en predikant, politiker eller präst, bör vi sätta vår 

tilltro till den arkeolog som säger sig ha sett ljuset, som uppdagat 

sanningen. 
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Vi behöver nödvändigtvis inte fästa oss vid alla källkritiska as-

pekter som så lätt infinner sig i dylika resonemang och alla problem 

som möter oss där (Schiffer 1987). Vi kan nöja oss med att det 

alltid kommer att finnas andra möjligheter. Var fråga vi ställer till 

det arkeologiska källmaterialet kommer alltid att kunna besvaras 

med flera svar (Burström 1989; Tilley 1991). Vart och ett av dessa 

svar bidrar i sin tur med lika många frågor, ofta fler, vilket borde 

förundra oss. 

Låt oss återvända till Arne Næss ett slag. Han är nämligen en 

mycket intressant och underlig figur. Næss har levt över 12 år på 

toppen av ett berg, umgåtts med sig själv, filosoferat. Han säger sig 

ha kommit fram till att han är ”possibilist”. Med denna ism menar 

Næss att framtiden alltid är ett öppet blad och att den därför kan 

bjuda på i stort sett vad som helst. Det finns nya möjligheter. Andra 

möjligheter. Allt är möjligt! Vem kunde ha anat att jorden inte var 

platt? Att vi skulle sända en människa till månen? Att vi med ett 

enkelt tryck på ett tangentbord skulle kunna skicka hälsningar till 

andra sidan jordklotet på någon hundradels sekund?

Vad händer om det förflutna betraktas med possibilistens ögon? 

Som en tid då allt var möjligt? 

Jag vill redan här understryka att jag lika lite som ni tror på 

en forntid där allt var möjligt. En motståndslös spegelålder där 

allt går att skriva in: gröna turister från yttre rymden, terrorister 

och feminister i aktiva handlingar för en bättre värld? Tjena. Både 

gröna män, terrorism och feminism är tidsbundna företeelser närda 

av den moderna tidsera vi ännu delar. Något annat bör vi inte tro, 

eller framställa. 

Vad jag eftersöker och eftersträvar i detta arbete, är istället 

frammanandet av en möjligheternas och förundrans blick inför det 

arkeologiska källmaterialet. En blick som verkligen möjliggör att 

alternativa historier skrivs. Att ”possibla” historier skrivs, kan och 

bör tilläggas. För är det inte så att platser och aktiviteter likt det in-

klädda berg som vi känner som Raä 65 i Tuve socken, varken låter 

sig förklaras eller förstås? Därmed inte sagt att den berörda utgräv-

ningen och dess resultat är meningslösa, för de kan, om något, vara 

med och väcka vår – förundran. En förundran om gårdagen, som 
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kan väcka en undran inför denna dag, och inte minst, en förundran 

inför morgondagen. 

Det finns många ”ismer” inom arkeologin nu för tiden och vi 

behöver nödvändigtvis inte en ism till. Somliga av dessa ismer är 

förenliga med andra, andra oförenliga med alla. En ism som alla 

arkeologer borde kunna ta till sig är possibilismen. En betraktelse 

av forntiden som både startar och slutar i en förundran. Med denna 

undran inför våra ögon kommer vi sannolikt få fler förflutenheter 

blottlagda och med dessa nya possibla förflutenheter följer i sin tur 

en större mångfald möjligheter inför framtiden. 

Därför är jag possibilist och det är i den andan jag har försökt 

skriva denna bok som egentligen skall handla om någonting helt 

annat än ett litet inklätt berg i Tuve. 
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Forskelle mellem billeder på sten og billeder på bron-

zer bør ikke forbigås som ligegyldige tilfældigheder, 

men dybereliggende forklaringer bør bestandig søges.

Flemming Kaul 

Dödens hand – en introduktion

Bronsåldern brukar ibland – ömsom på allvar, ömsom på skämt 

– beskrivas som en av de mest ritualiserade epokerna av vår förhis-

toria. Snart sagt varje fält av det arkeologiska källmaterialet tycks 

kunna tolkas som lämningar efter ceremonier och ritualer, vilka 

mer implicit eller mindre explicit antas ha utförts av någon form av 

”specialister”. Det tycks gälla såväl huskult (Borna-Ahlkvist 2002; 

Carlie 2004) som kulthus (Kaul 1987a; Victor 2002; Svanberg 

2005a); stenskärvor och skärvsten (Kaliff 1997, 2005); bilder gjut-

na i brons (Kaul 1998) och bilder huggna i sten (Kristiansen 2002a; 

Bengtsson 2004a; Coles 2005); offer i våta och torra marker (Levy 

1982; Larsson 1986a; Johansen 1993; Jensen 1997); uppförande 

av gravmonument och utförande av begravningsritualer (Goldhahn 

1999; Holst et al 2004; Ragnesten 2004; Kyvik 2005), likt skepps-

sättningar (Artelius 1996; Skoglund 2005b), samt hägnade berg 

(Olausson 1995; Wall 2003), et cetera. 

Även mer vardagliga föremål, såsom flintdolkar (Apel 2001; 

Stensköld 2004), ”simpla” skafthålsyxor av olika slag (Marstrander 

2.  DÖDENS HAND – EN INTRODUKTION
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1983; Lekberg 2002), lövknivar (Högberg & Olausson 2005), ke-

ramik (Jaanusson 1981; Weiler 1984; Eriksson 2005), samt olika 

former av bronsföremål (Herner 1987; Kaul 1998; Thedéen 2004) 

tycks allt som oftast ha producerats och använts av specialister inom 

bronsålderssamhällenas rituella sfärer. På senare tid har dessa sam-

hällens kommunikation och interaktion med andra samhällen ri-

tualiserats och specialiserats (Kvalø 2000, 2004; Kristiansen 2002a, 

2004a, 2005a; Larsson 2002; Nordenborg Myhre 2004; Berntsson 

2005; Kristiansen & Larsson 2005, m fl). Utan att försöka vara lus-

tig eller ironisk tycks det mig som om hela bronsåldern befolkades 

av rituella specialister. 

En anledning till det beskrivna scenariot står sannolikt att finna 

i det faktum att de allra flesta studier som citerats här ovan mest 

ägnat sig åt att försöka identifiera olika typer av specialiserade hant-

verk i det arkeologiska källmaterialet. Målet tycks vara att påvisa att 

specialiserade hantverk har ägt rum i förhistorien och att denna ma-

teriella kultur har ingått i rituella sammanhang. Men trots de vik-

tiga insikter som har vunnits inom detta fält under senare år, är det 

få studier som på allvar har försökt att definiera och identifiera de 

personer, eller mer korrekt uttryckt – de sociala institutioner som 

låg bakom dessa specialiserade hantverk och ritualer (se dock Kristi-

ansen 2004c, 2005b för ett försök). De ”rituella specialisterna” lyser 

allt som oftast med sin frånvaro i det arkeologiska källmaterialet, 

inte minst så tycks de saknas i gravmaterialet från denna tid (se dock 

Lomborg 1981; Randsborg 1993; Kaul 1998: 16-20). Bronsålderns 

”präster och prästinnor” tycks ha gravlagts som folk mest. 

En liknande avsaknad i ett arkeologiskt källmaterial kan na-

turligtvis ha många bakomliggande orsaker. Den mest närliggande 

förklaringen – vilka många anser vara den bästa – är att denna av-

saknad är empiriskt grundad och att den avspeglar en reell avsaknad 

av rituella specialister i förhistorien. En annan möjlig förklaring, 

som jag själv finner troligare, är att arkeologerna har misslyckats 

med att identifiera dessa specialister. 

Ytterligare en orsak till denna avsaknad står sannolikt att söka 

i vår egen samtid och det arkeologiska fältets allt mer specialiserade 

teori och praktik. Redan i fält fördelas gärna ansvaret att beskriva 
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och analysera olika typer av fynd på olika ”specialister”, vilka se-

dan redovisar och rapporterar sina resultat var för sig. Detta förfa-

rande är visserligen rationellt, men det innebär samtidigt att den av 

Thomsen införda treenigheten – sten : brons : järn – många gånger 

reproduceras oreflekterat genom den arkeologiska praxisen. Sten-

föremål funna på en utgrävning redovisas tillsammans med andra 

stenföremål, brons med brons, järn med järn (se Björhem & Säf-

vestad 1993; Kaliff 1996; Borna et al 1998; Ullén 2003 för några 

belysande exempel, jfr Lucas 2001; Jones 2002). 

Ofta har de föremål som på detta vis klumpas ihop inte mer 

gemensamt än att de är tillverkade av samma material. Inte alltför 

sällan härrör de från skilda kontexter, både i tid och rum. Därtill 

brukar andra fyndkategorier såsom keramik och ben få egna rub-

riker och/eller kapitel vilka beforskas av – just det – specialister. 

Eventuella fynd av föremål utförda i ädelmetall brukar allt som 

oftast föräras en plats på rapportens framsida, möjligen på grund 

av att den kunskap och de specialister som behandlar detta material 

hämtas in utifrån. Det material som föremål är gjorda av anses där-

med viktigare än det sammanhang som de påträffats i. 

Ett allvarligt problem med detta förfarande är att arkeologiska 

kontexter avkontextualiseras genom den arkeologiska praxis som 

i slutänden syftar till att studera arkeologiska kontexter. Det kan 

ibland vara lika mödosamt att återkontextualisera ett fynd från en 

arkeologisk undersökning som att gräva ut det. Ibland är arkeolo-

gerna själva sina värsta fiender.

Denna praxis är visserligen en naturlig del av ett forskningsfälts 

progress över tid – alla kan som bekant inte allt och någon form av 

arbetsdelning måste man ju ha – men samtidigt kan detta vågspel 

innebära att vi oreflekterat speglar och återskapar vår egen samtids 

specialiserade (arkeologi-) värld i våra utsagor om de forna tider vi 

är satta att beforska. Den avkontexualiserade arkeologin kan ibland 

kännas obehagligt nära. Var det verkligen så att alla stenföremål 

utfördes av specialiserade stensmeder i förhistorien bara för att de 

studeras av stenspecialister idag? Framställdes all keramik av kera-

miker? Bronsföremål av bronssmeder? Hällbilder av hällsmeder? 

Innan vi ger oss i kast med liknande frågor och svar, vill jag för-
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tydliga de ovan gjorda påståendena med ett belysande exempel på 

denna deduktivt beskrivna praxis. Jag vill göra det genom en när-

mare presentation av kulthuset från Sandagergård från Ferslev sogn 

i Horns herred på norra Sjælland i Danmark. 

Kulthuset från Sandagergård

Kulthuset från Sandagergård tillhör de mest välkända arkeolo-

giska upptäckterna som gjorts under de senaste decennierna (Kaul 

1987a). En av anledningarna till detta – vilket berördes i föregående 

kapitel – är att fynden som bragtes i dagen bäst kan beskrivas som 

unika. Till skillnad mot ”kultberget” från Tuve är ”kulthuset” från 

Sandagergård ofta citerat och beforskat. Det gäller såväl skandina-

viskt (Kaul 1987b, 2004a; Victor 2002; Svanberg 2005a) som in-

Figur 2.1 Kulthuset vid Sandager-

gård på Sjælland under utgrävning, 

runt tiden för midsommar 1985. 

Observera den uppresta bautaste-

nen bortom stenramens högra hörn. 

Hällarna med handmotiv påträf-

fades 2,5 meter till vänster om bau-

tastenen. Foto från norr: Flemming 

Kaul.
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ternationellt inriktade arbeten (Randsborg 1995; Kaul 1998; Har-

ding 2000; Bradley 2005; Svanberg 2005b). Tack vare den stora 

uppmärksamhet fyndet rönte har Sandagergård vunnit en erkänd 

plats i populära översiktsverk (Kaul 1993b; Burenhult 2000; Jensen 

2002, m fl). 

Kulthuset vid Sandagergård (fig. 2.1), vilket skulle kunna över-

sättas till Sandåkersgården på svenska, framkom sommaren 1985 

i samband med att en gasledning drogs fram genom det böljande 

landskapet vid Venslev i Horns herred på Sjælland (Kaul 1987a). 

Förutom kulthuset är utgrävningen vid Sandagergård mest känd för 

det spektakulära fyndet av fyra mindre stenar vilka alla har försetts 

med var sitt karaktäristiskt handmotiv (fig. 2.2). Samtliga handmo-

tiv – som i något fall är huggna, i andra fall inristade – är utformade 

på ett likartat och enhetligt vis. Handens fingrar hålls lätt isär och 

tummen är utspänd. Ovanför handens fingerspetsar återfinns fyra 

Figur 2.2. De fyra hällarna från 

Sandagergård som uppvisar hand-

motiv. I sedvanlig läsordning: 

handsten No 4, 2, 3 och 1. Foto: 

Lennart Larsen, Nationalmuseet i 

København.
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Figur 2.3. Det först dokumenterade 

fyndet av en handsten gjordes redan 

1858 då Kong Fredrik VII – under 

kunglig förnöjelse kan man tro – lät 

undersöka en gravhög vid Rævebak-

ken som ligger strax norr om Kø-

benhavn på Sjælland. Handstenen 

påträffades i ”en meget lille grav” 

(Glob 1969: 211), vilket sannolikt 

kan tolkas som en mindre kvadra-

tisk hällkista som grävts ned i en 

äldre befintlig gravhög.

horisontella streck. Då själva handflatan är något djupare huggen 

och/eller inristad än handens fingrar, är det tydligt att den eller de 

som framställt dessa handmotiv velat avbilda handens insida. Samt-

liga handstenar tycks därmed avbilda högerhänder (fig. 2.2). 

Det spektakulära och unika med fynden från Sandagergård är 

vare sig det utgrävda kulthuset eller de återfunna handstenarna. 

Liknande kulthus hade undersökts redan i början av 1900-talet av 

Oscar Almgren vid Håga i Uppland (Almgren 1905) samt av Ture 

J Arne i Ljunga i Östergötland, Vessinge i Halland och i Koarum 

invid Bredarör på Kivik i sydöstra Skåne (Arne 1905, 1925). Senare 

hade såväl Holger Arbman (1938), Gad Rausing (1949), Bengt 

Schönbäck (1952, 1959) och Göran Burenhult (1981) undersökt 

liknande lämningar i Blekinge, Skåne och Uppland. Kulthuset i 

Sandagergård var därmed en redan känd fornlämningstyp från 

bronsåldern när det påträffades 1985. Under senare år har flera 

liknande lämningar undersökts och beforskats, bland annat av Mi-

chael Olausson och Helena Victor (2002) vid Håga i Uppland samt 

av Fredrik Svanberg (2005a, 2005b) vid Gualöv i nordöstra Skåne. 

Vi skall återkomma till dessa undersökningar i ett senare kapitel. 

Även liknande handstenar hade påträffats tidigare (Glob 1969; 

Malmer 1981: 56-58). Det första fyndet gjordes redan 1858 av 

ingen mindre än Kong Fredrik VII (fig. 2.3) och fler handstenar har 

påträffats efter utgrävningen vid Sandagergård 1985 (Kaul 1993a). 

I skrivande stund känner vi 27 stycken likartade portabla stenar 

som försetts med ett eller flera handmotiv (tab. 2.1). I samtliga fall 

då de påträffats i något arkeologiskt sammanhang – utom vid San-

dagergård – har de återfunnits i ett nära samband med brandgravar 

från företrädesvis bronsålderns period IV (tab. 2.1), cirka 1100 till 

900 fvt. Förutom på Sjælland, där merparten av handstenarna har 

påträffats (19 stycken), har en liknande handsten hittats på Fyn och 

en annan på Als (Glob 1969), fyra handstenar har påträffats i Bo-

huslän (Nancke-Krogh 1989b; Bertilsson 1994; Bengtsson 1998) 

och två i Østfold (Hougen 1948; Johansen 1971). Därutöver har 

Syvertsen (2003: 151) redogjort för ett osäkert fall från Rogaland 

(se Capelle 1972 för andra typer av handmotiv som påträffats i 

gravsammanhang i norra Tyskland). 
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Händer är också ett välkänt hällbildsmotiv från öppna hällar 

i Skandinavien, bland annat återfinns det i Bohuslän (Hygen & 

Bengtsson 1999; Coles 2005), Dalsland (Rex Svensson 1982a; An-

dersson 2000), Østfold (Gjessing 1939; Marstrander 1963; Vogt 

2000), Buskerud (Østmo 1990), Rogaland (Fett & Fett 1941), 

Hordaland (Mandt 1972) och Trøndelag (Sognnes 2001, 2005).

Så vad är det då som är så unikt med detta fynd? Innan vi 

närmar oss svaret på denna fråga, kan det vara berättigat att ge en 

närmare beskrivning av utgrävningsresultaten från Sandagergård. 

Tabell 2.1. Fyndår, fyndplats, gravfynd (G), lösfynd (L), period (Per) och 

referens till de handstenar som påträffats i Skandinavien. 

Årtal Plats G L Per Referens

1858 Rævebakke X III/IV Glob 1969 No 17

1881 Åshøje X Glob 1972

1904 Klokkerbanken ? Glob 1969 No 9

1919 Torup ? Glob 1969 No 64

1926 Nylende ? Johansen 1971

1938 Lille Havelse X III/IV Brøndsted 1941

1940 Kobbelgårdene ? IV Brøndsted 1941

1941 Rungstedlund X Brøndsted 1941

1946 Galgebakke X IV Glob 1969 No 41

50-tal Rudebo X Bengtsson 1998

50-tal Hoderöd X Nancke-Krogh 1989b

1954 Almsted ? Glob 1969 No 103

1956 Føllenslev ? Glob 1969 No 29

1961 Grevinge kyrka X Glob 1969 No 33

1964 Jenriksbakke ? Glob 1969 No 13

1966 Vestre Løkke ? Johansen 1971

1968 Færgelunden X Glob 1969 No 105

1969 Spoelsbjerggård X Kaul 1987a

1971 Jyderup Skov X IV-VI Thrane 1975a

1984 Grevinge kyrka X Kaul 1988

1985 Mosse Myr ? Nancke-Krogh 1989b

1985 Sandagergård X IV Kaul 1987a/b, 1993b

1992 Udby Vig X Kaul 1993a

1993 Torp i Tossene X Bertilsson 1994
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Figur 2.4. Plan över kulthuset vid 

Sandagergård på Sjælland (omar-

betad efter Kaul 1987a). Samtliga 

handstenar påträffades några meter 

söder om kulthuset där de var om-

givna av tre resta stenar. Notera 

placeringen av urnegravarna inne i 

huset. Samtliga urnor var förslutna 

med en sten som lock och varje urna 

innehöll kremerade ben från en 

vuxen individ i 20 till 40 års ålder. 
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Helena Victor (2002: 63-67) har delat in de skandinaviska 

kulthusen från bronsåldern i två kategorier, de som är byggda med 

stenbemängda vallar och de som är byggda med takbärande stolpar 

av trä. Kulthuset vid Sandagergård är av den förra sorten (fig. 2.4). 

Victor benämner dessa kulthus ”stengrundshus” och beskriver dem 

på följande vis (Victor 2002: 66): 

Stengrundshusen har väggar bestående av vallar med sten 

och jord eller bara stora stenar, har rundade gavlar och 

rätvinkliga innerhörn. Väggarna som varierar i bredd från 

en till fyra meter är byggda i olika slag av skalmursteknik. 

Vallen har normalt en yttre begränsning markerad av en 

kantkedja, lagd av mindre stenar än resten av fyllningen, 

samt en inre kantkedja av större stenar eller stenblock med 

en flat sida inåt, där en rak vägglinje verkar ha eftersträvats. 

Fyllningen mellan kantkedjorna kan variera från stenblock 

och skärvsten till grus och sand. Husens längd varierar mel-

lan 10 och 45 meter men normalt är de 12-25 meter långa 

och 6-12 meter breda. Innermåtten är mindre eftersom 

väggarna är så breda. Ofta är väggarnas enskilda bredd 

större än innerytans. Husen saknar synliga ingångar. 

Huset vid Sandagergård var orienterat i nordsydlig riktning (fig. 

2.4). Dess längd var 18 meter och bredden uppmättes till 7,5 meter. 

Den stenbemängda vallen, som avgränsades av 0,2 till 0,5 meter 

stora stenar, var mellan 0,7 och en meter bred, vilket gör att husets 

inre mått uppgick till 16 gånger 4,5 meter. Flera av stenarna i den 

inre kantkedjan var lagda så att en flat kortsida vände sig in mot det 

avgränsade rummet (Kaul 1987a: 33). 

Längs rummets mittaxel kunde (minst) två stolphål dokumen-

teras (Kaul 2004a: 107), varför Kaul föreslår att kulthuset haft en 

takkonstruktion likt det hus som Burenhult (1981) tidigare un-

dersökt vid Tofta högar på Bjärehalvön i nordvästra Skåne. Både 

kulthuset vid Sandagergård och Tofta högar verkar därmed ha varit 

uppförda med en arkaisk tvåskeppig takkonstruktion som burits 

upp av en centralt placerad takbärande stolprad (fig. 2.5). 
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Utifrån kantkedjornas morfologi och utbredningen av fynd, 

menar Kaul att kulthuset kan ha haft en öppning i den östra väggen 

eller, troligare, vid den södra gaveln där handstenarna var placerade 

(Kaul 1987a: 34). 

Inom den inre avgränsade ytan återfanns ett tunt kulturlager 

och där påträffade man spår av bronsstöpning i form av deglar och 

gjutformar (fig. 2.6). Här återfanns också några mindre släta stenar, 

cirka fyra gånger sex centimeter stora samt keramikskärvor. Några 

av de senare är rabbade och uppvisar fingerdekor, andra har en vulst 

placerad strax under kärlets mynning (fig. 2.6), vilket daterar dem 

till period IV (Kaul 1987a: 34). Både spåren av metallhantverk 

och keramikskärvorna var mycket fragmentariska och det är svårt 

att urskilja vilka typer av bronsföremål som har producerats på 

platsen. Ordinärt boplatsmaterial som uppkommer genom dagliga 

Figur 2.5. Rekonstruktion av kult-

huset från Sandagergård (nedan) 

och Tofta högar (till höger) med 

en arkaisk tvåskeppig takkonstruk-

tion (efter Kaul 1986; Burenhult 

1991). 
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Figur 2.6. Keramik- (överst), degel- 

(nedan till vänster) samt gjutforms-

fragment (nedan till höger) funna 

vid utgrävningen vid Sandagergård 

1985 (efter Kaul 1987b). Teck-

ning: Henning Ørsnes. Skala 1:2. 

aktiviteter, likt gropar, härdar och fynd av flintföremål, et cetera 

(se Carlie 1992; Björhem & Säfvestad 1993; Brinch Bertelsen et 

al 1996; Borna-Ahlkvist et al 1998; Ethelberg 2000; Ullén 2003, 

m fl), saknades helt. 

Kulturlagret, som var tydligt avgränsat till kulthusets inre yta 

(Kaul 1987a: Fig. 4, 7), visade sig täcka tre urnegravar. Två var 

placerade i husets norra halva (grav V, VIII) och en i dess södra 

(grav IX, fig. 2.4). Ingen av urnegravarna innehöll några gravgåvor. 

De kan dateras till period IV genom keramikkärlens morfologi (fig. 

2.7). Alla tre kärlen var nedgrävda under kulthusets ursprungliga 
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golvnivå och var täckta av bearbetade flata täckstenar som i storlek 

och form liknade de handmotivförsedda hällarna söder om huset. 

Ingen av urnornas täckhällar uppvisade dock några huggna eller 

ristade motiv. Två av urnorna – grav V och IX – var helt intakta 

och när täckstenarna avlägsnades var det fortfarande luft kvar inne 

i urnorna (fig. 2.7). Samtliga urnor innehöll sotfria kremerade ben 

från en enskild individ. Alla tre är bedömda som vuxna individer, 

vilket i detta fall betyder att de var mellan 20 och 40 år när de 

kremerades. Varken biologiskt eller socialt kön (gender) gick att 

bedöma (Kaul 1987a: 36-37). Varken förr eller senare har det enligt 

min kännedom påträffats urnegravar inne i huslämningar daterade 

till bronsålder i Skandinavien. 

Strax söder om kulthuset påträffades en omkullfallen sten som 

hade varit rest och spåren av två andra, samt fem mindre flata häl-

lar (fig. 2.1, 2.4). Fyra av de senare uppvisade inhuggna och ristade 

motiv. Handstenarna, som alla är röda till färgen, verkar ha varit 

medvetet arrangerade, dels var de lagda på rad, dels var de lagda så 

att fingrarna på stenarna pekade i riktning mot kulthuset. Samtliga 

motiv är utförda på respektive stens flataste sida. En av stenarna, 

No 4, verkar ha varit rest. Handmotivet var vänt mot kulthuset 

med fingrarna orienterade mot marken. De andra tre handstenarna 

återfanns liggande, två med handmotivet uppvänt, den tredje med 

handmotivet neråtvänt. Den femte stenen var svårt söndervittrad, 

men Kaul utesluter inte att denna kan ha varit försedd med ett 

handmotiv en gång i tiden (Kaul 1987a: 37, 1993a: 20).

Den västra av de återfunna handstenarna, No 1 (fig. 2.2), är en 

granitsten och den är 0,49 gånger 0,32 meter stor och tolv centi-

meter tjock. Den återfanns med handmotivet nedvänt mot marken. 

Handsten No 2 är tidigare använd som en underliggare till en mal-

sten. Stenen är en granit samt 0,39 gånger 0,21 meter stor och tio 

centimeter tjock. Också den därpå följande handstenen är en gra-

nit, No 3, och den är 0,47 gånger 0,34 meter stor och åtta centime-

ter tjock. Den östligaste stenen, No 4, var rest. Den är 0,48 gånger 

0,36 meter stor och åtta centimeter tjock. Motivet på handstenen, 

som är en röd sandsten, verkar vara framställt med ”an instrument 

with a small rounded point”, enligt Kaul (1987a: 38). 

Figur 2.7. Två av de intakta urnor-

na från Sandagergård (efter Kaul 

1987a). Överst grav No V, nedan 

grav No IX. Teckning: Henning 

Ørsnes. Skala 1:8. 
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Handstenarna återfanns cirka tre meter söder om kulthuset. 

Som redan har påpekats verkar hällarna ha varit grundligt arrang-

erade, något som bekräftas av det faktum att de var omgivna av tre 

resta bautastenar (fig. 2.4). Även andra iakttagelser under utgräv-

ningen tyder på ett medvetet arrangemang. Kaul (1987a: 40): 

As appears from the plan [fig. 2.4] and the photograph [fig. 

2.1], the whole arrangement formed a roughly symmetrical 

rhomboid, close to the southern end of the building but 

not on its midline. To this should probably be added a row 

of five more or less round stones 30-50 cm across, running 

south from the surviving standing stone [...] These stones 

were at about 3 m intervals (double this in one case), and 

were traced over a distance of 21 m. [...] it is not possible to 

say whether the row continued further, or if so, how far.

Endast en av bautastenarna återfanns i helt skick, cirka 2,5 meter 

väster om handstenarna, men den var omkullfallen vid tidpunkten 

för utgrävningen. Bautastenarnas ursprungliga placering gav sig till-

känna som negativa stenavtryck i form av mörkfärgningar. Den be-

varade bautastenen var 1,75 meter hög och en meter bred och vägde 

omkring tre ton. Mörkfärgningarna efter de andra bautastenarna, 

som återfanns 2,5 meter öster respektive två till 2,5 meter norr om 

de arrangerade handstenarna, verkar ha varit av samma dimension 

som den förra (fig. 2.5). I området söder om kulthuset påträffades 

en del fynd (se Kaul 1987a: Fig. 4, 7), bland annat keramikskärvor 

med datering till period IV, en fragmentarisk malsten samt en tri-

angulär pilspets i flinta med urnupen bas.

 Kaul tolkar huset vid Sandagergård som en ”kultbygning” där 

övergångsritualer från barndom till vuxen status gick av stapeln 

(Kaul 1988: 7-8, även Randsborg 1995: 112-114; Jensen 2002: 

442-446). Möjligen var det i byggnader likt Sandagergård som 

unga människor initierades i kunskaper om bronsålderns kosmologi 

och livets mysterier (Kaul 1998: 44-45, 2006b).

Enligt Kaul har kulthuset också fungerat som ett dödshus där 

handstenarna vid byggnadens södra gavel skulle markera ”the taboo 
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of death, whose power was fortified by the flanking menhirs” (Kaul 

1998: 44). Kaul (2004a: 110):

Når vi ser på Sandagergård-bygningen med dens bautasten 

og dødssymboliserende billedsten, så er det mest nærlig-

gende at tænke sig, at der er foregået lukkede og hemmelige 

ritualer, hvortil ikke alle havde adgang – kun de, som var 

berettiget dertil, kunne overskride »dødens tærskel« (även 

Kaul 1998: 44, 2006b). 

Kaul menar att de senare – de som kunde överskrida ”dödens trös-

kel” – var de ledande män som ledde kult och ritualer under brons-

åldern, de som hade insikt i samhällets mytologi och kosmologi. 

Kaul (2004a: 110-111) igen:

...det [netop] var repræsentanter for denne gruppe, som i 

kultbygningen ved Sandagergård blev initiert til voksenli-

vets funktion som kultudøvere og kendere af religionen. 

Det bør ikke helt udelukkes, at det var i en sådan bygning, 

at de unge mennesker – kommende ledere – selv (når der 

undervistes i bronzestøbningen) fik lov til at medvirke ved 

fremstillingen af ragekniven, symbolet på voksenalderen 

og med religiøse motiver, desuden symbolet på viden om 

religionen og kosmologien.

 

Så långt Flemming Kaul. Det som enligt min mening gör fynden 

från Sandagergård så spännande är dels det sammanhang som kult-

hus och handstenar uppträder i, inte minst den symboliska relatio-

nen som återfinns mellan brons- och hällsmed, dels det sätt som 

den övriga forskarvärlden försökt förstå och tolka detta samman-

hang på. För att gå rakt på sak: de senare har allt som oftast gjort 

det mesta möjliga för att avkontextualisera fyndsammanhangen vid 

kulthuset i Sandagergård. Detta har skett på flera olika men närbe-

släktade vis. 

Det vanligaste sättet att avkontextualisera fynden är att be-

handla varje fyndkategori som ett isolat: sten för sten, brons till 
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brons. Så har de allra flesta forskare som berört Sandagergård ta-

git fasta på handstenarna och diskuterat deras relation till andra 

hällbilder och/eller relaterad ikonografi (Malmer 1989a, 1989c; 

Nancke-Krogh 1989a; Hygen & Bengtsson 1999; Coles 2005):

hällbild med hällbild. De som beforskar bronsålderns kulthus har 

med liv och lust diskuterat husens konstruktion, främst om dessa 

haft tak uppburna av trästolpar (Burenhult 1981; Kaul 2004a) eller 

inte (Victor 2002). Senast har Fredrik Svanberg ifrågasatt att det 

rör sig om hus överhuvudtaget och föreslagit att anläggningarna bör 

tolkas som en form av ”aristokratiska husgravar” (Svanberg 2005a, 

2005b): kulthus med kulthus. Andra forskare, såsom Alf Ericsson 

(2005), har lagt större vikt vid de resta stenarnas manliga konnota-

tioner: fallos som fallos. Mer sällan har de funna spåren av keramik, 

bronsgjuteri, urnegravar, malstenar och stenföremål behandlats av 

forskarvärlden. I vissa fall förtigs de helt (Randsborg 1995: 112; 

Fredell 2003: 44): russinen plockas ur kakan. Kort och gott: var 

expert och specialist har funnit vad de letat efter.

En gemensam sak för de omnämnda forskarna är att de gärna 

betonar Sandagergårds unika karaktär och att fynden är av stor vikt 

för vår tids förståelse av bronsålderns religion och ritual. Vilka ri-

tualer som försiggått här och vem som utförde dem, samt hur dessa 

fynd är relaterade till bronsålderns religion diskuteras mer sällan (se 

dock Kaul ovan). 

En annan gemensam nämnare är att forskarvärlden, i varie-

rande grad, undviker att diskutera hur relationen mellan de olika 

fynden från utgrävningen 1985 bör förstås. Även Kaul intar här 

en ambivalent position då han å ena sidan menar att ”det synes 

vanskeligt at forklare tilstedeværelsen af smeltedigler og støbeforms-

fragmenter udelukkende ud fra en dødekult-forståelse”, när han 

samtidigt menar att kunskapen om bronsproduktion varit central 

för de initiationsritualer som försiggått inne i döds- och kulthuset 

vid Sandagergård (Kaul 2004a: 110). 

Här menar jag att en perspektivförskjutning – eller i Kauls fall, 

en perspektivfördjupning – från frågan om ritualer utspelat sig i 

kulthuset från Sandagergård, till vilka ritualer och vem som utfört 

och iscensatt dessa, kan fördjupa vår förståelse för bronsålderns 
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religion och ritual. Ett sätt att genomföra denna förskjutning och 

fördjupning är att på större allvar ta fasta på relationen mellan de 

olika fyndkategorierna där relationen mellan brons- och hällsmed 

ges stort utrymme i den arkeologiska analysen. 

Här utkristalliserar sig ett annat mönster som vi kan och bör ta 

fasta på, relationen mellan vår samtids syn på forntida ideologi och 

teknologi. Allt sedan nyarkeologins glansdagar har arkeologerna 

själva konstruerat olika spelregler för möjligheterna att förstå forna 

människors samhandling och de aktiviteter som går att spåra genom 

den materiella kulturen. Christopher Hawkes (1954) var bland de 

första att formulera en kunskapsteoretisk jakobsstege, där möjlig-

heterna att förstå forna tiders människor graderades efter en allt 

vanskligare och allt mer ångestfylld altitud. På stegens lägsta pinne 

återfanns forna tiders teknologier, vilka var lätta att förstå sig på, 

enligt Hawkes. Nästa stegpinne var samhällenas ekonomiska bas, 

vilka var relativt lätta att finna ut. På stegens högre höjder blev det 

svårare, rent av besvärligt. I bästa fall kunde arkeologerna uttala sig 

om forna tiders sociala och politiska organisation, men att försöka 

nå stegens översta pinne och uttala sig om forna samhällens ideologi 

och religion, var som att försöka fånga flygande sand. 

Samma grundsyn delades som bekant av Lewis R Binford då 

han lanserade den nya arkeologin. Här gjordes samma åtskillnad 

mellan möjligheterna att förstå samhällets ”teknomiska”, ”socio-

tekniska” och ”ideotekniska” nivåer. I sin banbrytande artikel från 

1962 – ”Archaeology as Anthropology” – menade Binford att olika 

artefakter kunde länkas till någon av dessa samhälleliga nivåer. Någ-

ra år senare hade han dragit slutsatsen att varje artefakt kunde in-

rymma aspekter av alla dessa nivåer (Binford 1965). Möjligheterna 

till en positiv deduktion var dock begränsad till de första nivåerna 

– de teknomiska och sociotekniska aspekterna av de förgångna sam-

hällen som arkeologin är tänkt att beforska (Binford 1972). 

Trots att de senaste decenniernas teoretiska ansatser inom 

det arkeologiska fältet på alla sätt och vis fjärmat sig från Hawkes 

funktionalism och Binfords optimistiska positivism (Olsen 1997; 

Jensen & Karlsson 1998; Ellis 2000; Jeske & Charles 2003; Tilley 

et al 2006, m fl), så har de förra herrarnas positivistiska (eller pes-



56 : Dödens hand – en introduktion Dödens hand – en introduktion : 57

simistiska?) grundsyn på många sätt och vis levt kvar – låt vara som 

en ofta outtalad reminiscens – inom dagens arkeologiska landskap. 

Idag har Hawkes stege ställts på ända och allt skall tolkas i ideolo-

giska termer. Allt är ideologi. Ideologiskt. Varje krukskärva och vart 

stolphål ruvar på sin egen rituella hemlighet. 

Denna postulerade reminiscens blir mest uppenbar när arkeo-

logerna försöker närma sig en förståelse av förgångna samhällens 

religion, ideologi och kosmologi, det vill säga den översta pinnen på 

Hawkes jakobsstege. I fallet med Sandagergård märks detta tydligt. 

Både hällbilder, kulthus och bautastenar är närvarande när ideolo-

giska frågor diskuteras, medan de mer teknologiska fynden av kera-

mik och spår av sten- och bronshantverk allt som oftast lyser med 

sin frånvaro. Arkeologer må ha lärt sig att argumentera och tolka 

den materiella kulturen som rättrogna postprocessualister, men de 

graderar och klassificerar ännu de arkeologiska fynden utifrån en 

epistemologi som ärvts från de nyarkeologiska apostlarna.

Detta förfarande kan, som Stig Welinder (2005) nyligen påpe-

kat, ses som en antipod till Hawkes funktionalism och Binfords och 

nyarkeologins positivism. Att studera forntida teknologi anses trist, 

det bjuds helt enkelt för lite – eller för mycket? – motstånd och be-

traktas därför som en lättare och mjukare form av arkeologi än den 

mer krävande tolkande arkeologins vedermödor. Hur och varför 

det ena skulle vara svårare att tolka och förstå än det andra argu-

menteras det sällan för. Resultatet har blivit att de flesta arkeologer 

idag strävar efter att klättra så högt som möjligt på Hawkes stege 

– helst skall tanken svindla. Nyarkeologins och Binfords vurmande 

för samhällets teknomiska aspekter har så sakteliga bleknat bort och 

ersatts av Hodders och postprocessualismens vurm för forna sam-

hällens ideologiska sfärer.

 Min utgångspunkt i föreliggande arbete är delvis annorlunda 

då jag explicit vill försöka visa att forna tiders ideologi var förank-

rad, förborgad och förbunden med samhällets teknologi (Conkey 

1991; Lemonnier 1992; Dobres & Hoffman 1999; Dobres 2000; 

Apel 2001; Eglash 2006, m fl). Dessa aspekter går inte att skilja åt. 

Min utgångspunkt i detta arbete är därför att det var kring ”tekno-

miska processer” likt sådd och skörd, textil-, keramik-, sten- och 
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metallhantverk, som kunskapen om samhällets myter och ritualer 

traderades och vidarefördes, från en generation till en annan. I detta 

sammanhang menar jag att andra mer mänskliga händelser som fö-

delse, olika övergångs- och dödsritualer, också bör förstås som ”tek-

nomiska processer” där samhällets teknologi och kosmologi vävdes 

samman (se Goldhahn 1999, 2000, 2005a för tidigare argument för 

denna relation). 

Döden, exempelvis, är främst inte ett problem för den avlidne, 

utan för de efterlevande. När dödens hand gripit en människa efter-

lämnar hon en kropp för de efterlevande att ta hand om. Hur denna 

likbegängelse utförs och vilken mening som detta har tillskrivits va-

rierar som bekant över tid och i rum, men kanske också beroende 

på det vis som den avlidne gått hädan (Kristoffersen & Østigård 

2006). Oavsett vilket, att ta hand om en avliden kropp, att göra den 

redo för nästa steg av resan, är en teknologisk process som i de allra 

flesta fall kräver sakkunskap – specialister. Ett delsyfte med förelig-

gande arbete är därför att försöka demonstrera att det var i samband 

med liknande ”teknomiska processer” som myter och trosföreställ-

ningar formulerades och omformulerades under bronsåldern. Här 

kommer relationen mellan brons- och hällsmed att spela en central 

roll för min framställan, argumentering, analys och tolkning. 

Föreliggande arbetes uppläggning och struktur

Frågan om relationen mellan brons- och hällsmed kommer att vara 

föremålet för resterande del av detta arbete. I det nästkommande 

kapitlet, nummer 3 – ”Om relationen mellan brons- och hällsmed” 

– vill jag försöka belysa på vilket vis det arkeologiska fältet tidi-

gare har beforskat relationen mellan brons- och hällsmed. Trots att 

flertalet forskare berört denna relation tidigare, hur bilder gjutna 

i brons och huggna i sten skall förstås och tolkas, är det få studier 

som mer explicit försökt göra sig en bild av hur relationen mellan 

brons- och hällsmed gestaltades under bronsåldern. En anledning 

till detta står att finna i att de frågor som arkeologerna har ställt sig 

mer har handlat om vad bronsålderns människor har trott än vad de 
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faktiskt har gjort. För att närma sig möjliga svar på frågan hur denna 

relation såg ut är det av största vikt att betrakta dessa smeders värv 

ur ett kunskapsteoretiskt perspektiv (Goldhahn 2004), ett tema 

som diskuteras närmare i kapitel 4 – ”Brons- och hällsmed – ett 

kunskapsteoretiskt perspektiv”.

 I kapitel 5 och 6 kommer brons- och hällsmedernas relation 

till stenar och mineraler att tas upp till diskussion. I kapitel 5 – ”Att 

tälja i sten” – är det bruket av täljsten under bronsåldern som upp-

märksammas. Här finner vi både en reell och symbolisk länk mellan 

brons- och hällsmed som är av betydelse för vår förståelse av smeden 

som en religiös institution och rituell specialist under bronsåldern. 

Denna relation fördjupas vidare i kapitel 6 som givits det mång-

tydliga namnet ”Kvartsormar och magi”. Kapitlet är ett allvarligt 

menat försök att uppmärksamma och tolka ett av bronsålderns mest 

centrala men bortglömda källmaterial – kvarts – och hur detta mi-

neral sammanlänkar skilda rituella sfärer under denna tid. 

Därefter kommer rumsliga aspekter av bronsproduktion att 

diskuteras i kapitel 7 – ”Mellan levande och döda”. Det är talande 

att merparten av den bronsproduktion som finns belagd genom 

arkeologiska undersökningar har skett på platser som har legat 

bortom människornas vardag. Då bronsproduktion har påträffats i 

hus- och gårdssammanhang, har smedens värv ofta skyddats genom 

byggnader eller inhägnader. I detta kapitel diskuterar jag även hur 

bronssmedens teknologiska know-how var av betydelse vid begrav-

ningsritualer under bronsåldern. 

Det senare temat återkommer i kapitel 8 – ”Bilder för de döda” 

– där hällsmedens roll vid begravningsceremonier står i centrum. 

Här argumenterar jag för att de stenar och hällar med inhuggna bil-

der som har återfunnits i gravsammanhang under bronsåldern har 

valts ut med stor omsorg. Bilderna har många gånger beskrivits som 

nytillverkade när de påträffats och de motiv som adderats i dessa 

gravar uppvisar ofta en nära relation till ornamentik på bronsföre-

mål, vilket återigen belyser vikten av att diskutera relationen mellan 

brons- och hällsmed. 

I kapitel 9 – ”Åter till Sandagergård” – kommer bronsålderns 

kulthus med stengrund att ges en närmare beskrivning och tolk-
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ning. Återigen är länkarna mellan brons- och hällsmed centrala 

för min framställning. Som kapitlets rubrik föreslår får vi också 

anledning att återvända till Sandagergård och frågan om hur denna 

kontext bör förstås. 

I kapitel 10 – ”Dödens hand – en sammanfattande utblick” 

– samlas alla lösa trådar upp och sammansmälts till en syntes och en 

utblick. Därefter följer ett ”Post scriptum” som kapitel 11 medan 

”Källor och litteratur” återfinns som kapitel 12.
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Här föreligger ett i främsta 

rummet arkeologiskt problem.

   Gunnar Ekholm

Inledning

Arkeologer har sedan länge vant sig vid att beskriva, klassificera och 

typologisera de av bronssmeden framställda föremål som påträffas i 

gravar, depåer och av och till även på boplatser. I varje museum och 

varje utställning om forntiden kan bronssmedens arbeten beskådas 

och beundras: sinnrika halskragar, sylvassa svärd, spiralformade 

armringar, bemålade spjutspetsar, dånande lurar, rakknivar med 

hästhuvuden, glasögonformade fibulor och sist men inte minst 

– hjälmar med horn! Det är därför närmast en truism att säga att 

bronssmeden intar en central position för vår förståelse av den tid 

som vi valt benämna bronsålder. I dessa utställningar påtalas det 

ofta att varken koppar eller tenn har brutits i Skandinavien under 

förhistorisk tid. Alla råvaror som behövdes för att framställa brons-

föremål måste därför ha ”importerats” från kontinenten eller de 

brittiska öarna. Detta gäller även det teknologiska kunnandet. En-

ligt utförda experiment är en bronsyxa ungefär dubbelt så effektiv 

som en likartad yxa i sten (Coles 1979: 168). Brons var därmed en 

källa till ökad produktivitet. Därtill var de guldglimmande bronsfö-

remålen exotiska. En källa till prestige och makt. Till avund. 

3.  OM RELATIONEN MELLAN BRONS- 
  OCH HÄLLSMED
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Avsaknaden av en inhemsk koppar- och tennbrytning i Skandi-

navien under bronsåldern gjorde att införseln av råvaror och redan 

tillverkade bronsföremål kunde monopoliseras. Av brons kunde 

det framställas mer effektiva vapen i form av yxor, spjutspetsar och 

svärd. Idag vet vi att dessa föremål inte var någon form av skåde-

bröd utan att vapnen kom till användning (Vandkilde 2000, 2003; 

Kristiansen 2002b), ibland med ond bråd död som följd (Fyllingen 

2003, 2005). Brons var därmed en källa till makt som ”indgik i 

en dynamisk social og rituel cocktail i kampen om prestige og 

ære” (Kristiansen 1998a: 93). Introduktionen av det metallurgiska 

kunnandet har därför beskrivits som en avgörande grundbult för 

uppkomsten av institutionaliserade hierarkier och samhällen i södra 

Skandinavien (Weiler 1994; Vandkilde 1996, 2000; Larsson 1997; 

Kristiansen 1998b; Apel 2001; Nordquist 2001; Jensen 2002; 

Lekberg 2002; Stensköld 2004; Kaul 2004a, 2004b; Kristiansen & 

Larsson 2005, m fl). I centrum för vår förståelse av denna process 

finner vi – paradoxalt nog – den ofta frånvarande bronssmeden.

En liknande betydelse och ett liknande scenario har tecknats för 

uppkomsten av den sydskandinaviska hällbildstraditionen (Malmer 

1981; Mandt 1991; Kaul 1998, 2004a, 2004b; Goldhahn 1999; 

Sognnes 2001; Kristiansen 2004a; Kristiansen & Larsson 2005, 

m fl), vilket understryker vikten av att beforska relationen mellan 

dessa smeder. 

Oavsett om det är bronsålderssamhällets ekonomiska bas som 

vi är intresserade av (Welinder 1998; Ethelberg 2000; Myhre & 

Øye 2004), samhällets vertikala och horisontella hierarkier (Rands-

borg 1974; Stjernquist 1983; Thrane 1983; Larsson 1986a, 1991; 

Johansen 1981, 1986; Thedéen 2005), eller människors eskatologi 

och kosmologi (Gräslund 1983; Kaliff 1997; Kaul 1998, 2004a; 

Goldhahn 1999, 2000, 2005a, m fl), är det svårt att tänka sig två 

mer centrala fyndkategorier i studiet av sydskandinavisk bronsålder 

än bronsföremål och hällbilder. 

Båda dessa fenomen är i själva verket så intimt förbundna med 

varandra att det är närmast otänkbart att studera den ena kategorin 

utan den andra. När hällbildernas ålder skall fastställas hänvisas det 

alltid till bronsföremål med känd datering och när frågan om hur 
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vissa bronsföremål egentligen användes skall besvaras söks svaren 

allt som oftast bland motiv och scener inom hällbildernas värld. 

Trots det saknas det mer djuplodande studier som explicit har tagit 

detta som utgångspunkt för att beforska relationen mellan brons- 

och hällsmed. 

Låt oss därför börja den här undersökningen med att belysa 

detta samband lite mer implicit utifrån de olika men besläktade 

forskningsfält som berör hällbilder och bronsföremål och deras me-

ning och innebörd under bronsåldern, innan vi tar oss an denna 

relation utifrån ett mer explicit analytiskt perspektiv. 

Perspektiv från hällbildsforskningen

Alltsedan Christian Jürgensen Thomsens (1836) indelning av för-

historien i en sten-, brons- och järnålder har bronsålderns kronolo-

gier varit baserade på bronsföremåls ornamentik (Montelius 1885b, 

1917; Müller 1921; Åberg 1930-1935, se Gräslund 1974). Frågan 

om hällbilders datering och deras kronologi är inget undantag. En 

av de första som explicit använde sig av bronsskepp för att datera 

hällskepp var Lennart Åberg (1839, 1842). Metallföremålens or-

namentik och ikonografi var lika centrala för såväl Axel Emanuel 

Holmbergs (1848) och ”farbror” Sven Nilssons (1866) datering av 

hällbilderna till järnåldern, som Carl Georg Brunius (1868) date-

ring av hällbilderna till stenåldern (Goldhahn 2005a: 69-73). 

Trots att dessa forskare inte kunde enas om hällbildernas ålder, 

så var de överens om att Bredarör på Kivik utgjorde ett undantag 

och att denna grav skulle dateras till bronsåldern (Holmberg 1848: 

14-15, 139-145; Nilsson 1866, 1872: 72-83; Brunius 1868: 138-

149). Argumenten för detta var de avbildade (brons-) yxorna på häll 

No 1 samt den sicksackornamentik som återfinns på häll No 3, 4 

och 5 (se sidan 13). Bronsföremål, deras ornamentik och ikonografi 

var därvidlag avgörande för hällbildernas datering.

Den som av tradition tillskrivs äran att ha löst gåtan med häll-

bildernas ålder är Bror Emil Hildebrand. Återigen utgjorde jäm-

förelser mellan hällbilder och bronsföremål ett centralt argument. 
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Genom att jämföra gipsavgjutningar av inhuggna svärdsmotiv från 

Ekenberg i Östergötland med reella bronssvärd daterade till period 

II och III, argumenterade Hildebrand för ett tidsmässigt samband 

mellan de bilder som hade huggits i sten och faktiska svärd som hade 

gjutits i brons (Hildebrand 1869, se Wahlgren 2000). Hildebrands 

argument kom snart att vidareutvecklas av Oscar Montelius i en rad 

centrala arbeten från 1870-talet till början av 1900-talet (Montelius 

1873, 1874a, 1874b, 1884, 1885a, 1885b, 1898, 1899a, 1911, 

1917). Även Montelius grundade sin datering av hällbilderna på 

jämförelser med bronsföremål samt deras ornamentik och ikono-

grafi (Hörman 1911: 23-24). 

Det kom att dröja till början av 1900-talet innan de första 

hällbildskronologierna konstruerades (Coll 1903: 135-139). En av 

pionjärerna inom detta fält var Gunnar Ekholm (1916: 277) som 

formulerade en explicit hällskeppstypologi under parollen att ”här 

föreligger ett i främsta rummet arkeologiskt problem” (fig. 3.1). 

Ekholms typologi var baserad på slutna gravfynd med hällbilder, 

landhöjningsprincipen och de uppländska hällskeppens nuvarande 

höjd över havet (Ekholm 1915, 1921a, 1921b). Därutöver hänvi-

sade han till ikonografiska bronsskepp på rakknivar från Danmark 

(Ekholm 1916: 284). 

Ekholms skeppstypologi bör betraktas som en eloge till Mon-

telius. Hans arbetssätt var också oklandrigt ur ett montelianskt 

typologiskt perspektiv (se Gräslund 1974). Ekholm utgick ifrån 

slutna gravfynd med hällbilder och deras fyndkombinationer, 

varefter skeppstypernas tidsmässiga ordning kunde fastställas (fig. 

3.1). Därefter jämfördes de erhållna resultaten med en objektiv 

naturvetenskaplig metod: landhöjningen (se Nordlund 2001 för en 

diskussion om relationen mellan det geologiska och arkeologiska 

fältet under denna tid). 

För Ekholm (1916) var det närmast en självklarhet att enklare 

skeppstyper hade utvecklats till mer komplexa och att hällbilderna 

i söder var äldre än de i norr – Ex Oriente Lux! Samma tankefigur 

återfinner vi hos Sverre Marstrander och hans närmast intuitiva 

hällskeppskronologi från 1963 samt Mats P Malmers mer deduk-

tivt formalistiska typologi från 1981. 

Figur 3.1. En av de äldsta häll-

bildstypologierna som konstruerades 

i Skandinavien gjordes av Gunnar 

Ekholm (efter Ekholm 1916: 292). 
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Ekholms montelianska arbetsmetod har med få undantag 

legat till grund för merparten av de hällbildskronologier som sett 

dagens ljus under 1900-talet, från Arthur Nordén (1925, 1939a) 

till Flemming Kaul (1998, 2003a, 2004a, 2005b, 2006a, se även 

Gjessing 1939; Fett & Fett 1941; Althin 1945; Marstrander 1963; 

Glob 1969; Mandt 1972, 1991; Rostholm 1972; Burenhult 1980; 

Malmer 1981; Sognnes 2001; Ling 2006; Vogt 2006, m fl). Ett ge-

mensamt drag hos de flesta kronologier är att hällskeppens datering 

bygger på explicita referenser till de ikonografiska bronsskepp som 

uppträder under företrädesvis yngre bronsålder (fig. 3.2). 

Den som allra mest har förlitat sig på ett nära samband mellan 

brons- och hällsmedens kreativa ådror är sannolikt Bertil Almgren 

Figur 3.2. Flemming Kauls skepps-

kronologi från 1998. Till vänster ses 

bronsskepp från olika perioder (för-

utom i period II där hällskepp från 

Bredarör på Kivik och Sagaholm 

placerats), medan hällskepp åter-

finns till höger (efter Kaul 1998). 

Kauls (1998: 117) kronologi base-

rar sig på 419 väldaterade föremål 

med lite över 800 bronsskepp.



66 : Om relationen mellan brons- och hällsmed Om relationen mellan brons- och hällsmed : 67

(1987). Genom att analysera ornamentiken på väldaterade brons-

föremål och deras ”kurvatur”, samt jämföra dessa med hällbilders 

morfologi, urskiljde Almgren sex (kurvatur-) stilar som han sedan 

applicerade på hällbilderna i Bohuslän (Almgren 1987: 9-60). 

Dessa stilar korresponderade naturligtvis med den av Montelius 

föreslagna periodindelningen Anno Domini 1885. 

Trots att Almgrens kurvaturstudier aldrig har vunnit något 

egentligt gehör inom det arkeologiska fältet (se dock Karlenby 

1987, 1996), så finns det flera iakttagelser som tyder på att brons- 

och hällsmed stod i en nära relation till varandra under bronsål-

dern. 

En sådan iakttagelse är de former av värdeperspektiv som tycks 

förekomma vid huggandet av hällbilder (Malmer 1981, 1989a, 

1989c). Skepp, människor, djur och olika symboler (sol- och hjul-

kors, et cetera) är vanligtvis huggna i en förminskad skala. Annor-

lunda förhåller det sig med avbildade bronsföremål. Bland de äldsta 

föremålen som kan identifieras återfinner vi olika former av vapen, 

främst yxor men också spjut och svärd. Dessa vapenmotiv är i regel 

huggna i en skala som ligger nära 1:1. Ofta är föremålen så natur-

troget avbildade att det möjliggör en datering av hällbilden ifråga 

(Nordén 1925; Althin 1945; Marstrander 1963; Burenhult 1980; 

Kaul 1998; Fredell 2003; Vogt 2006, m fl). 

När skilda motivkategorier förekommer sida vid sida är det 

snarare en regel än ett undantag att olika skalor och perspektiv 

kombineras i en och samma komposition (fig. 3.3). Detta talar 

för att hällsmeden hade en god och initierad kännedom om de av 

bronssmeden producerade föremålen. Detta värdeperspektiv un-

derstryker också vår ofta implicita föreställning om att de skinande 

bronsföremålen tillskrevs en speciell mening och innebörd. 

En annan iakttagelse av stor vikt, kommer ifrån nyligen genom-

förda analyser av Bohusläns hällbilder utförda av Johan Ling (2004, 

2005, 2006). Genom ingående studier av landhöjningsförloppet 

och hällskeppens placering i landskapet har Ling kunnat bekräfta 

den av Kaul föreslagna skeppskronologin (fig. 3.2). Äldre skepp 

ligger företrädesvis högre upp i landskapet, medan yngre skepp är 

inhuggna på lägre partier (Ling 2006: 24-27, jfr Vogt 2006). Äldre 
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hällskepp saknas helt på hällar som ligger lågt i terrängen. I en del 

fall har hällbilder huggits in på lågt belägna och närmast lodräta 

klippor som är mycket svårtillgängliga idag. Vid Flögen, Raä 50 i 

Solberga socken, återfinns några hällskepp av äldre bronsålderstyp 

som har huggits in på en i det närmaste vertikal häll (fig. 3.4). Skep-

pens höjd över havet, i detta fall tolv meter över dagens havsnivå, ger 

utifrån landhöjningen i det aktuella området ett terminus post quem 

för hällbildernas tillkomst. Detta tyder också på att dessa hällbilder 

huggits in från en flytande farkost (Ling & Bengtsson 2006).

Att äldre skepp saknas på lågt liggande hällar utgör entydiga 

indikationer på att hällskeppens ålder går att avläsa från deras nu-

varande placering i landskapet. Resultaten från Lings pågående 

studier bekräftar den av Kaul föreslagna skeppskronologin och den 

ger därmed ett explicit stöd till de forskare som hävdat ett nära sam-

band mellan de bilder som göts i brons och de som höggs i sten. 

Figur 3.3. Storleken har betydelse. 

Yxbärande människa från Simris 

19, Skåne (Althin 1945). Medan 

människan, i detta fall uppenbar-

ligen en man, är framställd i för-

minskad skala, så torde såväl yxa 

som penis vara avbildad i skala 1:1. 

Foto: Joakim Goldhahn.
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Betraktelser utifrån bronssmedens perspektiv

The masters of these mysteries, the first smiths, were per-

haps the first independent craftsmen [...] his labour was 

so long and exacting that it could not be performed just 

in odd moments of leisure; it was essentially a full-time 

job. And the smith’s products were so important to the 

community that those engaged directly in food production 

must provide for his primary needs in addition to their 

own. Among primitive peoples to-day the smith always 

does enjoy such a priviliged posititon.

Gordon Childes (1930: 4-5) syn på de äldsta metallsmederna är på 

sätt och vis talande för en äldre generation arkeologer som, likt Jens 

Jacob Worsaae (1882) och Oscar Montelius (1899a), ansåg att det 

var teknologiska innovationer som drev den mänskliga odlingen 

framåt (Trigger 1989). Trots att de teknologiska aspekterna av 

bronshantverket kan var nog så spännande (Oldeberg 1942, 1943, 

1976; Bengtsson 1986; Herner 1987; Weiler 1994; Rønne 1989a, 

1993a; Becker 2005; Schütz 2005, m fl), är det inte något spår som 

jag primärt valt att följa i detta sammanhang. Istället vill jag, liksom 

Figur 3.4. Författaren betraktar 

– med fara för hälsan – några av 

hällbilderna vid Flögen, Raä 50 

i Solberga socken i Bohuslän. Bil-

derna är inhuggna på en närmast 

vertikal klippa, ca sex meter ovanför 

nuvarande marknivå. Det lägst 

belägna skeppet, som i detta fall är 

av äldre bronsålderstyp, är place-

rat omkring 12 meter över dagens 

havsnivå. Detta förhållande gör att 

Flemming Kauls föreslagna skepps-

kronologi kan verifieras genom en 

oberoende naturvetenskaplig metod. 

Foto: Johan Ling. 



68 : Om relationen mellan brons- och hällsmed Om relationen mellan brons- och hällsmed : 69

Christopher Prescott (2000) förut, ta fasta på bronssmedens sociala 

och rituella position. 

Antropologiska studier av metallsmeder i så kallade lågteknolo-

giska samhällen, såväl koppar-, brons- som järnsmeder, visar enty-

digt att de intagit en speciell och ofta tvetydig position i sina respek-

tive samhällen (Eliade 1962). Produktionen av metall har som regel 

varit en esoterisk kunskap, omgiven av omfattande ceremonier och 

ritualer (Haaland et al 2002; Haaland 2004). Det är inte ovanligt 

att smeden själv betraktades som en medlare mellan materiella och 

immateriella världar och att hans värv ikläddes mytologiska och 

kosmologiska konnotationer (Barber 2003: 131-134). 

Denna bild stämmer väl överens med förhållandena under 

sydskandinavisk bronsålder. De studier av bronsföremål och deras 

ikonografi som har företagits under senare år, har entydigt påvisat 

att såväl enskilda föremål som deras ornamentik bär kosmologiska 

konnotationer (Kaul 1998, 2004a; Goldhahn 1999: 164-170, 177-

208, 2005a; Meller 2004). Tanken om solens, naturens och män-

niskans återfödelse verkar ha utgjort en central rotmetafor (Kaliff 

1997; Goldhahn 2000; Kaul 2005a). 

Utifrån de spännande solskivorna från Nebra vid Halle (fig. 

3.5) och Trundholms mosse på Sjælland (fig. 3.6), samt ikonogra-

fin på den yngre bronsålderns rakknivar från dagens Danmark (fig. 

Figur 3.5. Solskivan från Nebra vid 

Halle. Skivan, som mäter 31 till 

32 centimeter i diameter, avbildar 

solen och månen samt möjligen ett 

skepp i ”nedan”. Den stjärnformade 

konstellationen mellan sol och måne 

anses avbilda de sju stjärnorna i 

Plejaderna. Solskivan påträffades 

tillsammans med två bronssvärd, 

två yxor samt några bronsringar. 

Fynden, som kan dateras till om-

kring 1600 fvt, var placerade i en 

nedgrävd kistkonstruktion invid en 

klippa då de påträffades. Omarbetat 

foto efter orginal av Juraj Lipták.
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3.7), verkar samhällets mytologiskt färgade kosmologi varit tämli-

gen oförändrad under hela bronsåldern. Med Flemming Kauls ord 

(2005a: 264):

Solens rejse starter med solopgang i horisontens venstre 

side med motivet, hvor fisken hjælper solen fra natskibet 

til morgenskibet. Derefter får fisken lov til at rejse med 

på skibet en tid, indtil den fortæres af en rovfugl. Da kan 

(sol)hesten overtage transporten fra formiddagsskibet. 

Hesten trækker solen væk fra skibet. Hesten overdrager 

solen til eftermiddagsskibet – hesten lander på skibet. 

Slangen overtager solen fra eftermiddagsskibet. Om natten 

sejler solskibene mod venstre gennem underverdenen, hvor 

solen ej er synlig – den er ’død’, mørk, kan ej ses, lyser ikke. 

Fisken er med om natten, klar til at udføre sin vigtige mis-

sion ved solopgang.

Figur 3.6. Den välkända solskivan 

från Trundholms mosse på Sjælland. 

Foto: Nationalmuseet i København. 

Det finns tre fynd och/eller fyndupp-

gifter som kan tolkas som liknande 

bronspjäser: 1) en liknande solskiva 

har sannolikt ingått i depåfyndet 

från Tågaborg vid Helsingborg; 2) 

från Skåne härrör också ett häst-

huvud i brons som kan tolkas som 

en ”solhäst” (Goldhahn 1999); 

3) därutöver uppger pastor Beck i 

Wittbeck att han påträffat en häst 

i brons i en gravhög med namnet 

”Hingstbarg” (Aner & Kersten No 

2860). 
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Den person, eller snarare den sociala institution, som hade direkt 

insikt i dessa fördolda världar och förmedlade denna kunskap ge-

nom sitt värv var – utan tvekan – bronssmeden (fig. 3.5, 3.6, 3.7). 

Lika sällsynta som viktiga fynd av träföremål (Boye 1896; 

Marstrander 1980) och fragment av målade husväggar (Lomborg 

1979; Thrane 1979; Berglund 1982), indicerar att de ornament 

som en gång i tiden prydde metallföremålen även uttrycktes i 

andra medier än brons. Hällbilderna från Mjeltehaugen på Giske 

och Bredarör på Kivik har till exempel föreslagits ha textilier som 

förebilder (Marstrander 1963; Malmer 1971), vilket borde mana 

till eftertanke. Den starkaste relationen till bronssmedens arbeten 

finner vi dock i hällbilderna, såväl enskilda föremål, deras ikonografi 

och så kallade ”kultföremål” i brons har sina motsvarigheter huggna 

i sten (Kaul 1998, 2004a; Franke 2005, m fl, se fig. 3.8). 

De symboliska länkar som vi finner mellan bronssmeden, 

träsnidaren, textilmakaren, husmålaren och hällsmeden reser en 

rad frågor. Rör det sig om ett och samma kunskapssystem, eller 

Figur 3.7. Den mytologiska berät-

telsen om solens dagliga resa, såsom 

den återges på ikonografin från 

yngre bronsålderns rakknivar (efter 

Kaul 2000).
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flera olika? Är dessa skilda hantverk och hantverkare relaterade till 

varandra, eller inte?

Bertil Almgren och Mats P Malmer var tidigt upptagna av 

relationen mellan bronsföremål och hällbilder. Båda forskarna såg 

ett hierarkiskt förhållande i bildmediernas rumsliga utbredning. 

Bronssmedens arbeten länkades till centralbygder, medan hällbil-

derna ansågs vara placerade i periferin (Almgren 1960, 1962: 62; 

Malmer 1971: 205-206, 1981, 1989a: 17-18, 1989c). Där män-

niskor inte hade råd att offra reella föremål i brons, till gudar eller 

andra immateriella krafter, höggs det istället in bilder av föremålen 

på hällar (även Larsson 1986a; Bertilsson 1987; Kristiansen 1987, 

1998b, m fl). Hällbilderna framställs på detta vis som ett billigare 

alternativ till de mer dyrbara och exotiska bronsföremålen, ett sub-

stitut för reella offer. Såväl Almgren som Malmer betraktar därmed 

hällsmeden som bronssmedens fattige kusin från landet.

En som har opponerat sig mot detta synsätt är Jarl Nordbladh. 

I sin avhandling ”Glyfer och rum kring hällristningar i Kville” från 

1980 ställer han sig frågande till att betrakta brons- och hällbilder 

som ett och samma ”symbolsystem” (även Wahlgren 2002: 177). 

Bilderna uppträder i skilda medier vilka har olika egenskaper. Häll-

bilderna är (oftast) stationära, medan bronsföremål är portabla. 

Hällbilderna påträffas där de en gång skapades, bronsföremålen där 

de sist deponerades. De skilda bildmediernas livscykler och biogra-

fier skiljer sig därmed åt. Nordbladh (1980: 27):

Dessa föremål bör ha haft funktioner av annat slag än berg-

ytorna. De har varit flyttbara, de kan ha cirkulerat mellan 

olika människor; de har oftast varit avsedda att brukas av 

bestämda kön. Föremålen har i allmänhet bara kunnat 

brukas av en person åt gången [...] föremålens bilder tycks 

vara gjorda mer i ett sammanhang och ej som successiva 

ackumulationer.

Bronsföremålens cirkulationstid verkar ha varit betydligt kortare 

än hällbildernas som ofta återanvänts genom att de huggits om vid 

återkommande ceremonier och ritualer (Nordbladh 1980: 28; även 
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Hallström 1931: 175-180; Wahlgren 2002: 182-189, 2004; Fredell 

2003). I Nordbladhs semiotiska prolog utgjorde därför de skilda 

bildmedierna olika symbolsystem – ”the medium is the message”. 

Den som senast har diskuterat relationen mellan brons- och 

hällbilder explicit, och därmed relationen mellan brons- och 

hällsmed implicit, är Flemming Kaul (2004a: 341-367). Trots de 

uppenbara likheter som står att finna mellan bilderna i brons och 

sten, pekar Kaul på en del väsentliga skillnader mellan de motiv 

som kommit till användning i de olika medierna. En av de vikti-

gaste skillnaderna är att människor mycket sällan är återgivna på 

bronsföremål, medan de är vanligt förekommande inom hällarnas 

bildvärld. Bilderna som göts i brons tycks därför vara mer medvetet 

orienterade mot bronsålderns kosmologi, medan hällbilderna tycks 

ha en vidare referensram vilken i högre grad reflekterar bronsålders-

samhällenas rituella sfärer. Kort sagt: bronsföremålens bilder är mer 

ikonografiska, medan hällbilderna snarast bör betraktas som sym-

boliska avbildningar av ceremonier och ritualer. 

Vi ger återigen ordet till Kaul (2004a: 342, 346-347):

Med andre ord gengiver billederne på bronzerne forhold 

i en ikke-menneskelig, ikke-jordisk verden, og det er her 

vi med størst sikkerhed kan søge efter det guddommeliges 

form eller billedlige manifestation [...] de komplekse rist-

Figur 3.8. Ett av de märkligare fyn-

den som framkommit under senare 

år är detta portabla ”sfæriska” sol-

kors som påträffades vid Moselund 

i Horns herred på Sjælland. Det 

visar att hällarnas tvådimensio-

nella (?) solkors, även gestaltades 

som tredimensionella föremål i sten 

– de motiv och symboler som höggs 

in på hällarna runt om i Skandi-

navien hade reella motsvarigheter i 

sinnevärlden. En fråga som fyndet 

från Moselund väcker är om vi 

skall fästa vår uppmärksamhet på 

symbolernas form och de material 

som de är utförda i, eller motivens 

och symbolernas meningsinnehåll? 

Stenen är 14 till 18 centimeter stor 

och väger omkring sex kilo (efter 

Kaul 2004a).
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ninger fra yngre bronzealder, formentlig en væsentlig del 

fra per. V, skal ses som afbildninger af kødelige mennesker 

i rituelle situationer [...] knyttet til det religiøse og det gud-

dommelige. [...] Hvad der afbildes [på hällarna är] en slags 

empirisk virkelighed – en rituel realitet – og ikke en anden 

ren transempirisk, postuleret virkelighed.

Kaul tycks därmed ansluta sig till delar av såväl Almgrens och Mal-

mers som Nordbladhs ståndpunkter ovan, då han visserligen betrak-

tar bilderna i brons och sten som skilda medier med olika mening 

och innebörd, samtidigt som han menar att de olika medierna bör 

förstås som delar av ett och samma kunskapssystem: ”...mennesket 

i ritualet danner en gengivelse af en guddommelig skikkelse, og [at] 

ritual og myte i nogen grad tegner sig ens” (Kaul 2004a: 347).

Ett problem med dessa ståndpunkter för föreliggande studie, 

är att relationen mellan brons- och hällsmed inte analyseras. Det är 

bilderna och deras betydelse som står i fokus (senast Bradley 2006). 

När, var, hur, varför och av vem dessa bilder skapades, anses vara 

av mindre vikt för tolkningen av deras mening och innebörd än bil-

dernas eventuella materiella och/eller immateriella konnotationer. 

Med Jarl Nordbladhs ord: ”Förklaringarna har mest kommit att 

gälla relationer mellan människor och det övernaturliga och inte, 

vilket borde vara primärt, ett system mellan människor” (Nord-

bladh 1980: 9).

Orsakerna till detta förhållande står delvis att söka i vår egen 

samtid och ett allt mer specialiserat och fragmenterat forskningsfält. 

Bronsteknologi, bronsföremål och hällbilder studeras och tolkas 

vanligtvis av forskare som arbetar utifrån olika frågeställningar och 

teoretiska referensramar (se Jones 2002 för en diskussion). Tradi-

tionellt användes bronsföremål och hällbilder enbart för att skapa 

typologier och kronologier (Montelius 1885b; Malmer 1981). De 

teknologiska frågorna behandlas oftast av hantverksspecialister 

(Oldeberg 1942, 1943, 1974, 1976; Herner 1987; Rønne 1989a, 

1993a; Becker 2005; Schütz 2005, m fl). De färdigproducerade 

bronsföremålen har traditionellt använts för att studera sociala 

hierarkier (Randsborg 1974; Welinder 1977; Thrane 1983, m fl) 
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eller deras produktions-, distributions- och ackumulationsmönster 

(Larsson 1986a). 

Hällbilderna, å andra sidan, har mestadels betraktats som ”re-

ligiösa urkunder” (Almgren 1934), där det explicit anses viktigare 

vad människor har trott än vad de har gjort. Sällan, eller aldrig, har 

dessa fält vävts samman till en mer holistisk förståelse av bronsål-

derns människor och deras levnadsvärldar. 

Mest påtagligt blir detta i de studier som medvetet lösgör 

bronsföremål och hällbilder från deras egentliga fyndsammanhang 

för att sedan diskutera deras korologi och kronologi (Montelius 

1917; Marstrander 1963; Glob 1969; Aner & Kersten 1973-; Ol-

deberg 1974, 1976; Burenhult 1980; Malmer 1981; Bertilsson 

1987, m fl). Om en hällbild påträffats vid ett kulthus, omsluten av 

en gravhög eller om de har huggits in på hällar i öppna landskap 

tycks ibland sakna relevans för tolkningen av dess mening och inne-

börd. En bild säger mer än tusen ord. 

Det saknas därmed analyser som tar upp möjliga berörings-

punkter mellan brons- och hällsmed, analyser som därtill tar fasta 

på de arkeologiska sammanhang där dessa praktiker försiggick. Det 

saknas ett teoretiskt perspektiv som öppnar upp för relationella och 

strukturella jämförelser inom och mellan de kategorier som egen-

händigt har definierats av aktörer inom det arkeologiska fältet. 

Länkar och associativa fält

Ett sätt att åskådliggöra relationen mellan brons- och hällsmed är 

att förskjuta vårt sökarljus från slutresultaten av deras värv – de en-

skilda bronsföremålen och deras ikonografi samt hällarnas enigma-

tiska bildvärld – till förmån för en analys av de sammanhang som 

dessa smeder verkade i. Trots allt: som arkeolog är det lättare att 

studera vad människor har gjort än vad de har trott! Detta sökarljus 

bör också försöka ta fasta på den teknologiska och rituella kunskap 

som låg förborgad i dessa smeders värv eftersom teknologi och 

ideologi är artificiellt skapade analytiska kategorier som utgör två 

integrerade aspekter av ett samhälle (Latour 1997, 1998). 
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I detta sammanhang skulle jag vilja rekapitulera och – förhopp-

ningsvis – utveckla några tankar från Katty Wahlgren i hennes arti-

kel ”Om hällristningar och tolkningsperspektiv” från 1995 (se även 

Goldhahn 1999: 152-155). Wahlgren ifrågasätter där meningen 

med att studera hällbilder som ett slutet rituellt system. Istället bör 

hällbildsforskningen fokusera på de länkar och associativa fält som 

dessa fenomen uppvisar till andra relaterade fornlämningskatego-

rier. Med hennes egna ord (Wahlgren 1995: 35):

Sammanlänkande faktorer kan t ex finnas i formlikhet 

mellan hällristningsfigurer och föremål, i topografiska lik-

heter mellan hällristningslokaler, eller mellan hällristningar 

och andra typer av fornlämningar. Sambanden bygger på 

kontextuella och associativa likheter. 

Enligt Wahlgren bör innebörden med liknande länkar och associa-

tiva fält vara symbolisk där ”formmässiga och kontextuella likhe-

ter mellan hällristningar, föremål och andra fornlämningar utgör 

länkar till meningen med hällristningarna” (Wahlgren 1995: 38). 

Detta strukturalistiskt influerade perspektiv innebär vidare att varje 

fenomens mening definieras genom de inbördes likheter och olik-

heter som dessa uppvisar till andra relaterade fenomen (Goldhahn 

2004, 2005a: 82-93). 

Själv tecknar Wahlgren en associativ kedja mellan de likheter i 

form och idéinnehåll som står att finna mellan skeppets uttrycksfor-

mer under bronsåldern (jfr Kristiansen 1999). Skeppet är det mest 

frekvent använda motiv som både brons- och hällsmed kreerade 

(Grønnesby 1998a, 1998b; Kaul 1998). Därtill var skeppet en 

solid rotmetafor som användes i gravsammanhang, både i form av 

reella skeppsgravar (Berntsson 2005: 132-136) och som mer sym-

boliska monument i sten (Artelius 1996; Nordenborg Myhre 2004; 

Skoglund 2005b). Samtliga dessa skeppspraktiker var länkade och 

associerade till ritualer i samband med död och begravning, företrä-

desvis av manligt attribuerade individer. 

Då skeppet är den mest frekvent använda symbolen under 

bronsåldern, kan vi förmoda att dess semantiska betydelse var stor 
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i mer vardagliga situationer, exempelvis i samband med resor till 

sjöss (Kvalø 2000, 2004; Berntsson 2005; Kristiansen & Larsson 

2005; Ling 2005, 2006; Ling & Bengtsson 2006). Meningen med 

en symbol som ett skepp, står därmed inte att finna i skeppet i sig, 

utan genom de sammanhang där det kom till användning. Det-

samma borde gälla för vår strävan att synliggöra relationen mellan 

brons- och hällsmed. 

En möjlig länk och ett associativt fält mellan brons- och 

hällsmed, som jag ämnar ta fasta på i det följande, är den ”teknolo-

giska process” som är nödvändig för att skapa bronsföremål. Detta 

var, och är, ett mycket komplicerat hantverk (Oldeberg 1942, 

1943, 1976; Barber 2003: 79-134). Detta hantverk var också spe-

ciellt såtillvida att det krävde ingående kunskaper och insikter om 

en rad andra hantverk, inte bara det teknologiska know-how som 

var associerat med brytningen och bearbetningen av koppar och 

tenn (jfr Apel 2001; Sofaer 2006). Bronssmedens hantverk var mer 

komplicerat än så. 

Faktum är att det mest avancerade lerhantverket under bronsål-

dern utfördes i samband med skapandet av bronsföremål (Eriksson 

2005). Vid bronsgjutning med den så kallade cire-perdue-tekniken 

var kunskap om biodling och bivax ett hantverk som bronssmeden 

var tvungen att behärska (Koch 2001). För skandinaviskt vidkom-

mande gäller det inte minst vid det svårbemästrade konststycket 

att framställa bronslurar (Broholm et al 1949; Holmes 1986; Lund 

1986). Även kunskapen om hur man framställer stenredskap var 

av stor och avgörande vikt, inte minst för att smeden skulle kunna 

framställa gjutformar i täljsten, men också för att slipa ned gjutsöm-

mar och dylikt.

Det senare visar sig på flera vis, bland annat genom att en del 

stenverktyg har försetts med kända hällbildsmotiv (fig. 3.9), men 

också genom att en del av bronssmedens verktyg finns avbildade 

i form av hällbildsmotiv (Bengtsson 2004a: 76-77). Vi skall åter-

komma till dessa frågor mer ingående i kapitel 5. För nu kan vi 

nöja oss med att konstatera att bronssmeden hade behov av ett stort 

teknologiskt know-how för att kunna utföra sitt värv och att detta 

faktum reser frågor kring de arkeologiska studier som mer implicit 

Figur 3.9. En amulett och slipsten 

i kvartsit funnen 1980 i trakten 

av Åhlborg på Jylland i Danmark. 

Stenen, som är 5,5 gånger 1,4 centi-

meter stor och 0,6 centimeter tjock, 

har ett genomborrat hål som är 

placerat mitt i ett solkors, vilket in-

dicerar att den har burits i ett snöre 

runt halsen. På hänget har ett skepp 

med bemanningsstreck ristats in. 

Skeppets akterparti har nötts bort, 

sannolikt då amuletten har använts 

som slipsten. Om slipningen har för-

siggått på nygjutna föremål eller då 

svärdsklingor vässats (Kristiansen 

1979, 2002b), förtäljer inte denna 

historia. Utifrån Kauls kronologi 

bör skeppet dateras till äldre brons-

ålder, förslagsvis dess yngre skede (ef-

ter Vebæk 1981: 98). Skala 1:1.
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eller mindre explicit utgår från vår samtids kategorisering av världen 

i studiet av bronsåldern. Det gäller inte minst den fält- och rapport-

praxis som utvecklats under senare tid som gör det mesta möjliga 

för att upprätthålla den av Christian Jürgensen Thomsen (1836) 

införda treenigheten sten : brons : järn (se Lucas 2001; Jones 2002 

för en kritisk diskussion). 

Innan vi ger oss i kast med de länkar och associativa fält som 

står att finna mellan brons- och hällsmed, vill jag ta tillfället i akt 

att (återigen) argumentera för att såväl bronshantverkets teknik 

som hällbildernas mystik, bör betraktas ur ett kunskapsteoretiskt 

perspektiv (Goldhahn 2004).
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Förklaringarna har mest kommit att gälla relationer mel-

lan människor och det övernaturliga och inte, vilket borde 

vara primärt, ett system mellan människor.

    Jarl Nordbladh

Bilder med betydelse

En av de lärdomar som arkeologer dragit av senare års forskning 

om hällbilder och hällbildstraditioner, är att bilden är ett mycket 

starkt maktmedel för att uttrycka olika former av budskap (fig. 4.1). 

Bilder kan uttrycka såväl sociala aspekter, som människors kön, sta-

tus, rang och gender, som religiösa och kulturella identiteter (se 

Goldhahn 2006a). En annan lärdom är att bildernas budskap ofta 

är mångtydiga (Tilley 1991). En bild sägs uttrycka mer än tusen ord. 

Mångfalden av motiv och motivkombinationer inom de sydskandi-

naviska hällbildstraditionerna synes närmast oändlig. Samtidigt går 

det att finna tydliga mönster i detta virrvarr av bilder (Nordbladh 

1980). När en bild väl har skapats på en häll, så återverkar den di-

rekt och indirekt på dem som konfronteras med den. Äldre bilder 

har avgjort vilka bilder som senare kunde adderas, och vilka som 

inte kunde det (Goldhahn 2005a: 66-126). Detsamma gäller för de 

bilder som dekorerade bronsföremål (Kaul 1998, 2004a). 

Ytterligare en lärdom som har dragits är att de budskap som bil-

derna på hällarna gav uttryck för inte nödvändigtvis var oomstridda 

4. BRONS- OCH HÄLLSMED –
  ETT KUNSKAPSTEORETISKT PERSPEKTIV
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i sin samtid, vilket bland annat skönjs i det faktum att vi ibland 

återfinner ”förstörda” hällbilder (Grundberg 2000: 101). Några av 

dessa har uppenbarligen förstörts och/eller tagits ur bruk redan i 

forntiden. Ofta har det skett genom mycket explicita och medvetna 

handlingar. I nordöstra Östergötland förekommer det till exempel 

att hällbilder har täckts över av skärvsten (Wahlgren 2002: 146-

Figur 4.1. Bildernas makt är 

stor, inte minst då de involveras i 

samtida maktdiskurser. Informa-

tionsskylt vid Jinmung i Northern 

Territory, Australien. Foto: Joakim 

Goldhahn.
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150), vilket tycks ha varit en utbredd praktik i detta område för att 

försegla dem från omvärlden. Även i Bohuslän förekommer det att 

hällbilder har förseglats på ett liknande sätt (Munkenberg 2002). 

Här är eldskadade hällbilder så pass vanligt förekommande (Bengts-

son 2004a: 37-49), att vi måste fråga oss om inte några av dessa 

eldar kan ha anlagts för att avsiktligt förstöra vissa motiv (Coles 

2005: 13). Vid Hemsta i Uppland har vissa hällbilder täckts med ett 

decimetertjockt lager strandsand (Kjellén 1939: 84), vilket – återi-

gen – kan tolkas som att de medvetet har förseglats från omvärlden. 

Övergivandet av hällbilder och hällbildsplatser tycks således ha varit 

en medveten handling (Nordström 2002). 

Andra hällbilder har aldrig varit menade att beskådas annat 

än vid specifika tillfällen varefter de kapslades in i gravminnen 

(Goldhahn 1999; Syvertsen 2003; Linge 2004). Ett exempel är 

hällbilderna vid Hjortekrog i nordöstra Småland vilka har täckts av 

ett röse någon gång under yngre bronsålder (Widholm 1998). Vid 

Lilla Ryafällan i centrala Småland har en del hällbilder förstörts av 

två mycket medvetet anlagda eldar (Skoglund 2006), vilka troligt-

vis är resultatet av två kremeringar (Goldhahn 2005b: 58-59). Alla 

hällbilder var inte menade att bevaras till eftervärlden. Det är också 

lätt att påvisa fall där yngre inhuggna motiv medvetet har ”förstört” 

äldre motiv, vilket bland annat är fallet med den kända ”Skomaka-

ren” från Backa i Brastad socken i Bohuslän (fig. 4.2). 

Av detta lär vi oss att hällbilderna troligen var en del av olika 

former av maktdiskurser, såväl i det förflutna som i vår samtid (fig. 

4.1). Deras vara eller icke vara var inte alltid så självklart för de som 

visste att framställa och bruka detta medium. 

Detsamma gäller för de bilder som vi arkeologer konstruerar i 

vår samtid (Moser 1998, 2001). De är på intet sätt neutrala. När de 

väl har skapats, börjar de så sakta ta plats, få liv, göra anspråk och så 

småningom börjar de återverka på oss (Gell 1998). Ofta sker detta 

med en tidigare oanad kraft som är svår att tygla för de efterlevande. 

Det lär till exempel dröja länge än innan bilden av de behornade 

vikingarna, vilket i mångt och mycket är en 1800-talskonstruktion 

(Arwill-Nordbladh 1998; Djupdræt 1998; Petersson 2003), går ur 

tiden. Bildens makt är stor.
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Figur 4.2. Överhuggna motiv är 

tämligen sällsynt förekommande 

inom de sydskandinaviska häll-

bildstraditionerna. När det före-

kommer, som vid Backa i Brastad 

socken på Sotenäset i Bohuslän, är 

det sannolikt att detta har gjorts 

mycket explicit för att medvetet 

förstöra och/eller utnyttja kraften 

från redan närvarande motiv. Do-

kumentation: Vitlycke Museum.
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När det gäller vår ambition att söka en bild av relationen mel-

lan de ansiktslösa brons- och hällsmederna kan det därför finnas fog 

för att först vända sökarljuset mot några av de bilder som arkeologer 

själva sanktionerat och konstruerat (fig. 4.3-4.8), för att därifrån ta 

avstamp inför den fortsatta analysen.

Bilder av brons- och hällsmeder är tämligen få vid en jämfö-

relse med de talrika avbildningar som återger resultatet av deras 

värv (Baudou 1960; Aner & Kersten 1973-; Oldeberg 1974, 1976; 

Vandkilde 1996; Jensen 1997; Thrane 2004, samt Nordén 1925; 

Gjessing 1939; Fett & Fett 1941; Althin 1945; Marstrander 1963; 

Glob 1969; Fredsjö 1971, 1975, 1981; Mandt 1972, 1991; Mar-

strander & Sognnes 1999; Coles 2000, 2005; Sognnes 2001, m fl). 

De bilder som finns är dock tämligen likartade och likriktade. Låt 

oss börja med några av de mest välspridda och ideologiskt mest 

Figur 4.3. ”Bronsåldern”. Dansk 

skolplansch gjord av Rasmus Chris-

tiansen 1907. Kvinnor och barn är 

bundna till hem och härd, medan 

männens skyddande och skapande 

krafter lyfts fram. Bronssmederna 

utgjorde inget undantag. Foto: Joa-

kim Goldhahn utifrån förlaga vid 

Norrköpings Skolmuseum.
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formativa bilder som producerats under 1900-talet – skolplanscher 

(Wahlstedt 2005). 

De bronssmeder som uppträder i detta medium ger allt som 

oftast uttryck för en närmast genant androcentrism, där kvinnor, 

barn, ungdomar och äldre ges en mycket perifer och passiv gestalt-

ning. Ibland saknas de helt. Allt som oftast är det en exklusivt man-

lig bild av forntiden som framställs på dessa skolplanscher (fig. 4.3, 

4.4). Bilden av hällsmeden utgör inget undantag (fig. 4.5): kvinnor 

och barn hålls på behörigt avstånd medan männens konstnärsådror 

uppenbarligen var aktiva redan under bronsåldern. 

I den äldsta skolplanschen, framställd i Danmark 1907, ser vi 

hur kvinnor och barn tydligt sammankopplas med hem och härd 

(fig. 4.3). De står i husets dörröppning, försvarade av en hund med-

an en mindre skara krigare, alla män, håller stånd. Bronssmederna, 

till höger i bild, är båda män och fullt upptagna av sitt värv. Före-

målen som radas upp framför smederna har sitt ursprung i fyndet 

från Haag på Jylland, vilket Neergaard (1908) publicerade något 

år efter att denna skolplansch såg dagens ljus. Förhållandet mellan 

Figur 4.4. Svensk skolplansch med 

titeln ”Bronsåldern” gjord av Nils 

Asplund omkring 1940 under med-

verkan av Arthur Nordén. Kvinnor 

och barn intar en undanskymd 

position i bildens mörkare partier, 

medan ljuset faller på de centralt 

placerade männen i gravprocessio-

nen. Bronssmedens arbete framställs 

som ett ensamt men kreativt värv. 

Foto: Joakim Goldhahn utifrån för-

laga vid Norrköpings Skolmuseum.
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människornas ålder, kön och gender kan beskrivas på följande vis: 

kvinnor : barn : hus : hem : passiva : privata :: män : krigare : smeder 

: jordbrukare : vallpojkar : aktiva : publika. Det är helt enkelt en 

klassisk borgerlig diskurs som kommer till uttryck. 

Det är i stort sett samma budskap som formulerats på de skol-

planscher som producerades på 1930-talet i Sverige (fig. 4.4, 4.5). 

I Nils Asplunds ”Bronsåldern” från 1940, framställs bronssmedens 

värv som ett ensamt arbete som sker i enskildhet bortanför det 

publika ljuset i bildens centrum. Smeden är klädd i trasor medan 

den ljuse och välklädde hövdingen för fram ett hästekipage vars 

förebild hämtats från Bredarörs gravhällar på Kivik. Kvinnor och 

barn är placerade i periferin till de centralt placerade männen (fig. 

4.4). Det samma kan sägas vara fallet med den skolplansch av Ar-

vid Fougstedt som återger Bredarör på Kivik i samband med den 

pågående begravningsceremonin (fig. 4.5). Vi ser där en äldre auk-

Figur 4.5. Svensk skolplansch med 

titeln ”Bronsåldern” gjord av Arvid 

Fougstedt 1936. Bilden föreställer 

Bredarör på Kivik och illustrerar 

hur gravens hällbilder avspeglar den 

ritual som omgav uppförandet av 

detta gravminne. Kvinnor och barn 

intar en tillbakadragen position som 

passiva åskådare, medan hällsmeden 

målar i gravens hällbilder under 

överseende av en auktoritär man 

– troligen en hövding. Foto: Joakim 

Goldhahn utifrån förlaga vid Norr-

köpings Skolmuseum.
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Figur 4.6 (till höger) och 4.7 (ovan). 

Androcentrismen på bilderna av 

brons- och hällsmed uttrycks ofta 

genom en tankefigur som polariserar 

”den manlig gemenskapen” (efter 

Dreyer 1900) och ”den ensamme 

konstnären”, akvarell av H. Car-

pentier (efter Forssander 1938). 

toritär man – hövdingen själv månne? – och hur han med fast hand 

instruerar en något yngre spjuveraktig hällsmed om hur den senare 

skall färglägga (sic) de inhuggna hällbilderna i gravrummet. Kvin-

nor och barn hålls på behörigt avstånd eller framställs som passiva 

betraktare (fig. 4.5). 

Vänder vi blickarna mot 1900-talets facklitteratur är bilderna 

av brons- och hällsmeder förvånansvärt få. De bilder som återfinns 

följer troget skolplanschernas androcentriska mönster. Det går att 

urskilja två motpoler i denna androcentrism: antingen framställs 

smederna som aristokratiska manliga konstnärsgillen (fig. 4.6), eller 

så framställs de som ensamma men ack så strävsamma konstnärs-

själar som arbetar mol allena i det tysta (fig. 4.7). Bildernas makt är 

stor (Mandt 2001, 2002a). 

Det förekommer avvikelser från denna mönstergilla androcen-

trism. För bronssmedens vidkommande finner vi talrika bilder som 

är gjorda för att demonstrera hans teknologiska know-how, allt som 

oftast i form av pedagogiska bilder av cire-perdue-tekniken (fig. 4.8), 

medan bilden av smeden själv är mer sällsynta. För hällsmedens vid-

kommande är det vanligt att finna bilder av diverse kultiska upptåg, 
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Figur 4.8 (ovan). Hästen från 

Trundholm föds ur den ansiktslöse 

bronsmästarens gjutform. Teckning 

av Flemming Bau (efter Jensen 

2002).

Figur 4.9 (till vänster). Kultiska 

upptåg vid Hästholmen i västra 

Östergötland. Teckning av Mats 

Gilstring (efter Brovall 2003). 

vilka minner oss om Almgren d ä:s betydelsefulla syntes från 1927 

– ”Hällristningar och kultbruk” (fig. 4.9). 

Den påvisade androcentrismen är knappast något som förvå-

nar någon idag, men däremot kan det vara intressant att diskutera 

varför den fortfarande lever vidare inom det akademiska fältet. För-

utom det uppenbarliga faktum att bilderna speglar och formas av 

sin samtids ideal, tror jag att några av svaren på frågan går att finna 

i relationen mellan en forntida realitet och vår samtida arkeologiska 

praxis. Låt oss därför ta tillfället i akt att se närmare på hur bilden av 

brons- och hällsmed har gestaltats inom vetenskapens hägn.

Bronssmeden – ett arkeologiskt perspektiv

Medan det råder ett överflöd av studier av bronsföremål och häll-

bilder, råder det närmast en total avsaknad av studier inom skan-

dinavisk arkeologi som intresserar sig för vem eller vilka det var 

som utförde dessa alster. Bronsföremålens exotiska dragningskraft 

och fascinationen inför hällbildernas motiv är visserligen stor, men 

studier av de faktiska brons- och hällsmederna lyser med sin från-

varo. Skillnaden är markant jämfört med den mångfald av studier 
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som har intresserat sig för smeden och hans värv under järnåldern 

(senast Englund 2002; Rønne 2002; Hed Jakobsson 2003; Nør-

bach 2003; Stenvik 2003; Gansum 2004a; Haaland 2004; Barndon 

2005b, m fl), vilket delvis kan ha sin förklaring i frånvaron och 

närvaron av historiska källor. 

En annan förklaring till skillnaden är att så kallade smed-

gravar är betydligt vanligare under järnåldern (Wallander 1989; 

Barndon 2005a: 366-368), än under bronsåldern. Den enda grav 

som har påträffats i Skandinavien som entydigt har beskrivits som 

en smedgrav från bronsåldern är Galgehøj från Hesselager på Fyn 

i Danmark (Aner & Kersten No 2012). Graven är atypisk. Den 

påträffades 1877 under jordbruksarbete och grävdes ut året efter 

av Sehested (Randsborg 1986; Rønne 1989b). Gravhögen var ett 

tjugotal meter i diameter och över tre meter hög. Smedgraven, som 

är daterad till period III, utgjorde gravhögens centralgrav, men det 

påträffades även en rad kremationsgravar under Sehesteds utgräv-

ning vilka Randsborg menar vara samtida. Randsborg (1986: 186) 

beskriver graven på följande vis: 

The latter was made of a rectangular arrangement of cobb-

les rather larger than the size of a clenched fist; all four sides 

consisted of a single row of these. It was oriented east-west 

and a little over 2 m in length. A void 0,3-0,5 m in depth 

was seen above the grave, as well as a ”charcoal-like” layer, 

probably the remains of a wooden coffin. No burnt bone 

was found, so it must be assumed that the grave contained 

an unburnt corpse. 

I mitten av denna tämligen ovanliga centralgrav återfanns gravgå-

vorna (fig. 4.10), som bestod av två bronsföremål: en dolk med 

rombiskt fäste och ett bronsskaft till en kniv med genombrutet 

handtag samt ett antal till synes oansenliga stenredskap i skiffer och 

sandsten (som numera är förkomna). 

Stenredskapen som påträffades i Galgehøj har sannolikt an-

vänts vid bronsgjutning och bearbetning av färdiga bronsföremål, 

vilket styrks av att liknande fynd påträffats i bronsdepåer och vid 
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Figur 4.10 Gravgåvorna från 

Galgehøj i Hesselager på Fyn (efter 

Randsborg 1986). Ej i skala. 

bronsproduktionsplatser (Jaanusson & Wahlne 1975b; Jaanusson 

et al 1978; Draiby 1984; Randsborg 1986; Rønne 1989b; Lind-

holm 2003, m fl). Sehested beskriver föremålen på följande vis (ef-

ter Randsborg 1986: 187, en dansk inch är 2,6 centimeter): 

A) A flat stone, sandstone, shaped like a drill bit [...] 3 1/4 

inches long (Sehested 1878, pl. XXII, 12c).

B) A crescentically shaped flat piece of felspar; the straight 

side is sharpened by means of two narrow sloping surfaces, 

respectively 1/5 and 1/6 of an inch wide. The apparent 

grinding marks that could be seen on these surfaces run in 

an oblique direction. 4 inches long, 1 3/4 inch wide, 1/4 
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inch thick (ibid., 12d).

C) A similar tool of granite. 3 1/4 inches long. 

D) Five flat pieces, of which three are of sandstone and two 

of micaceous slate, of no uniform shape, but all like those 

above having one straight side which in their manufacture 

are similar in nature and use. 1 3/4 to 5 inches long (ibid., 

12e (2)). 

E) A tool of fine-grained sandstone, worked similarly to 

the foregoing. 4 1/4 inches long with a back 5/6 of an inch 

wide (ibid., 12f).

F) A thick tool of fine-grained sandstone with a surface 1 

1/8 inch wide. 3 7/8 inches long (ibid., 12g). 

Det är lätt att inse att liknande fynd lätt kan förbigås i det tysta vid 

arkeologiska utgrävningar. Stenföremålen är oansenliga och dessa 

tilldrar sig tyvärr ett betydligt mindre intresse vid utgrävningar av 

lämningar från bronsåldern än vid utgrävningar av stenåldersläm-

ningar. Då de flesta utgrävningar av bronsålderns monumentala 

gravhögar företogs på 1800-talet och början av 1900-talet (Jensen 

1998), är det lätt att föreställa sig att liknande fynd kan ha varit 

betydligt vanligare än vad den arkeologiska litteraturen ger uttryck 

för. Den postulerade avsaknaden av smedgravar från bronsåldern 

skulle därmed kunna förklaras genom en källkritisk granskning och 

analys. 

Det kan dock inte vara hela förklaringen till denna avsaknad. 

Ett tecken på det är att smedgravar är tämligen sällsynta även ur 

ett vidare nordeuropeiskt perspektiv (Jockenhövel 1982, 1986; 

Barber 2003: 122-129; Bertemes 2004a). Mest känd är nog den 

spektakulära graven från Leubingen i Thüringen i Tyskland, där 

smidesverktyg återfanns tillsammans med redskap för träbearbet-

ning (Bertemes 2004b; Sørensen 2004). 

 En annan anledning till de frånvarande smedgravarna under 

bronsåldern står sannolikt att finna i arkeologers svårigheter att 

identifiera rituella specialister generellt och bronssmeder speciellt. 

Preben Rønne (1989b: 111) har uttryckt det på följande vis: 
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Spørgsmålet er, om vi tolker vort materiale korrekt. Er det 

rigtigt, at smeden i gravfundene alene skal genkendes på 

digler, støbeforme, slibesten eller skifferplader? Sandsynlig-

vis er smedene repræsenteret i gravfundene, uden at vi har 

indset, hvordan de skal erkendes. 

Hur smederna skall kunna tänkas närvara i gravarna utan spår av 

redskap för bronsproduktion, går Rønne inte in på. Frågan han stäl-

ler är dock relevant: är avsaknaden av smedgravar i bronsåldern reell 

eller har vi fel utgångspunkter i våra försök att identifiera dem?

Utifrån den roll som bronsföremål tillskrivs i studier av brons-

ålderns materiella och immateriella världar (jfr Aner & Kersten 

1973-; Larsson 1986a; Vandkilde 1996; Kaul 1998, 2004a; Kristi-

ansen 1998a; Stensköld 2004; Thedéen 2004, m fl), är det lätt att 

inse att bronssmeden måste ha haft en nyckelposition i samhället. 

Detta gör avsaknaden av smedgravar än mer besynnerlig. En tolk-

ning som ofta har fått förklara detta mönster är att det enbart var 

överklassen som lät sig begravas i storhögar under äldre bronsålder 

(Moberg 1956). Personligen finner jag detta långsökt och alltför 

förenklat, inte minst då ett flertal analyser visat att dessa monument 

ger uttryck för ett varierat socialt klientel (Randsborg 1974; Welin-

der 1977; Stjernquist 1983; Håkansson 1985; Larsson 1986a; Lars-

son, L. 1993b; Jensen 1998, 2002; Thedéen 2004, m fl). 

Ett annat sätt att tolka detta mönster på är att smeden inte var 

ett yrke eller en soical kategori som urskiljt sig under nämnda tid, 

utan att detta värv utfördes inom andra typer av sociala formatio-

ner. Klavs Randsborg (1986: 188) är inne på detta i sin tolkning av 

Galgehøj där han menar att bronsålderns ”hövdingar” utgjorde en 

”smedkast”: 

We can thus scarcely speak of ”craftsmen” in Bronze Age 

society; rather, crafts were carried out by people whose 

status was primarily defined by their kinship in society 

(cf. Rowlands 1971). It is by no means inthinkable that 

for example the manufacture of fine metal goods was the 

prerogative of leading individuals; in other words, that the 
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”chief” and the ”smith” were one and the same person or 

belonged to the same social level. 

Randsborgs citat implicerar att vår kategorisering av världen inte 

ägde giltighet under bronsåldern, vilket naturligtvis bidrar till arke-

ologernas svårigheter att identifiera bronssmeder i det arkeologiska 

källmaterialet. 

Frågan om vem eller vilka som utförde smedens värv under 

bronsåldern har också diskuterats av Marie Louise Stig Sørensen i 

en tankeväckande artikel från 1996 med titeln ”Women as/and me-

talworkers”. Sørensen vänder sig här emot den skolplanschandro-

centrism som okritiskt och oreflekterat har utgått ifrån att smeden 

under bronsåldern var en man. Ett bra exempel är citatet av Rands-

borg här ovan, där bronssmed och hövding sammanförs i en och 

samma person utan några egentliga analyser som underbygger den 

föreslagna tolkningen. Bronsföremålen från Galgehøj är exempelvis 

lika ofta påträffade i kvinnligt attribuerade gravar som i manliga 

(Aner & Kersten 1973-; Thrane 1986). Med Sørensens (1996: 46) 

ord: ”the assumption of male association comes from outside the 

archaeological data rather than being generated by them”. 

Lika lättvindigt som det är att föreslå att det var män som var 

bronssmeder, lika lättvindigt borde det vara att föreslå att det var 

kvinnor. Ingen av dessa tolkningar möter något egentligt motstånd 

såtillvida att de inte konfronteras med och baseras på arkeologiska 

analyser. Den enda skillnaden är egentligen att den förra androcen-

triska tolkningen sker implicit och ”naturligt”, medan den senare 

sker mer explicit. 

En annan invändning som Sørensen anför till frågan om vilket 

kön som bronsålderns smeder hade, är att ett sådant oreflekterat 

”sunt förnuft” okritiskt bottnar i och återspeglar vår samtid och den 

könsmaktsordning vi dagligen konfronteras med. Det är på inga 

sätt självklart att vare sig ett biologiskt eller ett socialt definierat kön 

var avgörande för vem eller vilka det var som kunde utföra smedens 

värv under bronsåldern, och vilka som inte kunde det. Resultatet av 

detta blir då att vi (Sørensen 1996: 47):
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...will reproduce sexist views of labour organisation that 

may be both andro- and ethnocentric, and it will force us 

either to propose unsupportable conclusions or, alternati-

vely, to appear unable to reach an engendered understan-

ding of this important aspect of Bronze Age society. 

Trots att det går att invända mot den sista formuleringen, som på 

sätt och vis återför frågan om bronssmedens kön till dagordningen, 

vill jag understryka vikten av att inte okritiskt överföra vår samtids 

måttstock på det förflutna. 

En väg bort från den beskrivna androcentrismen, som också 

Sørensen (1996: 49-51) föreslår, är att fokusera de arkeologiska 

analyserna kring smeden som en social och ideologisk institution, 

snarare än som en enskild hantverkare med ett eller annat socialt de-

finierat kön: för personen definierar aldrig institutionen, institutio-

nen definierar personen. Istället för att fråga oss vilket kön smeden 

hade, en fråga som sällan har låtit sig besvaras på ett meningsfullt 

sätt inom arkeologin, borde vi undersöka i vilka sammanhang som 

dessa hantverksspecialister verkade i för att därigenom vinna en för-

djupad förståelse av bronsålderns smeder och deras värv. 

Hällsmeden – ett arkeologiskt perspektiv

Mönstret som jag har tecknat här ovan är påtagligt giltigt för de 

studier som har intresserat sig för hällbilder. Också de används 

oftare för att beforska andra aspekter av det förflutna, såsom bebyg-

gelsens struktur (Larsson 1986a; Bertilsson 1987; Wigren 1987), 

landskapskognition (Widholm 1998; Groseth 2000; Wriggles-

worth 2000; Ling 2005), människors livscykler och levnadsvärldar 

(Wahlgren 2002), begravningsritualer (Goldhahn 1999; Syvertsen 

2003; Linge 2004), diffusion av sociala och ideologiska idévärldar 

(Kristiansen & Larsson 2005), samt samhällets eskatologi och 

kosmologi (Kaul 1998, 2004a; Goldhahn 1999, 2000), än till att 

synliggöra vem eller vilka det var som visste att framställa och bruka 

detta bildmedium. När frågan om vem hällsmeden var väl yppas, 
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sker det ofta intuitivt eller genom analogier till andra kontexter. 

Både i tid och rum. 

Ett exempel på det senare finner vi i Flemming Kauls inflytel-

serika arbete ”Ships on bronzes” från 1998 där de rituella ledarna 

under bronsåldern beskrivs i allmänna ordalag som ”sorcerers and 

priests” (Kaul 1998: 16-20, även Berntsson 2005: 181-193). Dessa 

”magikers” och ”prästers” relation till brons- och hällbildsmediet 

kommenteras och beforskas dock inte vidare av Kaul. 

Frågan om vem hällsmeden var är inte ny. Hos de äldre forskar-

generationerna finner vi talrika hänvisningar till manliga ”specialis-

ter” och ”ristningsmästare” (Nordén 1925: 143-145; Marstrander 

1963: 75; Almgren 1987). Detta tänk bottnade i ett konsthistoriskt 

gestaltseende, vars mål var att identifiera individen bakom konstver-

ket (fig. 4.11). Detta gestaltseende har också fått förespråkare under 

senare tid, förespråkare som explicit har försökt identifiera vem eller 

vilka som gömmer sig bakom den ansiktslöse hällsmeden. 

En av dem som tyckt sig kunna identifiera enskilda ”ristare” 

är hällbildsspecialisten Lasse Bengtsson. Utgångspunkten är ut-

bredningen av vissa ovanliga och specifika motiv i Askum socken i 

Bohuslän: fyrhjuliga vagnar, hästhovar och människomotiv i ado-

Figur 4.11. Den ensamme konstnä-

ren är en populär tankefigur inom 

hällbildsforskningen som har häm-

tat näring genom jämförelser med 

konsthistoriens genier. Här vackert 

illustrerat med en hällsmed från 

norr (efter Gjessing 1945). 
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rantställning (Bengtsson 2002b, 2004a: 85-102). För att urskilja 

de enskilda ristarna har Bengtsson jämfört de enskilda motivens 

form med deras huggningsdjup: en analys som bygger på manuella 

mätningar med skjutmått och kalkeringar utförda på byggplast. De 

likheter som dokumenterats på detta vis, tolkar Bengtsson som att 

”hällristningarna generellt framställdes av särskilda personer, spe-

cialister, i bronsålderssamhället, personer med de esoteriska kun-

skaper som krävdes för den rituella bildframställningen” (Bengtsson 

2004a: 99), vilket närmast kan betraktas som en tautologi. 

Genom analogier till historiska källor, här Caesars ”Kriget i 

Gallien” och norröna sagor, identifieras och specificeras sedan dessa 

specialister ytterligare av Bengtsson (2004a: 100) som ”trollkunniga 

män som hade insikt i den magi som under senare perioder förknip-

pades med runorna”. Bengtsson (2004a: 101):

Jag föredrar att se ristaren som en sorts druid, eller kan-

ske främst som en individ som besatt speciella kunskaper 

kanske främst av genealogisk karaktär. Hans, eller kanske 

hennes, uppgift var att bekräfta hjältesagorna och myterna, 

att bekräfta elitens status och maktanspråk och föra berät-

telserna vidare i mytologins form.

Det föreligger visserligen slående likheter mellan de motiv som 

Bengtsson baserar sin tolkning på, men likheternas orsakssamman-

hang är på intet vis klarlagda genom de analyser som åberopas. För 

att stärka sin tolkning gör Bengtsson en jämförelse med de under-

sökningar som Laila Kitzler Åhfeldt (2002) utfört på runstenar i 

Mälardalen. Jämförelsen haltar dock betänkligt, eftersom de senare 

är utförda med järnmejsel medan de förra sannolikt har knackats in 

med knackstenar (Fredsjö 1969: 48-50; Johansen 1979; Strömberg 

1982: 81-84; Hernæs 1992; Victor 2002: 170; Stoltze 2005, m fl). 

Bengtssons analyser bygger på manuella kalkeringar på byggplast 

och mätresultaten är utförda med hjälp av enkla skjutmått, medan 

Kitzler Åhfeldt bygger sina tolkningar på laserdokumentation i hög 

upplösning samt vetenskapliga analyser och analogier till mejselspår 

på runstenar som gjorts på traditionell väg av nutida runristare (se 
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även Nielsen et al 2005 för ett annat exempel – Gundestrupkitteln). 

En liknande invändning kan resas gentemot Bengtsson då han 

identifierar ”ristaren” (sic) med ”trollkunniga män, druider, eller de 

män, eller kanske kvinnor”, som besatt de speciella kunskaper som 

han tillskriver hällsmeden, eftersom dessa tolkningar inte bottnar i 

någon arkeologisk analys. Det saknas en arkeologisk koppling till de 

människor som identifierats som hällsmeder. 

En annan forskare som har inspirerats av detta gestaltseende är 

professor Kristian Kristiansen (2002a). Liksom Bengtsson menar 

han att uppenbart likartade motiv sannolikt har framställts av en 

och samma ”kunstner”. Medan Bengtsson arbetar med hällbilder 

från ett väl avgränsat rum, Askum socken, inkluderar Kristiansen 

(2002a: 68) hela Skandinavien och Europa i sin analys: 

Tesen er således at det ved et nærmere studium bør være 

muligt at identificere besøgende høvdinge fra fjerne bygder 

som ristede deres signatur i klippens gæstebog i deres egen 

lokale stil, eller efterlignede det de havde set i det frem-

mede når de kom hjem. Kan man identificere stilens oprin-

delse, har man kortlagt rejsens længde. Det mest berømte, 

og vanskelige eksempel, er naturligvis Kivik.

Kristiansen utgår här ifrån regionala stilar av hällskepp (Sør-Re-

mie 1989; Mandt 1991, m fl) och tolkar närvaron av dem utanför 

deras egentliga utbredningsområde som besökande ”høvdingers 

signatur”. Så skall en hövding från Torsbo i Bohuslän ha ristat ett 

hällskepp som återfanns i en hövdings grav vid Truehøjgård på Jyl-

land, eller vise versa (Kristiansen 2002a: 68). På samma vis hålls 

den vitt bereste hövdingen från Bredarör på Kivik skyldig för de 

motiv som prydde hans egenhändigt kreerade vilorum (Kristiansen 

2002a: 71-78, även Larsson, L. 1993a; Randsborg 1993; Kristian-

sen 2004a, 2004b, 2005b; Kristiansen & Larsson 2005). 

Just de senare hällbilderna skall ha utförts med inspiration från 

hövdingens långvariga besök i främmande länder i syd. Kristiansen 

igen (2002a: 74):
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Den nordiske høvding der som en Odysseus havde gjort 

hele rejsen til Middelhavet, set og forstået det nye og an-

derledes, var allerede en legende når han vendte hjem, spe-

cielt hvis han medbragte aldrig tidligere sete vidundere som 

stridsvogn, nye kundskaber om støbning, vogn- og skibs-

bygningskunst, måske vognbyggeren selv, samt fortællinger 

om fremmede byer og guder, som han ovenikøbet kunne 

tegne eller riste. En sådan mand var Kivikhøvdingen.

Det är utan tvekan så att Kristiansens teser öppnar upp spännande 

perspektiv, men återigen saknas det explicita arkeologiska analyser 

som förbinder ”kunstneren” med ”høvdingen”. Varken i Truehøj-

gård (Glob 1969: 49) eller Bredarör på Kivik (Goldhahn 2005c), 

går det att knyta hällbilderna ifråga till någon enskild individ som 

låter sig identifieras som en resande hövding. Ännu svårare är det att 

argumentera för en direkt relation mellan hällbilderna och de grav-

lagda individerna i dessa kontexter – döda människor bygger inga 

monument (Oestigaard & Goldhahn 2006; Goldhahn 2006b).

En invändning av annan art är den närmast ensidiga samman-

kopplingen mellan hällbilder och män i maktpositioner. Senast 

gjordes detta av professor emeritus John Coles (2005: 121) som 

menar att det var samhällets äldre som ansvarade för hällbildernas 

tillkomst: 

In the communities of Bohuslän and Østfold, it is likely 

that the histories and systems of belief were held by one or 

more elders, or griots; these people, through their age, ex-

perience and personal qualities had assumed or accepted a 

dominant role in society. He or she would be the source of 

opinion, the keeper of oral traditions, the guardian of an-

cestry, and the consultant and interpreter of the collective 

thoughts and dreams of the people; status and influence 

were derived from a knowledge and expression of ancestral 

patterns embedded as concepts within memories, and ex-

pressed and interpreted by the griots.
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Den uppmärksamma läsaren observerade säkerligen att specialisten 

identifierar hällsmeden som specialist, professorn som hövding, och 

professor emeritus som de allvetande äldre, vilket är en tämligen 

explicit projektion från nutid till dåtid – specialist : specialist :: pro-

fessor : hövding :: professor emeritus : griots. 

Liksom tidigare saknas det en påvisbar arkeologisk koppling 

och analys som kan styrka de föreslagna tolkningarna (?). Vi bör 

också fråga oss om det bara var män som gjorde hällbilder? Och 

kanske ännu mer intressant, om denna androcentrism enbart är en 

angelägenhet för dagens kvinnor? Den senare frågan rättfärdigas av 

det faktum att ingen av de citerade forskarna verkar ha tagit intryck 

av den kritik som riktats mot en alltför ensidig och skev förhistoria 

som enbart befolkas av män, skriven av män, för män (jfr Mandt 

1986, 1987, 1995, 2001, 2002a; Engelstad 2001; Wahlgren 2002; 

Thedéen 2004, m fl). 

Kritiken av androcentrismen inom hällbildsforskningen är inte 

homogen, utan den har varierat över tid och i rum. Initialt gällde 

det att försöka att synliggöra kvinnor och kvinnliga symboler i häll-

bildsmaterialet (t ex Mandt 1986, 1987), medan senare års studier 

mer har försökt lyfta fram bekönade kroppsideologier (Hedengran 

1993; Yates 1993; Engelstad 2001; Fredell 2003; Karlsson 2005; 

Skogstrand 2005, 2006, m fl), samt hur hällbildsmediet var sam-

manvävt med människors livscykler och levnadsvärldar (Wahlgren 

2002; Thedéen 2004, m fl). 

De senare studierna är viktiga, eftersom de inte på förhand 

låser hällbildsmediet till en viss kategori människor utan centrerar 

de teoretiska utgångspunkterna till frågan om hur skilda grupper 

av människor var relaterade till detta medium. Målet synes därmed 

vara att: ”synliggöra samspel mellan människor/grupper” (Wahl-

gren 2002: 128), istället för att låsa tolkningen till en enskild ka-

tegori av manliga individer. Hällbilderna betraktas då som resultat 

av ”passageriter, som liminala trösklar vilka man måste beträda och 

passera, för att kunna slussas vidare på den individuella levnadsba-

nan och slutligen in i döden” (Wahlgren 2002: 214). 

Fördelen med detta perspektiv är att det öppnar upp analysen 

av hällbildsmediet till att omfatta betydligt fler aktörer än en viss 
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specifik grupp av människor. Ett första steg för en sådan analys är 

att betrakta hällbildsmediet som ett forntida kunskapsteoretiskt fält 

som skilda socialt och ideologiskt definierade segment av samhället 

var relaterade till (Goldhahn 2004).

Synops

Bristen på arkeologiska studier som på allvar beforskar frågan om 

vem eller vilka det var som verkade som brons- och hällsmeder är 

tämligen likartade, åtminstone ur ett strukturellt perspektiv. Det är 

betydligt lättare att ge exempel på studier som ägnar sig åt frågan 

om vad bronsföremålen symboliserar och vad hällbilderna egentli-

gen betyder, än studier som försöker utröna vem eller vilka det var 

som gjorde och brukade dessa alster. Mina egna försök att beforska 

nämnda källmaterial utgör på intet sätt något undantag (Goldhahn 

1999, 2000, 2005a, jfr Goldhahn 2004, 2006b). 

Personligen anser jag att detta är ett generellt arkeologiskt pro-

blem, som inte enbart berör forskningen om brons- och hällsmed. 

En analogi till detta vore att försöka studera det medeltida präs-

terskapet, det vill säga rituella specialister, och deras görande och 

låtande enbart utifrån arkeologiska lämningar. På vilket sätt avspeg-

lar sig denna sociala och religiösa institution genom arkeologiska 

lämningar? Hur kan vi studera prästerna genom medeltida gravfält 

samt deras form och innehåll eller genom kyrkobyggnadens arki-

tektur och struktur? Hur uttrycks närvaron av en rituell specialist i 

människors vardag under denna tid? 

Avsaknaden av smedgravar från bronsåldern är förbryllande. 

Här har vi en hel epok av förhistorien som är uppkallad efter brons-

smedens hantverk, medan arkeologiska studier av bronssmeden 

själv lyser med sin frånvaro. Denna bild står i bjärt kontrast till den 

stora vikt som har lagts vid bronsföremål i studier av samhällets so-

ciala hierarki. Skillnaden mot järnålderns smedgravar är förunder-

lig. Detsamma kan sägas om den lika frånvarande hällsmeden. 

I motsats till Randsborg (1986) och Rønne (1989b) menar jag 

att avsaknaden av bronsålderns brons- och hällsmeder i det arkeo-
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logiska källmaterialet är reell och empiriskt grundad. Alternativet 

till detta skulle vara att brons- och hällsmeder inte går att studera 

genom tillgängliga arkeologiska metoder, men detta anser jag av 

flera anledningar vara fel. Det är dock värt att understryka att alla 

tolkningar av bronsålderns smeder bör underbyggas med explicita 

analyser och argumentationer som baserar sig på arkeologiska käll-

material. Jag är därmed enig med Gunnar Ekholm (1916: 277) att 

”här föreligger ett i främsta rummet arkeologiskt problem”.

För att sätta dessa arkeologiska perspektiv i ett annat ljus, skall 

vi nu vända våra blickar till några antropologiska studier, för att där 

söka inspiration i vårt sökande efter bronsålderns förlupna brons- 

och hällsmeder. 

Bronssmeden – ett antropologiskt perspektiv

Det är närmast ironiskt att den påtalade androcentrismen i studiet 

av bronsålderns smeder, som har diskuterats ovan, finner ett stort 

och entydigt empiriskt stöd i historiska källor och antropologiska 

studier av så kallade lågteknologiska samhällen. Här är smeden och 

hans hantverk i mångt och mycket ett mansdominerat fält, en sym-

bolisk och rituell värld befolkad av män, för män. Det gäller såväl 

de smeder som arbetar med järn, som de som arbetar med brons 

och koppar (Eliade 1962; Helms 1993). Därmed inte sagt att den 

kunskap som förvaltades och förmedlades av smeden som social och 

rituell institution inte involverade andra delar av dessa samhällen. 

Smeden kan bäst beskrivas som en rituell specialist, en transforma-

tör, som en medlare mellan materiella och immateriella världar. 

Genom norröna källor, vet vi att smeden ofta tillskrevs över-

naturliga krafter. Vanligtvis intog han en aktiv roll i olika skapel-

semyter och de föremål som smeden skapade laddades ofta med 

symbolisk och kosmologisk innebörd (Magnus 2005a, 2005b). Det 

är till exempel talande att Asgårds skapelse förbands med smedens 

ässja inom den norröna mytologin, såsom det kommer till uttryck 

i Voluspå (Steinsland & Meulengracht Sørensen 1999) och Snor-

res Edda (Sturlasson 1958). Smedens roll i samhällets rituella sfär 
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verkar därtill ha varit betydande under järnåldern (Gansum 2004a, 

2004b: 235-245).

I de antropologiska studier rörande smeder som jag har tagit del 

av, intar denne ofta en tvetydig position (Eliade 1962; Rowlands 

1971; Herbert 1984, 1993; Helms 1993; Haaland et al 2002; 

Haaland 2004; Barndon 2005a, 2005b; Blakely 2006, m fl). De 

resande smeder, handelsmän och profana hantverkare som ofta 

omtalades i traditionell arkeologisk bronsålderslitteratur (Thrane 

1975b: 186-206, senast Harding 2000; Earle 2002), lyser till synes 

med sin frånvaro i antropologiska studier (Rowlands 1971: 214). 

Smedens sociala position varierar betydligt (Blakely 2006). Inom 

vissa samhällen var smeden fruktad (Brown 1995), i andra privi-

legierad (Radimilahy 1993), ibland var denne utstött och föraktad 

(Muhammed 1993). I vissa samhällen intog smeden en hög social 

position (Reid & MacLean 1995), i andra sammanhang tillhörde 

smeden samhällets lägsta kaster (Anfinset 2000). 

Oavsett smedens sociala status och position, så finns det en 

viktig strukturell likhet mellan de sammanhang där metallsmeder 

verkat och det är att denne intog en central roll i samhällets rituella, 

mytologiska och kosmologiska sfärer (Eliade 1962; Helms 1993). 

Herbert (1984: 23) sammanfattar detta på följande vis i sin studie 

av kopparsmeder i Afrika: 

Smiths have traditionally been viewed as a people set apart 

from the rest of mankind by the nature of their work and 

the common practice of endogamy, or at least marriage 

within prescribed groups [...] True, the smith occupies a 

clearly inferior position among some peoples [...] Often, 

too, the smiths are ethnically different or at least regarded 

as ”others” [...] In the agricultural or mixed-farming socie-

ties that predominate south of the desert, this inferiority is 

decidedly rare. On the contrary the smith plays a central 

and powerful role in both the natural and supernatural 

spheres. In fact, the distinction itself is false, since the roles 

are intimately connected and since such dualism is alien 

to African thought. The smith functions as priest, artist, 
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shaman, magician, initiator precisely because his work de-

mands not merely manual skills but esoteric knowledge to 

manipulate the dangerous forces at play in the extraction of 

ores and in their transformation into finished objects. 

Metallurgins teknologiska know-how var vanligen förklädd i my-

tologiska och kosmologiska termer. För smederna i västra Mexico, 

till exempel, var kopparmalmens färg och ljud avgörande och 

båda dessa egenskaper hade en kosmologisk innebörd. Samtidigt 

var dessa egenskaper avgörande för det vi i västerlandet skulle be-

skriva som malmens teknologiska egenskaper: ”Ancient metallurgy 

emphasised certain physical proporties, sound and colour, which 

expressed fundamental religious beliefs, and [...] those beliefs were 

embedded in, and perpetuated through the technology and its pro-

ducts” (Hosler 1995: 113). 

Av detta kan vi lära att metallurgi, mytologi och teknologi är 

västerländska begrepp som sällan äger relevans utanför denna kul-

tursfär. I dessa traditionella icke-industriella samhällen var tekno-

logi och ideologi två oskiljaktliga aspekter, teknologiskt know-how 

gick inte att skilja från samhällets mytologi och kosmologi.

Martyn Barber (2003: 133) sammanfattar detta väl i sina in-

tryck av smedernas värv i Afrika:

The manner in which metalworking was undertaken – the 

actions performed, the sequence of events, the materials 

used, the inclusion and exclusion of certain individuals – 

refers throughout to ideas about the cosmologies, or wider 

systems of belief shared by members of a particular social 

group, that helped to provide organising frameworks with-

in which all social practices and relationships, including 

metalworking, could occur. At the same time, of course, 

adherence to particular ways of doing things also reaffirms 

those beliefs, including the sort of age and gender distinc-

tions referred to earlier. In all stages of the metalworking 

process – mining, smelting, casting and so on – all asso-

ciated activities would contribute to a successful outcome, 
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not just those that we today might list beneath the heading 

”technology”. This includes the performance of rituals; 

the burial of ”medicines” or other substances beneath the 

furnace; the observance of taboos and other restrictions, 

usually based on age and gender, which determined who 

could participate in the various stages of the process; even 

the timing and location of the smelting or casting opera-

tion. Adherence to such strictures, as well as contributing 

to a successful outcome, would help to reinforce the under-

lying beliefs as social norms. 

Då smedernas värv, allt som oftast, var relaterade till samhällets 

sociala och ideologiska sfärer, var den kunskap som smeden besatt 

en restriktiv esoterisk kunskap. Själva metallproduktionen relatera-

des till sociala och rituella tabun, och oinitierade personer hölls på 

behörigt avstånd. Det gällde särskilt kvinnor och barn. Den tekno-

logiska kunskapen sammansmältes med kosmologiska och sexuella 

metaforer. Ässjan beskrevs som en förklädd kvinna – smedens brud 

– och i kunskapen om denna teknologiska process förmedlades ri-

tuella tabun rörande dessa fenomen (Herbert 1993; Schmidt 1997; 

Englund 1999; Haaland et al 2002; Barndon 2005b, Blakely 2006, 

m fl). Att ta del av smedens kunskap, blev synonymt med att ta del 

av samhällets syn på sexualitet, födelse och död, samt hur dessa as-

pekter var förbundna med samhällets mytologi och kosmologi. 

Jean Brown (1995) har beskrivit denna initieringsprocess bland 

metallbrukande samhällen i Kenya (här citerad efter Apel 2001: 

114-117). Här vandrade den esoteriska kunskap som var knuten 

till smedens värv i arv, oftast från en far till dennes äldste son. An-

nan esoterisk kunskap som var förbunden med andra hantverk, i 

detta fall framställan av keramik, var på ett liknande sätt förankrad 

i en kvinnlig sfär där kunskapen gick i arv från mor till dotter (t ex 

Hodder 1982b). För att bevara den esoteriska kunskapen var det 

inte ovanligt att smeden och keramikern ingick giftermål och att 

smeden utverkade förbannelser över sina egna barn (Apel 2001: 

114-115). Att sprida smedens esoteriska kunskap till oinitierade 

betraktades som otillbörligt. Ofta var det förbundet med dödsfara. 
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Att ta del av smedens esoteriska kunskap betraktades som en 

farlig och utdragen process. I just det här fallet startade denna ini-

tiering när den unge pojken slutade att sova med sin mor, vilket ofta 

skedde i sju till åtta års ålder. Novisen fick då tillåtelse att närvara i 

smedjan och ta del av smedens arbete. Den egentliga förmedlingen 

av smedens esoteriska kunskap startade dock först när novisen kom-

mit i målbrottet, vilket ofta sker i de tidiga tonåren. 

Att bli en fullt initierad smed tog lång tid, mellan åtta till tio 

år, och var förbundet med ett antal ceremonier och ritualer som 

markerade början och slut på specifika inlärningsprocesser. Själva 

initieringen var därmed förbunden med övergångsritualer, i detta 

fall var de tre till antalet (Apel 2001: 117). Samtliga faser var sam-

manbundna med rigorösa tabuföreställningar som novisen fick ta 

del av pö om pö.

Första fasen var förbunden med kunskapen om eldens väsen. 

Novisen lärde sig då hur elden beter sig, hur elden skall anläggas 

och hur man tillför tillräckligt med syre för att uppnå den önskvär-

da temperatur som det specifika hantverket krävde. Under denna 

fas fick novisen också insikter i hur man framställde kol, hur man 

fann lämpliga råmaterial, hur ugnen skulle konstrueras och behand-

las, samt hur själva smältningsprocessen gick till; 

Andra fasen inbegrep den praktiska kunskap som var knuten 

till själva metallsmidet och skapandet av föremål. Övergången till 

denna fas symboliserades genom en gåva i form av ett städ från den 

initierade smeden till hans novis. Den senare fick nu lära sig hur 

man tillverkade en del av de verktyg som behövdes för smedens 

värv samt hur metallen beter sig i smidesprocessen. Novisen fick nu 

börja framställa enklare föremål;

Den tredje, och sista, fasen var den mest hemlighetsfulla. No-

visen fick nu ta del av smedens mest esoteriska kunskaper, vilket 

bland annat involverade insikter i samhällets mytologi och kosmo-

logi. I detta fall innebar det tillgång till kunskaper om hur vissa 

speciella verktyg framställdes. När novisen ansågs fullärd avlades 

ett prov, varefter han initierades genom en ceremoni som leddes av 

andra initierade smeder. Denna övergångsritual avslutades symbo-

liskt genom att novisen erhöll sina egna smedverktyg och genom att 

Figur 4.12. Trots de uppenbara 

riskerna med formella analogier 

(Hodder 1982b; Orme 1982; Wy-

lie 1989), så är det frestande att 

föreslå att en liknande situation rått 

i Skandinavien under bronsåldern. 

Smedens alster är laddade med kos-

mologiska symboler (se fig 3.2, 3.5, 

3.6, 3.7, 3.9 och kap 3). Hur detta 

avspeglade sig i själva processen att 

skapa bronsföremål är inte diskute-

rat inom den arkeologiska litteratu-

ren. Ett fynd av stor betydelse i detta 

sammanhang är det munstycke till 

en blåsbälg som påträffades vid 

Ørslev Skovgård i Balslev sogn på 

Fyn (Thrane 1993). 



104 : Brons- och hällsmed – ett kunskapsteoretiskt perspektiv : 105

ett offer förrättades av den äldste smeden i det initierade sällskapet. 

Under denna ceremoni förmedlades de mest esoteriska kunska-

perna, vilket bland annat inkluderade hur smeden kunde kasta för-

bannelser över folk och hur handel och vandel borde utövas. Med 

denna övergångsritual förpassades novisen in i vuxenvärlden och 

därefter var det fritt att gifta sig och skaffa barn. 

Efter dessa inlärningsprocesser fanns det ingen återvändo. Att 

avslöja den esoteriska kunskap som den nya smeden erhållit var för-

enat med fara för liv och lem (Apel 2001: 117-118). 

Av denna hastiga genomgång går det att dra ett antal lärdomar 

inför de kommande analyserna rörande relationen mellan brons- 

och hällsmed. Smedens värv var – allt som oftast – knutet till en 

manlig rituell sfär. Teknologi och ideologi var sammansmälta och 

integrerade aspekter vilka avspeglade samhällets mytologi och kos-

mologi (fig. 4.12). Det gällde inte minst olika former av råvaror, 

vilka ofta omgärdades av trosföreställningar och tabun (se Boivin 

2004). Inte så sällan ansågs de som farliga och det var därmed 

smedens uppgift att genom sin esoteriska kunskap, i form av ce-

remonier och ritualer, se till att dessa immateriella krafter tyglades 

(Eliade 1962; Helms 1993; Barber 2003: 134). Smedens esoteriska 

insikter var nära förbunda med samhällets mytologi och kosmologi 

vilka givetvis delades av andra sociala grupper i samhället. Den so-

ciala och rituella institution som smederna verkade inom kan där-

med betraktas som ett kunskapsteoretiskt ramverk ur vilket samhäl-

lets medborgare erhöll kunskaper som inbegrep samhällets syn på 

materiella såväl som immateriella angelägenheter. Smeden var en 

transformatör, en medlare mellan olika världar, en kosmolog. 

Hällsmeden – ett antropologiskt perspektiv

Till skillnad mot bronssmeden är det tämligen svårt att finna upp-

gifter om vem eller vilka det var som visste att framställa och bruka 

hällbilder genom historiska källor och antropologiska studier. En-

ligt min mening är detta ett direkt resultat av att kunskapen som 

omgärdade dessa praktiker var esoterisk och ingick i skapandet och 

Figur 4.12 (forts.). Blåsbälgens 

munstycke är utan tvekan format 

som ett hästhuvud, som med tanke 

på hästens mytologiska roll under 

bronsåldern lär ha haft kosmolo-

giska konnotationer (Kaul 1998, 

2004a; Goldhahn 1999, 2005a; 

Wahlgren 2002, m fl, se även fig. 

10.1, Thrane 2006). Om brons-

ålderns ugnar har varit försedda 

med någon form av ornamentik 

som hade en liknande innebörd vet 

vi inte, eftersom de allt som oftast är 

alltför fragmentariska då de påträf-

fas (munstycket är återgiven efter 

Jensen 2002 och rekonstruktionsför-

slaget efter Thrane 1993; a – blås-

bälg, b – blästerskydd, c – degel). 
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upprätthållandet av specifika maktrelationer (Goldhahn 2004). De 

uppgifter som återfinns tyder på att skapandet av hällbilder främst 

verkar ha skett inom en explicit manlig sfär. Det gäller exempelvis 

Australien (Munn 1973; Morphy 1991, 1998, 1999; Layton 1992, 

Mowaljarlai & Malnic 1993; Elkin 1994; Keen 1994; Mulvaney 

1996; Taylor 1996; Flood 1997; Doring 2000; Goldhahn 2004), 

södra delarna av Afrika (Lewis-Williams 1981, 2002a; Lewis-Wil-

liams & Pearce 2004; Blundell 2005; Deacon & Foster 2005), 

Nordamerika (Hultkrantz 1955, 1981, 1986, 1987; Vastokas & 

Vastokas 1973; Whitley 2000; Sundstrom 2004), Melanesien (Bal-

lard et al 2003) och Polynesien (Lee 1992; Lee & Stasack 2000). 

Det förekommer givetvis undantag till alla regler och när dessa 

kan beläggas är det allt som oftast i samband med initiationsritualer 

till vuxenvärlden. Dessa ceremonier leddes dock ofta av manliga 

rituella specialister och utfördes på platser med skålgropar och/eller 

enklare abstrakta motiv (Lee 1992; Lee & Stasack 2000; Whitley 

2000: 86; Sundstrom 2004), eller i sammanhang där hällbildstradi-

tionen har stått under stor påverkan av västerlandets framfart (t ex 

York et al 1993; Grundberg 2000). Som vi skall erfara i det följande 

så innebär inte detta att hällbildsmediet enbart var en manlig ange-

lägenhet.

Hos Algonkians i Nordamerika var kunskapen om samhällets 

mytologi och kosmologi nära knuten till en sammansluten grupp 

initierade rituella specialister, kända under namnet ”Midewiwin” 

(Hoffman 1891). Dessa specialisters främsta syfte var att hela sjuka. 

Därtill ansvarade de för att bevara och vidareföra samhällets munt-

liga traditioner, vilka memorerades och materialiserades i form av 

barkmålningar (Vastokas & Vastokas 1973: 37). Midewiwins var 

organiserad i fyra (ibland åtta) nivåer av initierade män, som rang-

ordnades efter grader av insikt och kunskap. De lägre nivåerna (två 

eller fyra) associerades med jordbundna element, de senare med 

celesta. 

Det var enbart män som hade tillträde till dessa sammanslut-

ningar och att tillgodogöra sig den esoteriska kunskap som detta 

förbund besatt, var en lång och mödosam process förknippad med 

utdragna ceremonier och ritualer. De som initierades fick utstå 
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hårda prövningar, vilka bland annat innebar övningar i att bemästra 

fysisk smärta (Hoffman 1891). 

En intressant iakttagelse i detta sammanhang är att de symboler 

som användes av de rituella specialisterna för att uttrycka de mest 

esoteriska insikterna var abstrakta, medan de symboler som vände 

sig till noviser och utomstående var mer konkret avbildande till sin 

karaktär (Vastokas & Vastokas 1973: 45). Detta är ett mönster 

som vi även möter på olika håll i Australien (Munn 1973; Morphy 

1991; Layton 1992; Keen 1994; Taylor 1996, m fl). 

Även i de västra delarna av Nordamerika var hällbildsmediet 

nära förbundet med rituella specialister av manligt kön, vilka bland 

annat framställde hällbilder efter att ernått visioner i alternativa 

medvetandetillstånd (Hultkrantz 1955, 1981, 1986, 1987; Whitley 

1998, 2000; Sundstrom 2004, m fl). Hultkrantz (1986: 54): 

Supplicants desiring their powers prayed and fasted several 

nights below the drawings, until they were blessed by a 

vision of some animal-featured guardian spirit, correspon-

ding to some drawing, which bestowed its powers on the 

client. Animal-shaped figures dominate the rock-panels, 

and the guardian spirit thus manifested itself in zoomor-

phic shape.

I slutet av 1940-talet när Åke Hultkrantz utförde sina fältstudier hos 

Wind River Shoshoni, hände det att nygjorda hällbilder påträffades, 

främst om våren och sommaren då visionsupplevelser söktes vid 

hällbildsplatserna. Trots det var det få personer som kunde tala om 

vem som hade utfört dem. Ofta förklarade man att personen ifråga 

var död eller att hällbilden ifråga hade gjorts av olika andeväsenden 

(Hultkrantz 1986: 54, 1987: 49). Båda dessa förklaringar gav ut-

tryck för en och samma sak, att den som hade skapat bilderna ifråga 

hade gjort dem efter möten med eller under inflytelse av specifika 

skyddsandar i alternativa medvetandetillstånd (se Whitley 1994a, 

1994b, 1998, 2000; Whitley et al 1999 för andra exempel). 

Det tycks inte ha funnits något uttalat förbud som begrän-

sade uppsökandet av dessa skyddsandar hos Wind River Shoshoni: 
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”Män i alla åldrar, unga pojkar, prövade krigare, sökte kraft och 

lycka i visionerna” (Hultkrantz 1955: 68). Även kvinnor ingick i 

den kunskapstörstande skaran, men detta kunde enbart ske efter att 

kvinnan slutat menstruera (Hultkrantz 1987: 57), vilket kan tolkas 

som att postmenopausala kvinnor utgjorde ett specifikt gender. 

De andeväsenden som eftersöktes ansågs härbärgera vid ensliga 

platser i landskapet där hällbilder hade huggits in. Faktum är att 

det ansågs att dessa andeväsenden gjorde hällbilderna ifråga (Hult-

krantz 1987: 49, 53-54). För att få kontakt med skyddsandarna 

var personen tvungen att följa vissa föreskrifter, vilket bland annat 

innebar reningsceremonier (Hultkrantz 1981, 1987: 52-53). Som 

vi redan har påpekat ovan, erhölls de egentliga kontakterna med 

skyddsandarna i alternativa medvetandetillstånd, vilka uppnåddes 

genom fasta och som ett resultat av fysisk utmattning. 

Av vikt för denna diskussion är att andeväsendena själva ansågs 

knacka in hällbilderna: ”one can hear the spirits chiselling their pic-

tures if one comes near these places in the winter-time” (Hultkrantz 

1986: 54). Enligt Hultkrantzs informanter gjorde varje andeväsen-

de sina egna hällbilder, vilket kan tolkas som att motiven höggs in 

efter visionsupplevelser i alternativa medvetandetillstånd (Whitley 

1994a, 1994b, 1998, 2000). 

Hos Wind River Shoshoni var det den enskilda individens 

förmåga eller oförmåga att inträda i förbund med andeväsendena 

som avgjorde om personen ifråga kunde erhålla och befästa den 

kunskap som givits av de immateriella makterna. Kontakterna med 

andarna var förvisso öppen för alla, men det var endast en minoritet 

av männen som kunde bibehålla och förvalta den erhållna kunska-

pen och bli en ”egentlig medicinman” (Hultkrantz 1987: 56-58). 

Det var ett riskfyllt sökande, för om man inte hörsammade de en-

skilda andeväsendenas regler och förmaningar, kunde man förlora 

de erhållna skänkerna. I värsta fall kunde man drabbas av sjukdom, 

psykisk ohälsa eller ond bråd död (Hultkrantz 1955: 74-81). 

När Hultkrantz (1986: 55) försökte utröna betydelsen av en-

skilda hällbildsmotiv fick han tvetydiga svar, vilket egentligen var 

att förvänta då den esoteriska kunskap som han diskuterade var av 

personlig karaktär. Hultkrantz tolkade detta som att det inte förelåg 



108 : Brons- och hällsmed – ett kunskapsteoretiskt perspektiv : 109

något direkt samband mellan hällbilderna och informanterna, nå-

got som jag ifrågasatt i ett annat sammanhang (Goldhahn 2004). 

Vidare: Hos Sanfolket i södra Afrika var hällmålningar associe-

rade med en viss kategori rituella specialister som företrädde grup-

pen inför specifika andeväsenden, dels för att bota sjuka, dels för att 

ta kontroll över villebråd, men också för att kontakta mytologiska 

gestalter som kunde framkalla regn (Vinnicombe 1976; Lewis-Wil-

liams 1981, 2003; Blundell 2005; Deacon & Foster 2005, m fl). 

Det alternativa medvetandet kunde uppnås av en bred grupp av 

samhällets medborgare, inklusive kvinnor och barn, genom del-

tagande i rituella transdanser (Katz 1982), men regnmakeri och 

skapandet av hällmålningar var av allt att döma en individuell akt 

som omgavs av esoterisk kunskap. En, för oss, ogynnsam effekt av 

detta är att de handlingar och ritualer som omgärdade målningarna 

är tämligen okända. 

De källor som ändå omnämner denna praktik visar att de rå-

varor som brukades vid dessa tillfällen var omgivna av mytologiska 

föreställningar och tabun. Färgpigmenten skulle till exempel ha rätt 

lyster, varefter de skulle rostas om natten vid fullmåne av en kvinna. 

De erhållna färgpigmenten skulle sedan blandas med blodet från en 

nyligen nedlagd eland, och så vidare (Lewis-Williams 2002a: 258-

261; Lewis-Williams & Pearce 2004: 100-104). Trots kvinnans 

centrala roll i denna ceremoni, verkar det som om det företrädesvis 

var fullt initierade manliga rituella specialister som utförde och bru-

kade hällbilder, vilket bland annat kan avläsas i att de återfinns på 

avlägsna och isolerade platser i landskapet och att hällbildsplatserna 

kan sammankopplas med enskilda rituella specialister (Lewis-Wil-

liams & Pearce 2004: 100-105; Blundell 2005: 170-174). 

Samarbetet mellan personer med skilda sociala kön var centralt 

i detta sammanhang och återspeglas i den för Sanfolket så centrala 

transdansen (Katz 1982). I denna ceremoni intar kvinnor och män 

olika men kompletterande performativa roller. Kvinnorna sjunger 

och klappar händer, medan männen dansar och faller i trans för att 

få kontakt med immateriella krafter. Som Geoffrey Blundell (2005: 

83) nyligen har framhållit innebär detta på intet vis att kvinnorna 

var marginaliserade i denna ceremoni, för de: ”have the crucial 
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role of regulating the availability of supernatural potency. They 

do this by varying the rhythm and pitch of the singing and clap-

ping”. Detta samarbete har beskrivits av Katz (1982: 197) som: ”a 

synergistic pattern [that] brings phenomena together, inter-relating 

them, creating a new and greater whole form the disparate parts” 

(citat efter Lewis-Williams & Pearce 2004: 102). Denna synergism 

mellan manliga och kvinnliga aktörer var central för Sanfolkets ri-

tuella specialister och detta är också tydligt i vårt sista exempel som 

jag hämtar från Australien.* 

Australien är den världsdel där hällbildstraditionen har längst 

kontinuitet och är bäst studerad genom historiska källor och antro-

pologiska metoder (Layton 1992; Rose 1992; Flood 1997; Morphy 

1998; Morwood 2002, m fl). Ingenstans bland de omkring 500 

dokumenterade språkgrupperna finner vi uppgifter om att kvinnor 

har deltagit i själva skapandet av hällbilder (Munn 1973; Berndt 

& Berndt 1985; Morphy 1991; Keen 1994; Taylor 1996, m fl). 

Inte heller vid kvinnliga initiationsriter framställdes några hällmål-

ningar, men väl andra föremål med lika stor signifikans (Hamilton 

1980; Bell 2002; Kaberry 2004; Ezekiel 2005, m fl). I Australien är 

hällbilder en esoterisk manlig ”business”, ceremonier och ritualer 

utförda av män för män. Men som vi skall erfara i det följande så 

innebar inte detta att kvinnor inte fyllde en viktig funktion inom 

denna rituella praktik, tvärtom så utförde de en rad essentiella kom-

pletterande ceremonier och ritualer. De skilda ceremoniella och ri-

tuella världarna kan återigen bäst beskrivas som en synergism. 

Enligt aboriginernas trosföreställningar så skapades jorden, 

människor, djur och växter av anfäder i en mytologisk urtid, ofta 

beskriven som en drömtid. Anfädernas förehavanden skapade ta-

bun eller lagar, varpå de förvandlades till växter, djur, träd, eller 

andra fenomen såsom berg, slätter, floder och vattendrag. Genom 

att efterleva de lagar som skapades i drömtiden kan aboriginerna 

se till att bidra till att anfäderna förhåller sig väl med människorna 

– forntid i nutid för framtid! Detta sker genom att drömtidens ska-

pelseakt återskapas genom ceremonier och ritualer. Genom att varje 

person utgör en reinkarnation av en specifik anfäder, och vise versa, 

sörjer man för deras väl och ve, och säkerställer därmed att växter 

* Följande redogörelse utgår delvis 

från undertecknads anteckningar 

från The Keep River project, 

Northern Territory i Australien år 

2000. Jag vill här ta tillfället i akt 

och tacka projektets deltagare, sär-

skilt Richard Fullagar, Lesley Head, 

Paul Taçon, Ken Mulvaney och 

Sven Ouzman, samt medlemmar 

av Gadgerong och Marralam Abo-

riginal Community för ovärdeliga 

insikter om aboriginernas mångfa-

cetterade kultur och samhälle. 
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och djur frodas och trivs. Drömtidens lagar har inverkningar på alla 

människor och de är materialiserade i djur och landskapselement, 

men också i form av rituella föremål, i hällbilder, i sånger samt i de 

ceremonier och ritualer som anfäderna utförde i drömtiden. 

Howard Morphy (1991) har betonat att hällbilder eller andra 

”art objects” inte betraktades som heliga på grund av den informa-

tion som de besatt om drömtiden, utan för att de i sig själva ansågs 

som manifestationer av drömtiden. Trots att antropologer har när-

varat vid tillkomsten av hällbilder, förekommer det att informan-

ter i efterhand nekade till att ha skapat hällbilderna ifråga (Gould 

1980). De olika motiven ansågs redan manifesterade där, synliga el-

ler osynliga, sedan anfädernas mytiska förehavanden i drömtiden. 

 Varje människa som föds utgör en reinkarnation av en speci-

fik anfader, vars drömjag bestäms av barnets far. Ofta uttyds detta 

genom specifika händelser som omger tiden då barnet börjar sparka 

i moderlivet. Ibland söks drömjagets identitet i barnets födelse-

märken eller specifika anletsdrag. I andra fall utförs ritualer för att 

fastställa barnets drömjag. Om barnet trilskas och är otillfredsställd, 

kan det bero på att det fått fel drömjag, varpå en ritual sker där det 

rätta drömjaget fastställs. En individs främsta uppgift i livet är att 

sörja för sina specifika anfäder genom att sjunga för dem och se till 

att de lagar som omger varje väsen följs till punkt och pricka. 

Drömtidens lagar griper därmed in i en persons liv långt innan 

hon föds. Kunskapen om dessa lagar är nära förbundna med de 

rigorösa släktskapssystem som genomsyrar de aboriginiska samhäl-

lena (Berndt & Berndt 1985; Morphy 1991; Keen 1994; Taylor 

1996, m fl). Drömjaget tillhandahålls genom barnets far, medan 

släktskapet ärvs genom barnets mor. Det är således barnets relation 

genom modern som avgör vem en person kan gifta sig med, eller 

inte. Då dessa släktskap ofta räknas i åtta eller 16 led, kan var och 

en inse den komplexitet som omgärdar drömtidens lagar. Det kan 

ta flera dagar att fastställa släktskapet med en person.

Redan då barnet är en liten palt, börjar andra individer med 

samma drömjag sörja för dess materiella och immateriella utveck-

ling (Munn 1973). Kunskapen om det egna drömjagets uppgift, 

samt de lagar hon har ansvar för, tillhandahålls gradvis genom att 
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barnet deltar i ceremonier och ritualer (Engelhardt 1998). Initie-

ringen sker oftast genom två mycket utdragna processer. Den första 

börjar i regel i sju till nio års ålder då barnet skiljs från sin mor för 

att introduceras i männens värld. Varje ceremoni kan ta månader 

att genomföra och kan innehålla upp mot 21 olika ritualer. Först 

skall novisen initieras till hur själva ceremonin genomförs. Därefter 

avslöjas de hällbilder som är involverade i ritualen och relaterade till 

det specifika drömjaget. Senare skall konsten att tillverka ceremo-

niella föremål läras ut och, till sist, lär novisen sig hur dessa används 

och brukas i sitt sammanhang. Den mest esoteriska kunskapen är 

de sånger som skall användas i de specifika ritualerna, sånger som 

har traderats allt sedan drömtiden. Utan sångerna får ceremonierna 

inte utföras, inte heller får man skapa nya eller återuppliva gamla 

hällbilder (Mowaljarlai et al 1988). Att bli fullt initierad är en lång 

och utdragen process som kan ta upp till 30 år (Engelhardt 1998: 

111).

Beroende av släktskap har varje individ olika ansvar och skilda 

roller vid ceremonierna. Drömjaget, som ansvarar för genomföran-

det av ceremonin, har en roll (sångare, initierar), ”farbröder” har 

en annan (de gestaltar ceremonin), och ”morbröder” en tredje (de 

ser till att allt går rätt till). Det fördelade ansvaret vid ceremonierna 

innebär att specifika roller skall läras in för varje ceremoni och 

drömjagets roll ges efter platsanknytning och grad av initiering. 

Detta gäller även om det är en likartad ceremoni som utförs vid 

skilda tillfällen. Det är värt att notera att en person sällan har sam-

ma roll i samma ceremoni två gånger i livet, och att en och samma 

person kan initieras till upp emot 100 drömjag under sitt liv. Tala 

och sjunga får han dock bara göra för de platser han ärver genom 

sin far och/eller de platser som är relaterade till personens specifika 

drömjag. 

Varje ceremoni och ritual som novisen deltar i innebär där-

med en gradvis initiering i de från början fördolda hemligheter 

som förknippas med en plats, en hällbild, en sång eller ceremoni. 

Varje enskild ritual hjälper på så vis till att belysa samma händelse 

i drömtiden. Ritualerna är alluderande och länkade till varandra 

som varje enskilt träd i en skogssiluett. På så vis blottläggs olika 
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Figur 4.13. Ett högst hypotetiskt 

motiv för att illustrera hällbilder-

nas många meningsnivåer (efter 

Morphy 1999). 

meningsnivåer pö om pö. Meningen med en ceremoni eller ritual är 

därför aldrig konstant eller given på förhand. Deras karaktär är mer 

additiva och kompletterande. Det gäller också den kunskap som är 

förbunden med hällbilder. 

Den förklaring och insikt som en individ har kring en händelse 

i drömtiden ändras och fördjupas därmed under individens levnad. 

Varje ceremoni och ritual, och varje hällbild, alluderar till nästa 

och den esoteriska kunskapen fördjupas genom ett fortlöpande 

deltagande i ceremonier, ritualer och initieringar. Vi skulle därmed 

kunna säga att en hällbilds mångtydighet gradvis fokuseras och över-

går i en mångtydlighet (Goldhahn 2004). Ett hypotetiskt exempel 

kan vara belysande och på sin plats (citerat efter Morphy 1999).

I figur 4.13 återges ett motiv om vilken novisen först får lära sig 

att det föreställer en bäck (linjerna) som rinner till ett vattenhål (cir-

keln). Han får även lära sig platsens och bäckens namn, Kangaroo 

Creek och Wallaby Waterhole, vilket tillsammans med anfädernas 

förehavanden i drömtiden relaterar platsen till novisens drömjag. 

Detta är den första av en rad betydelser som novisen bär med sig 

efter sin första initiering. Stöter novisen sedan på en likartad häll-

bild vid andra platser i landskapet har han börjat tillgodogöra sig 

det kulturella kapital som krävs för att identifiera och tolka motivet 

ifråga. 

Vid fortsatt initiering kan andra meningsnivåer blottläggas och 

adderas till den första. ”Visst, det föreställer den och den platsen, 

men vattenhålet var skapat genom att använda den gamle kängu-

rumannens svans som grävkäpp”. Vattenhålet förklaras nu vara just 

ett vattenhål, medan linjerna föreställer den gamla känguruman-

nens svans, samt den grävkäpp som användes för att göra vatten-

hålet. Vid ytterligare initiering blottläggs ytterligare meningsnivåer 

där vattenhålet och grävkäppen intar andra skepnader och funktio-

ner (fig. 4.13). 

Vid initiering till de lagar som reglerar relationen mellan könen 

kan så grävkäppen förklaras som en penis och vattenhålet som en 

vulva, varpå ömsesidiga påbjudanden och åligganden uppdagas. 

Varje meningsnivå besitter sitt utsagovärde och sin sanning. Vilken 

meningsnivå som kommer till användning, vilken förklaring som 
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ges kring en hällbild, beror i mångt och mycket på den situation 

som har uppstått. Med ökad insikt följer ökat ansvar. Att avslöja 

dold och esoterisk kunskap utan tillbörliga ceremonier och ritualer 

anses vara ett allvarligt brott som måste bestraffas. Ibland sker det 

fysiskt genom att exempelvis ett spjut sticks genom båda låren. I 

värsta fall kan det straffas med döden.

Eftersom den esoteriska kunskapen relaterar till platser i land-

skapet och kunskapen om dessa platser är farlig för oinvigda, und-

viker aboriginerna ofta att färdas i deras närhet till vardags. Ofta är 

platserna lika dramatiska och farliga som den kunskap de förmedlar 

om drömtiden (Taçon 1999). Ett mycket användbart och vanligt 

sätt att skydda oinitierade från denna farliga kunskap, är att abstra-

hera motiven och därmed låta det självklara vara det dunkla och 

det dunkla det självklara (fig. 4.14). Ofta döljer man den farliga 

kunskapen i form av abstrakta och esoteriska motiv vars innebörd 

inte låter sig anas utan tillgång till de sånger och myter som de är 

förbundna med. Genom att relatera den erhållna kunskapen kring 

en hällmålning till andra motiv, samt till de sånger, danser, ritualer, 

landskapselement, djur, växter och ceremoniella objekt som för-

knippas med denna kunskap, skapas en mer holistisk bild av dröm-

tiden och anfädernas förehavanden. Eftersom varje mans drömjag 

skiljer sig från andra mäns, skiljer sig även relationen till drömtiden 

åt från man till man. Alla män har specifika förpliktelser och be-

fogenheter gentemot anfäderna. Dessa särskilda relationer reglerar 

tillgängligheten till olika platser i landskapet. 

Samma regelsystem återspeglas i kvinnornas rituella liv (Hamil-

ton 1980; Bell 2002; Kaberry 2004; Ezekiel 2005).

Efter en genomförd initiering har mannen rätt att inleda för-

hållanden med initierade kvinnor. Ofta ingår då den unge mannen 

en relation med en kvinna i medelåldern, vars uppgift är att lära 

honom om de vuxnas samliv. Den unge mannens uppgift är att jaga 

och förse henne med kött. När den äldre kvinnan dör, startar en 

andra initieringsprocess som ofta är lika lång och omfattande som 

den första. När denna process avslutas har novisen blivit fullt ini-

tierad och en ”man of high degree” (Elkin 1994). Ofta innebar det 

att mannen inleder en relation med en yngre kvinna, vars uppgift är 

Figur 4.14. Ett exempel på hur den 

esoteriska kunskap som var förbun-

den med drömtiden kunde döljas för 

oinitierade (efter Morphy 1991). 

Just denna barkmålning innehåller 

esoteriska uppgifter som relaterar 

individens drömjag till landskapet 

och anfädernas förehavanden i 

drömtiden. De tre centrala verti-

kala motiven representerar grävkäp-

par som anfadern ifråga använde i 

drömtiden, vilka ännu används i de 

ritualer som återskapar drömtidens 

händelser. De tre grävkäpparna 

representerar även specifika land-

skapsformationer som är relaterade 

till anfaderns förehavanden. Till 

vänster ses sanddyner vid havet, i 

mitten en sjö, till höger sanddyner 

i inlandet. Målningen innehåller 
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att samla småvilt och grönt till sin man. Mannens uppgift torde stå 

klar för alla och envar...

Brons- och hällsmed – ett kunskapsteoretiskt perspektiv

Gemensamt för de historiska och antropologiska exempel som 

har refererats ovan är att både brons- och hällsmed bör betraktas 

som rituella specialister som ingick i explicita kunskapssystem där 

tillgången till esoterisk kunskap vanns genom utdragna initiations-

ceremonier och övergångsritualer. Båda dessa institutioner var 

förbundna med samhällets mytologi och kosmologi. Samhällets 

mytologi och kosmologi samt olika former av kunskapssystem är 

därmed integrerade med varandra (Barth 1975, 1987, 1993, 1994; 

Goldhahn 2004). 

Det finns givetvis ingen anledning att överföra dessa insikter 

okritiskt till en grå forntid i södra Skandinavien. Vi vet dock utifrån 

historiska källor att samhällena i norra Europa baserades på munt-

liga traditioner under järnåldern (Clunies Ross 1996; Raudvere 

2003). I Caesars ”Kriget i Gallien” beskrivs till exempel gallernas 

rituella specialister – druiderna – och hur de trots kännedom om 

skrivkonsten undvek att teckna ned samhällets lagar och förord-

ningar. Ett av argumenten bakom detta var att en skriven lagtext 

skulle medföra att den esoteriska kunskapen skulle bli allmänt 

känd. Eller som Caesar (1963: 103) uttryckte det hela: ”de vill und-

vika, att den hemliga läran sprids bland den olärda hopen”. 

Enligt Caesar var druiderna en mycket hierarkisk social, juri-

disk och rituell institution som utförde ”religiösa angelägenheter, 

ombesörjer offentliga och enskilda offer och ger auktoritativa ut-

låtande i trosfrågor” (Caesar 1963: 101). Därtill hade de ”långa 

utredningar om himlakropparna och deras rörelse, om världsalltets 

och jordens storlek, om världens skapelse och byggnad, om de 

odödliga gudarnas makt och väsende, och i allt detta undervisar 

de ungdomen” (Caesar 1963: 103). Att utbilda sig till druid var en 

utdragen process som tog flera år i anspråk. Man antogs i sin ”ung-

dom” och avslutade denna process som en vuxen rituell specialist. 

också uppgifter om andra land-

skapselement såsom specifika platser 

vid sjön (1) och var specifika träd 

växer (4, 5, 6). Därutöver finns så-

väl generella som specifika klansym-

boler som relaterar drömjaget till 

drömtiden. Vågmönstret i bildens 

bakgrund representerar en generell 

klantillhörighet och prickarna i 

grävkäpparna återger de spår som 

en possum lämnar då den klättrat 

upp i ett träd. I detta fall represen-

terar det en specifik klantillhörighet. 

Andra mönster representerar platser 

som den specifika anfadern besökt, 

et cetera. 
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Denna process kunde enligt Caesar ta bortåt 20 år att genomföra 

och den innebar bland annat långa resor till nuvarande brittiska 

öarna för att inhämta den esoteriska kunskap som denna sociala och 

rituella institution förvaltade (Caesar 1963: 101-103). 

 Från mer nordliga breddgrader vet vi från Havamals 144:e vers 

att den kunskap som var förknippad med runornas magi var en lik-

nande esoterisk kunskap:

 Vet du hur man ristar?

 Vet du hur man rätt får det?

 Vet du hur man färgar?

 Vet du her man frestar?

 Vet du hur man bedjer?

 Vet du hur man blotar?

 Vet du hur man sänder?

 Vet du hur man skrapar?

Lite tidigare i Havamals 63:e vers uppmanas åhörarna explicit till 

att hemlighålla dylika kunskaper och insikter: 

 Fråga och svara

 frejdigt skall

den som vill klok kallas:

 Låt en få veta

 En andre ock,

men vet det tre, vet det världen

Hur dessa sociala och rituella institutioner gestaltade sig under 

skandinavisk bronsålder vet vi mycket lite om. Med tanke på den 

precision och dedikation som bronsålderns smeder har utfört sina 

värv (fig. 3.2-3.8), kan vi dock förmoda att dessa medier omgärda-

des av en esoterisk kunskap som baserade sig på en muntlig tradi-

tion likt den som beskrivs av Caesar och i Havamal. För att nå en 

möjlig bild av hur detta kan ha gestaltat sig under bronsåldern är vi 

dock hänvisade till den materiella kultur som vi arkeologer är satta 

att beforska.
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Ett första steg är att betrakta brons- och hällsmed som aktörer 

i ett integrerat mytologiskt och kosmologiskt kunskapssystem som 

tog sig olika uttryck i olika sociala och därmed ideologiska situa-

tioner. Gör vi det blir det snart omöjligt att tänka sig separerade 

världar mellan dessa rituella specialister. Det intressanta blir då inte 

vad dessa aktörer har trott utan vad de faktiskt har gjort. Det räcker 

heller inte att fråga sig om brons- och hällsmed var relaterade till 

varandra eller inte, utan det centrala blir då istället hur vi kan stude-

ra denna relation i det arkeologiska källmaterialet för att därigenom 

nå insikt om olika rituella specialisters värv under bronsåldern. 

I de följande kapitlen skall vi därför återvända till diskussionen 

i kapitel 3 om behovet av att studera de länkar och associativa fält 

som återfinns mellan brons- och hällsmed. 
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Öst är öst : väst är väst

Sömnlös, drömlös, mållös blir du, då minnesbilden av 

denna dolk börjar leva sitt eget liv i ditt huvud. Bilden i ditt 

inre är framsprungen ur hågkomsten av ett tidigare möte, 

oavsett hur det mötet gått till. Utifrån denna mentala bild 

av en metalldolk du bär i ditt inre, kanske du försöker ef-

terlikna bilden av den. Den otillgängliga och oföränderliga 

dolken av metall omvandlas i dina händer till en föränder-

lig sten, på samma gång återgiven med fotografisk skärpa, 

men samtidigt manipulerad, transformerad, förändrad och 

förvanskad, utbytt och bortbytt. En mytiskt klingande be-

rättelse om ursprung och levnadsöden skapas så för dolken 

av sten, sammanvävd av människorna som lever och bor i 

det lilla huset i den stora skogen. 

Detta är ett citat ur en dikt som inspirerats av Edith Södergrans 

poesi. Den är hämtad från Eva Stenskölds (2004: 262) avhandling 

”Att berätta en senneolitisk historia”. Dikten är tänkt att illustrera 

hennes tolkning av relationen mellan dolkar från senneolitikum, en 

del som är gjorda i metall, andra som är gjorda i flinta. Dikten ger 

uttryck för en annan form av etnocentrism än den som diskuterats 

i tidigare kapitel. I Stenskölds dikt antas metalldolken – tämligen 

explicit – inneha ett större värde än en dolk av flinta. Den förra 

beskrivs som ”otillgänglig och oföränderlig”, medan flintdolken 

betraktas som ”förändrad och förvanskad”. Bronsdolken beskrivs 

5. ATT TÄLJA I STEN
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Figur 5.1. Från omkring 4000 fvt 

och fram till bronsålderns slut är det 

vanligt att liknande föremål fram-

ställs i olika medier (läs metall och 

sten). Här exemplifierat med två 

krumsvärd från Favrskov på Fyn 

och Rørby på Sjælland (efter Aner & 

Kersten No 1773 respektive 617). 

Betydelsen av denna praktik har 

sannolikt varierat i tid och rum. Ej 

i skala. 

som evig, exotisk och enigmatisk, den andra som förgänglig, grå 

och trist. Sett ur Stenskölds perspektiv så utgör ett föremåls grund-

material och den teknologi som det har framställts med, nyckeln till 

föremålets betydelse (fig. 5.1). Metalldolkar beskrivs som ”exklusiva 

och exotiska”, medan flintdolkar beskrivs i termer av ”kopior, para-

fraser och efterhärmningar” (Stensköld 2004: 59-95).

På detta vis överförs en evolutionistisk kategorisering av dessa 

föremål av metall och sten till forntida förhållanden. Eftersom 

brons är en ädel valör i vår samtid, inte minst i idrottssammanhang, 

tillskriver Stensköld metalldolken en ädlare valör än flintdolken i 

vår forntid. ”Öst är öst och väst är väst och aldrig mötas de två”. 

Liknande överföringar må vara oundvikliga inom arkeologin, något 

jag själv inte finner så besvärande, men samtidigt bör vi försöka tyd-

liggöra för oss själva och andra på vilka grunder som detta sker. 

Stensköld är på inga sätt allena om sitt perspektiv, det kan sna-

rare sägas vara signifikant för det arkeologiska fältets inställning till 

koppar-, brons- och stensmed under vår tidigaste metalltid (sic). 

Likheterna mellan metall- och stenföremål är uppenbara för alla 

och envar, men det är mycket sällan som dessa föremål studerats 

och analyserats ur ett mer holistiskt perspektiv. Stenföremål stude-

ras för sig (Knarrström 2000; Apel 2001; Högberg 2001; Lekberg 

2002; Högberg & Olausson 2005) och metallföremål för sig (Lars-

son 1986a; Magnusson Staaf 1996; Vandkilde 1996; Klassen 2000; 

Karlenby 2002). Som om Christian Jürgensen Thomsens kategori-

sering av forntiden ännu äger relevans – never mix, never worry! 

Det mest uppenbara uttrycket för denna tankefigur är möjligen 

det enorma arbete som lagts ned på olika former av materialpubli-

kationer. I dessa är det kutym att varje enskilt metallföremål skall 

redovisas (Oldeberg 1974, 1976; Aner & Kersten 1973-; Magnus-

son Staaf 1996; Vandkilde 1996; Klassen 2000, m fl) men när 

stenföremål behandlas är det oftast representativa idealtyper som 

lyfts fram (Malmer 1962; Lomborg 1973a, m fl). De enskilda me-

tallföremålen innehar uppenbarligen ett större individuellt värde än 

de kollektiva stenföremålen, vilket möjligen avspeglar en evolutio-

nistisk grundinställning om en kollektiv och egalitär stenålder och 

en mer utvecklad individuell och hierarkisk bronsålder.
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Denna förenklade gestaltning av förhistorien är en modernis-

tisk konstruktion som säger mer om oss själva än den Andre. Det 

är sällan eller aldrig så att vår kategorisering av världen har visat 

sig äga relevans utanför västvärlden. En anledning till att forskare 

har valt att vidmakthålla detta särartstänk (se Svestad 1995), åter-

finns möjligen i det faktum att föremål gjorda av olika material 

behandlats annorlunda i ceremonier och ritualer under neolitikum 

och bronsåldern. Det är exempelvis mycket sällan som metall- och 

stenföremål deponerats tillsammans under neolitikum (Karsten 

1994; Vandkilde 1996; Klassen 2000). Ett intrikat exempel är det 

senneolitiska husoffer som påträffades vid Fosie4 i södra Skåne, där 

en nytillverkad flintdolk av Lomborgs typ III och en ”importerad” 

kantyxa av sachsisk/böhmiskt ursprung hade deponerats i olika 

stolphål i samma huskonstruktion (Björhem & Säfvestad 1989: 

108; Carlie 2004). Det verkar därför vid en första anblick som om 

föremål gjorda av skilda material tillskrevs olika betydelse under 

denna tid. 

Samtidigt som detta särartstänk verkar kunna styrkas arkeolo-

giskt, måste vi ställa oss frågan vilken skillnad vi egentligen bör till-

skriva en liknande praktik. Vilken åtskillnad bör vi göra mellan en 

offrad yxa av sten och en offrad yxa av metall? Ligger värdet i yxans 

råvara, i yxsymbolens tillskrivna mening och innebörd, i föremålens 

biografi, eller ligger meningen fördold i själva offerhandlingen? 

Jag anser personligen att de skillnader som tillskrivs likartade 

föremål som har tillverkats av olika material givits för stor betydelse 

inom arkeologin. Ofta görs denna distinktion a priori, innan den 

arkeologiska analysen genomförs. Ser vi till den äldre bronsålderns 

gravskick, verkar det många gånger ovidkommande om det har lagts 

ned en dolk av sten eller brons i de gravar som arkeologerna stude-

rar (Aner & Kersten 1973-). Skillnader mellan föremål tillverkade 

av olika material verkar dessutom många gånger förstärkta genom 

arkeologers samtida specialiserade praktik i fält, på museer, på kon-

ferenser och seminarier, inom universitets- och forskarvärld. Ofta 

görs denna åtskillnad på bekostnad av den likhet som framträder i 

föremålens symbolik och genom de handlingar som framskymtar 

genom det arkeologiska källmaterialet. 
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Ett belysande exempel på detta särartstänkande är Jan Apel som 

medvetet har valt att utesluta flintdolkar daterade till äldre bronsål-

der i sin intressanta avhandling ”Daggers, knowledge & power” från 

2001. Därmed undviker Apel att beforska relationen mellan dolkar 

av sten och metall, samt vilken relation dessa ”dolksmeder” hade 

till varandra. Är det möjligt att två helt olika ”smedkaster” kunnat 

existera sida vid sida i ett och samma samhälle utan att de har tagit 

intryck av varandra? Utan att utbyta kunskap, idéer och teknolo-

giskt know-how (jfr Soafer 2006)? Samma fråga kan vara berättigad 

att ställa till Per Lekberg och hans studie av ”simpla” skafthålsyxor 

(Lekberg 2002). Även här är relationen till föremål i metall tydlig, 

inte minst likheten till tidiga metallyxor av Fårdruptyp (jfr Malmer 

1989b; Lekberg 2002, 2005). I sällsynta fall går det till och med att 

finna länkar mellan de olika medierna genom föremålens ikonografi 

(fig. 5.2) – mix and worry!

Det kan vara värt att påpeka att likheter mellan föremål utförda 

i metall och sten har gamla anor i Skandinavien. De äldsta exem-

plen härrör från Ertebøllekulturen (Klassen 2000) varefter detta 

fenomen går att påvisa under ett flertal av neolitikums perioder 

(Malmer 1962, 1975; Vandkilde 1996). Vi har redan berört flera 

exempel från bronsåldern. Betydelsen av dessa formlikheter varierar 

sannolikt över tid och i rum, men det torde stå klart att relationen 

Figur 5.2. Fårdrupyxa från Uhe i 

Vejle Amt på Mittjylland med en 

ornamentik som av allt att döma 

återger flintdolkar (efter Aner & 

Kersten No 4452). Ej i skala.
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mellan dessa semantiska fält rymmer stor potential för vår förståelse 

av forna tiders människor och deras levnadsvärldar. 

Något som styrker ett nära samband mellan metall- och 

stensmed redan under senneolitikum, är det faktum att dessa hant-

verk var beroende av varandra rent teknologiskt. Gad Rausing och 

några av hans forskarkollegor har exempelvis funnit spår av guld på 

hängsmycken av skiffer. Förutom att skiffer kan användas för att 

fastställa ett föremåls guldhalt (Ahlberg et al 1976), vilket kan vara 

av vikt, så användes sannolikt dessa hängsmycken för att fila ned 

gjutsömmar på metallföremål (jfr fig. 3.9, 4.10). Stenredskap var 

därmed viktiga och nödvändiga för metallsmeden. 

På ett motsvarande sätt verkar kopparpunsar ha utgjort en för-

utsättning för att flintsmeden skulle kunna utföra sitt värv, bland 

annat för att kunna framställa de ”gjutsömmar” som förekommer 

på dolkar av Lomborgs typ IV och V (Jan Apel muntligen 2004-12-

09). Den erfarne smeden Errett Callahan, som har arbetat i detta 

medium i mer än 50 år och själv producerat mer än 242 repliker av 

sydskandinaviska flintdolkar (Callahan 2006), har exempelvis ald-

rig lyckats med konststycket att utföra de sista stegen i den kompli-

cerade flintdolksproduktionen utan metallpuns: ”[they are] absolu-

tely required for the final stitching on the top and sides” (Callahan 

citerad i Barrowclough 2004: 82). Callahans erfarenheter har till 

och med bekräftats i form av spår efter förmodade kopparpunsar på 

”gjutsömmarna” på ett antal flintdolkar av Lomborgs typ IV (Staf-

ford 1998: 342-343; Barrowclough 2004: 82). 

På samma vis som bronssmeden verkar ha haft ingående kun-

skap om järnteknologin långt innan den senare var allmänt före-

kommande i Skandinavien (Tylecote 1987; Sørensen & Thomas 

1989; Hjärthner-Holdar 1993; Craddock 1995; Larsson & Hul-

thén 2004, m fl), verkar stensmeden ha haft tillgång till initierad 

kunskap om metallurgiska innovationer långt innan de var allmänt 

förekommande i södra Skandinavien (Vandkilde 1996, 2000; Klas-

sen 2000). Ett tydligt tecken på det är att metallpunsen var en för-

utsättning för att kunna tillverka de mest avancerade flintdolkarna 

av Lomborgs typ IV och V. Vi kan därmed konstatera att det finns 

flera rent teknologiska fält som länkar samman de olika smederna 
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med varandra redan under senneolitikum. Metall- och stensmidet 

verkar ha utgjort två aspekter av samma verksamhet som bäst bör 

beskrivas som ett integrerat och specialiserat hantverk.

En viktig länk mellan brons- och hällsmed står att finna i själva 

processen att framställa bronsföremål. Detta var, och är, ett mycket 

komplicerat hantverk. För att behärska processen var bronssmeden 

tvungen att kunna hantera eller på annat sätt kontrollera en rad 

andra hantverk, såväl biodling som flera sten- och lerhantverk. Bin 

och deras vax var nödvändiga för att kunna gjuta brons med förlora-

de former i cire-perdue-teknik (Koch 2001). Honung var dessutom 

viktig för samhällets sociala elit då den användes för att producera 

alkoholhaltiga drycker som ingick i sociala och ceremoniella sam-

manhang (Koch 2003, se Sherrat 1997; Klassen 2005). 

Därtill skulle deglar och gjutformar tillverkas av lera, vilket 

föranleder ett teknologiskt problem. De flesta leror som återfinns 

i Skandinavien börjar nämligen sintra redan under 900 grader, 

medan brons först smälter vid omkring 1000 grader. Det var därför 

nödvändigt att deglar och gjutformar var magrade. Detta gjordes 

oftast med hjälp av krossad kvarts, vars smältpunkt ligger på mellan 

1470 och 1756 grader. Det är inte ovanligt att gjutformarna inne-

håller över 60 procent kvarts (Hulthén 1991: 28, 2006: 43; Weiler 

1994: 49; Brorsson 2000; Eriksson 2003b: 133). Utan kvarts hade 

vi alltså ingen bronsålder. Behovet av att magra leran för tillverk-

ning av keramik, gjutformar och deglar, kan vara en av anledning-

arna bakom den rika förekomsten av kvarts som ibland har noterats 

på metallverkstadsplatser från bronsåldern (Jaanusson & Wahlne 

1975b; Jaanusson et al 1978; Larsson 1993a: 67; Hjärthner-Hol-

dar 1993: 80; Äijä et al 1996; Helander & Zetterlund 1997; Ullén 

2003, m fl, se även Andersen & Madsen 1984: 91-97).* 

Det var därmed helt nödvändigt för bronssmeden att vara väl 

insatt i hur man producerar keramik (Eriksson 2005). Faktum är 

att det mest komplicerade lerhantverket under bronsåldern utför-

des av bronssmeden vid tillverkningen av olika former av gjutfor-

mar (Rønne 1993a, 1993b). Bronssmeden var därtill tvungen att 

behärska en av de mest förtärande och närande krafter vi känner 

– eld.

* Då både flinta och kvarts innehål-

ler kiselmineraler kan de användas 

som flussmedel vid framställning 

av koppar (se Bengtsson 1986; Ty-

lecote 1987; Craddock 1995), men 

om koppar verkligen framställdes i 

Skandinavien under bronsåldern är 

ännu så länge omdiskuterat (se Jan-

zon 1984, 1988; Prescott 2006). 
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Vad som mer sällan har uppmärksammats i dessa sammanhang 

är att bronssmeden var tvungen att vara väl insatt i specifika former 

av stenteknologi. Dels behövde smeden kunna finna och krossa 

kvarts för att magra lera till deglar och gjutformar och dels använ-

des, som vi redan sett (fig. 3.9, 4.10), små skifferhängen, kvarts, 

kvartsit och sandstenar som slipstenar för att slipa ned gjutsömmar 

på nytillverkade bronsföremål (Neergaard 1908; Pedersen 1948; 

Jaanusson & Wahlne 1975b: 20-24; Jaanusson et al 1978: 32-33; 

Randsborg 1986; Rønne 1989b; Lindholm 2003, m fl). 

En annan viktig men ofta bortglömd länk mellan brons- och 

stensmed är kunskapen att finna potentiella stenbrott, bland annat 

för att välja ut lämpliga råämnen och tillverka gjutformar i sten. 

Vanligen använde bronssmeden täljsten eller täljstensliknande 

bergarter för det senare ändamålet (Neergaard 1908: 321-330; 

Oldeberg 1943: 136; Weiler 1994: 116; Rønne 1996, m fl). I det 

följande skall jag ta fasta på just täljsten för att söka efter potentiella 

länkar mellan brons- och hällsmed. 

Att tälja i sten

Täljsten är en bergart som består av ett konglomerat av andra berg-

arter som har omvandlats under tryck och hög temperatur (Sognnes 

1972). På fackspråk kan det uttryckas på följande vis: täljsten är en 

”omvandlingsprodukt av peridotit och liknande magnesiumrika 

och kiselsyrafattiga, ultrabasiska eruptivbergarter med olivin som 

viktigaste mineral” (Lundegårdh 1971: 71). Bergarten består främst 

av talk, uppblandad med klorit (Loberg 1993: 361-362). Talken 

gör täljstenen mycket värmetålig och den klarar av upp till 1550 

grader innan den tar skada av hettan. Det var främst två egenskaper 

som gjorde täljsten åtråvärd för bronssmeden: 1) som det svenska 

namnet indicerar är stenen mjuk och lätt att bearbeta; 2) därtill är 

täljsten mycket värmetålig. 

Koppar har som bekant en smältpunkt vid 1083 grader men 

experiment har visat att en temperatur omkring 1300 grader har 

varit att föredra vid gjutning av föremål. Genom att tillsätta tenn, 
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vanligen omkring tio procent i den färdiga legeringen, underlättas 

denna process på flera sätt: metallen blir smidigare att arbeta med, 

bronsmassan fyller lättare ut gjutformen och, inte minst, gjutningen 

kan ske vid en lägre temperatur (Oldeberg 1943: 135; Barber 2003: 

121-122). Vid en tillsats av åtta procent tenn har smältpunkten 

sjunkit till 1000 grader, vid 13 procent till 830 (Jensen 2002: 129). 

Genom att tillsätta bly kan samma effekt uppnås (Oldeberg 1942: 

79-88; Stenberger 1964: 287-288). Slutresultatet – brons – är en 

legering som är betydligt fastare, hårdare och tåligare än koppar och 

tenn var för sig.

Figur 5.3. En mycket tentativ 

utbredningskarta över täljstensfö-

rekomster i södra Skandinavien 

(gråmarkerade områden) samt 

distributionen av gjutformar i 

täljsten (omarbetad efter Oldeberg 

1943; Weiler 1994; Rønne 1996). 

Den kvalitativa utbredningskartan 

är enbart giltig för södra Sverige. 

Fyndplatserna i Danmark och 

Norge kan därmed innehålla fler 

än en gjutform i täljsten. Då såväl 

förarbeten och färdiga gjutformar 

förekommer utanför täljstenens 

egentliga utbredningsområde, står 

det klart att täljsten varit en ef-

tertraktad råvara för bronssmeden 

under bronsåldern.
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De höga temperaturerna ställde krav på bronssmeden. En van-

lig brasa når sällan mer än 700 grader, varför elden måste domesti-

ceras och förädlas av bronssmeden (Weiler 1994: 49-50). Detta har 

sannolikt skett på flera sätt: genom självdrag, med hjälp av blåsbälg 

(fig. 4.12, se även Stjernquist 1969; Björhem & Säfvestad 1993: 

78-79; Thrane 1980, 1993, 2006, m fl) eller genom att konstru-

era olika former av ugnar (fig. 9.13, se även Jaanusson & Wahlne 

1975b; Jaanusson et al 1978; Larsson 1993a; Schütz 2005; Diinhoff 

2006, m fl). Täljstenens värmetålighet var därför särskilt viktig, dels 

för att gjutformarna måste förvärmas innan den smälta bronsmas-

san hälldes i dem, annars riskerar de att spricka, men också för att 

de skulle kunna användas vid upprepade gjutningar. 

Täljstenen är inte jämnt fördelad i södra Skandinavien (fig. 

5.3). Inom dagens Sverige är det främst i Bohuslän, Dalsland och 

västra delarna av Värmland som den går i dagen. Stora förekomster 

återfinns även vid Handöl i Jämtland, där täljstensbrytning har 

förekommit i stor skala sedan medeltiden. Inom det nuvarande 

Norges gränser påträffas täljsten i östra delarna av Østfold, samt 

vid ett flertal lokaler längs Vest- och Nordlandet. I Aust-Agder och 

Rogaland förekommer flera täljstensbrott, bland annat vid Hauge-

sund (Nordenborg Myhre 1998: 63, 66), som uppvisar spår efter 

förhistorisk aktivitet. Rogaland är även det område i Norge där flest 

gjutformar i täljsten har återfunnits (Oldeberg 1943: 142; Solberg 

1988: 288; Bakka 1993: Fig. 5). Täljsten förekommer också i den 

inre fjällregionen, bland annat i Trøndelag och Hedmark (fig. 5.3). 

Täljsten saknas däremot helt inom dagens Danmark och i Skåne, 

områden som allmänt anses som centrala för produktion, distribu-

tion och konsumtion av bronsföremål (Larsson 1986a; Kristiansen 

1987). Täljsten bör därmed ha varit en eftertraktad råvara för 

bronssmeder i dessa områden. Möjligen ingick såväl råmaterial som 

färdiga gjutformar bland de ”varor” som byttes mot färdiga brons-

föremål eller råämnen av koppar, tenn och brons (Weiler 1994; 

Rønne 1996). 

Denna tolkning styrks av det faktum att gjutformar av täljsten 

har påträffats långt utanför bergartens utbredningsområde (fig. 5.3, 

se även Oldeberg 1943, Pl IX; Meinander 1954; Bakka 1976: 11-
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17, Pl 16). Eva Weiler, som senast har beforskat detta material, 

har påtalat att flera fynd av förarbeten till gjutformar i täljsten har 

påträffats i Skåne men också på Sjælland, Fyn och Jylland (Weiler 

1994: 109, även Neergaard 1908: 321-329; Oldeberg 1943: 142-

144; Rønne 1996: 14). Ett fynd av särskilt intresse kommer från 

Kullen i nordvästra Skåne där man 1881 påträffade tolv förarbeten 

till gjutformar i täljsten: ”liggande tillsammans i en liten hög under 

en stengärdesgård” (Weiler 1994: 128). Av förarbetenas form och 

längd att döma har de varit avsedda för gjutformar till holkyxor 

med sannolik datering till yngre bronsålder. Fyndet visar att det har 

”funnits ett mellanled eller en organiserad distribution av täljsten, 

inte bara av de produkter som tillverkades i täljstensformar” (Weiler 

1994: 109, även Neergaard 1908: 328-329; Rønne 1996: 14-17).

Formar av täljsten är vanligen avsedda för bronsföremål som 

har producerats i stor skala och det har argumenterats för att detta 

avspeglar att de färdiga föremålen enbart användes till vardagliga 

göromål (Oldeberg 1976; Larsson 1986a; Weiler 1994). Olika 

former av yxor dominerar, men det har även påträffats gjutformar 

till skäror, mejslar, tenar, nålar, knivar, spjutspetsar och rakknivar. 

Några av dessa föremål, såsom yxor, mejslar, knivar och tenar, har 

troligen varit avsedda för bronssmeden själv. Redskapen användes 

bland annat vid brytning av täljsten och för själva framställningen 

av gjutformen och dess kavitet. Tenarna behövdes vid gjutning men 

producerades sannolikt även för utbyte och gåvor. 

Det förekom också att föremål, bland annat skafthålsyxor, 

framställdes i täljsten under bronsåldern (Marstrander 1983: 57; 

Weiler 1994: 109). Från Halland föreligger ett gravfynd av en or-

nerad miniatyryxa i detta material (Gerdin 1997: 36-37, se även 

Lindälv 1964: 15), vilket antyder att dessa yxor även hade en sym-

bolisk betydelse (Marstrander 1983). 

Ett annat exempel på täljstensföremålens symboliska betydelse 

är fyndet av en komplett gjutform till en holkyxa från period IV 

som deponerats i ett stolphål till ett hus på boplatsen vid Forsand 

i Rogaland (Løken 1998; Nordenborg Myhre 1998: 65; Prescott 

2000: 217). I Rundhaug vid Hognestad i Rogaland har det påträf-

fats ett täljstenslock till en gravurna med trolig datering till yngre 
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bronsålder (Syvertsen 2003: 143-144), vilket visar att täljsten har 

använts i ceremoniella och rituella sammanhang kopplade till död 

och begravning. Även gjutformarnas utformning och behandlingen 

av dem tyder på att de tillskrevs en symbolisk innebörd. Flera av 

dem uppvisar antropomorfa drag (fig. 5.4), vilket kan tolkas som 

att bronssmeden klätt den teknologiska kunskapen i mytologiska 

former (se även fig. 4.12, 5.25, 10.1). 

En del fynd av uttjänta gjutformar är helt medvetet arrangerade 

och deponerade under rituella omständigheter (Weiler 1994: 128). 

Ett exempel är gjutformarna från Vester Doense vid Vebbestrup på 

nordvästra Jylland som återfanns krigssommaren 1943 (Pedersen 

1948). Fyndet består av tre täljstensgjutformar till skäror och holk-

yxor, men det påträffades även gjutformar i lera till holkyxor och en 

mejsel som hade tillverkats i cire-perdue-teknik i denna depå. Eller 

användes täljstensformarna för att framställa föremål i vax, som se-

dan kunde användas för gjutning med förlorad form? 

Förutom dessa fynd påträffades tre stenredskap och ett åtta 

centimeter långt träföremål i Vester Doense som sannolikt ingick 

i bronssmedens verktygsarsenal. Alla elva föremålen påträffades vid 

torvbrytning i mitten av en mosse på en meters djup. De var up-

penbarligen arrangerade eftersom upphittaren beskrev fyndet som 

”en pyramide- eller kegelformet opstabling af sten” (Pedersen 1948: 

240). Den varsamma behandlingen av dessa föremål bör tillskrivas 

en särskild betydelse i detta fall, inte minst som några av gjutfor-

marna uppvisar antropomorfa drag (fig. 5.4). 

Figur 5.4. Täljstensformar med 

antropomorfa drag från Haag (till 

vänster) och Vester Doense (ovan) i 

Himmerland på norra Jylland (efter 

Neergaard 1908; Pedersen 1948). 

Ej i skala. 
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Figur 5.5. En gjutform i täljsten för 

en avsatsyxa i brons, daterad till pe-

riod II och funnen vid Torød intill 

Maglemose på Sjælland (efter Aner 

& Kersten No 433). Ej i skala.

Ser vi till den kronologiska spridningen av gjutformar i täljsten 

tillhör de flesta yngre bronsålder. Endast omkring tio procent av de 

83 gjutformar som har påträffats i Sverige låter sig dateras till äldre 

bronsålder (Weiler 1994: 116). Mönstret är liknande i Danmark 

och Norge. Neergaard (1908: 322-325) kunde lista 23 täljstensfor-

mar funna i Danmark före 1908. Fem av dem kan dateras till äldre 

bronsålder (Broholm 1944: 181). 1996 hade antalet täljstensformar 

stigit till drygt 30 fynd (Rønne 1996). Tre av dessa har hitintills 

publicerats av Aner och Kersten (No 96, 433, 4408), vilket är lika 

många som de gjutformar som är utförda i metall från denna tid 

(Aner & Kersten No 1736, 2567, 4567, fig. 5.5). Vid mitten av 

1950-talet uppger Anders Hagen att det har återfunnits 20 gjutfor-

mar i täljsten i Norge. Två av dem kunde dateras till äldre bronsål-

der (Hagen 1956: 38, se även Bakka 1976, 1993; Solberg 1988).

Täljstensformar är, enligt min kännedom, okända från sen-

neolitikum och bronsålderns period Ia. De flesta metallföremål 

var då individuellt utformade vilket gör det troligare att lerformar 

användes vid gjutning. Möjligen användes färdiga föremål eller 

träattrapper som förlagor till gjutformarna (Barber 2003: 120). 

Efter det kvantitativa och kvalitativa språng som sker i bronspro-

duktionen under period Ib så börjar en formidabel massproduktion 

av föremål. Bronsföremålen blir samtidigt mer enhetliga, både vad 

det gäller tekniskt utförande och enskilda föremålstyper (Vandkilde 

1996: 211-257, 2000). 

Från och med period II blir täljstensgjutformar mer vanliga (fig. 

5.5, Oldeberg 1943: 136-148, se t ex Oldeberg 1938; Brøndsted 

1939: 124; Johansen 1986: 73-74; Rønne 1996), men majoriteten 

av dem dateras till yngre bronsålder (Baudou 1960; Weiler 1994). 

Ett exempel på omfattningen av bronsproduktionen under denna 

tid är depåfyndet från Smørumovre på norra Sjælland som innehöll 

163 föremål, varav dryga 40-talet yxor av skilda slag (bl a pålstavar, 

avsatsyxor, randlistyxor och holkyxor), ett 20-tal spjutspetsar, två 

fragmentariska svärd, två bronsmejslar, en bronsnål med skålformat 

huvud, samt en smält kopparklump är bevarade till eftervärlden 

(Aner & Kersten No 354). Flera av yxorna hade gjutsömmar kvar 

och var tydligen helt nytillverkade då de av någon anledning förpas-
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Figur 5.5 (forts.). Gjutformar 

gjordes även i brons, här en form 

till en avsatsyxa daterad till period 

II funnen vid Nørup på Jylland 

(efter Aner & Kersten No 4567). 

Ej i skala. 

sades till underjorden. Om några av dessa föremål har framställts 

med hjälp av gjutformar i täljsten eller inte, är svårt att avgöra. Då 

flera av föremålen är närmast identiska är det troligt (se Aner & 

Kersten 1973: 120-121, Taf. 63-73), men nya analyser krävs för att 

bekräfta denna hypotes. 

Unikt i sitt slag är fyndet av en fullständig gjutform i täljsten 

från Ellingsøya vid Ålesund i Sunnmøre, vilken har varit avsedd att 

gjuta två olika grepptungesvärd med datering till period IV (Shete-

lig 1947: 274-280). Från och med bronsålderns period V vet vi att 

det tillverkas täljstensgrytor som uppvisar stor likhet med samtida 

keramik (Johansen 1986: 84-86, fyndet är 14C-daterat till 820-550 

cal BC). Det förekommer också att keramik har magrats med tälj-

sten, sannolikt för att höja kärlens hållbarhet och för att de skulle 

behålla värmen bättre (Hulthén 1991: 17; Nyqvist 1995). 

Av allt att döma så går den ökade bronsproduktionen i period 

Ib och II att koppla samman med att användningen av täljstens-

gjutformar startar, men ännu så länge saknas det undersökta tälj-

stensbrott som kan bekräfta detta. Orsakerna är sannolikt flera. Få 

målinriktade undersökningar har företagits vid täljstensbrott och 

dessutom har flera stenbrott använts under en lång tidsrymd, vilket 

innebär att senare aktiviteter har förstört spår efter äldre uttag (t ex 

Stenvik 1996; Resi 2006). Det senare är ett generellt problem vad 

det gäller studiet av äldre tiders bergsbruk (Tylecote 1987; O´Brien 

1994, 2004; Craddock 1995: 23-92; Barber 2003: 79-107, Tim-

berlake 2003, m fl). 

Bubakk vid Kvikne i Hedmark

Enligt min kännedom har endast en målinriktad utgrävning av ett 

täljstensbrott givit indikationer på aktiviteter under bronsåldern. 

Det rör sig om ett stenbrott vid Bubakk i Hedmark i Norge (fig. 

5.6). Täljstensbrottet, som ligger på omkring 900 meters höjd, åter-

aktiverades i slutet av 1950-talet då Trondheims domkyrka skulle 

restaureras (Skjølsvold 1969). Efter något års arbete påträffades 

spår av äldre aktiviteter, främst i form av uttag till grytämnen, men 
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även i form av bruten och bearbetad täljsten. De mest spektakulära 

fynden utgjordes av ett stort antal ålderdomliga träspadar, vilket 

föranledde en antikvarisk kontroll. Trots att enstaka grytämnen 

till vikingatida och förromerska kärl påträffades vid detta tillfälle 

(Skjølsvold 1969: 202), tilläts stenbrytningen fortsätta. Efter några 

år hade fynden blivit mer påtagliga och en träspade sändes in för 
14C-analys. Resultatet indicerade aktiviteter under yngre bronsålder 

och äldsta järnålder – 2350±90 BP, vilket ger en kalibrerad datering 

till 750-200 fvt. Ytterligare prover på en spade och en bearbetad 

björkstam bekräftade stenbrottets datering till tiden fvt – 2180±90 

respektive 2440±70 BP (Skjølsvold 1969: 204), vilket på motsva-

rande sätt ger dateringar till 380-110 respektive 750-400 fvt (tab. 

5.1). En arkeologisk undersökning blev nödvändig. 

Utgrävningen, som gick av stapeln under sommaren 1969, 

gav rikliga fynd (Skjølsvold 1969: 206-210). Mer än 60 hela och 

fragmentariska träspadar påträffades. Därutöver återfanns ett min-

dre antal fragmentariska täljstenskärl, sex fragmentariska träfat, en 

kopp av björknäver, samt två fragment av hammarstenar med skaft-

ränna. De senare redskapen är tydligt associerade med förhistoriskt 

bergsbruk och metallproduktion (Indreko 1956; Janzon 1984: 

19-22; Tyrecote 1987: 56-61; Stenvik 1988; Craddock 1995: 

37-46) och dateras vanligen till bronsåldern då de påträffas vid ut-

grävningar i Skandinavien (Stjernquist 1969: 120-124; Jaanusson 

& Wahlne 1975b; Jaanusson et al 1978: 32; Draiby 1984; Larsson 

1993a; Weiler 1994: 35; Lindholm 2003: 151, m fl). Utöver dessa 

fynd dokumenterades 789 förarbeten till uttag, men stenbrottet 

har sannolikt varit dubbelt så stort innan täljsten till domkyrkans 

restaurering började brytas (Skjølsvold 1969: 212). På vissa ställen 

hade upp till en och en halv meter täljsten avlägsnats vid stenbrot-

14C-prov Datering BP Cal BC med 1 sigma

Träspade 2350±90 750-200

Träspade 2180±90 380-110

Björkstam 2440±70 750-400

Träspade 2310±70 490-200

Näver 2270±70 400-200

Tabell 5.1. Dateringar från Bubakk 

i Hedmark (programmet OxCal 

3.9 har använts för kalibreringar 

i denna skrift). Med tanke på de 

stora täljstensmassor som har avlägs-

nats på denna plats är det sannolikt 

att täljstensbrottet har varit i bruk 

under yngre bronsålder (efter Skjøls-

vold 1969). 
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tet. Av enkla stratigrafiska skäl hade de äldsta spåren utplånats av se-

nare aktiviteter (Skjølsvold 1969: 231-232). Skjølsvold beräknar att 

stenbrottet varit omkring 400 kvadratmeter stort och att omkring 

3000 till 4000 uttag gjorts vid Bubakk.

Fynd av träspadar vittnar om att människorna aktivt har sökt 

sig ned under markytan för att utvinna kvalitativt bättre täljsten 

som inte har varit utsatt för väder och vind. Skjølsvold fann även 

spår som tyder på att metallverktyg användes vid stenbrytningen i 

Bubakk, troligen någon form av holkyxa, men om dessa redskap 

skulle ha varit gjorda av brons eller järn kunde inte avgöras (Skjøls-

vold 1969: 210). Ytterligare två prover från en träspade och näver 

bekräftar den huvudsakliga dateringen av stenbrottet i Bubakk till 

förromersk järnålder (Skjølsvold 1969: 235). Vid en kalibrering 

omfattar dock de äldsta dateringarna även slutet av bronsåldern 

(tab. 5.1). Med tanke på den omfattande verksamhet som utgräv-

ningen blottlade torde täljstensbrottet ha tagits i bruk redan under 

bronsåldern. Detta styrks av fynden av två hammarstenar med 

skaftränna, en redskapstyp som anses gå ur bruk efter det att järn-

teknologin introducerats (Craddock 1995: 37-46). 

Under senare år har förnyade geologiska och arkeologiska un-

dersökningar av Bubakk kommit till stånd tack vare ett kontinuer-

ligt behov av täljsten vid restaurering av Nidarosdomen. Dessa har 

Figur 5.6. Täljstensbrottet Bubakk 

vid Kvikne i Hedmark. Foto: Tor 

Grenne, Norges Geologiske Un-

dersøkelse (efter Grenne & Heldal 

2001).
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på många vis förstärkt resultatet av Skjølsvolds undersökning och 

det är tydligt att de äldsta faserna i stenbrottet går att sammankopp-

las med täljstensbrytning för gjutformar till föremål som dateras 

till bronsåldern (Østerås 2004a: 20, 2004b). En direkt länk mellan 

brons- och hällsmed saknas dock vid täljstensbrottet i Bubakk. 

Halgjem vid Vargavågen i Hordaland

En plats där länken mellan brons- och hällsmed är mer påtaglig är 

hällbildslokalen Halgjem i Hordaland (Mandt 1972: 53). Lokalen 

finns på södra sidan av Grøndalshaugen, en ca 30 meter hög bergs-

knalle vid Vargavågen. Även här har täljstensbrottet använts i histo-

risk tid. Merparten av byggnadsmaterialet till Lyse Kloster, grundat 

Anno Domini 1146, lär vara brutet vid denna plats. Senare tiders 

aktiviteter har varit omfattande och lämnat stora sår längs Grøn-

dalshaugens bergsväggar. Också här har det brutits täljsten under 

den ursprungliga marknivån. Trots dessa intensiva aktiviteter så 

Figur 5.7a. Hällbilderna vid Hal-

gjem i Hordaland (efter Mandt 

1972). Skalan på bilden är 50 

centimeter.
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finns det bevarade hällbilder vid Halgjem (fig. 5.7). Hällen ifråga 

domineras av skeppsmotiv (fig. 5.7a). De flesta har ett enkelt skrov 

med liten eller ringa stävmarkering, vilket gör dem svåra att tids-

fästa. Ett skepp har dock förlängda köllinjer (No 11), vilket är ett 

vanligt sätt att återge skepp under yngre bronsålder (Mandt 1991: 

269-275; Kaul 1998, 2003a; Ling 2006). Därutöver har det doku-

menterats tre ringfigurer och 21 skålgropar på den lodräta bergväg-

gen (Mandt 1972: 53, Pl. 69). 

På den närmast vertikala täljstenshällen där bilderna har hug-

gits in syns tydliga spår av uttag (fig. 5.7). Åtminstone ett skepps-

motiv verkar ha skadats av denna aktivitet (Mandt 1972: No 23). 

Ingen arkeologisk undersökning har företagits vid platsen som 

skulle kunna styrka mer än den rumsliga kopplingen mellan tälj-

sten och hällbild. 

Placeringen av hällbilderna i landskapet kan här vara av vikt för 

att fördjupa relationen mellan brons- och hällsmed (fig. 5.7b, 5.8). 

Placeringen i Halgjem är på många sätt och vis atypisk. Flertalet av 

hällbildslokalerna i närområdet uppvisar en nära och påtaglig visuell 

relation till havet och farleder (t ex lokalerna vid Vinnes, Samnøy, 

Linga, Berge, Vangdal, m fl, se Mandt 1972, 2002b; Lødøen 1998, 

Figur 5.7b. Hällbilderna vid Hal-

gjem ligger mycket atypiskt, långt 

ifrån de allfarvägar som fjordar och 

fjordarmar utgjorde under bronsål-

dern och där platser med hällbilder 

vanligen återfinns i Hordaland (fig. 

5.8). Foto: Joakim Goldhahn. 
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Figur 5.8. Hällbilderna i Horda-

land speciellt och på Vestlandet i 

Norge generellt ligger oftast i en 

nära relation till vattenvägar (se 

Mandt 1972, 1991; Wold 2002; 

Wrigglesworth 2002; Nordenborg 

Myhre 2004; Mandt & Lødøen 

2005, m fl). Ovan syns hällbilds-

lokalen vid Linga (Mandt 2002b) 

och till höger Samnøy (den övre 

udden till höger) och Vinnes (den 

övre udden som framskymtar högst 

upp till vänster i bild). Foto: Joakim 

Goldhahn. 

2000; Wold 2002, m fl). Hällbilderna i Halgjem saknar en sådan 

relation. De återfinns på en avlägsen, närmast exkluderad plats i 

en dalgång som är bortvänd från havet (fig. 5.7b). Hällbilderna 

är medvetet förlagd till täljstenshällen och placeringen skapar en 

känsla av avskildhet. 

Krabbestig på Husevågøy

Mönstret från Halgjem återupprepas vid hällbildslokalen vid Krab-

bestig på Husevågøy i Sogn og Fjordane (Sognnes 1972; Mandt 

1991: 575-576). Hällbilderna är inhuggna på en ”1 m høy knaus 

med bratt skrånende flate mot S, som ligger midt i en myr”. Berg-

hällen består av en täljstensomvandlad bergart, bedömd som en 

”mørk gabbro” av geologen Kristen Michelsen (Mandt 1991: 575). 

Inte mindre än 77 förarbeten till uttag av täljsten har dokumen-

terats på hällen av Melanie Wrigglesworth och Trond Eilev Linge 

(Wrigglesworth 2003). Även här har några hällbilder skadats av 

senare aktiviteter vid stenbrottet, men till skillnad mot de tidigare 

platserna är täljstensförekomsten på Krabbestig så pass ringa i om-
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fattning att det inte har lönat sig att bryta sten i någon större skala. 

Det talar för en hög ålder på täljstensbrottet på Husvågøy (jfr Sogn-

nes 1972). 

Motiven i Krabbestig utgörs av ett tjugotal skepp, tre ringfigu-

rer, två linjer, en ramfigur och 24 skålgropar (Mandt 1991: 575; 

Wrigglesworth 2003). De flesta skeppsmotiven är utförda i en stil 

som är vanligt förekommande i området mellan Sunnfjord och 

Trøndelag (fig. 5.9). Gro Mandt benämner denna skeppstyp A1. I 

äldre litteratur är de kända som skepp av Mjeltehaugstyp (de Lange 

1912; Marstrander 1963; Mandt 1983, 1991; Linge 2004, m fl). 

Följer vi den skeppskronologi som Mandt (1991: 269-275) har ut-

arbetat för detta område, bör lejonparten av skeppen i Krabbestig 

dateras till äldre bronsålder, sannolikt period II och/eller III (Linge 

2004, jfr Østmo 2005). Det finns dock skepp som bör dateras till 

yngre bronsålder (No 42, 51-53 i fig. 5.9, Wrigglesworth 2003: 19, 

se Mandt 1991; Kaul 1998; Sognnes 2001: 50-55; Ling 2006). 

Utifrån dessa dateringar skulle hällbilderna i Krabbestig vara 

något äldre än den redan omnämnda täljstensgjutformen till två 

svärd som återfanns på Ellingsøya vid Ålesund i Sunnmøre (She-

telig 1947). Fågelvägen är det ungefär 80 kilometer mellan dessa 

platser, vilket motsvarar en dagsetapp med ett skepp likt det från 

Hjortspring under gynnsamma förhållanden (Vinner 2003). Om 

dateringarna av hällskeppen även är giltiga för något eller några av 

Figur 5.9. Hällbilderna vid Krab-

bestig består av hällskepp som kan 

dateras till både äldre och yngre 

bronsålder och det är därför sanno-

likt att täljstensbrottet varit i bruk 

under denna tidsrymd (efter Wrigg-

lesworth 2003). Ej i skala.
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uttagen i Krabbestig indicerar det att människor har återkommit till 

den här platsen under närmare 1000 år. 

Hällbilderna i Krabbestig är placerade i ett magnifikt sceneri. 

De är orkestrerade av en vidsträckt utsikt västerut där ögat möter ett 

ändlöst hav (fig. 5.10). Än en gång är placeringen apart. De flesta 

hällbilderna i området uppvisar en nära relation till det inre skär-

gårdslandskapet, de vänder sig mot farleder inomskärs och påträffas 

med en nära relation till hav och grav (Mandt 1991; Wrigglesworth 

2002, 2005). Hällbilderna i Krabbestig är placerade på en ö med 

utsikt över öppet hav. Placeringen av hällbilderna ger återigen ett 

intryck av en strävan efter avskildhet (jfr Linge 2006). Det är up-

penbart att placeringen har valts med omsorg eftersom det är just 

hällen med täljsten som valts ut för hällbildernas placering. Det 

finns flera utmärkta hällar av annan bergart i området, men dessa 

har undvikits (Wrigglesworth muntligen 2004-11-20). Återigen 

saknas arkeologiska undersökningar som skulle kunna ge ytterligare 

möjligheter att beforska relationen mellan brons- och hällsmed. 

Bohuslän i Västra Götalands län

I Bohuslän finns ett femtontal kända täljstensbrott (Berg 1934; 

Kindgren 1991), varav sju ligger i Kungälvs kommun (Alin 1931, 

Figur 5.10. Hällbilderna vid Krab-

bestig (pilen) ligger, liksom Halgjem, 

i ett avskärmat läge i landskapet 

(Linge 2006), låt vara att scenariot 

i detta fall är mer betagande. Foto: 

Melanie Wrigglesworth.
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1937; Olson 1937; Hernek 1996: 6). Två av dessa täljstensbrott, 

Stålkullen i Ytterby socken (Raä 44) och Intagan i Lerums socken 

(Raä 57) kan sättas i samband med hällbilder. Därtill har under-

tecknad påträffat påbörjade uttag av täljsten vid Ule plats på Tjörn. 

Johan Pettersson (1982: 61) uppger att hällbilder har huggits in på 

täljstensliknande bergarter vid fyra platser. Vid gården Gälov i Valla 

socken på Tjörn har hällskepp påträffats på en täljstensomvandlad 

amfibolit (Pettersson 1982: No 16-28, 501). Utöver denna lokal 

rör det sig om skålgropslokaler som påträffats vid Torp i Skredsviks 

socken (Raä 101), vid gården Bön vid Bokenäs gamla kyrka (Raä 

118) samt vid gården Olsnäs i Stenkyrka socken på Tjörn (Petters-

son 1982: No 307). Ingen av de senare platserna uppvisar kända 

uttag av täljsten. 

Intagan i Lerum socken

Vid täljstensbrottet Intagan i Lerum socken (Raä 57) har det på-

träffats en handfull skålgropar och några rännor (fig. 5.11), vilka 

alla är svåra att datera. Flera gropar i marken vittnar om att jord 

Figur 5.11. Raä 57 i Lerum socken 

i Västra Götalands län. Samman-

taget återfinns fem skålgropar med 

rännor på täljstensblocket. Foto: 

Joakim Goldhahn. 



140 : Att tälja i sten Att tälja i sten : 141

har avlägsnats i syfte att komma åt mer kvalitativ täljsten. Endast 

20 meter nordväst om skålgroparna finns ett större stenbrott där 

påbörjade uttag ännu kan studeras (Raä 58). Dessa har beskrivits 

som ”jättegrytsliknande” och ”ostliknande” av Klas-Göran Selinge 

vid Riksantikvarieämbetets inventering 1962. Uttagen har varie-

rande storlek, mellan 50 till 60 och 15 till 25 centimeter i diameter. 

Utifrån min bedömning verkar en del av uttagen utgöra förarbeten 

till vikingatida eller medeltida kärl men det går inte att utesluta att 

några av skålgroparna vid Intagan kan dateras till bronsåldern. Utan 

en arkeologisk undersökning vilar dylika slutsatser på lös grund. 

Stålkullen i Ytterby socken

Hällbilderna vid täljstensbrottet vid Stålkullen i Ytterby socken 

(Raä 44) är lättare att tidsfästa (fig. 5.12, 5.13). De är placerade 

på två ytor och består sammanlagt av åtta skepp och tre skålgropar 

enligt Riksantikvarieämbetets inventering. Ett av de centralt place-

rade skeppen på yta 1 har tydligt utåtsvängda s-formade stävar (fig. 

5.13), vilka är kännetecknande för yngre bronsålderns brons- och 

Figur 5.12. Hällbilderna vid Stål-

kullen i Ytterby socken är placerade 

på en närmast lodrätt täljstenshäll 

med flera uttag, där några kan 

var samtida med hällbilderna och 

andra sannolikt är yngre. I slänten 

bakom hällbilderna återfinns en 

kraftig kvartsåder som visar spår av 

uttag, möjligen för magring av gjut-

formar, keramik och deglar. Foto: 

Joakim Goldhahn. 
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hällskepp. Skeppen på yta 2 har krumma inåtsvängda stävar och 

några av dem har korta raka köllinjer (fig. 5.13), vilket bör indicera 

en datering till äldre bronsålder (Kaul 1998, 2003a; Ling 2006).

Täljstensbrottet vid Stålkullen uppvisar karaktäristiska grytut-

tag som har satts i samband med aktiviteter under yngre järnålder 

och tidig medeltid. Även mindre uttag som kan ha använts till 

strykjärn, vikter, klocklod, sländtrissor och nätsänken kan beskådas 

(Olsson 1937). Vid det närbelägna gravfältet Västra Porten och vid 

Kungahälla har det påträffats råämnen och spår av täljstensbearbet-

ning (Kindgren 1991; Bengtsson, K. 2002: 59), vilka sannolikt kan 

sättas i samband med handelsverksamhet under yngre järnålder 

(Resi 1979, 2006). Det finns även uppgifter om att en ”stenmästare 

vid namn Thorkillus” har haft sin verksamhet förlagd till Stålkullen 

under tidig medeltid (Hernek 1996: 6). 

Det finns ytterligare två kända täljstensförekomster i Stålkul-

lens direkta närområde som uppvisar påbörjade uttag (Raä 142, 

143). De ligger alla inom en radie av 200 meter från det förra sten-

brottet, men är mindre i storlek och omfattning (Olsson 1937). I 

den forna betesmarken framför Stålkullen återfinns en mindre häll 

med en skålgrop (Raä 184).

I närområdet kring Stålkullen finner vi flera spår av bronssme-

den och hans värv. Från gården Västra Synneröd i samma socken 

finns ett fynd av en gjutform i täljsten (Oldeberg 1935: 49-50). Som 

fåglarna flyger är avståndet till Stålkullen endast någon kilometer. 

Enligt Oldeberg rör det sig om en gjutform till en kniv lik Oscar 

Figur 5.13. Hällskepp från Stålkul-

len i Ytterby socken i Västra Göta-

lands län. Skeppens formspråk visar 

att man huggit in bilderna både 

under äldre och yngre bronsålder 

på denna plats (figuren är hämtad 

från Riksantikvarieämbetets inven-

teringsbok för Lerum socken, Raä 

44). 
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Montelius (1917) Minnen No 1016 eller 1114. Båda föremålen är 

svårdaterade men torde tillhöra yngre bronsålder (Oldeberg 1935: 

50). Att täljstenen till gjutformarna skulle härröra från Stålkullen 

eller något närbeläget täljstensbrott är möjligt, ja rent av troligt, 

men det kan inte beläggas utan en petrografisk analys. 

Att täljsten verkligen har utvunnits vid Stålkullen bekräftas av 

en arkeologisk förundersökning som utfördes av Riksantikvarieäm-

betet UV Väst vid mitten av 1990-talet inför en stundande villabe-

byggelse (Hernek 1996). I sökschakten direkt framför stenbrottet 

påträffades rikliga spår efter täljstensbrytning med tillhörande be-

arbetning (Hernek 1996: 7-9, se även Olsson 1937: 26-29). I ett 

schakt strax intill ett av de mindre täljstensbrotten, Raä 142, fanns 

spår av forntida metallhantverk i form av bearbetad täljsten samt 

bränd och sintrad lera (Hernek 1996: 9). Keramik med datering till 

yngre bronsålder eller äldre järnålder påträffades i samma kontext. 

Riksantikvarieämbetets slutsats blev att: ”Det faktum att täljstenen 

hittades i anslutning till förhistorisk keramik styrker antagandet att 

täljstensbrottet i [Stålkullen] är av hög ålder” (Hernek 1996: 9). 

Det är inte bara täljsten som har brutits vid Stålkullen. I bran-

ten ovanför hällbilderna går ett antal kvartsstråk i dagen (fig. 5.12). 

Flera av dem visar spår av uttag, vilket, som redan har påpekats, 

har använts som magring i keramik, gjutformar och deglar under 

bronsåldern. 

Närvaron av hällbilder, täljstensuttag, kvartsbrytning och åter-

funna gjutformar i täljsten i Stålkullens närområde är tankeväckan-

de. De påtagliga spår av bearbetning av täljsten och indikationer på 

metallarbete som framkom vid förundersökningen, vittnar om att 

platsen har varit central för smedens värv under bronsåldern. Fyn-

den är så pass intresseväckande att Riksantikvarieämbetets rekom-

mendation att inte gå vidare med en arkeologisk undersökning är 

lika förbryllande som penibel (Hernek 1996: 11). En anledning till 

detta kan säkert sökas i det faktum att fornlämningar av detta slag är 

svårbedömda, vilket kan bero på att tidigare forskning är ringa och 

att de få insatser som faktiskt har gjorts är svåra att överblicka. 

Mycket talar för att täljstensbrytningen vid Stålkullen har långa 

anor. Redan 1937 påpekade Alfa Olsson att en rad tekniker hade 
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använts för täljstensbrytning vid denna plats: ”huggning med spet-

sig mejsel, kilning och borrning” (Olsson 1937: 31). Spåren av den 

första tekniken, huggning med spetsig mejsel, är påfallande lik de 

spår som beskrivs av Skjølsvold (1969) för Bubakk vid Kvikne. 

Hällskeppens datering visar att täljstensförekomsten vid Stål-

kullen var känd och möjligen också i bruk under såväl äldre som 

yngre bronsålder. Från yngre bronsålder finns en gjutform till en 

kniv i täljsten från samma socken, men inget av detta kan tas som 

intäkt för att täljsten verkligen bröts vid Stålkullen under denna 

tid. Förhållandena är dock så pass intressanta att de borde ha föran-

lett andra slutsatser än att ”inga vidare antikvariska åtgärder anses 

nödvändiga inför byggnationen” (Hernek 1996: 11). Idag återstår 

endast en mindre begränsad yta framför hällskeppen som kan bli 

föremål för en arkeologisk undersökning (fig. 5.12). 

Ule plats på Tjörn

Prästen Johan Pettersson (1982: 61), som har behandlat Tjörns 

hällbilder i två initierade arbeten, har påtalat att flera av dem har 

Figur 5.14. Hällbilderna vid Ule 

plats på Tjörn är inhuggna på ett 

löst täljstensblock som sannolikt lyfts 

på plats. Foto: Joakim Goldhahn. 
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huggits in på hällar av starkt täljstensomvandlade bergarter som alla 

uppvisar stora inslag av amfibolit (även Pettersson & Kristiansson 

1977: 112-114). Av störst intresse för denna framställan är häll-

bildslokalen vid Ule plats (fig. 5.14). Hällbilderna, som har huggits 

in på ett löst block, består av 13 skepp, två människofigurer samt ett 

dussintal skålgropar (fig. 5.15). Skeppen har i en del fall upprullade 

spiralstävar och förlängda köllinjer varför de bör kunna dateras till 

yngre bronsålder (Kaul 1998, 2003a, 2006a; Ling 2006). 

I början av 1980-talet genomförde Pettersson en mindre ut-

grävning framför blocket med hällbilderna. Sammanlagt under-

söktes fyra kvadratmeter. Fynden bestod mest av sentida material, 

men han påträffade även flintavslag, varav två hade tydlig retusch 

(Pettersson 1982: 65-67). 

En rumslig analys av hällbilderna på Tjörn visar ett tydligt 

mönster (fig. 5.16). Merparten av hällbilderna med figurativa mo-

tiv finns koncentrerade inom ett relativt begränsat område runt 

Valla kyrka på öns östra del, medan skålgropslokaler uppvisar en 

mer allmän utbredning. Hällbilderna vid Ule plats faller utanför 

detta mönster. Under yngre bronsålder stod havet omkring 12 me-

ter högre än idag vid Tjörn (Påsse 2003; Ling 2006). Det innebär 

att hällbilderna vid Ule plats, som ligger på 19 till 20 meters höjd 

Figur 5.15. Hällbilderna vid Ule 

plats på Tjörn är inhuggna på ett 

täljstensomvandlat block av amfibo-

lit. Hällbilderna består mestadels av 

skepp, men också av två människor 

vilka med tanke på skålgropen mel-

lan benen på det vänstra motivet 

kan tolkas som en kvinna och man. 

Foto: Johan Pettersson, nu i Vitlycke 

Museums Arkiv. Det är frestande 

att tolka denna ensliga plats, omgi-

ven av anfäder som begravts i rösen, 

som en initiationsplats för noviser 

som skulle skolas in i smedens esote-

riska kunskaper. 
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över havet, var placerade på en ö i yttersta skärgården när de höggs 

in. Platsen har då haft en liminal position, längst ut i kustbandet 

med det nuvarande Danmark som närmsta granne i väster. Plat-

sen uppvisar ett större rumsligt samband med rösen än med andra 

hällbildslokaler (fig. 5.16). Därutöver är hällbilderna utförda på ett 

löst block, vilket är mycket ovanligt på Tjörn (Pettersson & Kris-

tiansson 1977; Pettersson 1982: 89). Blocket verkar närmast vara 

uppallat där det ligger i landskapet idag och det är sannolikt att det 

har lyfts på plats (fig. 5.14, 5.15). 

Den ensliga placeringen förstärks av att platsen för hällbilderna 

ligger vid foten av en hög bergsklippa. Väster och norr om hällbilds-

lokalen skyms det närliggande havet av bergsknallar. Omgivning-

Figur 5.16. Tjörn med Ule plats 

markerad med en pil och fyrkant. 

Kartan visar en havsnivå som är 12 

meter högre än dagens vilket unge-

fär motsvarar förhållandena 1000 

år fvt. Grå prickar markerar häll-

bildslokaler med figurativa motiv, 

vita prickar skålgropsförekomster. 

De svarta trianglarna, å sin sida, 

markerar rösen. Karta: Johan Ling. 
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arna skapar därmed en intim rumsliknande känsla (fig. 5.14). Den 

höga bergsklippan mot öst fungerar tidvis som en resonanslåda som 

förstärker ljud och skapar oväntade ljudfenomen för en besökare (se 

Nordström 1999; Goldhahn 2002a, 2002b). Jag tältade själv vid 

denna plats sommaren 2003 med mina barn August och Hedvig. 

Vid frukost en morgon kunde vi tydligt höra en motorbåt passera 

på nära håll utan att vi såg vare sig båt eller hav från den plats där 

vi befann oss. Det hela gav ett spöklikt intryck. Min dotter som då 

var åtta år gammal blev mycket altererad och ville genast undersöka 

”var båtarna var”. Johan Pettersson (1982: 89) har upplevt liknande 

ljudfenomen vid Ule plats:

...när man står under ekarna som omger hällristningen, har 

man ingen förnimmelse av närheten till öppet hav. Men 

när det stormar, kan man från hällristningsplatsen tydligt 

höra dånet av bränningar från Kråkefjord. 

Figur 5.17. August vid Ule plats på 

Tjörn. Framför honom går en stor 

kvartsåder i dagen vilken visar spår 

av uttag. Foto: Joakim Goldhahn. 
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Vi beslöt oss för att undersöka saken närmare. Vi klättrade upp på 

bergskammen norr om hällbilderna, men inte heller här kunde vi se 

några båtar på havet. Till min förvåning fann vi att stora kvartsåd-

ror gick i dagen på klipporna runt hällbildslokalen. Flera av dem 

uppvisade dessutom spår efter uttag, vilket tyder på att kvarts bru-

tits i mindre skala vid Ule plats (fig. 5.17). Därtill visade en grotta 

vid bergets fot, strax öster om blocket med hällbilderna, spår av 

mänsklig påverkan i form av eldning. 

Grottan kan sannolikt sättas i samband med förhistorisk sten-

brytning, men denna gång av kopparkis (fig. 5.18). Att den har 

gamla anor och hög ålder visas av fyndet av en bit hälleflinta med 

retusch som påträffades vid grottans mynning. 

Vid ett senare besök vid Ule plats under våren 2004, då i säll-

skap med några doktorander från Göteborgs universitet, upptäckte 

vi att några mindre markfasta stenar av täljstensomvandlad amfibo-

lit invid det uppallade täljstensblocket med hällbilderna hade uttag 

för råämnen som i storlek och form liknar förarbeten till täljstens-

gjutformar (fig. 5.19). Förarbetet är 10 till 15 centimeter långt och 

betydligt mindre än de grytuttag som på goda grunder kan dateras 

Figur 5.18. August, Hedvig och Go 

inuti en antropogent skapad grotta 

ovanför hällbilderna vid Ule plats. 

Enligt geolog Ulf Bergström vid Sve-

riges Geologiska Undersökningar i 

Göteborg återfinns det indikationer 

av kopparkis på denna plats. Foto: 

Joakim Goldhahn. 
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till yngre järnålder och medeltid. Också tekniken skiljer sig åt. 

Vid Hogen i Tegneby socken på den närbelägna ön Orust, 

endast ett par kilometer norr om Ule plats, har det påträffats en 

fullständig tvådelad gjutform av täljsten till en holkyxa med da-

tering till period V (Oldeberg 1935: 48). Bronsgjutning är också 

känd från Tjörn. I Stenkyrka socken, någon kilometer från den 

omnämnda skålgropslokalen på täljstensblock vid Olsnäs gård, på-

träffades en smält bronsklump i ett ”stenrör” år 1848 som Oldeberg 

(1935: 51) menade härröra från bronsproduktion. 

Vid Ule plats på Tjörn återfinner vi alltså flera av de mönster 

som har påvisats ovan, men också en tydlig koppling mellan brons- 

och hällsmed. Hällbilderna har huggits in på ett löst block vilket 

består av en starkt täljstensomvandlad amfibolit (Pettersson 1982: 

60-63). Placeringen ger återigen ett intryck av behov av avskildhet, 

vilket understryks av den aparta placeringen långt ut i skärgården 

med en nära rumslig relation till rösen (fig. 5.16). Brytningen av 

kvarts har en direkt relation till bronssmedens behov av att magra 

deglar och gjutformar (fig. 5.17). Vi har också noterat spår av uttag 

till täljstensformar vid denna plats (fig. 5.19). Om det verkligen har 

brutits kopparkis vid Ule plats under bronsåldern är ytterst osäkert, 

Figur 5.19. Sannolikt ett uttag till 

gjutform vid Ule plats. Stenen skym-

tar fram längst till vänster på figur 

5.14. Foto: Joakim Goldhahn. 
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Figur 5.20. Vid Bön invid Bokenäs 

gamla kyrka, vars klockstapel skym-

tar fram till vänster om ensnåret, 

återfinns en ituslagen skålgropssten 

i en täljstensomvandlad amfibolit. 

Foto: Joakim Goldhahn. 

då den inhemska kopparproduktionen har bedömts starta först un-

der yngre järnålder (jfr Janzon 1984, 1988; Klassen 2000; Prescott 

2006). Framtida utgrävningar vid denna plats kan ge svar. 

Bön vid Bokenäs gamla kyrka

Slutligen skall jag ta upp ytterligare en plats i Bohuslän där tälj-

stensförekomst, hällbilder och bronshantverk finns belagda i en 

nära rumslig relation till varandra. Vi vänder oss då till den redan 

omnämnda skålgropslokalen på löst block vid gården Bön i Bo-

kenäs socken (Raä 118). Det aktuella skålgropsblocket återfinns 

omkring 300 meter nordost om Bokenäs gamla kyrka, beläget på 

Bokenäset väster om Uddevalla (fig. 5.20, 5.24). Blocket består av 

en täljstensomvandlad grönsten/amfibolit (Pettersson 1982: 60). 

Stenen är omkring två meter lång och en meter bred. Blocket är 

numera kluvet i två delar. Riksantikvarieämbetets inventering har 

noterat omkring 150 skålgropar på blocket. Pettersson (1982: 60) 

har påpekat att ”Den lätthuggna bergarten i blocket skiljer sig helt 

från bergarten i den omgivande terrängen och detta har uppenbar-
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ligen observerats av dem som gjort skålgroparna”. Flera flata hällar, 

som mycket väl lämpar sig för att hugga in skålgropar eller andra 

hällbilder i, går i dagen i blockets närområde. Inga av dessa uppvisar 

några liknande lämningar. Skålgroparnas placering verkar vara vald 

med intention.

Vad Pettersson inte nämner är att skålgropsblocket vid Bön 

återfinns endast 300 meter ifrån en känd plats för bronsproduktion 

med datering till yngre bronsålder (Svensson 1940; Oldeberg 1942: 

165-167; Niklasson 1948). Platserna ligger till och med inom syn-

håll från varandra (fig. 5.20). Spåren efter bronshantverket påträf-

fades vid schaktningsarbeten 1938 då kyrkogården vid Bokenäs 

gamla kyrka skulle utvidgas. Kyrkan ifråga är placerad på en karg 

klippa ovanför dalgången (fig. 5.21, 5.22), varför det behövdes mer 

jord att begrava de hädangångna församlingsmedlemmarna i. I jor-

den, som hämtades från två mindre sänkor på en terrass strax väster 

om kyrkans mur, påträffades rikligt med stenföremål från mesoliti-

kum, men också omfattande spår av brons- och stenhantverk med 

datering till bronsåldern (Niklasson 1948: 52, 60-79). 

De flesta spåren av bronshantverket påträffades i en mindre 

sänka, men enstaka föremål påträffades deponerade i ”smärre jord-

Figur 5.21. Bokenäs gamla kyrka 

vid tidpunkten för den arkeologiska 

undersökningen. Det omnämnda 

skålgropsblocket vid Bön ligger vid 

dalgångens slut strax till höger utan-

för bild (efter Niklasson 1948). 
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fyllda skrevor och håligheter” (Niklasson 1948: 47). Enligt Nik-

lasson (1948: 52) verkar de senare aktiviteterna ”ha hållit till lika 

mycket på krönet av bergplatån som på dess sluttning” ned mot 

kyrkans mur (fig. 5.21, 5.22). Bland de fynd som kan knytas till 

bronsåldern finner vi (Niklasson 1948: 52-69) några ”flata hällar 

utlagda till ett slags golv”, ett tiotal härdar, några stolphål, ett hund-

ratal degelfragment och en hel degel, ca 200 skärvor keramik, två 

ituslagna rombiska yxor med rektangulärt tvärsnitt, elva skivskra-

por, sex färdiga och tre förarbeten till hjärtformiga pilspetsar med 

urnupen bas i flinta, ett dussintal eldslagningsflintor, hundratalet 

fragment av bränd lera, tiotalet pimpstensbitar, fem mindre stycken 

harts eller harpix, samt en dubbelknapp i brons (fig. 5.23). Därtill 

påträffades en rad redskap i flinta som inte kan ges någon mer precis 

datering: skivborrar, skivskrapor, knackstenar, och så vidare. 

Figur 5.22. Det utgrävda området 

vid Bokenäs gamla kyrka (efter Nik-

lasson 1948). 
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Flera av de nämnda föremålen kan sättas i samband med 

bronsgjutning, främst deglarna och fyndet av harts och/eller harpix. 

Ett degelfragment uppvisade fortfarande spår av brons (Niklasson 

1948: 73). Kanske skall även fyndet av pimpsten ses i detta sam-

manhang? Enligt Niklasson påträffades det inga gjutformar vid den 

nämnda undersökningen, vilket bör ses i ljuset av att utgrävningen 

bara omfattade en yta om 20 gånger 20 meter, det vill säga 400 

kvadratmeter. Vid en egen genomgång av fyndmaterialet från ut-

grävningen, som numera återfinns vid Statens Historiska Museum, 

påträffades enstaka gjutformsfragment samt en röd sminksten lik 

dem som påträffats i de rika gravarna från Tobøl på Jylland och i 

Valleberga 67 i sydöstra Skåne med datering till period II (Thrane 

1963; Strömberg 1975b: 30-42).

Dateringen av verkstadsplatsen vid Bokenäs gamla kyrka kan 

göras på flera vis. Pilspetsar med urnupen bas är kända från sen-

neolitikum till yngre bronsålder (Lomborg 1959: 169). Niklasson 

(1948: 78) ger keramikskärvorna en datering till yngre bronsålder 

(fig. 5.23), en datering som stämmer väl med fynden av de rombiska 

yxorna (Baudou 1960; Marstrander 1983). De senare dateringarna 

stärks av dubbelknappen i brons som bör dateras till period IV eller 

V (Niklasson 1948: 69).

Under yngre bronsålder låg skålgropslokalen vid Bön och verk-

stadsplatsen vid Bokenäs gamla kyrka på en halvö. Även här är plat-

sen omgiven av gravrösen, men också av mindre skålgropslokaler. 

Både täljstensblocket med skålgropar och verkstadsplatsen ligger 

indragen några kilometer från den dåvarande kusten (fig. 5.24). 

Själva bronsproduktionen har utförts högt ovanför dalgången på 

en vindpinad klippa (fig. 5.21), av allt att döma, bortom männis-

kors vardagliga lunk. Behovet av avskildhet ekar familjärt från de 

tidigare lokalerna vid Bubakk, Halgjem, Krabbestig, Stålkullen och 

Ule plats. 

Vid ett besök på platsen i början av oktober 2004 kunde det 

konstateras att de återfunna deglarna och keramiken vid Bokenäs 

gamla kyrka hade deponerats där en kvartsåder går i dagen. Den 

uppvisar därtill spår av uttag. Kvarts användes, som vi redan har 

nämnt, som magring i såväl keramik som deglar och gjutformar 
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Figur 5.23. Fynd från Bokenäs 

gamla kyrka (efter Niklasson 1948). 

Keramiken och yxorna, varav den 

till vänster är gjord av täljsten, åter-

ges i skala 2:3 medan pilspetsar och 

förarbeten är i skala 1:1. Nedan, 

den bäst bevarade degeln som mätte 

10,5 gånger 7,5 centimeter (efter 

Oldeberg 1974 No 2577b).
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under bronsåldern, vilket stärker Niklassons tolkning att bronspro-

duktionen har skett på plats. Enligt fornlämningsregistret har det 

också påträffats skålgropar vid Bokenäs gamla kyrka (Raä 1 i Bo-

kenäs sn), men dessa var tyvärr övervuxna av mossa vid vårt besök. 

Vid skålgropsblocket på Bön kunde vi konstatera att flera block av 

täljstensomvandlad amfibolit visade spår av bearbetning. Det går 

inte att utesluta att dessa kan utgöra rester av uttag för gjutformar 

och andra föremål. En mer beslutsam inventering av det aktuella 

området skulle sannolikt ge god utdelning.

Det finns mycket som talar för att spåren av de skilda hant-

verken vid Bokenäs gamla kyrka speglar en lika integrerad som 

specialiserad verksamhet. Vi har redan berört att både metall- och 

stensmed hade ett nära förhållande till varandra redan under sen-

Figur 5.24. Täljstensblocket vid 

Bön, markerat med en pil och fyr-

kant, omkring 1000 år fvt med en 

havsnivå som var omkring 14 meter 

högre än dagens. Hällbildslokaler 

med figurativa motiv har markerats 

med grå prickar medan skålgropslo-

kaler har markerats med vita. Rösen 

har markerats med svarta trianglar. 

Den närmsta koncentrationen av 

hällbilder finns i Askum socken i 

kartans övre vänstra hörn. Karta: 

Johan Ling. 
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neolitikum, vilket förstärks av att bronshantverket vid Bokenäs 

gamla kyrka sammanfaller med annan specialiserad hantverkspro-

duktion, i detta fall både i form av keramik och stenföremål i olika 

stadier av tillblivelse (fig. 5.23). Både råmaterialet till metall- och 

flintsmidet har ”importerats”, troligtvis från Jylland. Andra råvaror 

som behövdes för dessa hantverk, såsom täljsten och kvarts, fanns 

på plats eller inom behagligt gångavstånd. Det senare gäller också 

den lera som behövdes för att tillverka gjutformar, deglar och ke-

ramik: i dalgången mellan Bön och Bokenäs gamla kyrka rinner en 

bäck där lera kan ha hämtats. 

Av största intresse för denna framställan är det faktum att en av 

de rombiska yxorna var utförd just i täljsten (fig. 5.23). Det ligger 

därmed nära till hands att råämnet till yxan skulle kunna härröra 

från Bön eller något lokalt täljstensbrott, men det saknas återigen 

analyser som kan styrka en sådan tolkning.

Uppsummering

I den här genomgången av platser med täljstensförekomst fram-

träder flera mönster och länkar mellan brons-, häll- och stensmed. 

I flera fall har bilder huggits in på hällar av täljsten eller täljstens-

liknande bergarter. I de flesta fall finns andra hällar i närområdet 

som också lämpar sig för att hugga in hällbilder i, men de har inte 

använts. Valet av underlag är medvetet. På Halgjem i Hordaland, 

Krabbestig i Sogn og Fjordane och Stålkullen i Bohuslän har uttag 

av täljsten fortsatt i större eller mindre omfattning under senare 

tider. På de två första lokalerna har dessa aktiviteter uppenbarli-

gen förstört några hällbilder. Det kan givetvis vara fallet även med 

Stålkullen, men i dagsläget saknas det indikationer på att så skulle 

vara fallet. En arkeologisk undersökning kan såväl ge svar som nya 

frågor.

Många av de omnämnda platserna, Halgjem, Krabbestig, Stål-

kullen, Ule plats och Bön har en apart placering gentemot andra 

hällbildslokaler i respektive område, vilket separerar dem konceptu-

ellt och ger ett intryck av ett behov av avskildhet. En rumslig kopp-
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ling till metallhantverk har belagts i närområdet kring Stålkullen i 

Ytterby och Bokenäs gamla kyrka i Bohuslän. Flera platser med tälj-

stensförekomst har visat spår av uttag av kvarts, som var viktigt för 

magring av gjutformar och deglar, men även för samtida keramik. 

Dessa omständigheter gör att vi kan belägga flera praktiska och 

symboliska länkar mellan brons- och hällsmed på dessa platser. 

En möjlig förklaring till detta mönster står att finna i att de 

hantverk som utfördes vid dessa platser var förknippad med en 

esoterisk kunskap och att de därför omgärdades av rituella tabun 

och föreskrifter som begränsade platsernas tillgänglighet. Platser-

nas avskildhet lämpar sig därmed väl för initiationsritualer där en 

kunskapsöverföring om täljstenens koppling till bronsgjutning och 

hällbilder samt hur dessa medier var relaterade till varandra och 

samhällets mytologi och kosmologi var central. 

Om det verkligen har brutits täljsten vid någon av de omnämn-

da platserna under bronsåldern går inte att avgöra utan arkeologiska 

undersökningar. Vad vi vet idag är att täljsten brutits och använts i 

dessa områden från och med äldre bronsålder (Weiler 1994; Rønne 

1996). Hällskeppen vid Krabbestig och Stålkullen kan på goda 

grunder dateras till samma tid. Några av de senare skeppen samt 

dem vid Halgjem och Ule plats bör dateras till yngre bronsålder. 

När skålgropslokalerna vid Bön och Intagan togs i bruk är inte 

möjligt att bedöma, men vid den förra platsen har återkommande 

inknackningar, sannolikt under ceremoniella och rituella former, 

pågått under mycket lång tid. 

Det är svårt att tänka sig att de hantverksspecialister som ver-

kade vid Bön och Bokenäs gamla kyrka inte hade kännedom om 

varandra. Platserna ligger inom synhåll från varandra och dessutom 

återfanns en täljstensyxa på verkstadsplatsen vid Bokenäs gamla kyr-

ka. Med tanke på bronssmedens behov av både täljsten och kvarts 

är det mycket som talar för att dessa specialiserade verksamheter var 

integrerade. Genom placeringen av verkstadsplatsen vid Bokenäs 

gamla kyrka och täljstensbrottet vid Ule plats på Tjörn, verkar det 

som om man medvetet har sökt upp platser där råvaror som var 

viktiga för bronssmidet fanns tillgängligt, där det fanns spår av anfä-

dernas tidigare verksamhet och/eller platser där anfädernas kummel 
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Figur 5.25. Gjutformar med antro-

pomorfa drag från Skåne, Bohus-

län och Halland (efter Montelius 

1917). Skala 2:3. 

hade rests för att hedra och bevara deras minnen. Platsernas avskild-

het kan medvetet ha valts ut för initiations- och övergångsritualer 

där brons- och hällsmedens esoteriska kunskap lärdes ut till noviser 

(se även Mulk & Bayliss-Smith 2006 för ett närbesläktat exempel 

från Badjelánnda i Lappland). 

Den senare tolkningen är svår att fastställa arkeologiskt även 

med arkeologiska undersökningar för handen, varför det i sista hand 

är det upprepade uppsökandet och det medvetna valet att placera 

hällbilder på täljstenshällar som gör det möjligt att argumentera för 

påtagliga länkar och en nära relation mellan brons- och hällsmed. 

Målinriktade inventeringar kommer säkert att stärka detta samband 

ytterligare. 

Med tanke på det reciproka utbytet av täljsten och täljstens-

gjutformar i Skandinavien (fig. 5.3) och det faktum att många av 

de senare har försetts med antropomorfa drag (fig. 5.4), går det att 

argumentera för att täljstenen själv omgärdades av symboliska och 

mytologiska föreställningar under bronsåldern. Smedens esoteriska 

kunskap ikläddes en mytologisk gestaltning (fig. 5.25). 

Denna tolkning förstärks av det faktum att man medvetet har 

förlagt vissa hällbilder till täljstenshällar och att man har försett 

potentiella täljstensbrott med hällbilder. Liknande symboliska ma-

nifestationer saknas i regel på täljstensbrott från senare perioder, 

vilket förstärker intrycket av att denna verksamhet har omgärdats 
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av mytologiska och kosmologiska föreställningar och kanske även 

tabun under bronsåldern. 

Var det smedens uppgift att förmedla denna typ av esoterisk 

kunskap vid specifika initierings- och övergångsritualer? Det skulle 

kunna förklara den långa användningen av dessa avskilda platser. 

Om täljstenen var relaterad till en mytologisk och kosmologisk 

världsbild, måste det också funnits ett behov av att blidka de imma-

teriella krafter som förbands med täljstenens väsen på dessa platser. 

Här verkar hällbilderna fungerat som ett medium att gestalta och 

iscensätta smedens esoteriska kunskaper. Brons- och hällsmed smäl-

ter samman.

I nästa kapitel skall vi ta fasta på smedens relation till kvarts och 

se var det kan föra oss.
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It is in such stones that the cleverest medicine men see 

visions of the past, of what is happening in the present 

at a distance, and of the future. 

    Adolphus Peter Elkin

Det är få material från bronsåldern som har ägnats så lite uppmärk-

samhet som kvarts. Detsamma kan sägas om flinta. Ändå är både 

flinta och kvarts – som vi skall erfara i det följande – två mycket 

centrala fyndmaterial om vi vill närma oss en förståelse av brons-

ålderns rituella specialister. Många av de sammanhang som slagen 

flinta och kvarts uppträder i under bronsåldern är svårfångade och 

svårförklarade, liksom det i mångas ögon kultiska berget vid Tuve 

på Hisingen i Göteborg. Andra sammanhang är lättare att tolka, 

såsom bronssmedernas behov av kvarts för att magra gjutformar 

och deglar. Det är därför inte så förvånande att kvarts har brutits på 

platser där täljsten har nyttjats under bronsåldern, såsom vid Stål-

kullen och Ule plats, eller där häll-, brons- och stensmed har verkat 

vid Bokenäs gamla kyrka. 

Det är heller inget att förvånas över att kvarts är ett vanligt 

fynd på bronsframställningsplatser under denna tid (Jaanusson & 

Wahlne 1975b; Jaanusson et al 1978; Larsson 1993a: 67; Hjärth-

ner-Holdar 1993: 80; Äijä et al 1996; Helander & Zetterlund 

1997; Ullén 2003, m fl, se även Andersen & Madsen 1984: 91-97). 

Bronssmeden hade ett nära förhållande till kvarts. 

6. KVARTSORMAR & MAGI
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Vad som mer sällan har påtalats inom det arkeologiska fältet är 

de andra sammanhang som slagen flinta och kvarts uppträder i un-

der bronsåldern. Vid arkeologiska undersökningar av hällbildsplat-

ser, exempelvis, utgör slagen flinta och kvarts två av de vanligaste 

fyndmaterialen. Slagen flinta och/eller kvarts har noterats vid inte 

mindre än 28 av de 30 utgrävningar som Lasse Bengtsson behandlar 

i sin licentiatavhandling ”Bilder vid vatten” (2004a: 103-129) – 93 

procent. De två undantagen till detta tydliga mönster är Herrebro 

i Östergötland (Lindeblad & Nielsen 1993) och en mindre utgräv-

ning vid gården Röd på Tjörn (Pettersson 1982: 64-68). 

Bengtsson noterar att de berörda utgrävningarna var små och 

att förekomsten av flinta och kvarts många gånger har förbisetts. 

Ofta är fynden endast omnämnda i förbifarten och det är sällan 

som de har dokumenterats på ett tillfredsställande vis (Bengtsson 

2004a: 112). Än mer sällan har de analyserats och tolkats. Bengts-

son själv skiljer inte på flinta och kvarts i sin analys och ägnar mest 

uppmärksamhet åt flinta. En anledning till denna styvmoderliga 

behandling är arkeologernas egna förväntningar om spektakulära 

fynd, vilka knappast motsvarats av några få intetsägande stenbitar. 

Det finns flera beröringspunkter mellan den flinta och kvarts 

som har tillvaratagits vid dessa undersökningar. Många gånger 

verkar fynden ha deponerats avsiktligt, dels framför hällarna (Rex 

Svensson 1982b: 2) och dels i sprickor och skrevor, likt fynden från 

det inklädda berget i Tuve och spåren av bronssmedens värv vid 

Bokenäs gamla kyrka. En tredjedel av det tillvaratagna materialet 

från hällbildsplatserna är eldskadat. Både flinta och kvarts verkar ha 

slagits på plats framför hällbilderna, ofta med en grov direkt slagtek-

nik, och flera av de tillvaratagna avslagen har gått att sammanfoga 

till större kärnor (Bengtsson 2002a, 2004a: 111-113). 

Det är värt att notera att varken flint- eller kvartsmaterialet har 

bearbetats med syfte att tillverka några redskap. Kvartsen bör sna-

rare beskrivas som krossad än slagen. Det är svårt att finna någon 

funktionell förklaring till dessa fynd, vilket har föranlett Bengtsson 

att föreslå att flinta och kvarts slagits ”i rituellt syfte, kanske som en 

offerhandling” (Bengtsson 2004a: 110, även Nordqvist & Hernek 

1999: 62).
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Det kan finnas anledning att skilja dessa två fyndmaterial åt 

i en arkeologisk analys. Ett argument för detta är att flinta är en 

bergart som inte förekommer naturligt i Bohuslän (jfr Johansen 

1969: 60-64), medan kvarts är ett mineral som är mycket vanlig 

i denna del av världen. Flinta användes frekvent till redskap under 

bronsåldern (Knarrström 2000; Högberg 2001; Högberg & Olaus-

son 2005), medan kvartsredskap närmast är ett okänt fenomen 

från södra Skandinavien under denna tid (jfr Holm & Knutsson 

1998; Runesson 2003; Lindgren 2004, m fl). Ett annat argument 

återfinns i bronssmedens behov och bruk av kvarts som redan har 

kommenterats. 

Den viktigaste anledningen för att göra denna åtskillnad är 

dock att de av hällsmeden gjorda bilderna, många gånger uppvisar 

en nära dialog med vener och ådror av kvarts (fig. 6.1). 

Inknackade bilders dialog med hällarnas geologiska formationer 

– hällarnas textur – är ett välkänt fenomen. Redan Johan Pettersson 

påtalade detta i sin sinnrika studie över hällbilderna på Tjörn (fig. 

Figur 6.1. Dialog mellan skepp och 

kvartsådror på en häll vid Åseby i 

Stenkyrka socken på Tjörn (Petters-

son nr 38). Kvartsådrorna förstärker 

en känsla av rörelse och vår samtids 

tolkning att skeppet utgjorde en 

symbol för överskridandet av såväl 

materiella som immateriella grän-

ser under bronsåldern. Foto: Johan 

Pettersson, nu i Vitlycke Museums 

Arkiv. 
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Figur 6.2. Hällskepp från Rickeby i 

Uppland som skapar en dialog med 

hällens textur, i detta fall med en 

kvartsådra. Skeppet ser närmast ut 

att emanera ur kvartsådran. När 

skeppet var nyhugget lär det ha varit 

svårt att skilja dem åt. Foto: Joakim 

Goldhahn. Kalkering: John Coles 

(2000). Skala 1:20.

6.1). Pettersson (1982: 63) noterar där att flera av Tjörns hällbil-

der har placerats på hällar där ”ormliknande ptygmatiskt veckade 

kvartsådror” gick i dagen. I vissa fall som vid Dammen under Spärr 

(Pettersson 1982 nr 31), förekommer kvartsådror invid hällbilder 

som Pettersson tolkar som ormmotiv (Pettersson 1982: 58-64, se 

Mandt 2000; Kaul 2004a för andra ormmotiv som göts i brons eller 

höggs i sten under bronsåldern). Med stöd i arkeologiska fynd och 

analogier till historiska källor från Skandinavien, menade Petters-

son och Kristiansson (1977: 63) att dessa vener och ådror av kvarts 

var viktiga för bronsålderns människor och har påverkat deras val av 

hällar för sina inhuggna bilder:

Tjörn har flera exempel på geologiska bildningar i form av 

ormar. Hällristningsblocket vid Ule plats (nr 1) har en över 

två meter lång glimmerförande åder, som slingrar sig över 

den konvexa blockytan [se fig. 5.15]. På hällristningshällen 

vid Dammen (nr 31) finns en nära tre meter lång, röd-

aktigt vit ptygmatiskt veckad kvartsåder. Dessutom finns 
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Figur 6.3. Hällbilder från Slagsta 

i Södermanland. Överst ser vi en 

kvartsven i dialog med en hugg-

ning, i detta fall i form av ett 

bemanningsstreck på ett hällskepp. 

Där under ses ett skepp som ser ut 

att emanera ut ur en kvartsådra 

(Goldhahn 2005d). Foto: Joakim 

Goldhahn.

ett knippe av fyra korta, kraftigt slingrande kvartsådror. 

Flera veckade kvartsådror finns också på hällristningshäl-

len i Åseby (nr 38) [...] Hagen i Hjälteby (nr 6) [...] Södra 

Bäck (nr 46) [...] Gullskår (nr 100) [...] Marbusvaerna (nr 

105) [...] Apleröd (nr 150) [samt vid] Olsnäs (nr 317). [...] 

Sådana naturliga ormhällar har säkerligen för ett primitivt 

tänkande varit starka intressedominanter och därför tett sig 

särskilt attraktiva för bronsålderns människor. 

Liknande ormhällar är kända från flera områden i Skandinavien, 

varav de från Karlsberget i Östergötland (Nordén 1925), Eriksberg 

i Södermanland (Broström 2006) och Rickeby i Uppland (Coles 

2000: Fig. 8, 59, 117) är särskilt tydliga. 

Senare års forskning kring hällbilder och deras betydelse har 

påvisat ett tydligt samband mellan enskilda motiv och vener och åd-

ror av kvarts. Det gäller såväl hällbilder i Trøndelag (Nilsen 2005: 

11-15, 100-101), Sogn og Fjordarne (Wrigglesworth 2000: 108, 

128), Rogaland (Bradley et al 2002: 113-115; Nordenborg Myhre 

2004), Bohuslän och Østfold (Coles 2005: 9-14), Uppland (Coles 

2000: 12), Södermanland (Goldhahn 2005d) som i Östergötland 

(Wahlgren 2002; Fredell 2003: 99). I andra områden, som Skåne, 

har hällbilderna företrädesvis förlagts till hällar som består av en 

kvartsliknande kvartsit (Tilley 2004). Fenomenet är utbrett. 

I enstaka fall, som vid den kända hällbildslokalen vid Rickeby i 

Uppland, utgör kvartsvener en integrerad del av enskilda motiv (fig. 

6.2). Andra heuristiska exempel på dialogen mellan berghällens tex-

tur och inhuggna motiv återfinns vid Slagsta i Södermanland (fig. 

6.3). Här verkar kvartsvenerna ha inkorporerats som en lika väsent-

lig som naturlig del av enskilda hällbilder. Flera skepp ses emanera 

ut ur eller passera in i berghällen genom ljusa ådror av kvarts. I det 

senare fallet kan kvartsvenerna tolkas som symboliska öppningar till 

för oss fördolda världar (Goldhahn 2005d). 

Liknande dialoger mellan hällbilder och geologiska formationer 

är ett välkänt globalt fenomen (Lewis-Williams & Dowson 1990; 

Helskog 1999, 2004; Lewis-Williams 2002b; Keyser & Poetschat 

2004; Taçon & Ouzman 2004; Walderhaug Sætersdal 2004: 192, 
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Figur 6.4. Ovan ses en borthuggen 

kvartsven vid Himmelstadlund. 

Uttaget är omkring 60 centimeter 

långt. Till höger ses Anders Kaliff 

vid ett nyupptäckt kvartsbrott i an-

slutning till hällbilderna vid Borgs 

herrgård i Östergötland. Närmsta 

hällbild finns vid järnräcket i bak-

grunden. Foto: Joakim Goldhahn.

m fl), varför vi knappast behöver förundra oss över att detta feno-

men också uppträder under sydskandinavisk bronsålder. Hur detta 

skall tolkas är en annan sak. 

Något som sällan påtalats i dessa sammanhang är att det finns 

talrika tecken på att det har brutits och/eller avlägsnats kvarts på 

ett flertal hällbildslokaler i olika delar av Skandinavien. Så är exem-

pelvis fallet med Slagsta där en större kvartsådra har avlägsnats vid 

hällbildslokalen (Goldhahn 2005d). Det påträffades också krossad 

kvarts framför denna häll då platsen undersöktes i början av 1970-

talet (Bennett 1971; Damell & Hyenstrand 1972). Andra exempel 

där kvarts har avlägsnats, i större eller mindre skala, är hällbildsloka-

lerna vid Borgs herrgård och Himmelstadlund i Östergötland (fig. 

6.4), Hemsta och Rickeby i Uppland, Stålkullen, Ule plats, Åbyhäl-

len, Trättelanda Raä 367 i Tanum, samt Raä 58 i Utby socken i Bo-

huslän. På den senare platsen återfinns flera stora kvartsvener invid 

de inhuggna hällbilderna (fig. 6.5). Några är tydligt bearbetade och 

tecken på uttag förekommer. Exemplen kunde mångfaldigas.

Ett pedagogiskt exempel på detta fenomen hämtar vi från Berge 

i Hardanger, Hordaland på norska Vestlandet (fig. 6.6). På en när-

mast lodrät klipphäll återfinns ett 100-tal inhuggna bilder, mesta-
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Figur 6.5 (ovan). Författaren fram-

för ett nyfunnet kvartsbrott vid Raä 

58 i Utby socken, Bohuslän. Foto: 

Johan Ling. 

Figur 6.6 (ovan till vänster). Johan 

Ling betraktar några hällskepp vid 

Berge i Hardanger. Notera de stora 

kvartsförekomsterna nedanför de 

inhuggna skeppen som har avlägs-

nats från den vertikala hällen. Foto: 

Joakim Goldhahn.

dels skepp, men också ett mindre antal koncentriska cirklar, skål-

gropar och ringfigurer (Lødøen 1998, 2000; Wold 2002; Mandt & 

Lødøen 2005). På flera ställen längs den bildprydda hällen går stora 

kvartsknutor i dagen, flera av dem visar tecken på uttag och det är 

då endast i de inre delarna av håligheterna som rester efter kvartsen 

är bevarad (fig. 6.6). Enligt Trond Lødøen (muntligen 2006-02-

17) har några av de koncentriska cirklarna i Berge skapats i dialog 

med kvartsförekomster som senare har huggits bort. Liknande sam-

spel mellan kvartsförekomster och enskilda hällbilder kan studeras 

vid Fiskeby och Himmelstadlund i Östergötland. 

Hällskeppen vid Berge är av fyra typer och tidsfaser, vilka da-

teras från den äldre bronsåldern till förromersk järnålder (Wold 

2002: 113-114). Dessa dateringar stämmer mycket bra överens med 

de resultat som framkom vid den arkeologiska undersökning som 

utfördes vid denna plats 1998. Stratigrafiska iakttagelser tyder på 

att platsen för hällbilderna har varit använd under en mycket lång 

tidsrymd: upp till tolv kulturpåverkade lager kunde dokumenteras 

(Lødøen 1998: 56, 2000: 107-109). Tre av dessa lager kunde sättas 

i samband med fynd av eldstäder, vilka genom 14C-analys daterats 

till slutet av bronsåldern och början av äldre järnålder. Eldstäderna 
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var placerade ovanpå varandra, men var åtskilda av tunna lager av 

strandgrus. Lødøen (2000: 108):

Den klart gjentagne aktivitet eller tradisjon som her er ut-

trykt ved at ildstedene ligger over hverandre, viser at feltet 

ble brukt ved jevne eller ujevne mellomrom. Ildstedenes 

karakter og plassering danner således en parallell til berg-

bildene som ut fra endring i teknikk og fremstillingsform 

fra øverst til nederst, på berget, viser til en praksis som har 

foregått over et lengre tidsrom. 

Hällen vid Berge verkar alltså ha varit i kontinuerligt eller diskon-

tinuerligt bruk under en tidsrymd av omkring 1000 år. Liknande 

iakttagelser har gjorts vid andra utgrävningar av hällbildslokaler 

(Bengtsson 2004a; Bengtsson et al 2005). 

De aktuella uttagen av kvarts är allt som oftast ringa, varför vi 

kan förmoda att de inte har gjorts i syfte att bryta kvarts i stor skala. 

Uttagen verkar mer symboliska till sin karaktär. Det förekommer 

dock att större uttag har gjorts, exempelvis vid Slagsta, Ule plats, 

Trättelanda och Utby. Skålgropar har också påträffats vid kvarts-

brott. Ett exempel på det senare kommer från Skumparberget i 

Glanshammar socken i Närke (Apel et al 1996). Av kända anled-

ningar är kvartsbrotten svåra att datera (Gustafsson 2006: 11-15). 

 Genom fynden av slagen och deponerad kvarts vid hällbil-

der, dialogen mellan de inhuggna bilderna och vener och ådror 

av kvarts, samt de påvisade uttagen av kvarts från hällbildsplatser 

blir de symboliska länkarna mellan bilder gjutna i brons och bilder 

huggna i sten uppenbara. Dessa länkar väcker återigen frågor om 

hur relationen mellan brons- och hällsmed bör förstås? 

För mig ligger det nära till hands att föreslå att det just var 

bronssmeden som avlägsnade kvartsen från dessa laddade platser 

för att senare inkorporera denna i keramik, deglar och gjutformar. 

Det är då en inte alltför djärv tolkning att kvartsen från dessa platser 

ansågs vara laddad med en särskilt potent kraft som förstärktes av 

blotta närvaron av anfädernas hällbilder. Denna tolkning stärks av 

att det ibland påträffats deponerade deglar och föremål som är för-
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knippade med bronshantverk vid utgrävningar av hällbildsplatser 

(fig. 6.7), exempelvis vid Raä 897 i Tanum socken där bränd och 

sintrad lera och en fragmentarisk gjutform påträffades och vid Raä 

446 i Tossene socken i Bohuslän där lerkulor, bränd och sintrad 

lera och en stenhammare med skaftränna i miniatyr hade depone-

rats invid hällbilderna (Bengtsson 2005: 14-15; Bengtsson & Åberg 

2005: 119). 

Då bronssmeden uppenbarligen var van vid att arbeta i sten, 

ligger det nära till hands att föreslå att hällbilderna vid dessa platser 

har utförts av ”samma” rituella specialist, och att vår samtidsprojek-

tion av två skilda (brons- och häll-) smeder inte ägde relevans under 

denna tid. Kvartsen som avlägsnades från dessa platser kunde då be-

traktas som en gåva från anfäderna eller andra immateriella makter. 

Som alla andra gåvor skulle de återbördas (se Mauss 1990; Godelier 

1999) och möjligen gjordes det i form av bilder huggna i sten. 

Flinta, kvarts och ritualer

Låt oss återvända till Bengtssons tolkning att flinta och kvarts slagits 

framför hällar med inhuggna bilder ”i rituellt syfte, kanske som en 

offerhandling” (Bengtsson 2004a: 110). Detta var ju som vi tidigare 

har sett, en tolkning som också kan vara giltig för det mystiska och 

mytiska berget vid Tuve på Hisingen, där både flinta och kvarts har 

slagits och deponerats i sprickor och skrevor, varefter de har täckts 

av en stenpackning. Dessa handlingar, som sannolikt haft rituella 

förtecken, är analoga och de länkar flinta och kvarts till varandra. 

Det är därför värt att notera att både slagen flinta och kvarts, regel-

bundet har påträffats i en rad andra sammanhang från denna tid 

som har tolkats i termer av ”rituella lämningar”. 

Ett sådant sammanhang är de skärvstenshögar som företrädes-

vis har påträffats inom det nutida Sveriges gränser (Rentzhog 1967; 

Larsson 1986b; Lundqvist 1991; Kaliff 1994, 1997, 2005; Runcis 

1999; Karlenby 1999; Thedéen 2004, m fl). Det förekommer dock 

enstaka skärvstenshögar både i Danmark (Neergaard 1908; Thrane 

1971, 1975a) och Norge (Johansen 1980; Skre 1998). I flera fall 

Figur 6.7. En stenhammare med 

skaftränna funnen deponerad invid 

hällbilderna vid Raä 446 i Tossene 

socken i Bohuslän. Redskapet är 

67 millimeter långt. Foto: Vitlycke 

Museum.
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Figur 6.8. Skärvstenspackning vid 

Holmen Raä 66 i Västra Karups 

socken på Bjärehalvön i Skåne, 

som täckte delar av hällbilderna. 

I skärvstenspackningen påträffades 

rikligt med flinta och keramik, 

bland annat delar av ett kärl som 

har tolkats som en husurna (eller 

möjligen en ansiktsurna?) som bör 

dateras till slutet av yngre brons-

ålder (NN 1966; Welinder 1974; 

Broström & Ihrestam 2003). Foto: 

Lunds Universitets Historiska Mu-

seum. Rekonstruktion efter Welin-

der 1974.

har skärvstenshögarna visat sig innehålla spår av bronshantverk, 

vilket diskuteras närmare i nästkommande kapitel, och det är inte 

ovanligt att kremerade människoben har deponerats i dem (Rund-

kvist 1994; Kaliff 1997; Ericsson 2002; Thedéen 2004; Andersson 

2005: 126; Eriksson et al 2005; Forsman & Victor in prep, m fl). 

På många håll i Skandinavien finner vi en nära rumslig relation 

mellan skärvstenhögar och hällbilder, bland annat i Östergötland 

(Lindeblad & Nielsen 1997: 8; Wahlgren 2002: 144-153), Söder-

manland (Werner 2002; Thedéen 2004) och Uppland (Kjellén 

& Hyenstrand 1977; Hjärthner-Holdar 1993: 80-86; Nordström 

1999). Det är heller inte ovanligt att skärvstenshögar har placerats 

i en mer explicit relation till hällbilder och allt som oftast rör det 

sig då om skålgropar (fig. 6.8). I flera fall, som vid Holmen på Bjä-

rehalvön i Skåne (Welinder 1974), överlagrar skärvstenhögar häll-

bilder (Nordén 1925; Gerdin 1996; Göthberg & Fransén 1996, 

m fl). 
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I andra fall, som vid Breared i Halland (Streiffert 1996), har 

det påträffats lösa skålgropsstenar i skärvstenshögar. Denna skärv-

stenshög, som hade anlagts i flera faser mellan period II och IV, var 

därtill placerad på en berghäll där sju skålgropar hade knackats in 

(fig. 6.9). I högen påträffades två depåer av slagen flinta (F13 och 

F14), vilka hade placerats i skrevor mellan den skålgropsförsedda 

hällen och det första lagret skärvsten. Några av avslagen hade bear-

betats till redskap, andra inte, och flintan i depåerna hade slagits ur 

”samma kärna” (Streiffert 1996: 29-31, Fig. 14). 

Behandlingen av flintan från Breared uppvisar därmed parallel-

ler till behandlingen av fynden från det inklädda berget vid Tuve, 

från hällbildsplatser och deponeringen av fynd på verkstadsplatsen 

vid Bokenäs gamla kyrka. Dessa handlingar är analoga.

Slagen och krossad kvarts förekommer också frekvent i skärv-

stenshögar, vilket delvis har sin förklaring i att ett flertal av dem kan 

sättas i samband med bronshantverk. Det förekommer dock även 

Figur 6.9. Plan över skärvstens-

högen i Breared i Halland samt 

skålgropssten (F17) och bearbetad 

sten med rännor (F15, omarbetad 

efter Streiffert 1996). Stenföremå-

lens skala är 1:2. Den övre stenen 

uppvisar viss likhet med det tredi-

mensionella solkorset från Moselund 

på Sjælland (fig. 3.8). 
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Figur 6.10. Grav 4 från Ingelstorp 

i Skåne (omarbetad efter Strömberg 

1982). Skålgroparna är markerade 

med svarta prickar, sot och kol är 

mörkfärgat. F = flinta, X = brända 

ben. 

skärvstenshögar med rikliga mängder slagen kvarts utan att det på-

träffats spår efter bronsproduktion i dem (Lundqvist 1991; Äijä et 

al 1996; Karlenby 1999). Ett exempel på detta är en skärvstenshög 

från Järnstad i västra Östergötland som undersöktes 1997 (Björkha-

ger et al 2002). Denna skärvstenshög var byggd i två faser, daterade 

till äldre och yngre bronsålder genom ett flertal 14C-analyser. Fynd-

materialet bestod av malstenslöpare, slagen flinta och kvarts samt 

en bit ”sjömalm”. Flera skålgropar var inhuggna på hällen, några 

täcktes av högens yngre fas (Björkhager et al 2002: 84-88). 

Kvarts har därtill använts för specifika konstruktionsdetaljer i 

skärvstenshögar. Ett exempel finns i Sunneränga i norra Småland, 

där ett lager vita kvartsitstenar har valts ut till anläggningens kant-

kedja och där kvartsit lagts ut som ett skinande stenlager i botten på 

en skärvstenshög (Ericsson & Nilsson 2005). 

Slagen flinta och kvarts är även vanliga fynd i gravanläggningar 

från bronsåldern. Länge tolkades dessa fynd som att det har skett 

omedvetet i form av ”kontaminering” vid gravbyggnationen av 

äldre boplatser (t ex Johansson 2003; Lindman 2003). Så kan gi-

vetvis vara fallet, men deponerandet av äldre lämningar i gravan-

läggningar har inte alltid skett genom en slump (Fallgren 2001: 

39). Under senare år har förekomsten av slagen flinta och kvarts i 

gravanläggningar kommit att uppmärksammas allt oftare och det 
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står nu klart att vi måste söka andra förklaringar till denna praktik 

(Carlie 1999; Artelius 2001; Strömberg 2005, m fl). 

I gravkonstruktioner från bronsåldern är det vanligt att finna 

slagen flinta (Särlvik 1974), ibland i rikliga mängder (Ragnesten 

2004). I flera fall är det tydligt att flinta har slagits och deponerats 

helt avsiktligt som en ritual i samband med begravningsceremonin. 

Ett gott exempel kommer från Sankelmark i Schleswig-Flensburg 

där bränd flinta har deponerats tillsammans med kol och sot i en 

skelettgrav från äldre bronsålder (Aner & Kersten No 2284). I 

samma område förekommer det att flinta har slagits som ett led i 

begravningsceremonin, till exempel i en gravhög vid Bøklund (Aner 

& Kersten No 2333). Denna praktik har även kunnat dokumente-

ras i anläggningar där det har påträffats skålgropar (Särlvik 1974). 

Ett av de äldsta exemplen på denna praktik kommer från Ingel-

storp i Skåne där Märta Strömberg har undersökt några intressanta 

skelettgravar från senneolitikum (Strömberg 1982). I tre av dessa, 

No 4, 9 och 15, påträffades det skålgropar som har huggits in på 

portabla hällar vilka hade deponerats i något som bör tolkas som 

medvetet konstruerade offeranläggningar. De tre gravarna var ar-

rangerade på ett likartat vis. Alla var skelettgravar där den avlidne 

hade begravts i en träkista. I huvudändan på gravarna fanns det 

mindre stensättningar som var en halv till en meter stora, vilka 

Strömberg tolkat som någon form av offeranläggningar eftersom de 

innehöll brända ben och slagen flinta. 

I grav 4, som har daterats till senneolitikum I genom fyndet av 

en flintdolk av Lomborgs typ II, påträffades en 29,5 gånger 32,4 

centimeter stor och nio centimeter tjock skålgropssten i offeran-

läggningen (fig. 6.10). Stenen uppvisar tre skålgropar som Ström-

berg (1982: 77) har bedömt som ”frischgehauenen”. Troligen var 

groparna huggna som ett led i begravningsceremonin, där nedläg-

gandet av skålgropsstenen markerade någon av gravceremonins 

faser (van Gennep 1960; Goldhahn 1999, 2000). Bredvid skålgro-

pen återfanns några slagna flintbitar, som härrörde från medvetet 

förstörda flintdolkar (Strömberg 1982: 77-78).

De andra offeranläggningarna i grav 9 och 15 var snarlika till 

sin konstruktion och karaktär. Samtliga skålgropar var exempelvis 
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vända uppåt och har bedömts vara ”friskhuggna”. I offeranlägg-

ningen i grav 9 påträffades en 36 gånger 30 centimeter stor sten 

med två inhuggna skålgropar, spår av brända djuroffer (får/get och 

nöt), en malsten, knackstenar som sannolikt använts vid huggandet 

av skålgroparna, samt slagna flintföremål (Strömberg 1982: 79-

81). I grav 15 påträffades skelettrester av en man. Skålgropsstenen 

i offeranläggningen var tio gånger 13 centimeter stor och hade en 

Figur 6.11. Principskiss över sten-

sättningen från Jong i Akershus. 

Foto: Ellen Holter og Eirik Irgens 

Johansen, digital bearbetning av 

Ingvild Solberg Andreassen, UKM/

Oslo. Nedan en kalkering av det 

parställda fotmotivet (efter Simon-

sen & Vogt 2005). Ej i skala. 
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skålgrop inhuggen på varje sida. Återigen återfanns skålgropsstenen 

tillsammans med några knackstenar som kan ha använts för att 

framställa groparna ifråga (Strömberg 1982: 81-84). 

Att slå och/eller deponera slagen flinta i gravar finns belagd som 

en rituell praktik under hela bronsåldern. Under yngre bronsålder 

förekommer flera fall i samband med fynd av hällbilder. Ett talande 

exempel är en stensättning från Jong i Akershus i sydöstra Norge 

(Simonsen & Vogt 2005: 472-478). I denna anläggning (fig. 6.11), 

som var 13 meter i diameter och 70 centimeter hög, påträffades kre-

merade ben efter två individer. Grav 1 var en urnegrav innehållande 

resterna av en individ i 40 till 50 års ålder. Urnan hade av allt att 

döma satts ned i en 50 gånger 25 centimeter stor och 30 centimeter 

hög stenkista med täckhäll, medan grav 2 utgjordes av spridda ben 

efter en vuxen individ under 30 år, möjligen en kvinna eller finlem-

mad man. Båda gravarna kan dateras till period IV genom fyndet 

av två knivar av brons (2A och 2C, Simonsen & Vogt 2005: 479; 

Vogt 2006). 

Utöver dessa mer ordinära fynd bjuder denna anläggning på 

en hel rad intressanta detaljer. Rakkniven från grav 1 hade inte de-

ponerats tillsammans med de kremerade benen i urnan, utan åter-

fanns instucken i en spricka i den underliggande berghällen. Endast 

handtaget stack upp ur sprickan. I gravhögens norra del påträffades 

slagen flinta vilken återigen härrörde från en och samma kärna. 

Flintan hade deponerats i en spricka i berghällen tillsammans med 

en bit bergskristall (2B). 

Anläggningen hade en utbyggnad i söder som var fem gånger 

sex meter stor. I de undre lagren av denna utbyggnad påträffades en 

30 gånger 55 centimeter stor och 14 centimeter tjock sten med ett 

tillsynes nyhugget parställt fotmotiv som var vänt ned mot berghäl-

len (2D). I samma utbyggnad påträffades en naturligt formad sten 

som tydligt liknar en mänsklig fot (2E). Att båda stenarna dessutom 

är av samma bergart, en röd sandsten som troligen har hämtats 

”noen mil vest” om fyndplatsen (Simonsen & Vogt 2005: 478), 

visar att stenarna inte har hamnat i graven av en tillfällighet. 

Även slagen kvarts har noterats i samband med begravningar 

från bronsåldern (Särlvik 1962, 1974; Stålbom 1994; Kaliff 1996; 
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Karlenby 1996; Strömberg 2000; Artelius 2001: 174, m fl). Många 

gånger är det stora mängder kvarts som har påträffats (Lundborg 

1972; Runcis 1996; Carlie 1999; Strömberg & Streiffert 1999). 

Liksom den kvarts som återfanns på det inklädda berget vid Tuve 

och vid utgrävningar framför hällbilder, verkar det inte som om syf-

tet har varit att framställa redskap. Ibland har kvartsen deponerats 

i anslutning till andra fynd (Cullberg & Cullberg 1962; Strömberg 

2005: 240), ibland tillsammans med den gravlagde (Karlenby 1996: 

17). I andra fall verkar det som om det var under vissa specifika faser 

av gravkroppens uppförande som kvartsen deponerades (Sjöberg i 

Lundborg 1972: 58; Elfstrand 1981; Runcis 1996; Carlie 1999). 

I de senare fallen verkar det som om gravarna har ”magrats” med 

nyslagen kvarts. 

Vid utgrävningen av Kårarps hög 2 i Övraby socken i Halland 

påträffades 70 kilo slagen kvarts. Lennart Lundborg (1972: 58) har 

givit en träffande beskrivning av hur högen kan ha tett sig för en 

oinvigd när den var ny:

Den stora mängden kvarts samt fältspatsavslag, 70 kg, 

som huvudsakligen påträffades i högens mitt, där den låg 

tätt sammanpackad, ger intryck att ha kastats dit vid ett 

enda tillfälle, eftersom den låg i ett enda sammanhängande 

skikt. Högen bör efter det att kvartsen förts dit ha fått ett 

snöliknande utseende [...] den [bör] ha givit ett effektfullt 

intryck vid soligt väder.

Graven i Kårarp var använd och möjligen uppförd under skilda 

tider och det råder en viss osäkerhet om den slagna kvartsen tillhör 

högens äldre eller yngre faser. Den äldsta graven i Kårarp är från 

bronsålderns period III. I graven påträffades en ”manslång” sten-

kista med spridda kremerade ben efter en individ i 40 till 50 års 

ålder, en bronskniv med genombrutet skaft samt en spiralarmring 

i brons, vilket skulle kunna indicera en kvinnligt attribuerad grav 

(Lundborg 1972: 56-57). Hällkistan var täckt av ett mindre röse. 

Överst i detta rör påträffades en mindre sten med en inhuggen 

skålgrop. Skålgropsstenen tycks därmed ha lagts dit som ett led i 
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en avslutande ritual i begravningsceremonins exkluderingsfas, eller 

som en ritual innan själva högen började uppföras i dess liminala 

transitionsfas (van Gennep 1960; Goldhahn 1999: 172). Mycket 

talar för att den slagna kvartsen i Kårarp tillhör en yngre fas av gra-

vens biografi (Lundborg 1972: 59-60; Carlie 1999). Det förtar inte 

innebörden av fynd av slagen kvarts i anläggningar som har tolkats 

som gravar från bronsåldern. 

På vissa platser har kvarts deponerats mer regelbundet i och på 

gravanläggningar än på andra, vilket givetvis även har att göra med 

om arkeologerna har fäst någon uppmärksamhet vid detta fenomen, 

eller inte. En sådan plats är gravfältet vid Sannarp i Halland, ett för 

landskapet typiskt linjegravfält som anlades under äldre bronsål-

derns period II och som var i kontinuerligt bruk in i äldre järnålder 

(Strömberg & Streiffert 1999). Av de sammanlagt 52 gravar som 

Bo Strömberg listade i sin avhandling om detta gravfält, påträffa-

des slagen kvarts eller andra vita stenar i 27 stycken – i strax över 

50 procent av gravarna (Strömberg 2005: 242-243). Förekomsten 

varierade från några enstaka bitar till över 100 kilo slagen kvarts per 

grav. För fyrsidiga stensättningar i Halland, med datering till yngre 

bronsålder och äldre järnålder, har andelen gravar med slagen kvarts 

beräknats till 25 procent (Carlie 1999: 51). Vid undersökningen av 

ett yngre järnåldersgravfält vid Sannagård i samma landskap, påträf-

fades slagna ”kvartskoner” i 30 procent av gravarna (Artelius 2001: 

175), vilket vittnar om att vi har att göra med en lika lång som seg 

tradition. 

Kvarts förekommer i gravar från den äldsta till den yngsta fasen 

i Sannarp, men det verkar som om denna del av gravceremonin fick 

en renässans under förromersk järnålder (även Carlie 1999). Ström-

berg (2005: 238-239):

Under förromersk järnålder anläggs en kvadratisk (A85) 

och rund mindre stensättning (A82), på ett sadelläge mel-

lan två centralt belägna äldre bronsåldershögar (A86 & 

A93). Den kvadratiska stensättningen utgjorde ett nytt 

inslag i miljön, både som en del av gravfältet vid Sannarp 

och regionalt i nedre Ätradalen och Susedalen [...] Den 
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kvadratiska stensättningen var navet för nyttjandet av 

kvarts på gravfältet. 

I den nämnda anläggningen återfanns mer än 100 kilo kvarts. De-

lar av kvartsen var bränd och den hade uppenbarligen slagits och 

strötts ut på marken innan den avlidne personen kremerades (>64 

kilo). Annan kvarts var obränd och återfanns i gravhögens mantel 

(>40 kilo), vilket kan tolkas som att den har krossats och/eller de-

ponerats som ett led i ritualerna kring uppförandet av gravkroppen. 

Den senare praktiken är belagd från äldre bronsålder i Sannarp 

(Strömberg 2005: 240). 

En annan bronsåldersgrav med rikliga fynd av slagen kvarts un-

dersöktes i början av 1990-talet vid Fridhem i Härads socken i Sö-

dermanland (Runcis 1996). I detta fall rör det sig om ett röse, Grav 

4, som var omkring elva meter i diameter och en meter högt. Det 

var anlagt i ett krönläge med god utsikt över det omgivande land-

Figur 6.12. Plan över röset från 

Fridhem i Härad socken i Söder-

manland (efter Runcis 1996). 

Storleken på kvadraten i röset är två 

gånger två meter. 
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skapet. Röset var uppfört runt ett drygt en och en halv meter stort 

markfast block och hade en kantkedja av upp till en meter stora 

stenblock. De övriga stenarna i röset var mellan tio och 70 centime-

ter i diameter. I anläggningens norra del påträffades ett kvartsblock 

som var över en halv meter i diameter (fig. 6.12). 

 Kvarts förekom spritt i hela röset. Under själva stenpackningen 

påträffades ett 20 centimeter tjockt lager vilket mestadels bestod 

av slagen och krossad kvarts i olika storlek (fig. 6.13). Sammanlagt 

tillvaratogs 75 kilo. Kvartslagret kunde följas under hela röset, men 

det var rikligast i området omkring den markfasta stenen. Runcis 

(1996: 40): 

Kvartsen förekom spritt i hela graven men i större mängd 

söder om och i anslutning till det markfasta blocket. Nord-

ost om blocket påträffades en mindre mängd keramik 

(F50) samt ett flintavslag (F95) inom ett ca 0,7x1 meter 

stort område. I samma lager som kvartsen framkom även 

en mindre mängd brända ben (F4), dels spritt söder om 

det markfasta blocket, dels inom ett ca 1,5x1,6 meter stort 

område i gravens sydvästra del. 

De kremerade benen i F4 visade sig härröra från ett barn eller en 

ung individ – juvenilis – som hade strösslats ut tillsammans med 

den slagna kvartsen. Endast 134 gram brända ben tillvaratogs, vil-

ket indicerar att enbart utvalda delar av individen deponerats till-

sammans med kvartsen (se Holck 1987; Sigvallius 1994). 

Den mindre koncentrationen av brända ben sammanföll i stort 

sett med en överlagrad stensatt grop som var cirka en meter i diame-

Figur 6.13 och 6.14. Profil över 

röset samt ”huggormsnålen” från 

Fridhem i Härad socken i Söder-

manland (efter Runcis 1996). Skala 

för ormnålen 1:2.
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ter. I denna påträffades 1501,6 gram sotfria kremerade ben från en 

vuxen individ (F3) – bedömd som maturus. Den rikliga mängden 

ben indicerar att större delen av kvarlevorna av denna människa 

deponerats på ett och samma ställe. I denna gravgrop påträffades en 

del bronsföremål (fig. 6.14): ”några bronsfragment (F102) samt i 

botten av gropen i dess norra del en intakt svanhalsnål (F103) samt 

[ett 40-tal] bronshylsor (F104) uppträdda på en spiralvriden dub-

beltråd av läder eller senor” (Runcis 1996: 43). De senare fynden, 

som beskrivs som ”unika”, påträffades tillsammans och under dem 

”låg rester av något organiskt material, sannolikt läder. Möjligen 

härrör dessa från en förvaringspåse till halsbandet” (Runcis 1996: 

22). Strax söder om gravgropen påträffades ett sot- och kollager 

som kan tolkas som en kremeringsplats. Svanhalsnålen daterar röset 

till period V-VI. 

Det är möjligt att skilja på benen från de två koncentrationerna 

både stratigrafiskt och osteologiskt. I de undre lagren påträffades 

större delarna av en äldre individs brända ben – ca 1500 gram 

– vilka deponerats tillsammans med bronsföremålen, medan endast 

delar av den yngre individen – 134 gram – verkar ha deponerats ”i 

samma lager som kvartsen” (Runcis 1996: 40). Det är möjligt att 

tolka den senare individen som ett offer förrättat i anslutning till 

bisättningen av den förre och/eller i samband med gravkroppens 

uppförande. 

Här bör den så kallade svanhalsnålen studeras närmare (fig. 

6.14). Den var 22 centimeter lång och ”ornerad med grankvist-

mönster på nålhuvudet och övre delen av nålen” (Runcis 1996: 43), 

vilket ger ”mer intryck av en hopringlad huggorm än en svanhals” 

(Runcis 1996: 22). Återigen ser vi hur kvarts, ormar och lämningar 

av rituell art från bronsåldern är länkade till varandra. 

Det finnes fler länkar mellan kvarts och hällbilder som påträffats 

i gravar från bronsåldern. Ett exempel är hällbilderna från sydöstra 

Skåne, där figurativa motiv (närmast) uteslutande har huggits in på 

skinande hällar av kvartsit (Tilley 2004: 147-215). Hällarnas färg 

varierar här efter väder och vind. Ibland kan de vara grå, dämpade 

och ”släckta”, ibland är de ”tända” varpå de uppenbarar sig med ett 

starkt vitt närmast magiskt ljus (fig. 6.15). Flertalet av hällbilderna 

Figur 6.15. Hällbilderna i sydöstra 

Skåne kan ibland vara omöjliga att 

beskåda för det starka solsken som 

återspeglas i de vita marmorlika 

kvartsithällarna. Här en bild från 

Järrestad. Foto: Joakim Goldhahn. 
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Figur 6.16. Merparten av de öppna 

hällbildsplatserna med figurativa 

motiv i sydöstra Skåne återfinns i 

nära relation till gravanläggningar. 

Här exemplifierat med Jungfruhö-

gen vid Simrislund strax söder om 

Simrishamn (se Althin 1945: 93, 

Abb. 52). Foto: ATA/Stockholm. 

i sydöstra Skåne går att relatera till gravanläggningar. Det gäller 

inte bara hällbilder som har påträffats i slutna gravkontexter, som 

Bredarör på Kivik (Randsborg 1993), Toreshög (Bruzelius 1882), 

Branterör (Strömberg 1985), Gladsax 18 (Burenhult 1981: 290-

336), Järrestad 4 (Montelius 1898) och (möjligen) Villfarnastenen 

(Nordén 1946), utan också öppna hällbilder, såsom de välkända 

lokalerna söder om Simrishamn och vid Järrestad (fig. 6.16). 

Vid Järrestad har Carl-Axel Althin undersökt några av de 

närbelägna gravhögarna, vilka visade sig dateras till bronsålderns 

slutskede. I en av dessa hade en 27 gånger 42 centimeter stor sten 

med ett tiotal inhuggna skålgropar deponerats. Skålgropsstenen 

är av samma bergart som hällen där de närbelägna hällbilderna 

huggits in (Althin 1945: 82-85, senast Söderberg & Hellerström 

2003). Samma kvartsitiska sandsten har valts ut för hällbilderna 

från Toreshög, Gladsax 18 och Järrestad 4, som alla har återfunnits 

i gravanläggningar. 
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Även några av de omskrivna hällbilderna från Bredarör på Ki-

vik har, såvitt undertecknad har kunnat bedöma saken, huggits in 

på en vit skimrande häll som består av en kvartsitisk sandsten. De 

som har huggit in hällbilder i denna del av världen har haft en för-

kärlek för skinande vita kvartsliknande bergarter. 

Det finns andra områden i södra Skandinavien där liknande 

preferenser har styrt valet av bergart för portabla hällbilder. Ett 

exempel är området runt södra Vätterbygden där merparten av 

de hällbilder som har påträffats i gravar har utförts på en rödaktig 

sandsten känd som Visingsöformationen (Goldhahn 1999). I Hal-

land och på Bjärehalvön är det inte ovanligt att man istället valt 

en mörkgrön amfibolit eller annan grönsten för samma ändamål 

(Lundborg & Bergström 1989: 72), vilket visar att stenars färg och 

bergart, samt deras ursprungliga placering i landskapet, har tillskri-

vits regionalt betingade betydelser under bronsåldern (Goldhahn 

2006b). 

Liknande val av sten tycks också kunna beläggas i Sandager-

gård, som har diskuterats ovan, där samtliga handstenar har huggits 

in på röda hällar (se även Elfstrand 1980, 1983 för talande exem-

pel). Andra handstenar, som den från Vestre Løkke i Skjeberg i 

Østfold, har huggits in på en granit ”som er spettet med store korn 

av lys og mørk kvarts” vilket ger hällen ett ”marmorert utseende” 

(Johansen 1971: 173). 

Om ormars magi 

Efter genomgången ovan borde det vara uppenbart att kvarts ut-

gjorde ett viktigt mineral som tillskrevs en rituell och kanske även 

magisk innebörd under bronsåldern. Det är därför inte förvånande 

att finna både slagen flinta och kvarts bland personliga tillhörig-

heter i gravar från denna tid. I flera fall är sambandet med rituella 

specialister tydligt. De mest omskrivna fallen utgörs, naturligtvis, 

av de ”trollväskor” som har hittats i gravar från, företrädesvis, äldre 

bronsålder (Lomborg 1966, 1981; Glob 1970; Jensen 1998, 2002; 

Kaul 1998, m fl). 
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Det mest kända av dessa fynd kommer från Hvidegården vid 

Klampenborg på nordöstra Sjælland (fig. 6.17, Herbst 1848; Aner 

& Kersten No 399). Graven, som har daterats till period III genom 

ett svärd med rombisk knapp, rymmer resterna efter två kremerade 

individer som har placerats i en cirka 2,15 meter lång och 55 cen-

timeter bred hällkista. Gravrummets golv bestod av små flintbitar. 

På flintbädden hade sedan en oxhud lagts ut med hårsidan uppåt, 

varpå ett svärd, en mantel och en kofta lagts ned. I dessa ullkläder 

återfanns brända ben från en vuxen man blandade med brända ben 

från en kvinna med okänd ålder (Lomborg 1981: 76). Bland de 

kremerade benen påträffades ett armband i brons, ett bronsrör som 

sannolikt har tillhört en snörkjol (Randsborg 1993: 122), samt ett 

läderbälte med tre dubbelknappar och en cirka fem gånger 14 cen-

timeter stor läderväska med en sinnrik låsanordning som öppnades 

och stängdes med hjälp av en bronsnål (Lomborg 1981: 73-76). 

I läderväskan fanns flera aparta föremål (fig. 6.18): en läderom-

virad rakkniv med ett plastiskt handtag i form av ett hästhuvud, en 

bronspincett, en eneggad kniv i brons, en fragmentarisk ”impor-

terad” bärnstenspärla och en bit obearbetad bärnsten, en flintbit, 

två bitar av en snäcka som enbart är känd från Medelhavet (conus 

mediterraneus hwass), som var genomborrad för att bäras i ett band, 

kanske i form av en talisman eller amulett, fnöske för att göra upp 

eld, flera rötter av olika slag, en fyrkantig träbit, bark, stjärten av 

en ung snok (coluber laevis), klon från en rovfågel, troligen en falk, 

samt en liten röd sten. I läderväskan fanns också två mindre behål-

lare gjorda av tarmskinn eller urinblåsa, som innehöll föremål: dels 

en i samma material invirad eldslagningssten, dels en fyra centime-

ter stor påse som innehöll underkäken av en ekorre, en bit tarm 

samt en ansamling oansenliga ”Smaastene”.* Några av småstenarna 

återfanns i en mindre påse gjord av en bit tarm eller en urinblåsa 

(Herbst 1848: 342; Lomborg 1981; Randsborg 1993: 123-125; 

Kaul 1998; Jensen 2002, m fl). 

Vi kan konstatera att det var en märklig samlig föremål som 

lagts ned i läderväskan från Hvidegården, föremål som rymmer vid-

sträckta och förunderliga konnotationer. Jørgen Jensen (2002: 302) 

har sammanfattat det väl med följande ord:

Figur 6.17. Graven från Hvidegår-

den (efter Lomborg 1981). 

* Det är inte fastställt vad för berg-

arter eller mineraler dessa småstenar 

är, det har heller inte gått att reda 

ut under färdigställandet av denna 

skrift eftersom fynden från Hvide-

gården är nedpackade medan Na-

tionalmuseet i København är under 

ombyggnad. 
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Mange af disse mærkelige genstande må vi opfatte som 

amuletter, brugt i magiens tjenste. Der er ting både fra 

dyreriget og menneskeriget, fra såvel den mandlige som 

den kvindelige sfære, og både fra hjemlige og fremmede 

verdener. Der er ting, der stammer fra havets dybder, fra 

landjorden, fra planteriget og mineralriget. Og der er ting 

fra himlen, ligesom også ildens element er represæntert. 

Mannen från Hvidegården är ömsom omskriven som en ”medi-

cinmand” (Glob 1970: 93), en ”seidmand”, ”høvding” och ”trold-

mand” (Lomborg 1981: 75, 78), ömsom som en ”krigsshaman” 

(Randsborg 1993: 122), ”shaman” (Jensen 2002: 301-303; Bernts-

son 2005: 187), eller som en ”sorcerer or priest” (Kaul 1998: 16-

20). Oavsett vilken etikett vi väljer att anamma, vilket till största 

del verkar bero på tycke och smak, så lär personen ifråga kunna 

definieras som en rituell specialist. 

Idag känner vi ett drygt trettiotal liknande fynd från Danmark 

(Lomborg 1966; Glob 1970: 93). Flertalet av dessa härrör från 

gravar där det påträffats svärd eller dolkar, varför Ebbe Lomborg 

sammankopplar dessa ”seidmän” med samhällets övre sociala och 

politiska skikt. Lomborg (1981: 78-79): 

Dette sidste er så markant, at det ligger langt over det 

normale gennemsnit for bronzealderens grave og derfor 

også må vise noget om de gravlagtes høje sociale position. 

På den andre side er antallet af grave med bæltetasker lille 

i forhold til antallet af kendte rigmandsgrave, så rigdom 

har næppe i sig selv været et adgangstegn til den religiøse 

værdighed.

En rimlig tolkning av detta förhållande är att det var de rituella 

specialisternas förmåga att hela sjuka, att spå och se in framtiden, 

att frambringa förbannelser och sjukdomar, samt ta kontakt med 

döda anfäder och andra immateriella makter som gjorde att de fick 

en framskjuten position inom sina respektive samhällen. 
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Några av bronsålderns rituella specialister är begravda med en 

anmärkningsvärd ”rikedom”. Ett exempel är den medelålders man 

som begravts i en ”sekundärgrav” från period II vid Valleberga 67 

i sydöstra Skåne (Strömberg 1975b: 30-42), där en liknande nål 

som den från Hvidegården har påträffats (Strömberg 1975b: 37).* 

Den avlidne var gravlagd i en ekstamkista som hade placerats på ett 

stensatt golv och som omgärdades av en 4,8 gånger 2,6 meter stor 

stenpackning. Ekstamkistan hade sedan täckts av ”ett tak av skif-

fer- och sandstensskivor” som var lagdda ”i flera lager” (Strömberg 

1975b: 33). Graven var placerad sju meter från centrum i en ut-

plöjd hög som var cirka 30 meter i diameter och två meter hög vid 

undersökningen 1973.

Förutom en 17 centimeter lång nål som hållit samman en ”väs-

ka” liknande den från Hvidegården, påträffades en rad spektakulära 

Figur 6.18. Delar av fynden från 

Hvidegården på Sjælland (efter 

Aner & Kersten No 399). Nedan 

ses snoksvansen från två perspektiv, 

käken från en ekorre och stenarna 

från tarmpåsen (efter Glob 1970). 

Ej i skala. 

* Möjligen skall även ormnålen och 

läderpåsen från Fridhem tolkas som 

en behållare som tillhört en rituell 

specialist. 
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föremål i denna grav (fig. 6.19). Bakom huvudet på den gravlagde 

återfanns ett avbrutet skifferhänge samt tre mindre flintavslag. På 

bröstet låg två gracila fibulor av brons. Vid bäckenpartiet återfanns 

fyra tutuli vilka sannolikt varit fastsatta på den gravlagdes dräkt eller 

bälte. Invid huvudet låg en pålstav och en röd sminksten som liknar 

de stenar som påträffats i Tobøl (Thrane 1963) samt vid verkstads-

platsen vid Bokenäs gamla kyrka. Därunder, längs den avlidnes bål, 

återfanns ett rikt smyckat grepptungesvärd. Nålen till läderväskan 

återfanns invid svärdet och här påträffades även en bronsknapp med 

ögla, en syl samt en pincett. Det får hållas för troligt att väskan med 

dessa föremål har varit fastsatt på ett bälte likt väskan från Hvi-

degården (jfr fig. 6.18). Invid svärdets spets påträffades ytterligare 

två tutuli samt en spiralornerad dubbelknapp, en eldslagningsflinta 

samt en konisk bärnstensknapp (fig. 6.19).

Utifrån en osteologisk bedömning var den begravde mannen i 

medelåldern då han dog. Han var mycket ”gracilt byggd med klent 

utvecklad muskulatur, vilket innebär, att han inte kan ha ägnat sig 

åt hårt kroppsarbete” (Strömberg 1975b: 36, jfr Thedéen 2005). 

Strömberg (1975b: 41) tecknar en tvetydig bild av den gravlagde:

Figur 6.19. Grav och gravfynd 

från Valleberga 67 (efter Strömberg 

1975b). Sylen och pincetten har 

sannolikt legat i en läderväska som 

låstes med den 17 centimeter långa 

nålen (Strömberg 1975b: 37). Ej i 

skala. 
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Man kan [...] förmoda, att den döde i livstiden haft en 

särställning i sitt samhälle. Redan de tunga vapnen svärd 

och yxa tyder på rikedom [...] Vi kan alltså föreställa oss en 

relativt liten, klent byggd medelålders man med ett särdrag 

i huvudets utformning. Uppenbarligen har han inte ägnat 

sig åt något tyngre arbete. Troligen har han varit sminkad 

och dessutom har han försetts med smycken och dräkttill-

behör på ett nästan feminint sätt förutom att han fått med 

sina vapen. 
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Jag har svårt att se hur denna lilla klent byggda man i medelåldern 

skall ha vunnit sin enorma rikedom genom att svinga sitt svärd. 

Enligt Lomborg (1981) kan de flesta ”trollväskor” samman-

kopplas med manligt attribuerade gravar, men även det motsatta 

förekommer. Som både Märta Strömberg (1975b), Klavs Rands-

borg (1993: 122-124), Flemming Kaul (1998: 16-20) och Jørgen 

Jensen (2002) har påpekat rymmer dessa gravar ofta både manliga 

och kvinnliga konnotationer. Hvidegårdens grav är ett intressant 

exempel, där benen från två individer och socialt konstruerade kön 

har blandats samman. Ett annat exempel kommer från Maglehøj 

från Fredrikborgs Amt på norra Sjælland (Boye 1889). 

Maglehøj grävdes ut 1888 och publicerades året efter av Vil-

helm Boye (1889, Aner & Kersten No 183), en man som hade vid 

erfarenhet av denna praktik (Boye 1896; Stensager 2003). Mag-

lehøj var då 19,5 meter i diameter och fyra meter hög (fig. 6.20). 

Mitt i högen påträffades en mindre hällkista som var uppbyggd av 

fyra hällar som hade grävts ned i marken. Hällkistan var orienterad 

i nord-sydlig riktning och var 40 gånger 60 centimeter stor och 52 

centimeter djup invändigt. Sprickor och tomrum i hällkistans väg-

gar hade tätats med småsten. Gravrummets botten var omsorgsfullt 

konstruerad och bestod av flata stenar som hade arrangerats så att 

den flataste sidan vändes upp. Botten på hällkistan var sedan be-

strödd med ett tjockt lager kolstubb, möjligen resultatet av någon 

form av reningsritual. Ovan på detta hade det sedan deponerats ett 

lager strandsvallad sten (Boye 1889: 318-319). 

På denna intrikata bädd av kolstubb och strandsvallad sten 

hade sedan resterna av en kremerad människa deponerats i ”et tæt 

Lag, og over og under dem laa en Mængde Fnug av vævet, brunt 

Uldtøi, saa at det var tydeligt, at Knoglerne vare blevne indsvøbte 

i Tøiet” (Boye 1889: 320). Parallellen till Hvidegården är tydlig, 

men nu hade gravrummets storlek anpassats till brandgravskicket. 

 Ovanpå de kremerade benen återfanns fyra bronsföremål (fig. 

6.20, 6.21): en bältesdosa, en bronsknapp, en fibula och en min-

dre eneggad kniv, som alla kan dateras till period III. Återigen ger 

fynden tvetydiga konnotationer (jfr Thrane 1986; Sørensen 2000): 
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bältesdosor återfinns vanligen i kvinnligt attribuerade gravar och 

bronsknappar associeras vanligen med svärd som återfinns i manligt 

attribuerade gravar (jfr fig. 6.18). 

Avslutningen av denna begravningsceremoni rymmer intres-

santa detaljer. Gravrummet hade först täckts med linblast och sedan 

förseglats med en täckhäll (fig. 6.20). Gravrummet hade därefter 

tillslutits med ett 18 centimeter tjockt lager sand och grus varpå 

man ”lagt en stor Mængde Bændeltang (zostera marina), som i et 

tæt og stærkt sammentrykket Lag strakte sig ud til alle Sider” (Boye 

1889: 319). Därefter hade hela gravrummet täckts med ett mindre 

kärnröse som var drygt två meter i diameter och en meter högt (fig. 

6.20). Med tanke på den i hällkistan medvetet placerade strandsval-

lade stenen, samt den stora mängd tång som förseglat gravrummet, 

är det möjligt att tolka själva gravrummet som en symbolisk mani-

festation av underjorden. 

Figur 6.20. Maglehøj (efter Aner & 

Kersten No 183). Övre profilen av 

Maglehøj är ej i skala. 
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Parallellen till Hvidegårdens ”troldmand” blev fler och starkare 

när den tillslutna bältesdosan öppnades (fig. 6.21). Här fann Boye 

(1889: 321-324): en blankpolerad fragmentarisk framtand från 

överkäken på en häst, en fragmentarisk tandkrona från en gammal 

häst, delar av underkäken, skulderblad, samt bak- och framfot från 

en vessla (mustela erminea), en kloled från en lo, en del av ett ben 

från ett lamm eller ett rådjurskid, en del av luftstrupen från en få-

gel, benrester från en eller flera ormar, troligen en huggorm eller en 

snok, några brända ben, troligen från människa, en fem och en halv 

centimeter stor rönnkvist, ett stycke träkol från asp, en mindre bit 

bränd lera, två mindre bitar av svavelkis, en bronstråd om tre och en 

halv centimeter och en drygt centimeter stor bronsbit från en kniv, 

samt två mindre centimeterstora bitar av – kvarts.

Om ”Smaastene” och magi

De små oansenliga småstenarna från Hvidegården och Maglehøj 

har sällan eller aldrig tillskrivits någon betydelse för tolkningen av 

dessa gravar. Det märkliga innehållet från dessa behållare är ofta 

nog för att föreslå att de gravlagda har varit någon form av rituella 

specialister. Från antropologiska och etnografiska studier vet vi att 

liknande småstenar ofta har tillskrivits stor betydelse av sina ägare. 

Ett exempel är Crazy Horse, en av 1800-talets mest omskrivna och 

kända personer, en av flera Oglalahövdingar bland Lakotaindian-

erna i norra Amerika (Walker 1982, 1991; Sundstrom 2004). Mest 

känd är Crazy Horse för att han var en av dem som anförde de indi-

angrupper som besegrade general Custer i slaget vid Little Big Horn 

den 25 juni 1876 (Michno 1997). 

Enligt etnografiska och historiska källor, bland annat nedteck-

nade i samtal med hans kusins son – Black Elk, var Crazy Horse 

den förste i sin släkt som hade erhållit en hövdings status. Att han 

hade gjort det berodde på tre saker: 1) hans mod i strid; 2) en stark 

visionsupplevelse han hade fått redan som ung pojke – där han såg 

sig själv sittande på en häst medan hela jorden verkade upplösas in-

för honom, inget var solitt, ”hans häst stod stilla, och ändå dansade 

Figur 6.21. Gravfynden från Ma-

glehøj (efter Broholm 1943). Ej i 

skala. Flera av de föremål som på-

träffades i bältesdosan, var ”glattede 

af Gnid” (Boye 1889: 321), exem-

pelvis hästens framtand och loklon, 

vilket Boye menade sig komma av 

att de har använts vid ceremonier 

och ritualer som stått ”i Overtroens 

Tjenste” (Boye 1889: 331). 
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den runt likt en skuggskepnad, och det var så han fick sitt namn” 

(Neihardt 1997: 98); samt 3) en ”helig sten” som Crazy Horse bar 

med sig. Den senare stenen hade uppenbarat sig för Crazy Horse i 

den visionsupplevelse som gav honom sitt namn. Det sades ”att när 

han befann sig i fara blev stenen mycket tung och skyddade honom 

på något sätt. Detta, sade man, var anledningen till att hästarna han 

red aldrig höll särskilt länge” (Neihardt 1997: 99). 

Liknande talismaner torde vara tämligen svåra att urskilja i 

ett arkeologiskt sammanhang. Fynden av ”Smaastene”, flintavslag 

och kvarts från Hvidegården och Maglehøj visar också att många 

av dessa magiska stenar många gånger kan vara nog så beskedliga. 

Likväl förekommer det att uppmärksamma arkeologer har noterat 

och dokumenterat förekomsten av liknande stenar, amuletter och 

talismaner i anläggningar som tolkats som gravar (Ringstad 1988; 

Samdals 2000). Flera fall är kända från bronsåldern, bland annat 

från Sannarp i Halland där just en liten bit kvarts har deponerats 

med en bronskniv i anslutning till en kantkedja på anläggning 80 

(F94, Strömberg 2005: 240). Andra exempel är de röda sminkste-

nar som påträffats i de välkända gravarna från Tobøl på Jylland 

(Thrane 1963), Valleberga 67 i Skåne (Strömberg 1975b) och 

verkstadsplatsen vid Bokenäs gamla kyrka. Möjligen är också den 

röda stenen från Hvidegården en sminksten, vilket ytterligare skulle 

förstärka sambandet mellan dessa rituella specialister. Hur de röda 

sminkstenarna från Tobøl, Valleberga 67 och verkstadsplatsen på 

Bokenäset har använts lär vi aldrig få reda på, men det får hållas som 

troligt att färgen har använts för att smycka kroppen vid specifika 

ceremonier och ritualer, vid död och begravning. 

Andra exempel på föremål som kan ha brukats som talismaner 

eller en rituell rekvisita är den fragmentariska bärnstenspärlan och 

snäckan från Medelhavet från Hvidegårdens grav, som hade burits 

i ett snöre om halsen. Möjligen kan också människobenen och 

svavelkisen från Maglehøj samt bergskristallen som deponerades i 

en spricka under stensättningen i Jong tolkas på ett liknande vis 

(se även Ringstad 1988; Samdals 2000). Även bärnsten tillskrevs 

sannolikt övernaturliga krafter och brukades som talismaner under 

denna tid (Jensen 2000). 
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Förutom att liknande föremål har burits som talismaner kan de 

ha brukats för andra ändamål, vilket Bror Schnittger (1912: 105) 

har föreslagit i en diskussion kring fynden av småsten från Hvide-

gården:

...möjligen hafva de, liksom dylika i senare trolldosor, 

brukats i signeriets tjänst som räknestenar vid besvärjelse, 

till bestrykningar, eller medtagits som en slags fetischer 

blott och bart på grund af ovanligt utseende. Dock vill jag 

framställa äfven en annan gissning, hvilken jag visserligen 

ej tillmäter någon som helst betydelse, men som dock torde 

få komma fram till frågans fullständiga belysning. Som be-

kant ha naturfolkens medicinmän bland annat till uppgift 

att bota sjukdomar, som trollats på offren af andra sha-

maner; detta sker dels genom afsjungandet af trollsånger 

och besvärjelser, dels genom sugning på det sjuka stället, 

hvarvid medicinmannen efter en stunds sugning framvisar 

en ”utsugen” kvartsskärfva, en benstump, ett stycke träkol 

eller dylikt. Stenarne i de danska fynden skulle ju möjligen 

kunna tolkas som dylika ”sjukdomsfrön”, som medicin-

männen medförde i ”besticket” att ha nära till hands i 

praktiken.

Inom skandinavisk folkmedicin är det väl dokumenterat att både 

ormar och andra djur, likväl som växter och delar av avlidna män-

niskor (se Maglehøj ovan), stenar och mineraler, tillskrevs överna-

turliga egenskaper (se Herbst 1848; Boye 1889; Schnittger 1912; 

Tillhagen 1958; Ringstad 1988; Samdals 2000; Kaul 2004a, m fl), 

vilket är intressant i detta sammanhang. Så omnämner exempelvis 

Schnittger ett ormfynd från en vikingatida bältesdosa från Bäls 

socken på Gotland. Både ormar och kvarts är kända från kloka 

gummors och gubbars ”trolldosor” från historisk tid, dels från rätte-

gångsprotokoll från 1600-talet och dels finns de omskrivna i yngre 

etnografiska uppteckningar och fynd (Schnittger 1912: 105-107).

Inom det gamla bondesamhället fanns det en mängd föreställ-

ningar knutna till ormar (Tillhagen 1958). Särskilt intressant är den 
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utbredda föreställningen om vita ormar (Schnittger 1912: 99-100), 

som för tankarna till de hällormar och kvartsvener från Tjörn som 

Pettersson diskuterat (se fig. 6.1, 6.2), men också till de ormmotiv 

som förekommer på bronsföremål och hällar runt om i södra Skan-

dinavien (Mandt 2000; Kaul 2004a: 324-334, se fig. 3.7). 

En plats med särskild innebörd i detta sammanhang är den 

kända Ormvindlingshällen från Tisselskog i Dalsland (Rex Svens-

son 1982a). Här uppträder flera inhuggna meterlånga vindlingar 

som osökt för tanken till ormar och ormmotiv. När de senare var 

nyhuggna och tända lyste de vita som kvarts (Hallström 1931: 175-

176; Ouzman 2001; Wahlgren 2002: 182-189) och det har då varit 

svårt att skilja de artificiella kvartsvenerna från de naturliga (fig. 

6.22, se fig. 8.10). Är det en tillfällighet att deponerad kvarts var 

det enda fynd som påträffades vid utgrävningen framför denna häll 

(Rex Svensson 1982b: 2)? 

Inom folkmedicinen ansågs vita ormar, det vill säga albinos, 

besitta en särskilt potent kraft. Om de kokades i en sluten kittel 

skulle den som först smakade ormsoppan bli allvetande och vis. De 

vita ormarna kallades därför ”visdomsormar” eller ”vetenskapsorm” 

(Tillhagen 1958: 60-61). Eftersom ormar ansågs kunna orsaka vissa 

sjukdomar kunde de också användas som botemedel mot dem. 

Både gikt, barnskrik, ryggskott, tandvärk, ögonsjukdommar om-

nämns kunna kureras med hjälp av dylika ormsalvor. 

Genom att kyssa den man åtrådde samtidigt som man hade 

en bit ormkött i munnen kunde det åtrådda hjärtat vinnas (eller så 

Figur 6.22. Den märkliga Orm-

vindlingshällen från Tisselskog i 

Högsbyn, Dalsland (efter Rex Svens-

son 1982a). Artificiellt framställda 

kvartsvener eller intrikata ormmo-

tiv? Skala 1:40. 



192 : Kvartsormar & magi Kvartsormar & magi : 193

kunde man få tillmälet ”orm” kastat efter sig kan man tro). Där-

till ansågs barnafödande kunna underlättas om man lyckades med 

konststycket att rädda en groda från en orms käftar. Ormar ansågs 

även kunna härbärgera döda människors själar, antagligen för att de 

gärna uppehåller sig i stenrör som är uppkastade över döda männis-

kor till åminnelse över de efterlevande (Schnittger 1912: 102-103, 

107). 

Man kunde också bota och skydda boskap med hjälp av ormar, 

bland annat genom att blanda orm i deras foder, hänga ormar runt 

kreaturens halsar (Tillhagen 1958), eller begrava en levande orm i 

ett uppborrat hål i en ladugårdströskel och plugga igen hålet med 

en bit flygrönn (Thorvaldsdotter-Sandmark 1966). 

Även flinta användes i liknande sammanhang, kanske främst 

för att göra upp nödeldar (Tillhagen 1958), men också för att bota 

åkommor genom att slå samman flinta och järn över det drabbade 

området på kroppen, exempelvis vid ryggont, vid diverse utslag, 

et cetera (Tillhagen 1958: 225-226, 246-247). Vad kvartsen från 

de etnologiskt och historiskt kända ”trolldosorna” användes till är 

okänt. Vi vet dock att det i enstaka fall har återfunnits offrad kvarts 

i skålgropar som användes för att blidka älvor på 1800- och 1900-

talet (Tillhagen 1958: 107, se Grundberg 2000). 

För samiskt vidkommande är källmaterialet rikare (Manker 

1957; Arnold 2001). Manker omnämner både flinta och kvarts 

bland fyndmaterialet från samiska offerplatser (Manker 1957: Tab. 

3). Inom samisk etnomedicin brukades kvartsstenar flitigt som så 

kallade läkestenar. De hämtades från rinnande vatten som/och an-

sågs ha helande krafter. Stenarna placerades sedan på det ställe på 

kroppen som behövde läkas. Vid användning förlorade läkestenarna 

sin kraft men de kunde laddas igen genom att återföras till den plats 

varifrån de hämtats. Vissa av dessa läkestenar ansågs vara så kraft-

fulla att de till och med kunde gå i arv (Fossum 2006: 85-86). 

Det omfattande bruket av slagen flinta och kvarts i samman-

hang som kan tolkas i rituella termer från bronsåldern, kan dock 

inte förklaras genom uppgifter om älvor och troll från sen histo-

risk tid. Vi måste söka andra svar till dessa fenomen. Anne Carlie 

(1999), Tore Artelius (2001: 174-176) och Bo Strömberg (2005) 



192 : Kvartsormar & magi Kvartsormar & magi : 193

har alla behandlat närvaron av kvarts i gravar från brons- och 

järnålder. Liksom Bengtsson (2004a) tillskriver de den krossade 

kvartsen en rituell och magisk innebörd. Carlie och Artelius söker 

stöd i historiska källor medan kvartsanvändningen under bronsål-

dern närmast beskrivs och förklaras i estetiska termer av Strömberg 

(2005: 238-239, se även Darvill 2002). Han menar att det var den 

vita stenens ”lyskraft” som uppfattades som ”magisk”. 

Tankarna går osökt till Lundborgs målande beskrivning som 

citerades ovan. Här finner vi återigen en länk till bronsålderns häll-

bilder där närvaron av kvartsgranater ofta är påtaglig (fig. 6.23). 

Kvartsen kan då upplevas som ”snöliknande” och med rätt träning 

kanske den även kan uppfattas som magisk.

Kvarts och magi – en antropologisk utblick

Att tillskriva kvarts rituella och magiska egenskaper är inget unikt 

för svenska arkeologer, detta är ett väl dokumenterat fenomen i en 

rad antropologiska och religionshistoriska studier från olika delar 

av världen (Eliade 1964; Vitebsky 1995; Harner 1982; Grant 

1993; Boivin 2004; Saunders 2004; Fossum 2006: 85-86, m fl). I 

sin tänkvärda bok ”San spirituality” diskuterar David Lewis-Wil-

liams och David Pearce (2004) detta globalt utbredda fenomen. Ett 

Figur 6.23. På flera av hällbilds-

lokalerna i östra Östergötland åter-

finns stora kvartsgranater som vid 

rätt väder och vind ger ett magiskt 

skinande intryck. Här ovan ett foto 

från Himmelstadlund, till vänster 

en bild från Fiskeby. Foto: Joakim 

Goldhahn.
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mönster som går igen i de antropologiska studier som de refererar 

är att kvarts tillskrevs magiska och övernaturliga egenskaper och att 

det användes av rituella specialister i ceremonier och ritualer. 

I Australien ansågs kvarts och kvartsliknande kristaller som 

”sacred powerful water”. Fullt initierade män konsumerade ofta 

kvarts, människoben och andra substanser för att kunna kommuni-

cera med de döda eller andra immateriella krafter (Elkin 1994: 13). 

Kvarts kom också till användning vid olika former av ceremonier 

och ritualer. Elkin (1994: 87) redogör exempelvis för en initierings-

ceremoni hos Wiradjeri där noviser beströddes med denna magiska 

substans som ett led i en övergångsritual: 

Coming up to each postulant, he said, ”I´ll make you,” 

and caused sacred powerful water, called kali and said to be 

liquified quartz, to fall on him. This rite was called kurini, 

”the going into them.” The water spread all over the postu-

lant and was completeley absorbed. Then feathers emerged 

from the latter´s arms, which grew into wings in the course 

of two days.

Kvartskristaller användes på ett liknande sätt inom andra grupper. 

Kvarts ansågs kunna absorbera solens ljus och genom att stirra in i 

dessa stenar kunde såväl fullt initierade män av ”high degree” som 

noviser uppleva sensoriska upplevelser som tolkades i magiska ter-

mer (Rose 1957: 96): ”Things that felt like snakes and spiders”. 

Liksom i fallet med Crazy Horse, användes dylika stenar som 

talismaner och vid kurerandet av sjuka eller hemsökta människor. 

Rose (1957: 96) återger hur ”clever-men” i Australien kunde:

...produced from within themselves great numbers of glea-

ming quartz crystals [...] Each old doctor formed a small 

pile of crystals beside him. These, too, were part of his 

power, symbols of the sacred water that each had acquired 

during his making as a clever-man. With these the doctor 

could perform miracles: the crystals warned him of the ap-

proach of enemies, he was assisted by them in making his 
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cures, he could project one or more into an enemy and 

thus kill him. 

Det är tydligt att kvarts kunde användas med både goda som onda 

uppsåt, allt efter syfte och behag. Kvarts användes också för att få 

inblick i fördolda världar: ”It is in such stones that the cleverest 

medicine men see visions of the past, of what is happening in the 

present at a distance, and of the future” (Elkin 1994: 93). Kvarts-

stenar kunde ätas, de kunde föras in under huden, de kunde krossas 

och blandas med vatten för att stänkas över noviser så att de kunde 

komma åt något av kvartsens magiska krafter (Eliade 1964: 138; 

Berndt & Berndt 1985: 308-309; Elkin 1994: 13, 87, 92-93, 138-

139; Lommel 1997: 51, m fl). 

En anledning till att kvartsen har tillskrivits övernaturliga egen-

skaper i Australien är dess magiska skimmer och lyster. I Arnhem 

Land har Paul Taçon visat hur kvarts och andra stenar förknippades 

med mytologiska händelser i anfädernas drömtid och den spirituel-

la kraft som varje människa besitter sedan drömtiden (Taçon 1991, 

2004; Chaloupka 1993). Både föremåls (Jones & White 1988; 

Brumm 2004) och (häll-) målningars lyster ansågs vara avgörande 

för deras förmåga att materialisera drömtidens anfäder och andra 

immateriella krafter. Det finns talrika exempel på hur hällmålning-

ar har målats om för att de har förlorat sin lyster, vilket tolkades som 

att anfädernas närvaro och kraft hade förtvinat (Crawford 1968; 

Mowaljarlai et al 1988; Mowaljarlai & Malnic 1993; Doring 2000, 

m fl), eller att pågående barkmålningar hastigt har stoppats för att 

ockran inte har haft rätt lyster (Morphy 1989, 1991; Taylor 1996). 

Såväl kvarts och andra stenar som ockra med de rätta skimrande 

egenskaperna tillskrevs magisk innebörd och spreds över vida om-

råden (Taçon 1991, 2004).

Vi finner flera liknande användningsområden för kvarts från 

den amerikanska kontinenten. Bland Tukano i Amazonas ansågs 

kvartsstenar, särskilt hexagonala kvartskristaller, vara en symbolisk 

modell över världsalltet (Reichel-Dolmatoff 1978, 1979). Kvarts 

ansågs ha emanerat från solen och betraktades närmare bestämt 

som dess sperma. Rituella specialister bar med sig dessa stenar som 
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talismaner och använde dem vid ceremonier och ritualer, bland an-

nat för att försätta sig i alternativa medvetandetillstånd. Lewis-Wil-

liams och Pearce (2004:17):

Crystals also symbolize ”sacred space” wherein ”all essen-

tial transformations are thought to take place” [Reichel-

Dolmatoff 1979: 121]. The way in which such stones 

reflect and refract light is, for the Desana, ”an image of 

dynamic change” [Reichel-Dolmatoff 1979: 127]. The no-

tion of transformation from one state to another is echoed 

in the Desana custom of burying their dead in a canoe that 

has been cut in half, one half serving as a lid; the space thus 

created is, like a crystal, hexagonal.

 

De rituella specialisterna bland Desana – payé – använde kvarts för 

att bota sjuka, men också för att kasta förbannelse över personer. En 

ljusstråle från en kvartskristall kunde i värsta eller bästa fall orsaka 

ond bråd död, en avlägsnad kvartskristall från en ”patient” var bevis 

för att det onda som hemsökt den sjuke hade avlägsnats (Reichel-

Dolmatoff 1978: 176-177, 181, jfr Schnittger 1912 ovan). 

Från dagens Peru (Moche) och Venezuela finns det uppgifter 

om rituella specialister som brukade kvarts för att åstadkomma au-

diovisuella fenomen (Saunders 2004: 135-136). Rituella specialis-

ter bland Warao fyllde kalabasser med kvarts – hebu mataro – och 

använde dem som rytminstrument. När dessa skakades uppstod 

ljud- och ljusfenomen som användes i ceremoniella sammanhang. 

Kvarts ansågs där vara en besjälad sten som bland annat användes 

för att bota sjuka:

...the shaman blows tobacco smoke [...] over scores of small 

quartz crystals and places these one by one into the hol-

lowed-out gourd, invoking for each a particular ancestral 

spirit believed by the Warao to be embodied in the stone. 

These quartz crystals are his familiar spirits who assist him 

in curing and other ritual endeavours [...] he refers to them 

as his ”family” (Wilbert 1977: 58).
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Figur 6.24. Sally´s Rockshelter i 

Mojaveöknen i östra Californien. 

Hällbilderna återfinns på ytan 

under överhänget till höger i bild. 

Foto: David S Whitley. 

Figur 6.25. Vid Sally´s Rockshelter 

påträffades stora kärnor och krossad 

kvarts som avsiktligt deponerats i 

sprickor och skrevor. Likheterna 

med fynden från det inklädda 

berget från Tuve och fynden vid 

undersökta hällbildsplatser i södra 

Skandinavien är slående. Foto: Da-

vid S Whitley.

 

Kvartsstenar tillskrevs en delvis annorlunda betydelse i Nordame-

rika där de användes av rituella specialister för att framkalla regn, 

för att försätta sig i alternativa medvetandetillstånd och i performa-

tiva ceremonier och ritualer för att bota sjuka (Whitley muntligen 

2006-02-15, se Grant 1993: 60-68; Hallowell 1975: 147-148). 

Av särskilt intresse för denna studie är undersökningarna av 

Sally’s Rockshelter i Mojaveöknen i östra Californien (fig. 6.24): 

en hällbildsplats som förknippas med södra Paiute/Chemehuevi 

och Kawaiisu, indiangrupper från the Great Basin i västra Nevada 

(Whitley et al 1999). Sally’s Rockshelter användes som en sakral 

plats som rituella specialister uppsökte för att etablera kontakt med 

andeväsenden. Detta gjordes genom visionsupplevelser där de ritu-

ella specialisterna försatte sig i ett alternativt medvetandetillstånd 

(Whitley 1994b, 1998, 2000). Hällbilderna som höggs in på denna 

plats är geometriska och abstrakta, motiv som antas avspegla de vi-

sionsupplevelser som de rituella specialisterna upplevde i det alter-

nativa medvetandetillståndet (Whitley et al 1999: 232). 

Liksom vid utgrävningarna av sydskandinaviska hällbilds-

platser, så återfanns både obearbetad och slagen kvarts vid Sally’s 

Rockshelter. Vid flera tillfällen hade kvartsen avsiktligt deponerats 

i sprickor (fig. 6.25), vilka utifrån antropologiska källor tolkades 
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som öppningar mot för oss fördolda världar (Whitley 1996: 110-

114, 2000; Whitley et al 1999: 229-236). Sammanlagt fann man 

femton större obearbetade kvartskärnor som hade placerats i klyftor 

och sprickor. Det påträffades även tre knackstenar i samma material 

invid de inhuggna hällbilderna (Whitley et al 1999: 225-228). 

Då kvarts inte förekommer naturligt i området omkring Sally’s 

Rockshelter är det uppenbart att allt det omnämnda kvartsmate-

rialet hade medtagits till denna plats. Från fyndmaterialet är det 

tydligt att kvartsen inte har bearbetats med intention att framställa 

några redskap (Whitley et al 1999: 226). Enligt etnografiska källor 

var det vanligt att de rituella specialister som sökte visionsupple-

velser ”would break up white quartz rocks, believing that the high 

spiritual power contained within these would be released to enter 

his or her body” (Johnson 1985: 37).

De kvartsstenar som brukades vid dessa ceremonier och ritualer 

var kända som ”lightning stones” och den spirituella kraft som fri-

gjordes manifesterade sig genom ett lika kort som klart sken som vi 

i västerlandet känner som ”piezoelectricity”, tryckelektricitet. Detta 

fenomen, som först beskrevs av Jacques Curie på 1880-talet, upp-

står som ett resultat av att den elektriska laddning som är bunden 

i kvartsmineralens elektroner frigörs genom den kraft som överförs 

från en sten till en annan då de slås samman eller då de gnids mot 

Figur 6.26. Då två kvartsbitar gnids 

mot varandra uppstår en kortvarig 

men påtaglig ljuseffekt som är känd 

under namnet triboluminescence. 

Foto: David S Whitley.

 



198 : Kvartsormar & magi Kvartsormar & magi : 199

varandra (fig. 6.26). När den mekaniska kraften övergår till elek-

trisk, uppstår ett kortvarigt ljussken som är känt som ”tribolumi-

nescence” (Whitley et al 1999: 236):

This [triboluminescence] is a photon flash caused by elec-

trons in the quartz atoms that have been ejected by gamma 

radiation penetrating crystal lattice defects. A small mecha-

nical shock allows these electrons to overcome their energy 

barrier and to cascade down to ground state, giving off a 

glow as they return to their atomic orbit. 

Denna, förvisso, helt naturliga process tolkades i det aktuella fallet 

som att en övernaturlig immateriell kraft frigjordes, en kraft som de 

rituella specialisterna kunde absorbera och utnyttja i sökandet av 

visionsupplevelser (fig. 6.26). Genom att använda kvartsstenar vid 

huggandet av hällbilder kunde magiska ljuseffekter uppnås. Vi ger 

ordet till Whitley et al igen (1999: 236):

Quartz was used as a rock engraving hammerstone, then, 

because it, like the image it was used to create, contained 

visible power [...] Triboluminescence provided the natural 

model upon which widespread shamanistic beliefs about 

quartz and other crystals were based.

 

Kvarts och magi – en arkeologisk inblick

Användningen av kvarts (och flinta) under skandinavisk bronsålder 

kan heller inte förklaras eller förstås utifrån de anförda antropolo-

giska analogierna. Vi måste finna egna stigar att underbygga våra 

arkeologiska tolkningar. Enligt min mening är den ovan så väl 

dokumenterade användningen av krossad flinta och kvarts, från en 

rad olika men närbesläktade arkeologiska sammanhang, i sig självt 

tillräcklig för att formulera möjliga samband och tolkningar. Det är 

tydligt att detta krossande inte har haft några uppenbara ”funktio-

nella” syften under denna tid. Samtidigt bör de anförda analogierna 
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Figur 6.27. Knacksten i kvarts 

(ovan halvmetersstaven) som påträf-

fades strax nedanför en häll vid Raä 

466 i Tossene socken i Bohuslän där 

ett skepp från yngre bronsålder har 

knackats in (inringat). Foto: Joa-

kim Goldhahn. Nedan till vänster i 

bild skymtar härden fram. 

inte avfärdas, tvärtom, de kan hjälpa till att bilda en fond av plausi-

bla sammanhang där flinta och kvarts har kommit till användning. 

En fond varur våra tolkningar av det arkeologiska källmaterialet kan 

hämta inspiration. I slutänden är det dock enbart tolkningen av 

den materiella kultur som är aktuell som bör ligga till grund för de 

föreslagna tolkningarna. 

I detta sammanhang är det intressant att notera att liknande 

knackstenar i kvarts/kvartsit som dem från Sally’s Rockshelter, har 

påträffats deponerade invid en rad hällbildsplatser i södra Skandi-

navien, bland annat vid Hakeröd i Svenneby socken (Fredsjö 1969: 

49-50), Lökeberg i Foss socken (Strid 2005: 88), samt vid Raä 446 

i Tossene socken i Bohuslän (Bengtsson 2004a, 2005: 34). Vid den 

senare platsen har det påträffats flera knackstenar i kvarts och en av 

dem återfanns vid en härd endast någon meter ifrån två inknackade 

hällbilder (fig. 6.27). Knackstenen, som vilar fint i handen, har tyd-

liga spår av bearbetning och det är inte en alltför spekulativ gissning 

att dessa uppstod då hällbilderna ifråga knackades in eller då de 

knackades om (fig. 6.28). Om detta har skett vid gryning, skym-

ning eller i mörker har det uppstått en rad sensoriska upplevelser 

– såväl ljud-, lukt- som ljusfenomen – som kan ha medverkat till 

ritualens audiovisuella karaktär (fig. 6.26). 
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Något som förbinder den rituella användningen av flinta och 

kvarts under skandinavisk bronsålder, är att de uppträder i likartade 

kontexter men också det faktum att båda är kända för att producera 

likartade fenomen då de slås samman. Ett syfte med den krossade 

flintan och kvartsen som vi återfinner framför hällbilder, i skärv-

stenshögar, i gravar, et cetera, kan därmed ha varit att framställa 

sensoriska upplevelser där ljud-, lukt- och ljusfenomen bidrog till 

att gestalta bronsålderns ceremonier och ritualer med ett audiovi-

suellt performativt innehåll (se Nordström 1999; Goldhahn 2002a: 

63-65, 2002b). 

Att både flinta och kvarts ingick i rituella specialisters rekvisita 

visar tydligt att dessa stenar tillskrevs magiska och rituella egenska-

per. Detta förstärks ytterligare av det faktum att kvartsstenar har 

deponerats i offer- (se Rosenberg 1937; Arbman 1945; Broholm et 

al 1949; Hagberg 1967; Lund 2002, m fl) och gravsammanhang 

under bronsåldern. 

Ett pedagogiskt exempel på det senare, som för oss åter till den 

rekvisita som återfanns hos de rituella specialisterna i Hvidegården 

och Maglehøj, är fynden från Molkhaug i Rogaland.

 Figur 6.28. Knackstenen i kvarts 

från figur 6.27. Notera slagmär-

kena vid spetsen. Foto: Joakim 

Goldhahn.
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Molkhaug

Molkhaug från Austre Bore i Klepp i Rogaland undersöktes 1933 

av Harald Egenæs Lund (1934; Fett & Fett 1941: 86-87; Syvertsen 

2002, 2003, Nordenborg Myhre 2004). Högen var då 20 meter i 

diameter och knappt två meter hög (fig. 6.29). På den ursprungliga 

marknivån fanns två centralt placerade och intakta hällkistor. Den 

ena av dessa, gravkammer I, var 1,8 meter lång och 0,5 meter bred. 

Den innehöll några få brända ben, troligen från en eller flera män-

niskor. I den mindre hällkistan, gravkammer II, som var 1,5 meter 

lång och 0,4 meter bred, återfanns obrända skelettdelar som troli-

gen härrör från en kvinna. Den osteologiska bedömningen styrks av 

Figur 6.29. Till höger ses plan och 

profil av Molkhaug i Austre Bore. 

Ovan ses plan och profil över den 

omnämnda härden (efter Syvertsen 

2002). Skalan är två meter.
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det faktum att det återfanns en tutuli från slutet av period II eller 

början av period III, samt ett mindre bronsrör liknande dem som 

har prytt snörkjolarna som vi känner från Ølby, Egtved och Hvide-

gården (Syvertsen 2003: 147). 

I botten på gravkammaren påträffades stora mängder strand-

snäckor (littorina littorea), kindtanden från en kalv, en hästtand, 

en ”rovtann” från en hund, två klor och ben från någon fågel, 

några keramikskärvor samt några oansenliga flintbitar (Lund 1934; 

Syvertsen 2003: 147). Liksom fynden från Hvidegården och Mag-

lehøj rymmer dessa föremål en rad konnotationer till specifika ele-

ment och det är uppenbart att dessa föremål bör betraktas som en 

rekvisita tillhörande en rituell specialist.

Det fanns fler fynd från Molkhaug som accentuerar den dis-

kuterade relationen mellan flinta och kvarts, hällbilder och brons-

ålderns rituella specialister. Två till tre meter från hällkistorna 

påträffades en mindre anläggning bestående av fyra kvadratiska 

stenhällar som hade lagts i en ring så att de bildade ett avgränsat 

rum som var 0,3 meter i diameter och 0,12 meter högt (fig. 6.29). 

Inom den avgränsade ytan påträffades kol och sot som har tolkats 

som en härd. Härden täcktes i sin tur av två hällar, varav den undre 

var av sandsten. Den senare mätte 0,5 gånger 0,45 meter i diameter 

och var fyra till sju centimeter tjock, och den var försedd med 28 

inhuggna skålgropar. Samtliga hällar utom den skålgropsförsedda 

sandstenshällen var kraftigt eldpåverkade. Överst i härden hittades 

en mindre strandsvallad kvartssten (Lund 1934: 63-64). Inte heller 

denna hade varit utsatt för eld. Återigen ser vi en tydlig koppling 

mellan hällsmedens bilder och en rituell användning av kvarts. 

Utifrån stratigrafiska iakttagelser menar Kate Syvertsen att 

denna anläggning är samtida med de båda hällkistorna, varför 

den bör dateras till period II eller III. Hon tolkar härden som en 

offeranläggning som var i bruk under själva begravningsceremo-

nin (Syvertsen 2003: 147-148). Syverstens tolkning stärks av det 

faktum att liknande kvartsstenar ibland har påträffats deponerade 

i gravanläggningar från yngre bronsålder och äldre järnålder (fig. 

6.30), vilket ger intrycket av att de tillskrevs en magisk innebörd (se 

även Artelius 2001: 174-176, Fig. 79). 



204 : Kvartsormar & magi Kvartsormar & magi : 205

Flinta och kvarts uppträder i de mest underliga som förunder-

liga sammanhang under bronsåldern. 

Uppsummering

Det är få material från bronsåldern som ägnats så lite uppmärksam-

het som kvarts. Det samma kan sägas om flinta. Ändå är både flinta 

och kvarts – som vi har sett i det föregående – två mycket centrala 

fyndmaterial om vi vill närma oss en förståelse av bronsålderns ritu-

ella specialister. Utan kvarts – ingen bronsålder. 

Om vi utgår ifrån vår samtids kategorisering av världen och stu-

derar krossad kvarts i skärvstenshögar för sig (t ex Karlenby 1999) 

och kvarts i bronsålderns gravar för sig (t ex Strömberg 2005), el-

ler fynd av krossad kvarts som deponerats vid hällbildsplatser för 

sig (t ex Bengtsson 2004a) och hällbilders relation till kvartsvener 

för sig (t ex Goldhahn 2005d), eller kvarts från gravlagda rituella 

specialister för sig (Lomborg 1981), eller varför inte deponerad 

kvarts på inklädda berg för sig (Andersson 2005), är det svårt att 

göra detta rika och varierade källmaterial begripligt. Genom ett mer 

sammanlänkat perspektiv där vi låter en rad källmaterial och kon-

texter smälta samman (Whylie 1989), framträder däremot tydliga 

mönster som ger oss en bättre grund för möjliga tolkningar. 

Av genomgången ovan har det framgått med önskvärd tydlig-

het att slagen och krossad flinta och kvarts utgjorde en viktig och 

integrerad del i en rad olika men närbesläktade ceremonier och ritu-

aler under bronsåldern. Att slå och krossa flinta och kvarts skapade 

ett audiovisuellt medium och ett semantiskt fält som förband skilda 

delar av bronsåldersmänniskornas ceremoniella och rituella liv. 

Fynden av ”smaasten”, flinta och kvarts bland rituella spe-

cialisters rekvisita visar att dessa stenar troligen tillskrevs magiska 

innebörder. Nötspår på en del av föremålen gör det troligt att de 

användes i ceremonier och ritualer som syftade till att bota sjuka, 

att se in i framtiden och det förflutna, att kasta förbannelser och 

kontakta världar befolkade av immateriella krafter och anfäder som 

vi idag har förlorat kontakten med. 
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Figur 6.30. Urnegrav från Raä 544 

i Tanum socken i Bohuslän under 

utgrävning. Notera den obrända 

vita kvartsstenen som har depone-

rats i urnan tillsammans med de 

brända benen. Foto: Eva Schaller 

Åhrberg (efter Gerdin & Munken-

berg 2005).

Det kan vara värt att understryka att meningen och innebörden 

av krossad flinta och kvarts är svårfångad och att vi inte kan överföra 

våra frågor till svar hämtade från antropologiska och historiska käl-

lor. Det arkeologiska källmaterialet måste förstås utifrån sina egna 

förutsättningar och premisser samt dess tolkningspotential. 

Det är även värt att understyrka att bruket av dessa medier 

uppträder annorlunda i skilda sammanhang. Krossad flinta och 

kvarts är det absolut vanligaste fyndmaterialet vid utgrävningar 

av hällbildsplatser, medan det är mer sällan som flinta och kvarts 

har slagits och sedan deponerats vid begravningsceremonier och i 

skärvstenshögar. Likheterna mellan dessa strukturerade praktiker är 

dock påtagliga och detta mönster tarvar en förklaring, förståelse och 

kanske även vår förundran. 

Slogs flinta och kvarts för att rena platsen i samband med ce-

remonier och ritualer, eller krossades flinta och kvarts för att binda 

den döde i graven? Eller bör vi fästa vår uppmärksamhet vid ritua-

lens performativa egenskaper där sensoriska och audiovisuella upp-

levelser som ljud, ljus och lukt utgjorde ett självändamål?

Frågorna blir av naturliga skäl fler än våra svar. Det står dock 

klart att slagen och krossad flinta och kvarts spelade en vital roll i 

de ceremonier och ritualer som utspelades sig på vitt skilda platser, 
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i vitt skilda sammanhang och troligen också med vitt skilda syften 

under bronsåldern. 

Det som förbinder dessa kontexter med varandra är bronsål-

derns rituella specialister. Utifrån de gravar som har ansetts inne-

hålla kvarlevorna efter rituella specialister är det uppenbart att både 

kvinnor och män kunde träda in i dessa roller: personen definierar 

inte institutionen, utan institutionen definierar personen. Eller bör 

vi ta fasta på de tvetydiga skeva aspekterna i dessa gravar och betrak-

ta de rituella specialisterna som ett eget socialt definierat kön (jfr 

Strassburg 2000; Price 2001, 2002: 301-303; Solli 2002, m fl)? 

Trots de ceremoniella och rituella aspekterna av flint- och 

kvartsanvändningen, bör vi inte förglömma att dessa stenar och 

mineraler även hade en mer så kallad funktionell innebörd under 

bronsåldern. Flinta användes frekvent till vardagliga föremål och 

göromål (Stjernquist 1969; Knarrström 2000; Högberg 2001; 

Högberg & Olausson 2005, m fl) och kvarts användes av brons-

smeden som magring i keramik, gjutformar och deglar. Då kunska-

pen om kvartsens egenskaper utgjorde en helt nödvändig ingredi-

ens för bronssmedens teknologiska know-how, kanske vi inte skall 

förundra oss alltför mycket över att detta mineral även utgjorde en 

viktig del av andra ceremoniella och rituella sfärer under bronsål-

dern – teknologi och ideologi var sammansmälta i en symbolisk och 

kosmologisk sfär under bronsåldern. Utan kvarts fanns där ingen 

bronsålder. 

Detta leder oss osökt vidare till nästkommande kapitel där vi 

skall se närmare på de sammanhang som bronsålderns smeder ver-

kade i. 
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If there are boundaries in the mind, 

there are boundaries on the ground as well.

    Richard Bradley

Inledning

Relationen mellan brons- och hällsmed som har diskuterats ovan, 

har i huvudsak berört lämningar från två områden i södra Skandi-

navien med hällbilds- och täljstensförekomst: Hordaland och Sogn 

og Fjordane på norska Vestlandet och Bohuslän på den svenska 

västkusten. Dessa områden uppvisar flera gemensamma drag under 

bronsåldern. De är tydligt maritimt orienterade (Ling 2004; Linge 

2004) och bestod av spräckliga arkipelager med djupare fjordar och 

älvar som skar in i landskapet (fig. 5.8). De mest beforskade läm-

ningarna från denna tid utgörs av hällbilder (Mandt 1972, 1991; 

Nordbladh 1980; Bertilsson 1987; Fredell 2003; Bengtsson 2004a; 

Vogt 2006) och rösen (Hallström 1917; Gerdin 1999; Østerdal 

1999). Ibland uppträder hällbilder och rösen sida vid sida i Norge, 

som vid Utbjoa och Samnøy i Hordaland (Mandt 1972: 30-31; 

Wold 2002) eller Leirvåg och Stavenes i Sogn og Fjordane (Mandt 

1991: 541-565; Wrigglesworth 2002). De största koncentratio-

nerna av hällbilder och rösen finner vi vid kommunikativa noder 

där fjordar och älvar mynnade ut i havet (Nordbladh 1980; Mandt 

1991; Wrigglesworth 2000; Ling 2006; Linge 2006). 

7.  MELLAN LEVANDE OCH DÖDA
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Boplatser har än så länge inte varit föremål för några mer om-

fattande utgrävningar i dessa områden, men de hus som har doku-

menterats har inte skiljt sig nämnvärt från andra områden i södra 

Skandinavien (Johnson & Prescott 1993; Bengtsson et al 1998: 

16-18; Diinhoff 1998, 2001, 2006; Løken 1998; Grønnesby 1999; 

Ortman 1999; Børsheim & Soltvedt 2002; Streiffert 2001, 2005).

En annan sak som förenar dessa områden är att bronsföremål 

anses vara ovanliga (Mandt 1972: 114-116, 1991: 421-423; Kind-

gren 1998). De föremål som har påträffats bär sällan den rika och 

komplexa ikonografi som föremål från Skåne, Halland och Dan-

mark, och de föremål som gör det har bedömts vara ”importerade” 

(Kristiansen 1998a). Detta mönster står i kontrast till de områden 

i södra Skandinavien som domineras av monumentala höggravar. 

Även här påträffas hällbilder, men då vanligen i form av portabla 

hällar vilka har inkorporerats i gravar (Glob 1969; Matthes 1996; 

Goldhahn 1999; Syvertsen 2003; Kaul 2004a). 

Inte så sällan har det visat sig att portabla hällbilder har bedömts 

vara nyhuggna då de påträffats i gravar (Goldhahn 1999). Öppna 

hällbilder i rösebygder har som kontrast tänts och släckts upprepade 

gånger innan de har övergivits (Wahlgren 2004). I områden som 

domineras av höggravar, såsom Danmark, Skåne, södra Halland, 

Västergötland och västra Östergötland är ornerade bronsföremål 

vanligare. Likaså bronsdepåer (Levy 1982; Larsson 1986a; 1993b; 

Kristiansen 1987). Ju fler hällbilder och rösen desto färre bronsfynd 

och högar, kan anses vara en tumregel (fig. 7.1): 

Monumental gravform Högar  Rösen

Bronsbilder  Vanliga Ovanliga

Hällbilder   Ovanliga Vanliga

Hällbilder   Portabla Stationära

Hällbilder   Nyhuggna Omhuggna

Bronsdepåer  Vanliga Ovanliga

 

Områden som Bornholm, sydöstra Skåne, Lista, Rogaland och Etne 

i Hordaland intar alla en tvetydig position i denna förenklade indel-

ning. En tolkning av detta mönster kan vara att dessa områden hade 
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Figur 7.1. I vissa områden, som da-

gens Halland i sydvästra Sverige, är 

det mycket tydligt att uppdelningen 

mellan hög- och rösedominerande 

bygder inte kan relateras till na-

turgeografiska faktorer (omarbetad 

efter Larsson 1986a, se även Bertils-

son 1980, 1981). 

en förmedlande position mellan samhällen med olikartade men 

närbesläktade ceremoniella och rituella traditioner (Almgren 1960, 

1962; Malmer 1971, 1981, jfr Barth 1987; Skoglund 2005a). 

Större koncentrationer av hällbilder, som de vid Leirfall i 

Stjørdal (Sognnes 2001), Bakke i Hardanger (Mandt 1991), Bru-

teigstenen i Etne (Mandt 1972), Åmøy i Rogaland (Fett & Fett 

1941), Fossum vid Gjerpen i Telemark (Groseth 2001), Skjeberg i 

Østfold (Marstrander 1963; Vogt 2006), Tanum socken i Bohus-

län (Bertilsson 1987; Kaul 1998: 80-84), Simrisområdet i sydöstra 

Skåne (Althin 1945), Möcklerud i Blekinge (Burenhult 1973), 

Lofta socken i Tjust (Widholm 1998), området runt Motala ströms 

mynning i östra Östergötland (Borna-Ahlkivst 2002; Wahlgren 

2002), Släbro i Södermanland (Damell 1985; Wigren et al 1990), 

Boglösaområdet i Uppland (Kjellén & Hyenstrand 1977; Coles 

2000), Häljesta i Västmanland (Coles 2001), Tisselskog i Dalsland 

(Rex Svensson 1982a) och Flyhov i Västergötland (Jankavs 1996, 

1999), verkar alla ha utgjort någon form av regionala ceremoniella 

och rituella centra. 

Dessa platser kan beskrivas som kommunikativa noder där 

återkommande förhandlingar och omförhandlingar mellan och 

inom olika samhällen ägde rum. Möjligen skedde detta genom en 

säsongvis interaktion som var kopplad till människors levnadsbanor 

och årstiders rytm (Tilley 1999: 133-173; Wahlgren 2002; Ling 

2004, 2005; Thedéen 2004; Ericsson 2005; Nilsson 2005a). 

Det är också på platser som dessa som vi återfinner den mest 

påtagliga interaktionen mellan brons- och hällsmed. I mångt och 

mycket är det samma bildvärld som uppträder i de skilda medierna 

(Kaul 1998, 2004a; Fredell 2003). Både brons- som hällbilder 

domineras av skeppsmotiv, vilket sannolikt återspeglar såväl en 

reell materiell och social som en ceremoniell och immateriell kom-

munikation (Larsson 1994b). Mötesplatserna mellan människor, 

fungerade även som mötesplatser för människan och de immate-

riella makter och väsen som befolkade hennes föreställningsvärldar: 

”Såsom i himmelen så ock på jorden” (Burström 1999). 

Så har till exempel området runt Motala Ströms utlopp i Öst-

ergötland tolkats som en laddad plats där personer från landskapets 
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olika delar och områden runt Östersjön träffades och idkade utbyte, 

handel och vandel (jfr Larsson 1986a, 1993a, 1995; Carlsson 1995; 

Kaliff 1997, 1999, 2001; Borna-Ahlkvist 2002; Wahlgren 2002; 

Fredell 2003; Larsson & Hulthén 2004; Ericsson 2005; Nilsson 

2005a, m fl). 

På många av dessa hällbildsplatser, såsom Himmelstadlund och 

Ekenberg, finner vi naturtrogna återgivningar av enskilda bronsfö-

remål (Hildebrand 1869; Wahlgren 2002; Fredell 2003). Trots det 

verkar det inte som om att motsvarande koncentrationer av hällbil-

der sammanfaller med kända platser för bronsproduktion. I områ-

det runt Motala ströms utlopp i östra Östergötland har ett flertal 

stora boplatser från bronsåldern undersökts det senaste decenniet 

genom exploateringsutgrävningar (Nilsson 2005a, 2005b). Boplat-

sen vid Pryssgården, som uppvisar en kontinuerlig bebyggelse från 

det andra årtusendet fvt till historisk tid, har på goda grunder be-

skrivits som ”Hällristarnas hem” (Borna-Ahlkvist 2002). 

Trots att boplatsen i Pryssgården har varit omgiven av ett stort 

antal hällbildslokaler, den närmsta ligger endast 600 meter bort, 

och att ett drygt 30-tal hus med tillhörande gropsystem kan da-

teras till bronsåldern (Borna-Ahlkvist 2002; Nilsson 2005b), lyser 

såväl dekorerad keramik som spår av bronssmedens hantverk med 

sin frånvaro. Endast en (1!) fragmentarisk gjutform har hittats på 

Pryssgården, vilket bör ses i relation till de många husen, groparna 

och de rikliga fynden av keramik – omkring 128 kilo. Gjutforms-

fragmentet ifråga återfanns i en grop daterad till yngre bronsålder 

(Borna-Ahlkvist et al 1998: 107, 161-162). Med ett flagrant un-

dantag, en ”importerad kultfigur i lera” (Stålbom 1997a, jfr Thrane 

2006), återfanns inte en enda keramikbit med figurativa motiv i 

Pryssgården, vilket borde förundra oss.

Keramik är ett mycket formbart material. Att dra ett streck, 

teckna ett skepp, en fotsula eller ett solkors hade varit mycket en-

kelt, men det har uppenbarligen inte gjorts. Den figurativa fram-

ställningen har endast lämnat spår till eftervärlden i det betydligt 

mer besvärliga stenmediet. Det är som om de människor som 

befolkade husen vid Pryssgården levde efter Luthers puritanska 

protestantism i sina hem, medan hällarna i det omgivande landska-
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pet varit smyckade som en katolsk kyrka. Hur skall detta mönster 

förstås?

De platser med spår av bronsproduktion som hitintills har 

påträffats i Östergötland ligger i de mellersta och västra delarna av 

landskapet (Larsson 1993a; Äijä et al 1996; Helander & Zetterlund 

1997; Karlenby 1996; Larsson & Hulthén 2004). Flertalet av de 

bronsfynd som har gjorts i Östergötland härrör också från detta 

område (Larsson 1995: 9-10). Samma diskrepans mellan koncen-

trationer av hällbilder och påvisbara spår av bronshantverk återfinns 

till exempel i Uppland (Ekholm 1921a; Oldeberg 1960; Kjellén & 

Hyenstrand 1977; Karlenby 1998, 1999; Coles 2000; Ullén 2003; 

Eriksson 2003a, 2003b, 2005) och i Bohulän (Bertilsson 1987; 

Kindgren 1998; Skoglund 2005a: 160-173).

En anledning till detta mönster står sannolikt att finna i den 

esoteriska kunskap som omgärdade skapandet av både bronsföre-

mål och hällbilder. Båda företeelserna verkar ha utförts av rituella 

specialister på väl utvalda platser i landskapet, på behörigt avstånd 

från vardagslivets lunk (Prescott 2000; Goldhahn 2006a: 91-98). 

Ett talande exempel är den säregna boplatsen från yngre bronsålder 

vid Vistad i Väderstad socken i västra Östergötland, som omgavs av 

en par meter hög träpalissad (fig. 7.2). Innanför denna unika läm-

ning återfanns ett flertal ugnar för metallarbete, men också en av 

områdets största hällbildslokaler i form av ett hundratal skålgropar 

och en fotsula (Larsson 1993a: 21; Larsson & Hulthén 2004). 

Samma mönster återfinns på andra platser där bronsproduk-

tion har dokumenterats. Vid den samtida verkstadsplatsen vid 

Figur 7.2. En tidstypisk datarekon-

struktion från 1990-talets början av 

boplatsen i Vistad och dess palissad 

(efter Larsson 1993a). Oavsett hur 

denna palissad gestaltades i land-

skapet under slutskedet av yngre 

bronsålder avspeglar den mycket 

tydligt brons- och hällsmedens behov 

av avskildhet då de utförde sina eso-

teriska hantverk.
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Västra Bökestad, belägen i Linköping, har bronshantverket utförts 

i en mindre hydda som har tolkats som ett vindskydd (Helander & 

Zetterlund 1997: 33). En annan tolkning av hyddan är att den kan 

ha använts för att skydda bronssmeden och den esoteriska verksam-

het som försiggick på platsen från insyn. 

Det omfattande bronshantverket på Apalle i Övergrans socken 

i Uppland har till stora delar försiggått inom en elva gånger 16 me-

ter stor inhägnad (Eriksson 2003b: 129), som sannolikt har haft ett 

liknande syfte (fig. 7.3). Inhägnanden är daterad till 2880±65 BP, 

vilket ger en kalibrerad datering till 1190-930 fvt. 

De hällbilder som har påträffats i Apalles närområde har olika 

rumslig placering. Det påträffades visserligen en del skålgropsste-

nar inne på själva boplatsområdet (Ullén 1997; Lindholm 2003: 

185-187), men de mer komplexa figurativa motiven har knackats 

in på hällar som låg ett hundratal meter utanför boplatsen (Ullén 

2003: 12-13). Ett liknande mönster är belagt för boplatsen vid Vrå 

i Uppland (Göthberg et al 2002; Eriksson 2005; Goldhahn 2006a: 

91-98).

Samma mönster återupprepas även på verkstadsplatsen vid 

Hallunda i Botkyrka socken i Södermanland (Raä 13). Det dryga 

dussintal ugnar och härdar som påträffades vid undersökningarna 

mellan 1969 och 1971 hade förlagts till en höjd strax sydväst om 

den egentliga boplatsen (Raä 69). Bronshantverket utfördes därmed 

utanför och ovanför själva bebyggelsen och omgavs av skärvstenhö-

gar och gravar. Sex av ugnarna var placerade inne i ett hus (Jaanus-

son & Wahlne 1975b: 12-13, även Jaanusson & Wahlne 1975a; 

Jaanusson et al 1978: 27-30, 50). Den närmsta kända hällbilds-

lokalen med figurativa motiv ligger vid Slagsta gård, omkring 1,5 

kilometer från Hallunda (Damell & Hyenstrand 1972; Jaanusson 

1983; Thedéen 2002, 2004; Goldhahn 2005d). 

Bronssmedens verksamhet på Hallunda verkar därmed ha haft 

ett större symboliskt samband med de dödas än de levandes värld 

(jfr placeringen av Ule plats på Tjörn). Vi skall återkomma till den-

na plats senare i detta arbete. Här nöjer vi oss med att understryka 

att huset i Hallunda kan tolkas i linje med palissaden i Vistad, hyd-

dan i Västra Bökestad och inhägnaden i Apalle.
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Dessa exempel från östra Göta- och Svealand uppvisar såväl 

likheter som skillnader med de områden där vi har funnit en nära 

relation mellan täljsten och hällbilder. Fynden vid Bokenäs gamla 

kyrka har jag redan berört. Eva Weiler (1984: 67-70, 1994) har 

noterat att denna plats uppvisar samma karaktär som det dryga dus-

sintalet verkstadsplatser som var kända i Bohuslän och Halland före 

1980. I vissa fall har dessa verkstäder påträffats där det ”inte funnits 

utrymme för någon bosättning på platsen” (Weiler 1994: 51). Flera 

av dem har förlagts till ensliga platser ute i kustbandet med utsatta 

lägen för väder och vind (Weiler 1994: 50). Få eller inga av dem 

kan kopplas till egentliga boplatser (jfr Andersson 1970, 2005). 

Detta mönster bekräftats av senare års exploateringsutgrävningar 

som utförts i dessa områden (Munkenberg & Ullberg-Loh 1993: 

17; Gerdin 1994: 64; Johansson 1995; Streiffert 2001, 2005, m fl, 

jfr Lundqvist 1988; Nicklasson 2001: 55-56; Gerdin & Munken-

berg 2005: 116). 

När bronshantverk har påträffats i anslutning till boplatser, 

som vid de omfattande undersökningarna vid Brogård strax öster 

om Halmstad, är det oftast utanför eller i utkanten av den egentliga 

boplatsen. I Brogård var avståndet mellan en ugn som hade använts 

för bränning av stora mängder keramik och smältning av brons, 

och det närmsta samtida huset omkring 350 meter. Två fynd av 

Figur 7.3. Stolphål som tolkats som 

en elva gånger 16 meter stor inhäg-

nad som omgärdade den centrala 

bronsproduktionen på boplatsen vid 

Apalle i Uppland (omarbetad efter 

Ullén 2003).
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deglar gjordes visserligen i anslutning till de senare husen, men de 

bör snarast betraktas som ett husoffer (Carlie 2004: 252-255). Det 

stora flertalet av degelfynden i Brogård påträffades mellan 130 till 

350 meter från huslämningarna (Carlie 1992: 67-69). Mönstret 

från Hallunda replikeras därmed i Brogård. 

En annan viktig iakttagelse i detta sammanhang är att det finns 

ett samband mellan avancerad keramiktillverkning och metallhant-

verket på samtliga av de omnämnda produktionsplatserna (med 

undantag av Västra Bökestad). Eva Weiler tolkade det som att dessa 

hantverk utfördes ”på särskilda platser under slutet av bronsåldern”. 

Hon konstaterade därför att ”efterfrågan på dessa produkter var så 

pass stor, att man kunnat specialisera sig på tillverkning av dem” 

(Weiler 1984: 70). En annan tolkning av detta mönster är att det 

just var bronssmeden som framställde keramiken och att detta 

esoteriska hantverk omgavs av rigorösa tabun, vilket också skulle 

kunna ge en rimlig förklaring till den svårförklarliga avsaknaden av 

figurativa element på keramiken under bronsåldern. 

Ett likartat mönster har Christopher Prescott (2000) tecknat 

för de verkstadsplatser som har undersökts i Norge: Skrivarhelleren, 

Kalvebeitet och Urutlekråi i Sogn (Prescott 1991, 1995; Bjøro et 

al 1992), Ruskeneset i Hordaland (Brinkman & Shetelig 1920) 

och Hunn i Østfold (Skre 1998). De tre första verkstadsplatserna 

är påträffade i enslig fjällterräng invid bergsväggar med naturliga 

överhäng. Platserna har tolkats som uppehållsplatser som besöktes 

om sommaren då fjällregionen utnyttjades för pastoralism (Prescott 

1995, 1999, jfr Prescott 2006). 

Fyndplatsen vid Ruskeneset ligger även den vid foten av en 

bergsvägg men i detta fall återfanns verkstadsplatsen på en enslig 

udde alldeles invid havet. Platsen har sannolikt utnyttjats som en 

säsongvis fångstplats (Brinkman & Shetelig 1920). Gjuteriverksam-

heten i Hunn var placerad på ett samtida gravfält, möjligen inom 

en byggnad lik det redan omnämnda huset vid Hallunda. Platsen är 

den första i Norge där gjutformar i kvartsmagrad lera har identifie-

rats (Skre 1998: 126; jfr Wangen 1999: 120). En samtida boplats 

finns dokumenterad omkring 500 meter sydost om utgrävnings-

platsen (Skre 1998: 140, se även Johansen 1980). 
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I detta sammanhang bör även boplatsen från Fremre Øygar-

den i Lærdal i Sogn og Fjordane omnämnas (Diinhoff 2001). Här 

påträffades ett par långhus från äldre bronsålder samt tre mindre 

”hytter”, som endast var ett par kvadratmeter stora, vilka uppvisade 

talrika spår av bronsproduktion. Även i detta fall återfanns alltså 

spår av bronsproduktion i en mindre byggnad (Diinhoff 2006: 74-

76). Förutom att ”hytterna” kan ha skyddat mot väder och vind, 

har de skärmat av smeden från oönskad insyn från de närbelägna 

bostäderna. Som Richard Bradley (2000: 147) så träffsäkert ut-

tryckt saken i ett annat sammanhang: ”If there are boundaries in 

the mind, there are boundaries on the ground as well”.

De flesta av dessa bronsproduktionsplatser ligger väl avskilda 

från samtida bebyggelse. Utifrån fallet med Ule plats samt relatio-

nen mellan Bön och Bokenäs gamla kyrka verkar det som om många 

av dessa platser valdes för att ha tillgång till ”råvaror” som ingick i 

bronsproduktionen, såsom täljsten, lera och kvarts, och kanske även 

kopparkis (Prescott 2006). Kunskapen om var dessa råvaror stod att 

finna å ena sidan och behovet av avskildhet å den andra kan sanno-

likt relateras till den esoteriska kunskap som omgav bronshantver-

ket (Prescott 2000: 220-223), vilket understryks av de inhägnade 

och insynsskyddade verkstadsplatserna vid Bokenäs gamla kyrka, 

Vistad, Västra Bökestad, Apalle, Hallunda och Lærdal. 

I Skåne och Danmark är mönstret delvis annorlunda. Under 

äldre bronsålder är det tämligen ovanligt att finna spår av brons-

hantverk på boplatser (Nielsen & Simonsen 1996; Ethelberg 2000; 

Jensen 2002: 128-131). Undantagen utgörs av stora långhus med 

en längd på omkring 50 meter, vilka Timothy Earle (2002: 285-

324) har tolkat som hövdingahus (även Artursson 2005a). Exempel 

på sådana platser är Store Tyrrestrup och Højgård, båda från Jyl-

land (Nilsson 1994; Ethelberg 1995, 2000). Ett liknande 55 meter 

långt hus från äldre bronsåldern med spår av bronshantverk har 

undersökts vid Bruatorp, strax söder om Kalmar i Småland (Dutra 

Leivas et al 2001: 17-18, 42). 

På boplatser från yngre bronsålder är spår av metallhantverk 

betydligt vanligare (Petré 1959; Stjernquist 1969: 120-124; Wid-

holm 1974; Björhem & Säfvestad 1993, m fl), vilket delvis hänger 
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ihop med att vi har större kännedom om boplatser från denna tid. 

Enligt Nils Björhem och Ulf Säfvestad (1993: 79-80) samt Jørgen 

Jensen (2002: 365) verkar bronsföremål ha framställts för ”husbe-

hov” under yngre bronsålder. När spår av bronshantverk påträffats 

på dessa platser är det ofta i boplatsernas periferi (Thrane 1971: 

161) eller så har fynden deponerats i större avfallsgropar eller grop-

system (Widholm 1974; Thrane 1980; Bjørhem & Säfvestad 1993: 

77-81; Mikkelsen 1996: 72; Borna-Ahlkvist et al 1998: 162; Jensen 

2002: 365-367), vilka möjligen har tillskrivits en rituell innebörd 

(Stålbom 1997b). Tillverkningen av mer komplexa ceremoniella 

föremål, likt de kända bronslurarna (Holmes 1986), verkar dock 

ha varit ett mer specialiserat hantverk. Tillverkningen av dylika 

ceremoniella föremål verkar sammanfalla med platser med speciell 

innebörd, likt Kirkebjerget vid Voldtofte på Fyn (se Jensen 1967; 

Berglund 1982; Thrane 1984, 1990, 1993, 1994, 1995, 2003).

Den stora transformatören 

På flera av de redan omnämnda platserna med belagd bronsproduk-

tion återfinns en nära koppling mellan bronsgjutning och andra 

hantverk. Vid Bokenäs gamla kyrka utfördes brons-, sten- och 

keramikhantverk sida vid sida. Mönstret går igen på verkstadsplat-

serna vid Broåsen i Grimeton socken, Bua i Värö, Fajans tegelbruk 

i Falkenberg, Hjälm i Fjärås och Gunnestorp i Lidberg socken, 

samtliga platser belägna i Halland (Sarauw & Alin 1923; Jonsäter 

1979; Munkenberg & Ullberg-Loh 1993; Lundqvist 1988: 73, 74). 

Detta samband kan även studeras på verkstadsplatsen vid Hunn i 

Østfold (Skre 1998: 128) och Haag i Djursland i Danmark (Neer-

gaard 1908). 

Särskilt påtaglig är kopplingen mellan specialiserad metall- och 

keramikproduktion, som har påträffats vid ett flertal kända verk-

stadsplatser i Göta- och Svealand i Sverige (Weiler 1984; Äijä et al 

1996; Helander & Zetterlund 1997). Det gäller särskilt Härnevi, 

Vrå och Apalle i Uppland (Karlenby 1998; Göthberg et al 2002; 

Ullén 2003; Eriksson 2003b), Hallunda i Södermanland (Jaanus-
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son 1981) och Vistad i Östergötland (Larsson 1993a; Larsson & 

Hulthén 2004). Samma företeelse är känd från Hötofta (Stjernquist 

1969) och Fosie4 i Skåne (Björhem & Säfvestad 1993: 77-80) samt 

området runt Voldtofte på Fyn (Jensen 1967; Berglund 1982), 

samt Vindblæs (Vestergaard Nielsen 1956) och Fragtrup i Him-

merland på Jylland (Draiby 1984, även Neergaard 1908; Jensen 

2002: 128-131). En mer systematisk genomgång av platser med 

spår av metallhantverk från bronsåldern skulle sannolikt mång-

dubbla dessa exempel (se Oldeberg 1942: 165-176, 1960; Johansen 

1980; Larsson 1986b; Lundqvist 1991; Hjärthner-Holdar 1993: 

39-94; Rundkvist 1994; Gerdin & Streiffert 1996; Karlenby 1998, 

1999; Ullén 2003: 238-242, m fl).

Det finns flera iakttagelser som kopplar ihop produktionen 

av keramik och metall. Jag har redan berört att gjuteriverksamhet 

krävde djupa kunskaper om hur man finner lämpliga leror till de-

glar och gjutformar. Dessa behövde dessutom magras för att klara 

av den höga temperatur som krävdes för att smälta koppar och 

brons. Ofta gjordes detta med kvarts (Neergaard 1908, Brorsson 

2000; Eriksson 2003b). Samma magring användes till samtida ke-

ramik (Hulthén 1977; Jaanusson 1981; Rasmussen 1993; Stilborg 

2002, m fl). Därtill skulle gjutformar och deglar formas, torkas och 

till sist härdas med eld innan de kunde användas. 

Flera metallverkstäder innehåller stora mängder keramik, ibland 

av mycket hög kvalitet, vilket antyder att båda hantverken utfördes 

av specialister (Jaanusson 1981; Weiler 1984; Björhem & Säfvestad 

1993; Larsson 1993a; Eriksson 2003a, 2003b; Larsson & Hulthén 

2004). Bronssmeden och keramikern verkar därmed vara nära as-

socierade med varandra. De förenas teknologiskt, rumsligt och i 

enskilda speciella fall genom bruket av en gemensam ikonografi 

(Eriksson 2005). Den minsta gemensamma nämnaren är att båda 

hantverkarna behärskade och bemästrade bruket av sten, lera och 

eld. Det var eld som transformerade den mjuka våta leran till hårda 

torra deglar, gjutformar och keramik, det var eld som omvandlade 

den råa malmen till skinande metall och som transformerade kop-

par och tenn till brons. Gamla slitna föremål kunde ges nytt liv 

genom smedens hand och dennes bemästrande av eld. Gamla sönd-
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riga krukor kunde ges nytt liv när de användes som magring i nya 

(Hulthén 1977; Jaanusson 1981; Stilborg 2002). Uttjänta deglar 

och gjutformar användes som magring i nya (Neergaard 1908: 290-

291; Hulthén 1991: 24-28). Gamla slöa, uttjänta och ärgade brons-

föremål kunde smältas om och ges ny lyster. Omoderna eller trasiga 

bronsföremål kunde transformeras och förses med en ny skinande 

ikonografi. Nytt skimmer. Nytt liv. 

Keramikerns och bronssmedens transformation av äldre för-

brukade föremål är intressant (fig. 7.4). En del bronsdepåer, vilka 

slarvigt har benämnts som ”skrotdepåer” (sic), har en mycket varie-

rad sammansättning. Ofta har de lagts ned vid stenar eller stenras, 

vilket kan tyda på att ”skrotet” var tänkt att återbrukas. Återigen har 

man sökt upp avskilda och otillgängliga platser bortom den samtida 

bebyggelsen (Oldeberg 1942: 171-176; Levy 1982; Thrane 1989; 

Johansen 1993: 91-149, m fl). 

Å andra sidan har nedläggelsen av rituella föremål, likt brons-

depån från Fogdarp i Skåne (Larsson 1974), i regel skett i våtmar-

ker och vid platser med god insyn. Vi kan därmed förmoda att de 

senare deponeringarna utfördes under mer offentliga ceremonier 

och ritualer där stora skaror av människor bevittnade offerritualen. 

Ibland har flera depåer påträffats nedlagda bredvid varandra (Jen-

sen 1997: 166-168), vilket tyder på att samma plats användes för 

återkommande ceremonier och ritualer. I några fall har det påträf-

fats rikligt med offrade djur och i sällsynta fall även människoben i 

depåerna (Broholm et al 1949: 20-22; Goldhahn 1999: 167). Även 

kvarts har slagits och offrats i liknande sammanhang (Rosenberg 

1937; Arbman 1945; Broholm et al 1949; Hagberg 1967; Lund 

2002, m fl). Möjligen sökte sig människorna till dessa platser för att 

utföra ceremonier som var kopplade till människors levnadsbanor 

och årstiders rytm – vid födelse och död. 

Oavsett om deponeringen har skett på mer ensliga eller mer of-

fentliga platser, om bronsföremålen har varit tänkta att återbrukas 

eller ej, så saknas den rumsliga kopplingen till samtida boplatser 

(Bradley 1998; se dock Nilsson 1994). Strukturellt sett motsvarar 

detta placeringen av hällbilder och platser för skapandet av brons-

föremål. 

Figur 7.4. Ansiktsurna från Ings-

trup, Hjørring Amt på Jylland (ef-

ter Capelle 1974). Att även en del 

keramikurnor försetts med antropo-

morfa drag under yngre bronsålder 

(se Eriksson 2005, Kneisel 2005), 

kan ses som ännu en indikation på 

att transformationen av substanser 

omgavs av mytologiska och kosmolo-

giska föreställningar. Ej i skala. 
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Det förekommer även att föremål från olika perioder har de-

ponerats tillsammans (Jensen 1997: 152-153). Talande exempel är 

depåerna från Härnevi i Uppland (Ekholm 1921a: 55-59) och Fjel-

lerup på Fyn (Broholm 1946: 246-250). Inte så sällan innehåller 

depåerna uppsättningar av föremål som normalt inte kombineras i 

gravar (Levy 1982; Larsson 1986a; Johansen 1993; Bradley 1998, 

jfr Kristiansen 1974). Även svårproducerade ceremoniella föremål 

som bronslurar kan ingå i liknande ”skrotupplag” (Oldeberg 1928, 

1934, se även Larsson 1974). Depåerna kan då närmast liknas vid 

ett arkiv, där varje mytomspunnet föremål bidrog med sina egna 

historier och konnotationer (Kopytoff 1986).

En del av dessa depåer innehåller föremål som har producerats 

i vitt skilda områden (Jensen 1997: 180-182). Bronsdepån från 

Håle-Täng i Västergötland innehöll till exempel elva defekta holk-

yxor som sannolikt hade producerats i flera områden: Skåne, Sjæl-

land och Halland (Weiler 1994: 140). Ser vi här en förelöpare till 

de vapenoffer som är kända från Hjortspring och romersk järnålder 

(Ilkjær 2000, jfr Randsborg 1995: 146-157; Kristiansen 2002b: 

329-331)? Övertog nyproducerade bronsföremål de historier, min-

nen och myter som var knutna till enskilda bronsföremål och deras 

biografier? Valdes föremål med olika konnotationer (ornamentik) 

och biografier ut för att transformeras till nya föremål med be-

stämda egenskaper? 

Möjligen kan liknande frågor ge näring till en förnyad och för-

djupad diskussion om meningen med ”skrotdepåerna”, men också 

till frågan om avsikterna bakom ”plundrade” gravar (Randsborg 

1998, jfr Gansum 2004b). 

Det finns en rad symboliska och metaforiska länkar mellan 

döda och begravda ting samt döda och begravda människor under 

bronsåldern. Den mest påtagliga länken är de otaliga bronsföremål 

som har deponerats tillsammans med avlidna människor. En annan 

länk står att finna i att bronsföremål ibland ”föddes” på platser som 

hade en speciell innebörd och relation till döda människor, vilket 

understryker bronssmedens transformativa egenskaper. På Västra 

Bökestad och Tallboda i Östergötland, Hallunda i Södermanland, 

Apalle, Broby och Håga i Uppland, samt Gunnarstorp och Hunn i 
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Østfold har bronshantverket uppenbarligen försiggått på eller i nära 

anslutning till samtida gravfält där kremation varit det förhärskande 

gravskicket (jfr Burström 1990; Gansum 2004a). Kopplingen mel-

lan bronssmed, död och transformation blir därmed uppenbar.

Medan smedgravar är relativt sällsynta under denna tid (Olde-

berg 1934: 32; Randsborg 1986) är spår efter smedens arbete, i form 

av deglar, smält brons, harts, gjutformar och dylikt, inte ovanliga i 

gravsammanhang (Oldeberg 1942: 170; Schönbäck 1959; Jaanus-

son & Silvén 1962; Jaanusson & Wahlne 1975a: 22-27; Jonsäter 

1979; Johansen 1981: 189; Thrane 1984: 15-16; Prescott 1991: 

80; Gerdin 1994: 64-65; Kaliff 1994, 1996, 1997; Ängeby 1998: 

30-31; Rudebeck & Ödman 2000: 144-152, 213-214; Dunér & 

Evanni 2003; Eriksson & Östling 2004; Gerdin & Munkenberg 

2005: 116; Forsman & Victor in prep, m fl). 

På gravfältet Gunnarstorp i Østfold har både fragmentariska 

gjutformar och deglar påträffats spridda i fyllningen till fem anlägg-

ningar med brända människoben som har tolkats som gravar från 

yngre bronsålder (Wangen 1999: 120, anläggning A5, A24, A32, 

A35, A70). Några av benen från Gunnarstorp, särskilt anläggning 

35 och 70, var mycket hårt brända. Det är inte osannolikt att de har 

bränts och transformerats av smedens händer i en ugn (Holck 1987: 

131-133, 320-321). 

På samma gravfält har det påträffats föremål i samtida gravar 

som kan kopplas till bronssmedens värv (Wangen 1999: 121): 

bland annat genom fynd av keramik, deglar och gjutformar, skif-

ferföremål, bergartsyxor, flintföremål, knack- och malstenar, sva-

velkis, m m (se även Jaanusson & Wahlne 1975a, Jaanusson et al 

1978; Randsborg 1986; Rønne 1989b; Craddock 1995). Flera av 

gravarna, däribland anläggning 5 med fynd av gjutformar, innehöll 

skålgropsstenar (Wangen 1999: A5a, även A22, A94, A95). Jag 

skall återvända till detta samband senare. 

Ibland har gjuterirester och andra ”avfall” som har uppstått i 

kölvattnet av bronssmedens värv, deponerats i gravar eller skärv-

stenshögar vars arkitektur, form och innehåll är snarlika samtida 

höggravar. Det har till och med påträffats gjutformar som har de-

ponerats – läs begravts – i gravhögar i Danmark (Aner & Kersten 
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No 2733). Även gjutformar i täljsten har påträffats deponerade i an-

läggningar som har tolkats som gravar (Aner & Kersten No 2720, 

4408; Nordenborg Myhre 1998: 66). Ofta rör det sig om ”döda” 

gjutformar som uppvisar sprickbildningar och som därmed inte kan 

användas längre för att skapa metallföremål (Weiler 1994: 120). De 

hade därmed fullgjort sin livscykel och förtjänat en begravning (jfr 

fig. 5.4, 5.25). Om dylika föremål som har deponerats i samband 

med människoben skall betraktas som gravgåvor eller som en trans-

formationsmetafor är inte lönt att försöka särskilja. Verkligheten är 

oftast förunderlig, heterogen och mångfaldig. 

På samma vis är det inte ovanligt att finna spår av döda männis-

kor på verkstadsplatser. På Ruskeneset påträffades till exempel delar 

av flera människor: tre vuxna individer samt tänder och fingrar från 

flera barn som inte hade nått tonåren (Brinkman & Shetelig 1920: 

215-16; Prescott 2000: 216). Vad gjorde de där? Det är heller inte 

ovanligt att finna brända människoben deponerade i skärvstenshö-

gar (Rundkvist 1994; Karlenby 1999; Thedéen 2004: 142-164; 

Andersson 2005; Eriksson et al 2005; Forsman & Victor in prep). 

Flera av dessa skärvstenshögar uppvisar dessutom spår av smedens 

värv. Vid Skälby i Uppland, till exempel, påträffades några brända 

ben som har identifierats som människoben i (skärvstens-) Hög 1 

(Oldeberg 1960: 33). De var deponerade tillsammans med över 

200 gjutformsfragment, ett antal degelfragment, keramik, omkring 

300 lerkliningsbitar, kol, en benpryl, en ”smältpärla” av brons samt 

brända ben av svin, får/get, nöt och häst (alla fynd är återfunna i 

samma kvadratmeterruta, No 6 Oldeberg 1960: 10-33). 

Samma mönster går igen från Tallboda (Äijä et al 1996) och 

Ringeby i Östergötland (Kaliff 1996, 1997), Hallunda (A1, Jaa-

nusson et al 1978), Rinkeby (Runcis 1998), Hästhagen (Elfstrand 

1985), Kälvestad (Wigren 1987: 13-14) och Galtbacken (Dunér & 

Evanni 2003) i Södermanland, samt Broby (Nr 34, 51, 53, Schön-

bäck 1959: 61-72, 82-84), Kungsåra (Rentzhog 1967), Vrå (Kar-

lenby 1999: 117), Apalle (Ullén 2003: 238-240) och Ryssgärdet 

(Eriksson & Östling 2004) i Uppland, samt Kristineberg i Skåne 

(Rudebeck & Ödman 2000), där spår efter kremerade människor 

har påträffats i samband med fynd av bronshantverk i skärvstenshö-
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gar och/eller gravanläggningar. En förnyad genomgång av skärv-

stenshögarnas fynd parat med osteologiska analyser skulle med all 

sannolikhet mångdubbla dessa exempel. 

Det verkar därmed som om ”döda” ting som kunde ges eller 

hade givits nytt liv av smeden, ofta har deponerats tillsammans med 

döda människor. I anläggningar där människoben har återfunnits 

påträffas av och till diffusa spår av smeden och hans hantverk. På 

samma sätt är det inte svårt att finna exempel på fynd av människor 

på platser där metallhantverk bedrevs. Det ligger därmed nära till 

hands att föreslå att samtliga dessa transformationer och deras ar-

keologiska sammanhang var relaterade till samma rituella specialist 

– bronssmeden.

Eldens mästare

Ett fenomen som kittlar min tankeverksamhet är att brandgrav-

skickets ökade popularitet under bronsåldern i stort sett sammanfal-

ler med en ökad ”inhemsk” metallproduktion (jfr Gräslund 1983, 

1989; Kaliff 1992, 1997; Jennbert 1993; Weiler 1994; Vandkilde 

1996; Kristiansen 1997; Goldhahn 1999; Melheim 2004, m fl). 

Finns det ett samband? Även om brandgravskickets symbolik står 

att återfinna i den äldre bronsålderns skelettgravskick (Goldhahn 

1999; Melheim 2006), så ställde det nya gravskicket krav på ett py-

rotekniskt kunnande och teknologiskt know-how. Här tror jag att 

bronssmedens kunskaper om eldens väsen kom väl till pass. 

Som jag har påtalat ovan finns det flera länkar mellan brons-

smeden och ceremonier och ritualer som förknippades med död, 

transformation och återfödelse. Ytterligare en länk är brandgravar 

och de brända ben som har påträffas där. Experiment och analyser 

av kremerade ben har påvisat att de ofta har transformerats vid en 

temperatur som vida överstiger det som går att uppnå i en öppen 

eld eller ett ordinärt gravbål (Holck 1987: 131-146; Sigvallius 1994: 

15-32; Williams 2004). Efter att bålet har brunnit ut är det lätt att 

plocka ut de transformerade benen utan att sot, kol och eventuella 

gravgåvor som följde den avlidne på bålet följer med. 



222 : Mellan levande och döda Mellan levande och döda : 223

Berit Sigvallius har visat att de brända ben som vi finner i olika 

former av brandgravar ofta har krossats innan de deponerades (Sig-

vallius 1994: 27-32, även Holck 1987: 37-45). Detta är sannolikt 

en av förklaringarna till den ringa benmängd som ofta har förbryl-

lat arkeologer vid utgrävningar av brandgravar (Kaliff 1992, 1997; 

Stålbom 1994; Olausson 1995; Hornstrup 1999; Wahlgren 2002; 

Thedéen 2004, m fl). 

En annan förklaring till detta mönster är sannolikt att delar av 

de brända benen blev kvar eller deponerades på skilda platser där 

de ritualer som en kremationsceremoni innefattar utfördes (Arcini 

2005; Svanberg 2005a, 2005b). Behandlingen av kremerade ben 

innebär alltid en större möjlighet att manipulera de kvarvarande 

resterna av en människa för olika ändamål, än vad en skelettbegrav-

ning medger. Brända ben är betydligt lättare att frakta, bevara, cir-

kulera och fördela i väntan på att en begravningsceremoni skall äga 

rum, än en obehandlad kropp som vanligtvis börjar förruttna inom 

några dygn (Oestigaard 2002b, 2004). Det är till exempel påvisat 

att brända ben av samma människa har deponerats på skilda ställen 

i ett och samma gravmonument (Strömberg & Streiffert 1999: 25; 

Kaliff muntligen 2006-01-27), vilket kan vara ett sätt för de efter-

levande att bekräfta och legitimera överförandet av den avlidnes 

sociala roller och positioner.

Ett fynd som kan vara belysande för de sammanhang som 

brända ben och bronsföremål kan ha ingått i, är en brandgrav från 

Winzlar i Niedersachen i Tyskland. Här påträffades brända ben 

från en medelålders man i ett hängkärl från period VI (Voss 1972; 

Höckmann 1987). Då hängkärl förknippas med kvinnor och van-

ligtvis påträffas i kvinnligt attribuerade gravar och depåer (Kristian-

sen 1974), härrör fyndet sannolikt från en änka som har burit runt 

delar av sin kremerade make på ryggen, eller magen (se även Friis 

1961: 36-45 för ytterligare ett exempel). Symboliken är entydig. 

Efter kvinnans sorgetid var slut, möjligen efter nio månvarv (?!), 

deponerades de kvarvarande benen med hängkärlet. 

Då hängkärlet ifråga inte hade möjlighet att hysa hela mäng-

den av den avlidnes kremerade ben, är det sannolikt att delar av de 

brända benen har deponerats på olika ställen, vid olika tillfällen och 
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kanske även i olika syften (jfr Kaliff & Oestigaard 2004 och deras 

”elementlära”). Detta kan vara ytterligare en förklaring till den 

ringa benmängd som ofta påträffas i brandgravar, samt det faktum 

att brända ben av människa då och då påträffas i andra arkeologiska 

sammanhang, såsom stolphål, röjningsrösen, gropar, skärvstenshö-

gar, brunnar, och så vidare (Kaliff 1997; Karlenby 1999; Ericsson 

2002; Ullén 2003; Eriksson & Östling 2004; Thedéen 2004). 

Brända människoben återfunna i ”importerade keramikkärl” 

med ”importerade gravgåvor” (Kristiansen 1997: 16-25), tyder på 

att en kremeringsceremoni med tillhörande ritualer kunde ha en vid 

utsträckning i rummet (Oestigaard 1999). Det står därmed klart att 

en kremering, med efterföljande sorgetider, har lämnat skilda spår i 

det arkeologiska landskapet. Både i tid och rum. 

Vi skall inte fördjupa oss mer i de möjligheter en kremering 

innebar här och nu. Istället skall vi återvända till själva transfor-

mationen av den avlidnes kropp. Per Holck (1987: 131-163) har 

visat att behandlingen av de människoben vi påträffar i gravar från 

bronsåldern har skett på olika vis. Det finns en glidande skala från 

helt obrända ben till ben som är mycket hårt brända. En del har 

varit utsatta för eld, andra inte. I enlighet med Holcks (1987: 131-

132) analyser går det att urskilja fem grader av förbränning:

0 - Obrända ben, utan synliga spår av eldpåverkan;

1 - Sotiga ben med blek färg, vilka sannolikt ej varit

 utsatta för en temperatur över 400 grader;

2 - Lätt brända ben, vilka utsatts för omkring 700 till 800 

 grader, vilket är möjligt att uppnå i ett vanligt gravbål;

3 - Moderat brända ben vilka utsatts för en temperatur

 mellan 1000 till 1100 grader;

4 - Hårt brända ben, med porös kalkliknande konsistens, 

 vilka varit utsatta för en temperatur över 1200 grader.

Brända ben är således inte bara brända ben. En del människokrop-

par har sannolikt deponerats som de var – ”råa”. Andra har san-

nolikt ”rökts”, ”kokats” eller ”rostats”. Några har ”stekts” på öppen 

eld och en del kroppar har sannolikt ”bakats i ugn” (Oestigaard 
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2000a). Utifrån Holcks (1987: 146-149) studie framgår det att 

de allra flesta av de studerade benen från brons- och järnålder har 

bränts vid höga temperaturer (att andelen gravar nedan blir över 

100 procent beror på det faktum att en och samma grav kan inne-

hålla ben som har bränts vid olika temperatur): 

Förbränningsgrad   %  

 0    6,5  

 1    11,9

 2    28

 3    73,5

 4    37,5

Då det är svårt att uppnå en temperatur över 800 grader i ett vanligt 

bål, bland annat för att luften kyler bålet, är det sannolikt att ben 

av Holcks förbränningsgrad 3 och 4 har transformerats genom att 

elden tämjdes och/eller förädlades. Elden måste domesticeras. Tem-

peraturen i ett kremationsbål kan visserligen höjas något genom val 

av ved (Weiler 1994: 49-50; se Strucke 1997; Gansum & Østigård 

1999; Gansum 2004b: Kap 10; Oestigaard 2004), men det är inte 

nog för att uppnå den intensiva hetta som Holcks förbränningsgrad 

3 och 4 avspeglar. 

Att bränna en människa på bål anses av de flesta arkeologer vara 

oproblematiskt. Terje Østigård, som själv har bevittnat mer än 600 

kremationer i Indien och Nepal, har en annan uppfattning. Enligt 

Østigård är en kremation en mycket intrikat teknologisk och rituell 

process som kräver sakkunskap. Kremationspraktiken kan bäst lik-

nas vid ett specialiserat hantverk. Det gäller dels själva kunskapen 

om hur man bäst kremerar en människa: allt från hur bålet skall 

konstrueras, vilken ved som skall användas och varför, hur bålet 

skall antändas, hur väder och vind spelar in vid förbränningen, et 

cetera, men också vilka ceremonier och ritualer som skall genom-

föras, när detta skall ske, hur dessa skall genomföras och varför 

(Oestigaard 2000b, 2004). 

De gånger som Østigård bevittnat kremationer utförda av per-

soner utan erfarenhet och kunskap om denna transformationspro-



226 : Mellan levande och döda Mellan levande och döda : 227

cess, blev kroppen ofta ofullständigt kremerad. De transformerade 

benen får då en ojämn och varierad förbränningsgrad. Dessa iakt-

tagelser står i bjärt kontrast till de jämnt brända och krossade ben 

som förekommer på brand- och urnegravfält under skandinavisk 

bronsålder (Stjernquist 1961; Gräslund 1983, 1989; Holck 1987; 

Olausson 1987, 1989; Sigvallius 1994; Kaliff 1997; Hornstrup 

1999, m fl). Det verkar därmed som om de som kremerade männis-

kor under bronsåldern hade en grundlig kunskap om vad de gjorde 

och varför (Holck 1987; Sigvallius 1994). 

Den enda ”person”, eller snarare sociala institution, som har 

lämnat påtagliga spår efter sig som visar att den hade insikter i el-

dens väsen, och därmed besatt det kulturella och symboliska kapital 

som gjorde det möjligt att uppnå och kontrollera de höga tempera-

turer som en kremering krävde under bronsåldern, är bronssmeden. 

Det får därmed anses som en god utgångshypotes att det var brons-

smeden som ledde och genomförde kremeringsceremonier och att 

många av de hårdast brända benen från bronsålderns brandgravar, 

de kremerade benen med Holcks förbränningsgrad 3 och 4, har pas-

serat smedens händer. Detta kan vara en förklaring till att smedens 

värv ibland förlades till gravfält eller att rester av smedens hant-

verk, såsom bränd sintrad lera, fragmentarisk keramik, deglar och 

gjutformar, ibland har påträffas i gravar eller i andra sammanhang 

tillsammans med fynd av kremerade ben av människa. Hypotesen 

kan ytterligare styrkas av några få men desto mer intrikata fynd från 

arkeologiska utgrävningar.

Vid ett tillfälle har det mig veterligt påträffats brända männis-

koben i en ugn med datering till yngre bronsålder. Det rör sig om 

ett fynd av ett bränt rörbensfragment ”som möjligen härrör från 

människa”. Det påträffades i en anläggning (A28) som har tolkats 

som en ugn på ”boplatsen” Raä 258 vid Tallboda i Östergötland 

(Äijä et al 1996: 52). I närområdet har flera samtida hus, härdar, 

gravar och skärvstenshögar undersökts, vilka dateras till ett tids-

spann från äldre bronsålder till tiden fvt början. Flera hällar med 

skålgropar låg insprängda mellan lämningarna (Äijä et al 1996). 

Ugnen med det ”möjliga” människobenet är daterad till 

2420±110 BP (Äijä et al 1996: 53), vilket motsvarar en datering till 
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790-390 fvt. I en härd (A27) endast någon meter ifrån ugnen åter-

fanns ytterligare brända ben av människa, bedömd som en ”vuxen 

individ” (fig. 7.5). Dylika härdar med spår av brända människo-

ben är inte ovanliga på bronsålderns urne- eller brandgravfält (t ex 

Stjernquist 1961: härd 3, 4; Jaanusson & Wahlne 1975b: 52), vil-

ket kan avspegla efterbränning av ofullständigt kremerade kroppar 

(Holck 1987: 44-45). En annan möjlig tolkning är att betrakta de 

brända benen som människooffer (jfr Gansum 2004b: 105-114). 

Nåväl. Placeringen av ugnen och härden i Tallboda har tydliga 

symboliska kopplingar till död, transformation och återfödelse. 

Båda anläggningarna påträffades i ett område 20 till 40 meter söder 

om två hällar med skålgropar (fig. 7.5, 7.6). Däremellan påträffa-

des flera härdar, ugnar, stensättningar med och utan påvisade ben 

av människa, flera skärvstenspackningar, rikliga fynd av keramik, 

bränd och sintrad lera, ett bryne, en tjocknackig yxa, avslag av 

kvarts, skiffer samt strödda brända ben (Äijä et al 1996: 25-29). 

Figur 7.5. Ugns- och härdområdet 

i Tallboda (Raä 258) sett från ett 

av skålgropsblocken (fig. 7.6). Foto 

från norr: Michael Olausson i ATA/

Stockholm.
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Ytterligare en av ugnarna och en härd i området är samtida med 

ugnen där de brända människobenen påträffades (A30, A40, Äijä et 

al 1996: 53). Flera härdar och skärvstenslager med fynd av kvarts, 

keramik, ett bryne, samt brända ben och lerklining återfanns runt 

hällarna med skålgropar. I en avfallsgrop i närheten (A36 på Raä 

16) påträffades ett degelfragment och en fragmenterad gjutform 

till en glasögonfibula. En fibula som stämmer överens med den ak-

tuella gjutformen har påträffats i södra Östergötland, omkring 60 

kilometer från Tallboda. Ytterligare deglar och ”slaggat material” 

påträffades i området (Äijä et al 1996: 42).

Det är uppenbart att bronssmederna i Tallboda har haft sin 

verksamhet förlagd till ett område där olika former av transforma-

tionsritualer har iscensatts och gestaltats (se Wahlgren 2002: 131-

144 för en diskussion). Den centralt placerade bergsknallen med 

skålgropar intog här en prominent plats (Äijä et al 1996: 25-29), 

vilket avspeglar sig i att en rad anläggningar har placerats invid dess 

fot (jfr Munkenberg 2002). Här påträffades även en rad ansam-

lingar av brända ben, bränd lera och kvarts (fig. 7.6), vilket bör 

tolkas som rituella deponeringar från ceremonier och ritualer. Död, 

transformation och återfödelse verkar vara centrala begrepp för att 

beskriva den verksamhet som har lämnat spår till våra dagar. 

Detta mönster förstärks av fynd av gjutningsverksamhet som 

gjorts vid den redan omnämnda verkstadsplatsen vid Västra Bö-

kestad, en plats belägen endast några kilometer söder om Tallboda. 

Även här hade verkstadsplatsen placerats på ett samtida gravfält. 

Vid bronsframställningsplatsen påträffades bland annat en gjut-

form i kvartsmagrad lera till en halsring med datering till yngre 

bronsålder (F1935). I en närbelägen brandgrav (A87), omkring 30 

meter bort, påträffades det färdiga föremålet (F481, Helander & 

Zetterlund 1997: 32). Bronsföremålet verkar vara framställt som 

ett led i själva begravningsceremonin, något som kan förklara varför 

bronsålderns ”gravgåvor” i regel inte följde med den avlidne på bå-

let (Gräslund 1983, 1989).

Samma fenomen har dokumenterats vid Apalle i Uppland där 

en halsring funnen i en grav uppvisar god överensstämmelse med 

en gjutform från den närbelägna verkstadsplatsen (Eriksson 2003b: 
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136). Dessa exempel visar entydigt att bronssmedens arbete var 

direkt knutet till de ceremonier och ritualer som omgav hädanfär-

den av människor, det gäller såväl rumsligt, visuellt, kronologiskt, 

teknologiskt som – symboliskt. Smeden var en transformatör och 

kosmolog.

En viktig iakttagelse i detta sammanhang, som står präntat i de 

flesta läroböcker i arkeologi, är att medan människorna i bronsål-

derns brand- och urnegravar är brända och benen utsorterade och 

”tvättade” (Sigvallius 1994: 32), är det mycket sällan som de brons-

föremål vi finner har varit utsatta för eld ( Gräslund 1983, 1989, jfr 

Thrane 1984: 134-136). Då några av de föremål som har lagts ned 

i brandgravarna uppvisar ringa eller intet slitage har de sannolikt, 

likt exemplen från Västra Bökestad och Apalle, producerats som ett 

led i begravningsceremonin. I detta sammanhang har Bo Gräslund 

(1983: 51) påpekat att det endast är en begränsad uppsättning före-

mål som deponerades med kremerade ben under bronsåldern: 

Figur 7.6. Raä 258 i Tallboda där 

flera depositioner av brända ben, 

kvarts, bränd lera och skärvsten 

gjorts omkring bergsknallen med 

skålgropar. Foto från sydöst: Lena 

Holmqvist i ATA/Stockholm.
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I det fullt genomförda brandgravskicket förekommer en-

dast en, och en mycket speciell, kategori obrända brons-

föremål i gravarna, den bekanta uppsättningen med rak-

kniv, pincett, dubbelknapp, pryl o. dyl. eller delar därav. 

De anses allmänt ha haft en mycket speciell funktion i 

begravnings- eller dödsritualen, ev. endast i samband med 

mansgravar. 

Även om de uppsättningar föremål som Gräslund refererar till är 

fler och mer varierade i yngre bronsålderns brandgravar (se Bro-

holm 1946; Baudou 1960; Stjernquist 1961; Strömberg 1975a; 

Olausson 1987, 1989; Kaliff 1997; Hornstrup 1999; Hornstrup et 

al 2002; Thedéen 2004, m fl), tyder mycket på att föremålen från 

Västra Bökestad och Apalle producerades först efter det att perso-

nen ifråga hade avlidit. Föremålen har därmed aldrig varit avsedda 

att bäras i denna sinnevärld. 

En bestickande tanke i sammanhanget är att de så kallade grav-

gåvorna i brons kanske skapades vid samma tillfälle som den avlidne 

individen kremerades (Holcks förbränningsgrad 3 och 4). Den av-

lidna människan transformerades i så fall samtidigt som koppar och 

tenn transformerades till brons, där gamla uttjänta föremål stöptes 

om och gavs nytt liv. Födelse och död förbands och upplöstes ge-

nom en och samma handling. Detta ger intrycket av en tämligen di-

rekt och konkret symbolik som är svår att misstolka: bronssmeden 

var en rituell specialist – en transformatör och kosmolog – vars värv 

sträckte sig vida bortom det teknologiska know-how som oftast 

lyfts fram i arkeologiska sammanhang. 

En möjlighet är att det var själva ”kremationsbålet” som tjänst-

gjorde som värmekälla för bronssmältningen (Holcks förbrännings-

grad 3 och 4). Det finns – från vår nutida horisont bör tilläggas – till 

och med en del teknologiska fördelar med ett liknande scenario. Ex-

periment har visat att en kremering av en avliden människa avsevärt 

höjer temperaturen i ett gravbål, vilket till stora delar beror på att 

den avlidnes kroppsfetter tillför bålet energi. Följande redogörelse, 

som är hämtad från Per Holcks intressanta avhandling ”Cremated 
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bones” från 1987, beskriver denna process i ett modernt kremato-

rium:

...a corpse creates a considerable surplus of heat [...] The 

measuring begins after the oven have been ignited, and we 

see that the temperature rises slowly to about 700°C. From 

the moment the corpse is put in, a steep rise in temperature 

occurs (exothermal reaction). This is caused by the ignition 

of the most combustible parts of the body (and the cof-

fin), despite a constant supply of energy to the oven. After 

about 40-60 minutes the temperature will decrease during 

the cremation of the less combustible parts of the body 

(Holck 1987: 38).

När den avlidne fördes in i ugnen ökade temperaturen med över 

300 grader, från 700 till 1050 (fig. 7.7). Om flera kroppar kreme-

rades efter varandra steg temperaturen ytterligare, till över 1200 

grader (Holck 1987: 37-38). 

Av skäl som är tämligen enkla att förstå har inga liknande ex-

periment företagits med gravbål ute i det fria (jfr Gräslund 1978; 

Sigvallius 1994: 15-32). Gravbålets ökade temperatur som krop-

Figur 7.7. Figur som visar hur kre-

meringar höjer temperaturen i en 

ugn som håller en konstant värme 

på 700 grader (omarbetad efter 

Holck 1987).
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pens egna fetter möjliggör, kan dock ge en förklaring till de höga 

temperaturer som en del kremerade ben varit utsatta för. Inte minst 

om flera personer kremerades vid samma tillfälle (se Stjernquist 

1961; 91-93; Sigvallius 1994: 33; Streiffert & Strömberg 1999: 25 

för några exempel på det senare). 

Möjligen kan de höga temperaturer som Holck diskuterar, 

främst förbränningsgrad 3 och 4, förklaras av individers skilda 

kroppsbyggnad: ”A large body with ample fat will thus, strange to 

say, be easier to cremate than a lean body” (Holck 1987: 39). Det 

är möjligen överflödigt att påpeka, men mer kroppsfett betyder att 

mer energi frigörs vid kremeringen, vilket i sin tur ger en högre 

temperatur i gravbålet – ”det smattrar”! 

Att det senare fenomenet inte har varit helt obekant för forn-

tidens människor, visar några talande strofer ur Beowulfskvädet 

som omtalar hur den sorgtyngda Hildeburg låter bränna sin son 

på samma gravbål som sin bror Hnäf – halfdaners hjälte (Beowulf 

1114-1124):

Hildeburg sade

 att hennes son

skulle läggas hos Hnäf

 i hans hög att brinna –

benkärlen brännas

 och bringas på bålet.

Med armen om hans axel

 ängslades kvinnan, 

kvädande sorgesång.

 En krigsman steg upp.

Hisnande dödseld

 far högt emot molnen –

det smattrar ur bålet; 

 nu smälta skallar

sår spricka ut, 

 och det strömmar ur såren, 

kroppen slits upp.

 Allt slukas av eldens
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giriga käftar –

 de kämpar som stupat

av bägge folken; 

 deras blomstring är slut.

Av största intresse för denna framställan är att rätt val av ved och 

en kremering av en människa skulle kunna innebära att tillräck-

ligt mycket energi frigjordes för att kunna smälta en bronsmassa 

med åtta till 13 procent tenn (Holck 1987: 40), det vill säga ett 

gravbål med en temperatur på 830 till 1000 grader (Jensen 2002: 

129). En kremering av en människa, eller ett offer av en människa 

och/eller ett fettrikt djur (jfr Eliade 1962: 65-70), kunde därmed 

ha underlättat bronssmedens hantverk. Gudarna ger och tar. En 

kremering av en människa utgjorde därvidlag ett utmärkt tillfälle 

för bronssmeden att uppnå de temperaturer som behövdes för att 

smälta brons och skapa de föremål som var nödvändiga för en be-

gravningsceremonis genomförande. Vilka associationer, historier, 

minnen och myter kunde inte vävas in i de föremål som skapades 

i ett liknande sammanhang? Bars dessa föremål runt en tid som ett 

tecken på att de efterlevande var försatta i sorg? 

I detta sammanhang finns det all anledning att förhålla sig 

frågande inför en del till synes självklara och invanda arkeologiska 

begrepp såsom ”gravgåvor”. Från antropologiska studier vet vi 

till exempel att den mening och innebörd som tillskrevs ett före-

mål, i mångt och mycket är beroende av dess biografi (Appadurai 

1986; Munn 1986; Gell 1998, m fl) och det sammanhang det har 

producerats i (Munn 1973; Godelier 1999: 10-107). Jørgen Jen-

sen (1997) har till exempel påvisat att vissa bronsföremål har en 

betydligt längre produktions- och cirkulationstid än andra. Det 

senare gäller särskilt redskap och den yngre bronsålderns hängkärl. 

Hängkärlet från Härnevi i Uppland (Ekholm 1921a: 55-59), till 

exempel, har varit över 200 år gammalt då det deponerades (Jensen 

1997: 80). Vid det laget hade det passerat många släktled. Flera 

generationer av sörjande kvinnor hade då blivit ”havande” med sina 

avlidna makar (jfr Winzlarfyndet ovan). Varje sorgetid adderade sin 

egen historia. Historien blev till minnen. Minnen till myter. 
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Både kremeringsceremonierna och den funktion som hängkärl 

synes haft i samband med dessa, tyder på att smeden intog en pro-

minent plats i det ceremoniella och rituella livet under bronsåldern. 

För att ytterligare fördjupa relationen mellan kremering och smed 

och hur detta kan ha gestaltat sig, skall vi nu se närmare på två ar-

keologiska exempel från Halland. 

Stum i Ljungby

1993 undersökte Gisela Ängby en urnegrav från yngre bronsålder 

vid Stum i Ljungby socken i Halland (Ängby 1998: 30-31). ”Grav-

gömman” påträffades nedgrävd i en cirkelformad mörkfärgning 

som var 10 meter i diameter (fig. 7.8). Enstaka stenar som låg kvar 

i mörkfärgningen antyder att anläggningen ursprungligen hade haft 

en överbyggnad i form av en stenpackning, men den hade till stora 

delar förstörts i modern tid. I mörkfärgningen påträffades en del 

keramikskärvor med datering till yngre bronsålder, flintföremål, oi-

dentifierade brända ben samt tre degelfragment (fig. 7.9). Centralt 

nedgrävd i mörkfärgningen återfanns den 0,6 gånger 0,85 meter 

stora ovalformade ”gravgömman”. I denna påträffades 285 gram 

brända ben av en vuxen individ, mellan fem till tio procent av den 

Figur 7.8. Plan över graven från 

Stum i Halland (efter Ängby 1998: 

30): ”i jorden låg också keramik-

skärvor, smältdegelsfragment, flinta 

och brända ben”. Skala 1:50. 
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ursprungliga benmängden, som hade placerats i ett semirabbat 

dubbelkoniskt kärl med datering till yngre bronsålder. Utöver ben-

behållaren påträffades resterna efter minst två andra keramikkärl i 

anläggningen: ett kärl påträffades i bengömman, det andra låg spritt 

på skilda ställen i den cirkelformade mörkfärgningen (fig. 7.8). 

En möjlighet är att tolka mörkfärgningen som spår efter en 

kremationsplats (se Artelius 1998: 38-42 för ett närbeläget exem-

pel, Arcini 2005 för ett annat). Fynden av degelfragment, sten- och 

keramikföremål antyder att dessa hantverk utfördes i samband med 

kremationsceremonin (Ängby 1998: 30-31). Sannolikt brändes 

flera keramikkärl tillsammans med den avlidne på bålet (jfr citatet 

från Beowulf ovan). En del av keramikkärlen gick sönder. Delar av 

kärlen samlades upp för att återanvändas. Ett kärl kom att användas 

som gravkärl, medan andra distribuerades som gengåvor till det till-

resta begravningsföljet (se Oestigaard & Goldhahn 2006). Några av 

de närmast sörjande fick sannolikt med sig delar av den avlidnes ben 

för att senare utföra egna ceremonier på andra platser i landskapet. 

Några av de brända benen kanske ströddes på gårdens åkrar, med-

ans andra deponerades i husens stolphål, i gårdens brunn, i skärv-

stenshögar och äldre gravar där den avlidne länkades samman med 

anfäderna eller andra immateriella krafter (se Kaliff 1997; Karlenby 

1999; Ericsson 2002; Dunér & Evanni 2003; Ullén 2003; Eriks-

Figur 7.9. Keramikfynd (F3), degel 

(F4) och pilspetsar (F5) från Stum 

i Halland (omarbetad efter Ängby 

1998). Ej i skala.
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Figur 7.10. Linjegravfältet vid 

Hjälm i Fjärås i Halland. Närmast 

ses anläggning 2 efter rensning. 

Foto från söder: K. Ullberg i ATA/

Stockholm.

son & Östling 2004; Thedéen 2004: 150-162, m fl för exempel på 

människoben i olika kontexter från bronsåldern). 

 

Hjälm i Fjärås

Vårt andra exempel hämtar vi från en utgrävning vid Hjälm i Fjärås 

socken, också det beläget i Halland. Under åren 1973 och 1974 

undersökte här Mats Jonsäter (1979) ett på linje anlagt gravfält med 

underliggande boplats (se även Strömberg 2005). Gravfältet, och 

således även boplatsen, var placerat högst uppe på Fjäråsen, beläget 

omkring 50 meter över det omgivande landskapet. Åsen utgör ett 

naturligt blickfång i landskapet och uppvisar en av Hallands största 

koncentrationer av fornlämningar från skilda tider. Bronsåldern 

utgör inget undantag (Lindälv 1967). Det undersökta gravfältet 

utgjordes av ett drygt dussin anläggningar vilka hade arrangerats 

längs med åsens krön (fig. 7.10). Den äldsta graven är ett röse, och 

den yngsta är en deponering av brända ben under folkvandringstid, 

men gravfältets huvudsakliga brukstid har bedömts vara från äldre 
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bronsålder till äldsta delen av järnåldern (Jonsäter 1979: 18-22). 

Endast 900 meter öster om gravfältet har en täljstensform för fyra 

skäror påträffats (Lindälv 1964: 13-14; Jonsäter 1979: 8). 

Under gravfältet påträffades ”resterna av ett boplatslager” som 

beskrivs på följande sätt av Jonsäter (1979: 16):

Det bestod huvudsakligen av ett mer eller mindre tydligt 

kulturlager av varierande tjocklek. Kulturlagrets exakta be-

gränsning gick inte att fastställa eftersom det vid sidorna 

omärkligt övergick i den naturliga myllan. Det tycks dock 

knappast ha sträckt sig mer än någon eller några meter ut-

anför gravområdet. 

Lejonparten av ”boplatsmaterialet” påträffades under två av gravfäl-

tets anläggningar, nummer 1 och 7. Fynden bestod av 1800 kera-

mikskärvor, 54 fragmentariska deglar varav tre härrörde från ”grav-

fyllningar”, sex fragmentariska gjutformar, bland annat till nålar 

med skivformade huvuden daterade till period V, ett förarbete till 

en flathuggen pilspets, brända ben, bronsfragment, varav en trolig 

rakkniv, ”slagg”, tre bitar täljsten med slipspår, bränd lera, kvarts, 

en slipsten av skiffer, harts, kol- och sotfläckar, flintavslag, några 

anläggningar som har tolkats som stolphål, en grop med ”slagg” och 

härdar (Jonsäter 1979: 18-22). 

Att vi inte har att göra med någon ordinär boplats torde stå 

klart. Krönläget måste anses som atypiskt, likaså fynden och bebyg-

gelsens rumsliga organisation (jfr Carlie 1992; Strömberg & Streif-

fert 1999; Streiffert 2001, 2005, m fl). Detta understryks av det 

faktum att de fynd som Jonsäter har bedömt tillhöra ”boplatsen” 

till 90 procent återfanns under två enskilda anläggningar, nummer 

1 och 7: ”övriga var enstaka lösfynd” (Jonsäter 1979: 18). 

Figur 7.11. Profil över anläggning 

7 i Hjälm, Fjärås socken i Halland 

(efter Jonsäter 1979). Skala 1:75.
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Figur 7.12. Plan över anläggning 

7 i Hjälm, Fjärås socken i Halland 

(efter Jonsäter 1979). Skala 1:100.

Vi skall nu se vad anläggning 7 gömde och argumentera för att 

vi här kan stärka sambandet mellan bronssmed och kremationsce-

remonier som har diskuterats ovan. 

Anläggning 7 beskrivs som en åtta till tio meter stor och 0,5 

meter hög oregelbunden stensättning med ett 1,5 gånger 0,8 meter 

stort mittblock. Stenpackningen var bitvis glest lagd och bestod av 

mindre stenar. I anläggningens södra del påträffades en urnegrav 

och ett benlager som Jonsäter (1979: 42-48) har tolkat som ”grav-

gömmor” (fig. 7.11, 7.12). Jonsäter (1979: 44):

...i ett sotigt område i det underliggande kulturlagret fanns 

en koncentration av brända ben, ca 0,4 m i d och 0,4 m 

dj (F136). 0,2 m NÖ om denna påträffades ett bronsfrag-

ment (F115) [troligen resterna av en rakkniv]. Ca 0,7 m 

V om denna fanns, mellan och under stenarna i packning, 

ytterligare en koncentration av brända ben och keramik, ca 

1,1 m l, 0,3 m b och 0,2 meter dj (F 139). Spritt i SV delen 
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av anläggningen framkom vid rensning brända ben, flinta 

(F 92, 83) och keramik (F 84, 85). 

 

I stenpackningen och kulturlagret påträffades en rad fynd (fig. 7.12, 

7.13): omkring fyra kilo keramik av yngre bronsålderskaraktär, 26 

degelfragment, harts, en eldslagningsflinta, flathuggna redskap av 

flinta, varav en del med och en del utan retusch, tre gjutformsfrag-

ment, tre slipade täljstensbitar med slipspår och brända ben (Jonsä-

ter 1979: 46, F 71, 72). 

Under stenpackningen påträffades ett 5,5 gånger 9,5 meter 

stort ”kulturlager” bestående av ”mörkbrun sandblandad mylla”. I 

norr påträffades en ”slaggrik grop”, vilket tyder på att någon form 

av metallarbete har utförts på platsen (fig. 7.12, 7.13). I anläggning-

ens sydöstra del påträffades en 0,2 gånger 0,1 meter stor och 0,7 

meter hög kantställd häll (Jonsäter 1979: 44-45), som möjligen har 

fungerat som städsten (fig. 7.14). I botten på kulturlagret påträffa-

des fyra större sotfläckar som alla var mellan 1,3 till 2,2 meter stora 

och omkring 0,2 meter djupa (fig. 7.12). 

Den ena sotfläcken (F73) innehöll cirka två kilo keramik, ett 

bronsfragment, två gjutformar till en nål med skivformat huvud, 

21 degelfragment, slagg, bränd lera, ett flintavslag samt brända ben. 

Figur 7.13 Fynd av degelfragment 

från anläggning 7. Foto: Mats Jon-

säter i ATA/Stockholm. Nedan ses 

gjutformar till skivformade nålar. 

Teckning: Bengt Händel (efter Jon-

säter 1979). Skala 1:1. 
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Den andra sotfläcken innehöll drygt 0,6 kilo keramik, brända ben 

och kol (F 154). Det undersökta kulturlagret gick inte att spåra ut-

anför den senare uppförda stensättningen (jfr fig. 7.11, 7.12). 

Det finns ingenting som tyder på att de beskrivna ”sotfläck-

arna” bör tolkas som härdar eller andra typer av anläggningar som 

vanligen påträffas på boplatser. Däremot sammanfaller de alla i 

storlek och viss mån i form med ett ordinärt kremationsbål likt de 

Østigård studerat i Indien och Nepal (Oestigaard 2000b, 2004 och 

muntligen 2004-11-20) samt de kremationsspår som diskuterats 

av Arcini (2005) från yngre bronsålder i Skåne. Utan att vilja göra 

några formella analogier mellan dessa fenomen, som bör betraktas 

som i tid och rum skilda ceremoniella praktiker (jfr Kaliff 2005), 

så visar de att det i alla fall är möjligt att koppla samman fynden av 

keramik, gjutformar, deglar och brända ben med varandra. 

Någon omsorgsfullt utformad gravgömma med gravgåvor på-

träffades inte i anläggningen. Samtidigt är ”sotfläckarnas” beskaf-

fenhet av sådan art att de låter sig tolkas som spår efter en kremation 

där man samtidigt har utfört bronshantverk och bränt keramik. Jag 

tolkar därför anläggningens fynd och föremål som integrerade 

lämningar från en kremeringsplats som fyllde en viktig funktion 

i en i tid och rum utdragen begravningsceremoni (se Arcini 2005; 

Goldhahn 2005b; Svanberg 2005a, 2005b för liknande exempel). 

 Det föreslagna scenariot styrks av det faktum att några av de 

övriga anläggningarna från samma gravfält innehöll fynd med lik-

artad sammansättning som i de beskrivna sotfläckarna, eller krema-

tionsplatserna. Nedgrävd i anläggning 2 (fig. 7.10) påträffades till 

exempel en femkantig tillhuggen häll, som var 0,3 meter i diameter, 

på vilken det hade deponerats ”brända ben, kol, ett bronsfragment, 

enstaka bitar keramik, hartstätningsfragment samt ett degelfrag-

ment” (Jonsäter 1979: 32). Att dessa ben inte hade kremerats på 

plats är ställt bortom tvivel. Avståndet till den föreslagna kreme-

ringsplatsen – läs transformationsplatsen – är omkring 35 meter. 

Av intresse för denna framställan har även anläggning 8, en 

stensättning som var tio meter i diameter, där två brandlager påträf-

fades. Jonsäter (1979: 50):

Figur 7.14. Städstenen från anlägg-

ning 7. Foto: Mats Jonsäter i ATA/

Stockholm. 
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Figur 7.15. Anläggning 8 med en 

skålgropshäll som dolts av sten-

packningen. Över och ikring denna 

påträffades strösslade brända ben, 

flinta, harts, slagg, deglar och kera-

mik. Foto: L-U Johansson i ATA/

Stockholm. 

Under ett-två skikt av rundade stenar framkom ett skikt av 

lagda hällar. Detta var koncentrerat till anläggningens cen-

trala del och var ca 5 m i d [...] I skiktets SÖ begränsning 

fanns en 1 x 1,6 m stor jordfast sten i vilken en skålgrop 

inhuggits [fig. 7.15] [...] Direkt på de lagda hällarna [...] 

framkom ett 1,3 x 0,9 m stort 0,05 m tj brandlager som 

innehöll keramik och brända ben. 

Frågan om det senare brandlagret kan ha tjänat som kremations-

plats är svårt att reda ut idag. Det är heller inte avgörande för min 

framställan. Spritt i anläggningen påträffades nämligen ”keramik, 

degelfragment, harts, slagg, brända ben och flinta” (Jonsäter 1979: 

50). Till skillnad mot anläggning 7 förekom inget ”boplatslager” 

under anläggning 8, varför närvaron av dessa föremål inte kan 

förklaras som en ”kontamination” från den underliggande ”bo-

platsen”. Det brandlager som påträffades låg på ”ett skikt av lagda 

hällar”. Deglarna och de andra föremålen påträffades utströdda och 

deponerade i anläggningen. 

Vad som däremot är av vikt för denna framställan är att vi 

återigen ser ett nära samband mellan kremeringsceremonier och 

bronssmedens värv vilket gör att det går att föreslå att den senare 

bör beskrivas och betraktas som en rituell specialist vars hantverk 

inrymde fler aspekter än att framställa föremål i brons.

Avslutande anmärkning

Jag behöver nog inte understryka de uppenbara problem som fö-

religger då vi går in och eftertolkar utgrävningar som de som har 

presenterats ovan. De utgrävningar som har diskuteras har alla varit 

förankrade i andra kollegors vardagspraxis. Deras val av teorier och 

metoder i fält har styrts av andra förväntningar och förförståelse-

horisonter än de som råder här och nu (Gansum 2004b). De fö-

reslagna omtolkningarna behöver nödvändigtvis inte vara de enda 

tänkbara. Utsikterna för det är små. De anförda tolkningarna har 

dock den fördelen att de baserar sig på de faktiska fynd som doku-
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menterades vid utgrävningarna vid Stum och Hjälm i Halland. De 

bör sättas in i ett sammanhang, ges en förklaring, en funktion, en 

betydelse och, inte minst – en tolkning. Några säkra svar kommer 

vi visserligen aldrig finna, men det är hög tid att förundras, låta vår 

nyfikenhet väckas och att ställa nya frågor. 

Avsikten med dessa exempel är istället att påpeka de möjligheter 

som det för med sig att närma sig det arkeologiska källmaterialet 

som possibilist. Nya relationer mellan tillsynes oförenliga arkeolo-

giska källmaterial kan sökas, där nya samband söks, kan nya relatio-

ner uppstå, som sedan kan leda vidare till nya frågor och svar. 

Utifrån de exempel som anförts och diskuterats i detta kapitel 

verkar bronssmedens värv varit en strikt esoterisk verksamhet under 

bronsåldern. Detta hantverk har oftare kunnat beläggas på ensliga 

platser i fjället, på uddar vid havet, på bergsknallar och höjder, 

bakom lyckta dörrar, i hyddor och hus, samt bakom hägnader och 

palissader än i offentlighetens ljus på samtida boplatser. Vid flera 

tillfällen har vi sett hur smedens värv har förlagts till samtida grav-

fält och det har till och med påträffats brända människoben i ugnar 

och härdar samt på andra platser där smeden har verkat. 

En förklaring till detta kan vara att smedens kunskap och in-

sikter i eldens väsen gjorde denne lämpad för att gestalta och iscen-

sätta specifika transformationsritualer. Så kunde lera och kvarts 

transformeras till keramik, deglar och gjutformar. Koppar och tenn 

kunde förenas och transformeras till brons. Gamla uttjänta föremål 

och människoliv som släckts kunde transformeras genom smedens 

händer och den förlösande elden och på så vis kunde de ges ny 

lyster – nytt liv. Smeden framstår på detta vis mer som en aktiv 

transformatör och kosmolog, som en enigmatisk rituell specialist, 

än som en passiviserad profan hantverkare. Kopplingen till död och 

transformation, till smedens förmåga att gjuta nytt liv, är i vilket 

fall uppenbar.

I de två avslutande kapitlen skall vi återvända till denna diskus-

sion och hur smedens värv var relaterat till olika former av begrav-

ningsceremonier under bronsåldern.
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Døden er meningsfull i seg selv 

ved at de gjenlevende 

gir fraværet av liv betydning.

   Terje Østigård

I döden är vi alla amatörer

Trots att människan äger vetskap om sin förgänglighet och att 

hennes handlingar många gånger utformas så att de skall främja en 

gynnsammare tillvaro efter denna, så vilar det på de efterlevande 

att genomföra de handlingar som anses nödvändiga för ett fortsatt 

liv efter döden (Goldhahn 2006b; Kristoffersen & Østigård 2006; 

Oestigaard & Goldhahn 2006). Dessa ceremonier och ritualer är 

ofta mycket komplicerade och många gånger är de utdragna i både 

tid och rum. 

Under bronsåldern skapades ett mycket stort antal gravhögar 

och rösen runt om i Skandinavien. Landskapen befolkades av döda 

anförvanter. Många av dessa monument uppvisar en mycket kom-

plicerad och medveten arkitektur. Vissa högar och rösen har tagit 

flera veckor och månader i anspråk för att kunna uppföras. Det 

var ett komplicerat arbete som behövde koordineras och regisseras 

(Baudou 1968; Thrane 1984; Jensen 1998; Bolin 1999; Goldhahn 

1999, 2006b; Holst et al 2004; Ragnesten 2004, m fl). Ibland om-

gärdades uppförandet av monumenten av ett rituellt krossande av 

8.  BILDER FÖR DE DÖDA
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flinta och kvarts. Allt detta föreslår att ceremonierna planerades och 

genomfördes under ledning av någon form av rituella specialister.

I förra kapitlet närmade vi oss en förståelse av smedens transfor-

mativa egenskaper och dennes koppling till kremationspraktiken. I 

detta kapitel skall vi beforska hällsmedens roll vid död och begrav-

ning. I detta sammanhang är det tre fenomen som särskilt bör lyftas 

fram:

1) Det medvetna valet av hällar för att hugga in gravbilder;

2) Att många, sannolikt flertalet, hällbilder har varit nyhuggna 

då de på olika vis inkapslades i bronsålderns gravmonument, 

samt;

3) Relationen mellan den abstrakta ikonografin på bronsföre-

mål och gravhällar. 

Alltsedan upptäckten av Bredarör på Kivik den 14:e juni 1748, har 

hällbildernas relation till gravar varit känd inom det antikvariska och 

arkeologiska fältet i Skandinavien. Följer vi Arthur Nordén (1946: 

130), Dag Widholm (1998: 92) och Kate Syvertsen (2002, 2003) 

går det att dela in de slutna gravbilderna i (minst) tre kategorier: 

1) skålgropar; 2) figurativa motiv som uppvisar stora likheter med 

de bilder som har huggits in på öppna hällar i landskapet; samt, 3) 

abstrakta motiv utan några uppenbara konnotationer. De två första 

kategorierna återfinns vanligen på öppna hällar i landskapet, medan 

de senare är mer sällsynta. 

Det som jag särskilt vill framhålla i detta sammanhang är att 

de abstrakta hällbilder som har påträffats i slutna gravsammanhang, 

ofta uppvisar en stor överensstämmelse med ikonografin på brons-

föremål (jfr Kaul 2004a: 341-367), vilket – återigen – ger oss en 

möjlighet att analysera brons- och hällsmeders relation till varan-

dra. 

Utifrån ett strukturalistiskt perspektiv skulle skillnaderna mel-

lan öppna och slutna hällbilder i södra Skandinavien kunna ut-

tryckas på följande vis (omarbetad efter Syvertsen 2005: 511):
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Hällbilder i gravar Hällbilder i landskapet

Otillgängliga

Inne

Tillgängliga

Ute

Slutna Öppna

Mörker Ljus

Jord Himmel

Nedvända Uppvända

Inåtvända Utåtvända

Individuella Kollektiva

Privata Offentliga

Fåtaliga Mångtaliga

Portabla lösa hällar Stationära fasta hällar

Abstrakta Konkreta

Ikonografiska Scener och ritualer

Nyhuggna Omhuggna

Medan de mest uppenbara skillnaderna mellan dessa hällbildska-

tegorier är tämligen lätta att fastställa, så råder en viss tvetydighet 

rörande frågan om och hur hällbilder relaterar till gravminnen. 

Under 1900-talets förra del formulerades tämligen rigorösa krav på 

att hällbilderna skulle ha återfunnits in situ vid en sakkunnigt ledd 

utgrävning för att dessa fornlämningskategorier skulle kunna tolkas 

som två medvetet relaterade fenomen (jfr Almgren 1927: 206-212; 

Nordén 1925, 1934, 1936, 1939b: 150). 

Ibland var kraven orimligt högt ställda. Så avfärdade Hans 

Rostholm bryskt P V Globs (1969: 159) påpekande att de danska 

gravhällarna ofta var ”friskhuggede og således lavet i forbindelse 

med gravlægningen”, med hänvisning till att det endast var någon 

enstaka procent av de aktuella gravhögarna som uppvisade hällbil-

der. Av de 104 hällar med figurativa bilder som Glob (1969: 159) 

redogör för, ansågs 37 ha påträffats under ”säkra omständigheter” i 

anläggningar som kan tolkas som gravar. Av dessa kunde den mer 

nitiske Rostholm (1972: 27) endast ”acceptere” 21, strax under 20 

procent av de figurativa hällbilder som har återfunnits på portabla 

hällar i Danmark. Slutsatsen han drog av detta mönster var, för-
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bryllande nog, att ”billedernes direkte forbindelse med gravenes 

bygning ikke [kan] bevises” (Rostholm 1972: 27), något han ansåg 

verifierat genom att ”hovedparten af de nordiske helleristninger fin-

des på klipper uden forbindelse med gravanlæg” (Rostholm 1972: 

28). De hällbilder som har påträffats utan något arkeologiskt sam-

manhang, i detta fall 93 av 114 hällar enligt Rostholm, blev därmed 

avgörande för tolkningen av de 21 som faktiskt hade påträffats i ett 

sammanhang. För att styrka sin tolkning hänvisade Rostholm till de 

öppna hällbilder som inte har något påtagligt samband med andra 

fornlämningar. Ibland är arkeologerna själva sina värsta fiender.

Under senare år har forskningen om hällbildernas betydelse 

lämnat det naiva essenssökande som Rostholm gav uttryck för (se 

Goldhahn 2006a), inte minst genom ett allt mer uttalat inflytande 

från landskapsteoretiska perspektiv (Nordbladh 1980; Bertilsson 

1986; Bradley 1997, 2000; Widholm 1998; Wrigglesworth 2002, 

2005; Thedéen 2004; Ling 2005, 2006, m fl). Hällbildernas fak-

tiska relation till gravmonumenten anses inte längre vara avgörande 

för att relationen mellan dem skall uppfattas som meningsfull. 

Nya fynd av hällbilder från gravkontexter (Goldhahn 2006a: 

103-107), samt omtolkningar av äldre fynd, såsom Bredarör på 

Kivik (Larsson 1993a; Randsborg 1993; Goldhahn 2005a, 2005c), 

Hjortekrogsröset (Widholm 1998), Sagaholmshögen (Goldhahn 

1999), Rogalands gravhällar (Syvertsen 2003; Nordenborg Myhre 

2004), Mjeltehaugen (Linge 2004) och senast hällbilderna från Lil-

la Ryafällan från Ör i Småland (Skoglund 2006), har gjort att ingen 

längre ifrågasätter hällbildernas relation till samtida gravar. Frågan 

är istället hur relationen mellan dessa fenomen bör tolkas? 

Slumpens skördar

En väg att närma sig betydelsen av gravhällarna kan ta sin början i 

arkeologernas egen praktik. Som i många andra fall, är det ofta en 

ren slump att dessa hällbilder påträffats (se Goldhahn 1999 för ett 

pregnant exempel). Dels är de svåra att upptäcka, dels så förväntar 

sig inte arkeologerna att stöta på dylika fynd. Ett belysande exempel 

Figur 8.1. Skålgropsstenen från Fo-

sie4 är numera uppställd vid Malmö 

Museum. Foto: Joakim Goldhahn. 
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på det förra, kommer från utgrävningen av en gravhög från äldre 

bronsålder vid Singelsberg strax utanför Skandersborg i Danmark. 

Trots att arkeologerna aktivt eftersökte hällbilder vid utgrävningen, 

enligt utsago undersöktes varje enskild sten, så påträffades en skål-

gropssten först ”efter en fornyet gennemgang af alle gravens sten” 

(Thorsen 1977: 105), med följd att stenens ursprungliga placering 

i graven för all tid kommer att vara oviss. 

Fyndomständigheten från Singelsberg är på inget sätt unik. 

Påtagligt ofta sker upptäckterna av de portabla hällbilderna först 

efter att de avlägsnats från sin ”ursprungliga” plats. En i vissa 

kretsar mycket uppskattad och omtalad episod härrör från den 

smått legendariska utgrävningen vid Fosie4 i Malmö (Björhem & 

Säfvestad 1993: 60), då en av utgrävningsledarna upptäckte en 1,8 

gånger 1,3 meter stor sten med skålgropar ”då den redan var på 

väg att transporteras bort från området i skopan på en hjullastare” 

(fig. 8.1). Även då undersökningar har genomförts under ledning 

av arkeologer med stor erfarenhet av att studera hällbilder, hän-

der det ibland att de senare påträffas ”först några dagar efter att 

stenen flyttats” (Bengtsson 2004a: 121). Ett vanligt scenario är att 

hällbilderna ”regnar fram”. Det gäller till exempel handstenarna 

från Kobbelgårdene vid Jægerspris i Fredriksborg Amt på Sjælland 

(Norling-Christensen 1941: 53) och från Rudesbo i Askum socken 

i Bohuslän (Bengtsson muntligen 2006-08-29). 

Vanligast är dock att hällbilderna påträffas för att hällarna 

eller stenarna de är inhuggna på av en eller annan anledning har 

fångat arkeologernas intresse. Det kan bero på att hällarna har haft 

en särpräglad form eller att stenens ”bergart avvek från de övriga” 

(Hyenstrand 1966: 95). 

Hällar med betydelse

Då det senare fenomenet är mycket vanligt, vittnar det om att de 

portabla gravhällarna är utvalda med omsorg. De har ofta påträffats 

för att de har en avvikande bergart (Hyenstrand 1966: 95), en av-

vikande ”iögonfallande” färg (Artursson 1996: 397) eller en säregen 
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form, exempelvis pyramid-, päron- eller rombformad (Glob 1969: 

No 629, 669; Nilsson 1974; Tesch 1975). Röda stenar av olika slag, 

mestadels granit och sandsten, är exempelvis överrepresenterade 

(Montelius 1898; Hyenstrand 1966; Glob 1969 No 2, 13, 561; 

Capelle 1972; Aner & Kersten 1973-: No 2362, 2412, 2716a; Hag-

berg & Wærn 1974; Jaanusson & Wahlne 1975a; Wihlborg 1978; 

Strömberg 1982; Elfstrand 1983; Kaul 1987a, 1988; Becker 1990; 

Stjernquist 1990; Björkhager 1996; Edenmo 1998; Marstrander & 

Sognnes 1999: 49, m fl, se även Elfstrand 1980; Westergaard 1987; 

Artelius 1996: 67; Carlsson 2000: 16; Victor 2002: 165; Thedéen 

2004 för liknande arkeologiska exempel). I andra fall verkar hällar-

na ha valts ut för sina audiovisuella egenskaper (Sandberg 2001). 

Som jag redan har påtalat i tidigare kapitel, så förekommer det 

en del regionala skillnader i valet av de slutna hällbildernas bergart. I 

Halland har man mestadels föredragit en grön amfibolit (Lundborg 

& Bergström 1989). I södra Vätterbygden har man uteslutande 

använt sig av en röd sandsten från Visingsöformationen (Goldhahn 

1999: 134-139) medan man i Skåne har föredragit en vit kvartsit 

för detta ändamål (Montelius 1898; Althin 1945; Tilley 2004). Ro-

galands gravhällar är mestadels av en lokalt förekommande bergart, 

företrädesvis glimmergnejs och amfibolit. Det är tydligt att man 

har eftersträvat visuellt avvikande hällar. Många av hällarna är rika 

Figur 8.2. Sagaholmshögen under 

utgrävning. Foto: Anders Wihlborg, 

Jönköpings Läns Museum. 
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på kvartskristaller och det förekommer att de uppvisar upp till en 

centimeter stora rödbruna granater (Syvertsen 2003: 49).

Sagaholm

Ett av de mer pedagogiska exemplen på att de utvalda hällarna 

själva har tillskrivits en betydelse kommer från södra Vätterbygden 

(fig. 8.2), där Jönköpings Läns Museum undersökte en skadad 

gravhög invid torpet Sagaholm i början av 1970-talet (Wihlborg 

1978). Gravhögens arkitektur visade sig vara mycket komplicerad 

och minst tre större byggnadsfaser kunde urskiljas, vilka går att för-

stå som tre faser av en utdragen begravningsceremoni. Varje del av 

ceremonins rite de passage, exkludering, transformation och inkor-

porering, går att relatera till högens kantkedjor (fig. 8.3). Högens 

tidsdjup och gravceremonins tidsrytm var därmed sammanvävda, 

såväl på ett strukturellt som symboliskt plan (Goldhahn 1999). 

På utsidan av den mellersta kantkedjan påträffades ett tjugotal 

hällar med 46 motiv. Merparten av dem var inhuggna och bultade, 

andra slipade, några ristade. Omkring 75 procent av hällbilderna 

kan tolkas som hästar, men sju skepp, tre människor och några 

Figur 8.3. Sagaholmshögens arki-

tektur var mycket komplex, med en 

rad intrikata konstruktionsdetaljer. 

Ursprungligen har gravhögen varit 

omkring 25 meter i diameter och 

minst fyra meter hög (Goldhahn 

1999: 99-139). Rekonstruktion 

av Hans Norberg (omarbetad efter 

Norberg 2004). 
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abstrakta motiv förekommer också. Samtliga bilder var mycket väl 

bevarade och hällsmedens, eller mer troligt, hällsmedernas arbete 

kan följas slag för slag (Goldhahn 1999: 52-79). Samtliga motiv 

framstår ännu som färska och slagmärkena lyser fortfarande vita 

efter 3300 år (Goldhahn 1999: 121, Pl. XV). Utifrån gravhögens 

komplicerade stratigrafi (fig. 8.3), är det ställt utom allt tvivel att 

hällbilderna från Sagaholm är huggna, bultade, ristade och slipade 

som ett led i gravritualens rite de passage och i samband med grav-

högens uppförande. För att återknyta till Globs och Rostholms 

kontrovers ovan: hällbilderna i Sagaholm var utan tvekan ”lavet i 

forbindelse med gravlægningen”. 

Det märkligaste med dessa hällbilder är kanske inte att de är så 

välbevarade, utan att de har utförts på utvalda sandstenshällar från 

den så kallade Visingsöformationen som inte återfinns naturligt 

i gravhögens närmaste omgivning. Stenarna i den inre och yttre 

kantkedjan var alla av lokalt förekommande bergarter. Valet av 

denna sandsten är alltså gjord med omsorg och intention. Minst 

fem kubikmeter sandsten har gått åt för att framställa kantkedjan, 

vilket innebär en betydande arbetsinsats för att frakta all denna sten 

till platsen för gravens uppförande. Varje häll i den drygt 100 stenar 

stora kantkedjan, som var omkring 17 meter i diameter, är bearbe-

tad med direkt teknik och prickhuggningar så att hällarna griper 

in i varandra som bitarna i ett väl sammansatt överdimensionerat 

pussel. Ovansidan på hällarna är avplanad och efterbearbetad med 

prickhuggningar i syfte att framställa en jämn och slät kantkedja 

(fig. 8.2).

Hällarna i kantkedjan var avsiktligt kilade på insidan och ar-

rangerade så att de lutade utåt, bort från gravens mitt (fig. 8.2, 8.4). 

Denna strävan märks också på annat sätt. Vid tidpunkten för ut-

grävningen skilde det endast någon enstaka decimeter mellan kant-

kedjans norra och södra delar, medan den omgivande terrängen 

uppvisade en nivåskillnad på över en meter (Goldhahn 1999: 99-

127). Det verkar därmed som om platsen för högen torvats av och 

jämnats ut så att kantkedjan övre linje skulle ge ett vågrätt intryck. 

Allt detta vittnar om en omfattande arbetsinsats och att de 

aktuella hällarna har valts ut, bearbetats och arrangerats med stor 
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omsorg. Denna omsorg visades även på andra sätt, främst genom 

att den bildförsedda sidan på hällarna hade skyddats mot det över-

lagrande brämet genom att ett lager sand hade adderats framför 

dem (fig. 8.4), möjligen för att skydda och bevara bildernas magiska 

kraft (Goldhahn 1999: 207). 

En del av hällarna uppvisar en ursprunglig cortexyta som är 

svallad av vatten. Det indicerar att de har brutits i vattenbrynet nå-

gonstans längs sjön Vätterns stränder, där denna speciella sandsten 

går i dagen (fig. 8.5). Här finns det ännu platser där sandstenen 

naturligt skiktar sig i hällar som till form och storlek liknar dem 

i kantkedjan. Här kan också de cortexytor som finns bevarade på 

några av hällarna ha uppstått. Fågelvägen är det sex mil tur och re-

tur mellan de möjliga brottsplatserna och Sagaholm. 

Hällarnas ursprungliga liminala placering i landskapet, motsva-

ras därmed i deras liminala placering i gravhögen. Vid stenbrottet 

markerade de röda hällarna en gräns mellan de levandes värld och 

underjorden (fig. 8.5), medan de utgjorde en gräns mellan den 

döda och de efterlevande under uppförandet av gravhögen (fig. 

8.2). Hällarnas ursprungliga placering i landskapet återskapades 

Figur 8.4. Kantkedjan från Saga-

holm. Notera hur utsidan av kant-

kedjan där hällbilderna återfanns, 

skyddats av ett adderat sandlager, 

samt hur hällarna har kilats så att 

kantkedjan har fått en lätt utåtlu-

tande karaktär. Foto: Anders Wihl-

borg, Jönköpings Läns Museum 

(efter Goldhahn 1999). 
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därmed i Sagaholmshögens inre landskap under själva begravnings-

ceremonin, både på ett strukturellt och symboliskt plan, där de 

smyckade hällarna utgjorde en gräns mellan de levande och döda 

(Goldhahn 1999, 2006b). 

Hällbilderna från Sagaholmshögen har endast varit möjliga 

att beskåda under en begränsad del av begravningsceremonin. I ett 

tidigare arbete har jag föreslagit att det var då som deltagarna i ce-

remonin gestaltade, iscensatte och genomlevde delar av samhällets 

mytiskt färgade kosmologi, där den påkostade kantkedjan, hällbil-

derna och den inre gravhögen utgjorde tre delar av en helhet:

Med solens eviga återfödelse som en sammanhållande 

metafor, och med graven som en materialiserad sinnebild 

av solens återfödelse, genomlevde deltagarna av begrav-

ningsritualen i Sagaholm en vital del av sin kosmologi och 

skapelsemyt. Tunga och dräktiga drar hästarna på gravhäl-

larna dess solsymbol, runt runt i sin eviga ban, manande 

den avlidne att återfödas – såsom solen återfördes var dag 

av sin springare (Goldhahn 1999: 204).

Figur 8.5. Sandstenshällar från 

Visingsöformationen på sydöstra 

Visingsö. Notera hällarnas form 

och storlek som överensstämmer 

väl med hällarna i kantkedja från 

Sagaholm. Foto: Harry Bergenblad 

(efter Goldhahn 1999). 
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Mjeltehaugen

Många av iakttagelserna från Sagaholm upprepar sig i den fascine-

rande Mjeltehaugen från Giske i Sunnmøre på norska Vestlandet: 

- Gravhögen innehöll ett stort antal hällar där både abstrakta 

och konkreta motiv blandas;

- Hällarna var av en exklusivt utvald bergart och hade transpor-

terats till platsen;

- Hällbilderna var nygjorda när de inkorporerades i graven. 

Mjeltehaugen är Skandinaviens nordligaste kända höggrav med 

datering till äldre bronsålder (fig. 8.6). Hällbilderna påträffades 

redan på 1840-talet då högen skattades på jord, varefter den först 

undersöktes av Wilhelm Koren Christie och därefter av Anders Lo-

Figur 8.6. Mjeltehaugen. Foto:

Johannes Bøe 1922 nu i Bergens 

Museums arkiv.
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range. Koren Christie ansåg att hällbilderna stammade från en kista 

med åtta dekorerade hällar, medan Lorange fann det troligare att 

det rörde sig om åtta kistor som hade var sin dekorerad takhäll. De 

skilda fynduppgifterna har vållat en del huvudbry genom åren (de 

Lange 1912; Marstrander 1963; Mandt 1983). Den senaste ana-

lysen av detta fynd pekar mot att högen har innehållit åtta mindre 

kistor som täcktes av två större hällar (Linge 2005). 

Enligt uppteckningar från 1800-talet lär Mjeltehaugen ha va-

rit 30 meter i diameter och minst två meter hög. Efter det att de 

smyckade gravrummen konstruerades hade de först täckts av ett 

kärnröse och sedan av en hög byggd av torv (fig. 8.7). I ett annat 

sammanhang har jag tolkat detta som att skilda sociala segment, en 

lokal rösebyggande grupp och en interregional elit som uttryckte en 

samhörighet med den kontinentala högbyggartraditionen, manifes-

terat sig tillsammans genom att väva samman skilda gravtraditioner 

i ett och samma monument. Även de inkapslade hällbilderna kan 

förstås utifrån ett liknande perspektiv, där skeppen och de speciellt 

utvalda hällarna uttryckte en regional identitet (Goldhahn 2006b). 

Hällbilderna från Mjeltehaugen är mestadels abstrakta och 

svåra att tyda. Undantaget är de åtta skepp som har huggits och ris-

tats in på hällarna. Utifrån Linges rekonstruktion verkar det som att 

varje hällkista har haft var sitt skepp riktat ned mot de kremerade 

ben som hade deponerats i kistorna (fig. 8.8). Både Marstrander 

(1963) och Malmer (1971) har föreslagit att de abstrakta motiven 

från Mjeltehaugen avbildar textilier. Detta är visserligen en fantasi-

eggande tolkning, men den saknar empiriskt stöd i textilfynd med 

liknande ornament (Hald 1980; Bender Jørgensen 1986). 

Geologiska analyser av gravhällarna från Mjeltehaugen har visat 

att bilderna har utförts på en mycket speciell bergart som inte finns 

naturligt i Giskes omgivning (Mandt 1983; Linge 2004). Geolo-

gen Helge Askvik (1983: 33) beskriver bergarten poetiskt som en 

Figur 8.7. Mjeltehaugen. Profilens 

rekonstruktion efter Linge (2004).
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”greenish-grey fine-grained schistose meta-greywacke with rusty, 

weathered layers rich in carbonate”. De enda platser där en lik-

nande bergart går i dagen, är i området kring Atløy och Stavfjorden 

10 mil söder om Giske, eller i de centrala delarna av Trøndelag 25 

mil nordöst om samma plats. 

Eftersom det finns flera gravhällar i det senare området som är 

utförda i en liknande stil som Mjeltehaugen (se fig. 8.20, Marstran-

der & Sognnes 1999; Sognnes 2001), är det mycket som talar för 

att hällarna har hämtats här. Askvik (1983: 33) anser till och med 

att bergarten i gravhällen från Skjervoll i Skatval geologiskt sett är 

”identical to the Giske slabs”. Enligt Linges beräkningar lär det ha 

tagit sex till tio dygn att färdas tur och retur från Mjeltehaugen till 

de möjliga stenbrotten (Linge 2004: 103-105). De utvalda hällarna 

har sannolikt brutits och hämtats i Trøndelag men det verkar som 

om hällbilderna har huggits och ristats på plats innan de inkorpo-

rerades i Mjeltehaugen (Mandt 1983: 17; Linge 2004: 28; Mandt 

& Lødøen 2005). 

Både de smyckade hällarna från Sagaholm och Mjeltehaugen 

verkar alltså ha valts ut med stor omsorg och färdats över hav och 

land innan de försågs med hällbilder och inkorporerades i respek-

tive gravmonument (Goldhahn 2006b). 

Figur 8.8. En av Mjeltehaugens 

täckhällar som inneslöt fyra mindre 

hällkistor. Notera hur varje häll-

kista sammanfaller med de nygjorda 

hällskeppen. Rekonstruktion efter 

Linge (2005).



256 : Bilder för de döda Bilder för de döda : 257

”Cosmologies in the making”

Kate Syvertsen (2005) har påpekat att hällarnas egna ”livshistorier” 

är av betydelse, inte minst eftersom de verkar genomgå samma 

rituella faser och sekvenser – exkludering, transformation och in-

korporering (se van Gennep 1960; Turner 1995, Goldhahn 1999, 

m fl) – som de människor som har begravts i monumenten. Syvert-

sen (2005: 513): ”Løse heller/steiner med ristninger kan oppfattes 

som liminale fordi de befinner seg ”betwixt and between” andre 

kategorier ristninger hvor det faste og kontrollerte ser ut til å være 

sentralt”. 

På samma vis som den döde exkluderades från de levandes 

värld, verkar de hällar som brutits med uppsåtet att ingå i speci-

fika gravmonument, har förpassats till ett liminalt tillstånd i och 

med denna handling. Att sedan ”fästa” hällarna med de nyhuggna 

bilderna i gravkroppen, kan ses som en strukturell och symbolisk 

inkorporering, ett sätt för de efterlevande att återställa den ordning 

som döden hade upplöst. Syvertsen (2005: 512): 

Ristningene i gravene inngikk derfor ikke bare i et over-

gangsrituale [...] de gjennomgikk selv overgangsritualets faser. 

Figur 8.9. Urnegrav från Nørre 

Sandegård på Bornholm, daterad 

till period IV/V, vars täckhäll var 

försedd med sju skålgropar som alla 

verkar ha varit nyhuggna då hällen 

uteslöt den avlidne från de levandes 

värld (Ramskou 1952: 136; Glob 

1969, No 448; Becker 1990: 63-

64). Foto: Martin Stoltze.
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Innlemmingen i gravene, der ristningene blir satt ”fast”, 

representerer således gjenopprettelsen av [kosmos og kaos] 

kategoriene. 

Det verkar därmed som om de hällar som har använts för slutna 

hällbilder var utvalda med stor omsorg i samband med de aktuella 

gravceremonierna. Följer vi Syvertsen får vi dessutom anse det som 

troligt att själva brytningen, transporten och behandlingen av häl-

larna omgärdades av en rad ceremonier och ritualer, vilket även 

närvaron av hällbilderna understryker. Det bör därför inte förvåna 

någon att många av de hällbilder som har påträffats i gravar, san-

nolikt flertalet, har varit helt ”färska” och nytända då de inkorpo-

rerades i sitt nya sammanhang. Det gäller såväl skålgropar som mer 

avancerade hällbilder (fig. 8.9). Att välja ut de aktuella stenarna eller 

hällarna, att bearbeta dem, att förse dem med skålgropar, figurativa 

bilder eller mer abstrakta ornament, samt att inkorporera dem fy-

siskt i gravkroppen verkar ha utgjort skilda ritualer i en utdragen 

begravningsceremoni.

I detta sammanhang har Kalle Sognnes poängterat att det egent-

ligen är mycket få hällbilder som har skapats under bronsåldern och 

äldre järnålder, inte minst om man slår ut det över tid. I Trøndelag, 

ett av den skandinaviska halvöns mest välundersökta hällbildsom-

råden (Goldhahn 2006a), har det i genomsnitt producerats en eller 

två hällbilder vart tionde år under denna tid (Sognnes 1987: 103). 

Sognnes menar därför att det var ovanliga händelser som gjorde att 

man högg in nya bilder och att ”the making of images cannot have 

been part of annual rites” (jfr Almgren 1927). En anledning till att 

detta skedde kunde vara att hävda rätten till landområden: ”main 

causes was the establishing of new social entities [and/or] renew old 

claims of ownership and/or right to use the land”, enligt Sognnes 

(2001: 84). 

Beräkningar utifrån andra hällbildsområden ger liknande resul-

tat. I östra Östergötland har det i genomsnitt huggits in mellan 2,5 

och 3,5 motiv per år (Wahlgren 2002: 179) och i Askum socken i 

Bohuslän har det huggits in 2,1 till 3,2 figurer per år under samma 

tid (Bengtsson 2004a: 83). Siffrorna för andra områden torde vara 
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lägre (jfr Fett & Fett 1941; Althin 1945; Mandt 1972, 1991; Jan-

kavs 1999; Groseth 2001; Broström 2004; Skoglund 2006, m fl). 

Betänker vi dessutom att flera motiv ser ut att vara komponerade 

till scener och därför bör ha framställts vid ett och samma tillfälle 

(Marstrander 1963: 74-75, 78), är det en oundviklig slutsats att det 

var mycket sällan som nya hällbilder skapades. 

Dylika räkneövningar sätter inte bara fokus på frågan varför 

och i vilka sammanhang som nya hällbilder skapades, det reser 

också frågor om hur denna tradition överfördes, från en generation 

till en annan? Katty Wahlgren (2002: 186) har levererat ett svar på 

den senare frågan, då hon menar att hällbilderna kan ha ”tänts och 

släckts” genom att de knackades om eller färglades vid ceremonier 

och ritualer:

 

Med en modern analogi kan hällristningsytan liknas vid 

Windowsanvändarens skrivbord, där valda program och 

filer frammanas genom ett klick, medan andra vilar i bak-

grunden på skärmen, eller i datorns hårddisk och vid varje 

tillfälle vore möjliga att aktivera efter behov. En återbrukad 

figur kan således liknas vid en datorfil som en gång skapas 

och sedan kan stängas och lämnas i bakgrunden, för att 

åter öppnas och upprepade gånger redigeras. 

Denna analogi må vara nog så logocentrisk som etnocentrisk, men 

den ger trots allt (eller på grund av det?) en rimlig förklaring till 

varför hällbilderna på öppna hällar i regel är djupare huggna än dem 

som återfunnits i slutna kontexter, samt varför motiven på de förra 

hällarna ofta uppvisar adderade detaljer. Även forntidens männis-

kor kände ett behov av att uppgradera sina program (fig. 4.2).

Den enda invändning jag egentligen har mot denna tolkning är 

att det saknas arkeologiska belägg för att de huggna hällbilderna har 

varit färglagda, något som både Wahlgren (2002, 2004) och Bengts-

son (2002a, 2004a) föreslagit nyligen (se även Johansen 1944). Av de 

hundratals utgrävningar som jag har studerat där hällbilder påträffats 

in situ, har färgpigment aldrig noterats i de bearbetade ytorna. I stället 

finner vi otaliga exempel på att hällbilderna beskrivs som ”nyhuggna”, 
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”friskhuggna”, ”nytillverkade”, et cetera, eller som Wahlgren har 

valt att benämna det – ”nytända”. Det gäller både fynd av figurativa 

motiv och enklare motiv som skålgropar (fig. 8.9, 8.10). 

Så beskrivs skålgroparna som påträffades under utgrävning i 

Krudhøj som friskhuggna ”med en lysere farve end den øvrige 

stenoverflade” (Thorsen 1977: 101). Det var även fallet med häll-

bilderna från Sagaholm och Mjeltehaugen (Goldhahn 1999; Linge 

2004) och listan på liknande iakttagelser kan göras lång (se Ramskou 

1952; Glob 1969: 49, 157; Thrane 1971, 1975a; Lomborg 1973b; 

Wihlborg 1978; Thorsen 1977: 105; Vebæk 1981: 87; Strömberg 

1982: 77-84; Widholm 1998; Becker 1990; Aner & Kersten No 

4282; Jeppesen 1992; Pedersen 1992; Rønne 1993b: 32; Goldhahn 

1999; Hornstrup 1999; Bengtsson 2005: Simonsen & Vogt 2005, 

m  fl). Vid enstaka tillfällen har arkeologerna även funnit knackstenar 

där nyhuggna hällbilder har påträffats, bland annat i två av gravarna 

från Ingelstorp i Skåne (Strömberg 1982) och i två gravar från Lilla 

Ryafällan i Småland som ska diskuteras mer ingående nedan (Skog-

lund 2006). Detta bekräftar tolkningen att de slutna hällbilderna har 

framställts som ett led i begravningsceremonier under bronsåldern.

Här kan det vara värt att återvända till de antropologiska fall-

studier som redogjordes för i kapitel 4, där bland annat Howard 

Morphy (1991, 1999) betonar att vi inte bör låsa vår uppmärksam-

het kring vad hällbilderna ”säger” om forntida samhällens mytologi 

och kosmologi, för vad människor har trott avspeglar sig först och 

främst i vad de har gjort (se även Keen 1994; Taylor 1996, jfr Gell 

Figur 8.10. Nytända hällbilder som 

lyser likt kvarts, Kilmartin, Skott-

land sommaren 2004. Tre år senare 

var de släckta av väder och vind. 

Foto: Joakim Goldhahn.
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1998). Att hugga in bilder i sten, eller att framställa bronsföremål 

med sociala och ideologiska konnotationer, var ingen passiv aktivi-

tet som återspeglade samhällets trosföreställningar, det var en aktiv 

handling som skapade och återskapade människors mytologi och 

kosmologi (fig. 3.5-3.7). Att hugga in bilder i sten, eller att gjuta 

föremål i brons, var en kosmologiskt laddad handling (se kap. 4); 

för att låna ett uttryck av Fredrik Barth (1987), det var – ”cosmo-

logies in the making”. Brons- och hällsmed bör ur detta hänseende 

betraktas som en och samma sociala och rituella institution vars 

medlemmar sammansmältes i form av rituella specialister. 

I samma anda har Syvertsen argumenterat för att handlingen 

att framställa hällbilder bör ges mer uppmärksamhet. Hon ställer 

sig frågande till forskare som likt Almgren d ä menar att hällbil-

derna ”avbildar” ritualer och kultiska upptåg (senast Kaul 2004a), 

istället bör vi fokusera själva ritualen att framställa dem (även Althin 

1945: 241). Syvertsen (2003: 114): 

På samme måte var ikke de egyptiske presternas utførelse 

av skapelseritualet hver morgen en fortelling om skapelsen, 

det var skapelsen. [...] Kanskje inngikk ikke ristninger og 

bestemte ristningsmotiver i skapelseritualer kun fordi de 

var egnet til å virke som symboler eller metaforer, og til 

formidle et mytologisk budskap? Kanskje mytene også for-

talte om ristningene, om hvordan figurer hugget i fjell og 

stein var en del av den første skapelsen? Ristningenes rolle i 

ritualene kan ha vært forbundet med deres rolle i skapelsen 

og opprettholdelsen av kosmos [...] å hugge figurer i fjell og 

stein var essensielt.

Dessa tankegångar är lätta att förena med såväl brons- som hällsmed, 

inte minst med tanke på skapandet av föremål likt solskivorna från 

Nebra och Trundholm samt yngre bronsålderns rakknivar, och 

uppgifterna om att de hällbilder som påträffas i gravsammanhang 

har varit nyhuggna då de kapslades in i gravmonumenten. I enstaka 

fall, som i Bredarör på Kivik, Klintastenen från Öland, Sagaholm 

(Goldhahn 1999; 2005a: 15-126) och Lilla Ryafällan i Småland 
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(Skoglund 2006: 29-44), kan vi se att hur hällbilderna konnote-

rade, eller rättare sagt – hur skapandet av dem var med att kreera 

samhällets mytologiska uppkomstmyt. I andra fall verkar delar av 

denna myt – pars pro toto – ha fått symbolisera helheten (Goldhahn 

2005a: 122-123). Såväl brons- som hällsmed verkar därmed ha 

intagit en central position i de ceremonier och ritualer som omgav 

död och återfödelse under bronsåldern. Smeden var en kosmolog.

Liksom bronssmeden verkar ha framställt föremål som aldrig 

var menade att bäras i denna sinnevärld, så verkar hällsmeden ha 

skapat bilder som aldrig var menade att beskådas av eftervärlden, 

vilket borde förundra oss. 

 

Hjortekrog och Lilla Ryafällan

Dag Widholm har beforskat skillnaden mellan öppna och slutna 

hällbilder. Hans betraktelse utgår från hällbilderna som påträffades 

under Hjortekrogsröset i nordöstra Småland och de öppna hällbil-

der som finns i det omgivande landskapet (Widholm 1998, 2001). 

Såväl de skepp som skålgropen som påträffades vid undersökningen 

av Hjortekrogsröset är mycket grunt inhuggna (fig. 8.11). Det är till 

och med svårt att urskilja dem från den övriga hällens textur med 

hjälp av handens känsel (Widholm 1998: 79). Endast slagmärkena 

är synliga. Hällbilderna i Hjortekrog har aldrig varit menade att be-

traktas annat än under begravningsritualen. De är framställda för en 

specifik händelse. Andra öppna hällbilder i området, som också har 

en tydlig relation till gravmonument, är betydligt djupare huggna. 

De senare menar Widholm är ett resultat av återkommande ce-

remonier och ritualer, möjligen i form av ”förfädersdyrkan” och 

”upprepad kulthandling” (Widholm 1998: 92). 

I detta sammanhang är det Hjortekrogsröset som tilldrar sig 

störst intresse. Röset, som grävdes ut i början av 1960-talet, var 

omkring tio meter i diameter och en och en halv meter högt. Det 

var anlagt direkt på en ljus kvartsitisk sandsten och uppbyggd i 

två etapper som markerades av en inre och en yttre kantkedja. 

Samtliga inhuggna motiv återfanns innanför den förra. Centralt i 
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röset påträffades en större sten och invid den återfanns en mindre 

hällkista som bestod av ”klumpstenar”. Här påträffades brända ben 

av människa, en bronspincett med datering till period IV, samt ett 

fragmentariskt bronsbleck (möjligen en del av en skära). Invid den 

större stenen, utanför själva hällkistan, återfanns ett krossat kera-

mikkärl som innehöll någon form av animalisk föda, möjligen en 

matgåva till den avlidne eller ett offer till någon immateriell makt 

(Widholm 1998: 71-80; Bengtsson 2004a: 41-43). 

Hällbilderna från Hjortekrog, 18 skepp och en skålgrop (fig. 

8.11), upptäcktes först efter avslutad utgrävning då ett fördelaktigt 

solljus avslöjade dem. Hällen vid de inhuggna bilderna hade varit 

utsatt för eldpåverkan, den var närmast ”svart och stenytan hade 

tendens att flagna” (Widholm 1998: 74). Utifrån avspjälkningarnas 

utseende verkar det som om den eld som hade anlagts på hällen har 

varit lika avgränsad och koncentrerad som intensiv. Den centralt 

placerade och djupaste ”eldskadan” är drygt en och en halv meter 

i diameter och hällens yta har spjälkats av i upp till fem centimeter 

tjocka hällskivor (fig. 8.12). Efter en första större avspjälkning har 

elden fösts ihop vilket resulterat i fler avspjälkningar som framträ-

der i form av ”koncentriska cirklar”. 

Figur 8.11. Hällbilder och eldska-

dor från Hjortekrog. Foto: K. G. 

Petersson (efter Widholm 1998). 
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Då kvartsitisk sandsten är en av jordens hårdaste bergarter 

(Bednarik 2001: 61), är det uppenbart att den eld som har avsatt 

dessa spår har varit mycket intensiv och troligen har den brunnit 

under en längre tid.

Det är inte ovanligt att finna eldskador på öppna hällbildslo-

kaler (Solli 1997; Kallhovd & Magnusson 2000; Hygen & Olsrud 

2006). I många fall är dessa små, oregelbundna och grunda varför 

det inte verkar som om de uppkommit genom någon medveten 

handling. I andra sammanhang tycks eldningen ha gjorts med en 

mer uttalad intention (se diskussion hos Bengtsson 2004a: 38-39). 

Här är ”eldskadan” från Hjortekrog av största vikt, eftersom det är 

uppenbart att den inte kan ha tillkommit efter att röset färdigställts 

(Widholm 1998, 2001). 

Det finns fler indikationer på att eldning var en del av de ce-

remonier och ritualer som omgav hällbildsmediet. I Askum socken 

i Bohuslän, till exempel, har det visat sig att inte mindre än 71 av 

247 hällbildslokaler uppvisar spår av eld (Bengtsson 2004b) – om-

kring 30 procent. Genom experiment har Lasse Bengtsson (2004a: 

38-41) visat att större avspjälkningar av hällen först uppträder efter 

en mycket intensiv och långvarig eldning. Hällens yta avspjälkas då 

Figur 8.12. Eldskadan från Hjorte-

krog. Notera hur hällen avspjälkats 

i centimetertjocka skivor. Foto: Joa-

kim Goldhahn.
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i centimetertjocka skivor, vilka delvis liknar eldskadan från Hjor-

tekrog (jfr fig. 8.11-8.13), men detta sker först efter kontinuerlig 

eldning och tillförsel av bränsle. Då avspjälkningarna i Hjortekrog 

hade skiktat sig i två till tre nivåer, med ett djup på över en deci-

meter, står det klart att den eld som har avsatt dessa spår måste ha 

brunnit under lång tid. 

Det är inte ovanligt att påträffa liknade avspjälkningar som 

påminner om dem från Hjortekrog på öppna hällar med inhuggna 

bilder. Vid Raä 136 på Utrike gård i Lofta socken i Småland, före-

kommer ett tydligt fall där relationen mellan inhuggna skepp och 

eldskador liknande dem från Hjortekrog är påtaglig. Flera liknande 

fall finns i Östergötland, bland annat på Himmelstadlund och vid 

Egna hem (Nordén 1925) samt vid Rickeby i Uppland (Coles 

2000). Det tydligaste exemplet härrör från Släbro vid Nyköping i 

Södermanland, vars avspjälkning uppvisar uppenbara likheter med 

den från Hjortekrog (jfr fig. 8.12-14), med den viktiga skillnad att 

den förra har varit utsatt för väder och vind. 

Eldskadorna i Släbro är vittrade, men det är ännu tydligt att 

hällen varit utsatt för en kraftig och koncentrerad eldning, vilken 

liksom i Hjortekrog har avsatt avspjälkningar i olika nivåer (fig. 

8.14). Brandskadan har, liksom vid Lilla Ryafällan, förstört några 

inhuggna motiv (Wigren et al 1990: 30). Vid den arkeologiska un-

dersökning som företogs omkring denna häll vid mitten av 1980-

talet (Wigren et al 1990), noterades att eldskadan ifråga låg invid 

en mindre stensättning, men den kom inte att beröras av undersök-

Figur 8.13. Eld på häll. Experiment 

från Vitlycke museum. Notera hur 

hällen avspjälkats i centimetertjocka 

skivor. Foto: Lasse Bengtsson (efter 

Bengtsson 2004a). 
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ningen (Broström muntligen 2006-09-14). Det kan inte uteslutas 

att den senare var en grav. 

Jämför vi avspjälkningarna från Släbro och Hjortekrog med 

varandra är likheterna tydliga (fig. 8.12, 8.14). Vänder vi sedan 

blicken mot Bengtssons experiment ser vi både likheter och skillna-

der (fig. 8.13). Likheterna består i att hällarna har skiktat sig i centi-

metertjocka skivor när de har utsatts för eldens hetta. Avspjälkning-

arna från Bengtssons experiment verkar att vara mer oregelbundna 

och hällen uppvisar inte heller kontinuerliga avspjälkningar i olika 

nivåer (fig. 8.10-14). Likheterna återspeglar sannolikt att de förra 

hällarna har utsatts för en väl avgränsad direkt eld under lång tid 

med kontinuerlig tillförsel av bränsle. Skillnaderna verkar å andra 

sidan bero på att eldarna i de förra fallen har varit mer regelbundet 

anlagda, närmast cirkulära, samt att eldningen har fortgått på plat-

sen efter att en inledande avspjälkning har uppkommit. 

Både eldskadorna vid Hjortekrog och Släbro är direkt relaterade 

till hällar med inknackade bilder. I båda fallen är hällbilderna grunt 

inhuggna. Det ligger därmed nära till hands att sammankoppla av-

spjälkningarna och bilderna med de ceremonier och ritualer som 

utfördes i samband med död och begravning. Eldskadornas storlek 

och form är påfallande lika traditionella kremationsanläggningar 

Figur 8.14. Eldskada på häll No 

3 vid Släbro i Södermanland (se 

Wigren et al 1990: 12, 29-30, 35). 

Spår efter en kremation? Foto: Joa-

kim Goldhahn.
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från Nepal (Oestigaard 2000b) och de kremeringsspår från Skånes 

yngre bronsålder som nyligen beskrivits av Caroline Arcini (2005). 

De aktuella hällbilderna och ”eldskadorna” kan därför förstås som 

två integrerade fenomen som har ingått i en utdragen kremationsce-

remoni (Goldhahn 2005b). Möjligen går liknande avspjälkningar, 

som dem vid Släbro, att förstås ur ett liknande perspektiv. 

Detta mönster stämmer väl överens med de uppgifter som har 

påvisat nyhuggna hällbilder i gravsammanhang. Det här mönstret 

går även att studera på andra håll i Småland, bland annat vid Lilla 

Ryafällan i Ör socken i Kronobergs län (fig. 8.15), en hällbildslokal 

som nyligen har publicerats av Peter Skoglund (2006). 

Här upptäckte Knut Kjellmark (1923) omkring 350 skålgropar 

och några svårtydda figurer i början av 1920-talet (Skoglund 2006: 

76-77). Delar av hällen och några skålgropar var då ”delvis [voro] 

övertäckta av två låga gravrösen med fotkedja, vilka vid undersök-

ning visat sig innehålla brända ben och lerkärl, ett i vardera, det ena 

stående i en stenkista” (Kjellmark 1923: 65). Den senare hällkistan 

indicerar en datering till yngre bronsålder (fig. 8.16). 

Den exakta relationen mellan grav och hällbilder är i detta fall, 

på grund av bristande dokumentation, svår att återskapa (se Skog-

Figur 8.15. Delar av hällbilderna 

vid Lilla Ryafällan i Ör, Småland. 

Foto: Peter Skoglund.
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lund 2006). Det är klart att det större röset av de två, som var 14 

meter i diameter och en halv meter högt, delvis överlagrade de in-

huggna skålgroparna. Kjellmark uppger också i sin inberättning till 

ATA att den mindre anläggningen, som var fem meter i diameter 

och 0,25 meter hög, överlagrade en ”bålfläck” (citat efter Skoglund 

2006: 41):

Det vilade på en mot öster sakta sluttande berghäll å vilken 

fanns en hällristning av skålformiga fördjupningar m.m. 

Röset var jordblandat. Ungefär mitt under det fanns en 

fläck av 1/2 meter i största diam., som innehöll svart jord 

och kol, alltså möjligen en tunn bålfläck. 

Från dessa anmärkningar är det klart att delar av hällbilderna från 

Lilla Ryafällan överlagrades av de anläggningar som efter fynden av 

keramik och brända ben har tolkats som gravar. Denna tolkning 

förstärks av Kjellmarks uppgifter om ”en tunn bålfläck”. 

Förutom de uppenbara likheterna med röset från Hjortekrog, 

finns det flera indicier som ger näring för en nära relation mellan 

grav och hällbild på denna plats. År 2001 upptäckte Sven-Gun-

nar Broström och Kenneth Ihrestam ytterligare inhuggna motiv 

Figur 8.16. Hällkistan från den 

större stensättningen vid Lilla Rya-

fällan i Ör. Foto: Knut Kjellmark i 

ATA/Stockholm. 



268 : Bilder för de döda Bilder för de döda : 269

på denna hälls norra del: 32 fotsulor, tre hästmotiv, tre spiraler, 

två ormvindlingar (eller kvartsormar), en människofigur samt 27 

skålgropar och drygt 75 fragment (Skoglund 2006: 30). Samtliga 

motiv är, liksom fallet i Sagaholm (se särskilt häll No 13) och Hjor-

tekrog, mycket grunt inhuggna (fig. 8.15). Även för ett vant öga är 

hällbilderna svåra att se. Några av dem är endast synliga i artificiellt 

släpljus, vilket understryker att de inte huggits om som ett led av 

återkommande ceremonier och ritualer.

Denna tolkning får stöd i det faktum att det har påträffats två 

regelbundet anlagda brandskador på hällen vid Lilla Ryafällan (fig. 

8.15). Båda eldarna ser därtill ut att medvetet ha förstört delar av de 

inhuggna hällbilderna (se även Kjellmark & Lindsten 1909). Den 

mindre av dessa ”eldskador”, till höger i figur 8.17, är drygt en me-

ter i diameter och några centimeter djup, den andra har en något 

större dimension (1,9 x 1,4 m i diam). Möjligen ser vi här spår av de 

kremationer som föregick uppförandet av de gravar som Kjellmark 

undersökte 1921. Då Kjellmark uppger att delar av hällbilderna var 

täckta av de undersökta gravarna är det rimligt att koppla samman 

Figur 8.17. Två eldskador och häll-

bilder på norra delen av hällen vid 

Lilla Ryafällan i Ör. Dokumenta-

tion av Sven-Gunnar Broström & 

Kenneth Ihrestam. Skalan är 50 

centimeter. Notera ormvindlingar, 

spiraler och hästmotiv, vilka Peter 

Skoglund (2006) sätter i samband 

med bronsålderns mytologi och kos-

mologi.
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dessa fenomen. Denna tolkning får stöd av att det återfanns en 

knacksten tillsammans med de brända benen i båda gravarna som 

undersöktes av Kjellmark (Skoglund 2006: 43-44). Därtill återfanns 

krossad ”kvartsit” i den mindre anläggningen, vilket utifrån anförda 

exempel ovan kan tolkas som spår efter en audiovisuell ritual som 

både omgav hällbildsmediet och som omgärdade hädanfärden av 

utvalda medborgare under den aktuella tiden. Slutsatsen vi kan dra 

av detta mönster är återigen att hällbilderna är ”lavet i forbindelse 

med gravlægningen”.

Den påtagliga relationen mellan hällbilder och kremationer i 

Hjortekorg och Lilla Ryafällan kan i detta samband ses som ännu 

en indikation på det nära sambandet mellan brons- och hällsmed. 

Om det självklart dunkla

Något som har förundrat mig en längre tid, är det nära förhållandet 

mellan en del hällbildsmotiv och de föremål som har deponerats i 

specifika gravar. Så verkar bronskitteln från hällkistan i Bredarör på 

Kivik, som redan omnämns i rättegångsprotokollen från 1748 och 

som återfanns i fragmentariskt skick vid utgrävningen 1931 (Nord-

én 1932; Randsborg 1993), vara återgiven på häll No 8 i hällkistan 

(se sidan 13). Samma fenomen finner vi i Sagaholm. Vid mitten av 

1920-talet hittades en avbruten pilspets invid den skattade högen, 

en spjutspets som troligen är avbildad på häll No 22 tillsammans 

med en spjutbärare (Goldhahn 1999). I Anderlingen i norra Tysk-

land har en smyckad gravhäll påträffats som återger tre människor i 

en scen (Capelle 1972). En av dem lyfter en yxa över sitt huvud (fig. 

8.18). I samma grav påträffades en pålstav från period II som liknar 

det inhuggna yxmotivet. 

Ett annat exempel kommer från ”Norges rikaste grav från äldre 

bronsålder” – Rege i Rogaland (fig. 8.19). Graven ifråga uppvisar 

en sinnrik hällkista, som var två meter lång, 0,6 meter bred och 

en meter hög, där en kvinna hade gravlagts med ett flertal brons-

föremål från period II: ett spiralformat örhänge, två armringar, 

en tutuli, en dolk, en fibula, en bältesplatta med tre koncentriska 

Figur 8.18. Hällbilderna från An-

derlingen (efter Capelle 1972).
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cirklar med spiralornamentik, samt ett antal bronsrör som prytt 

en snörkjol lik dem vi känner från Hvidegården, Ølby och Egtved 

i Danmark (Glob 1970; Jensen 1998) samt Molkhaug från Ro-

galand. Den gravlagda har vilat med sitt huvud direkt under tre 

inhuggna koncentriska cirklar och några skålgropar (Myhre 1981: 

72-75; Syvertsen 2003; Nordenborg Myhre 2004). De inhuggna 

koncentriska cirklarna i gravrummet replikerar därmed bältesplat-

tans ornamentik (fig. 8.19). Eller tvärtom.

Utifrån min bakgrund har jag svårt att förstå detta mönster. 

Varför avbilda de föremål som har följt den avlidne i graven? Det 

känns lite som tårta på tårta. Ville man försäkra sig om att dessa 

föremål skulle finnas kvar även om graven skulle komma att plund-

ras (Randsborg 1998)? Eller var det som Syvertsen (2003, 2005) 

har föreslagit, att huggandet av bilder och abstrakta motiv ingick 

i den esoteriska kunskap som var länkad till samhällets trosföre-

Figur 8.19. Regegravens hällkista. 

Teckning av Lorange nu i AmS ar-

kiv, samt en rekonstruktion av den 

gravlagda kvinnan (efter Myhre 

1981). 
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ställningar? Var detta ett sätt att gestalta och omgestalta, skapa och 

återskapa samhällets mytologi och kosmologi? ”Cosmologies in the 

making”?

Vad vi tror oss veta är att skapandet av hällbilder i bronsålderns 

begravningsceremonier var ett tämligen ovanligt fenomen och att 

bilderna som framställdes var länkade till samhällets eskatologi och 

kosmologi (Goldhahn 1999, 2000, 2005a; Syvertsen 2003; Kaul 

2004a; Skoglund 2006). Att hugga, slipa, bulta, rista eller på an-

nat sätt fästa dessa konkreta och mer abstrakta motiv på utvalda 

gravhällar tycks därmed varit en utdragen ceremoniell och rituell 

praktik som sammansmälte dessa fält med varandra. 

Det finns också andra arkeologiska exempel på denna förete-

else, bland annat från den stolta skeppsbegravningen från Oseberg 

i Vestfold i Norge. Här återfanns delar av mycket komplexa och fi-

gurrika vävnader som bland annat tycks återge rituella processioner 

likt dem som måste ha omgärdat uppförandet av graven (Arwill-

Nordbladh 1998; Synnestedt 2006, jfr Heide 2006). Detta kan 

möjligen tas som intäkt för att de omnämnda gravceremonierna 

var planerade och strikt regisserade långt innan frånfället av de be-

gravda individerna (Gansum 2002; Kristiansen 2002a: 74). 

Oavsett hur vi väljer att tolka detta fenomen, visar det på en 

nära relation mellan brons- och hällsmed. Båda dessa rituella speci-

alister verkar ha skapat bilder och ikonografiskt laddade föremål för 

specifika ändamål. Båda smederna verkar ha haft ett nära samband 

med eldens väsen. Båda dessa smeder verkar ha besuttit den esote-

riska kunskap och det symboliska kapital som kom till användning 

vid död och begravning. Smeden var en kosmolog. 

Kopplingen mellan de inhuggna bilderna och bronsföremål, 

läs relationen mellan brons- och hällsmedens bilder, i ceremonier 

och ritualer som omgärdade samhällets eskatologi och kosmologi 

är också uppenbar på andra sätt. Främst genom de abstrakta iko-

nografiska motiv som företrädesvis har återfunnits på bronsföremål 

och gravhällar. Tydligast kommer detta till uttryck genom de ab-

strakta hällbildsmotiv som har inkorporerats i gravar såsom: Steine, 

Skjervold och Solhaug från Trøndelag (fig. 8.20), Mjeltehaugen 

på Giske (fig. 8.8), Rege (fig. 8.17), Skølingstad, Søyland, Bors-
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Figur 8.20. Exempel på abstrakta 

hällbilder funna i gravar i Norge 

(efter Marstrander 1978). Skalan 

är 50 centimeter. Nedan gravhäll 

från Borsheim i Rogaland som 

uppvisar en spiralornamentik lik 

löpande hund (efter Fett & Fett 

1941). Ej i skala. 
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heim, Auglend, Austereim och Hodne från Rogaland (fig. 8.20), 

Ör (Skoglund 2006), Sagaholm och Klintastenen från Småland 

(Goldhahn 1999, 2005a), Bredarör på Kivik från Skåne (se sidan 

13), samt ett antal fynd från Danmark (Glob 1969: 103-109, se 

även Fett & Fett 1941, 1978; Marstrander 1963, 1978; Marstran-

der & Sognnes 1999; Sognnes 2001; Syvertsen 2003, m fl). Ett i 

sammanhanget intressant exempel är handstenen från Udby Vig på 

Sjælland som påträffades i början 1990-talet vid ”en mængde sten” 

(Kaul 1993a: 13). Förutom det karaktäristiska handtecknet och de 

fyra strecken över fingrarna, har en del abstrakta sicksackmotiv hug-

gits och ristats in på baksidan av denna sten (fig. 8.21). 

Dessa hällar förenas genom att de alla uppvisar abstrakta motiv 

vars tydligaste paralleller återfinns på samtida bronsföremål (fig. 

8.20), där både löpande hund, grankvistmönster, koncentriska 

cirklar, bågar och sicksackmönster är vanligt förekommande (se 

Montelius 1917; Müller 1921; Aner & Kersten 1973-; Oldeberg 

1974, m fl). Här – i de dödas rum – upphör den distinktion som 

Flemming Kaul (2004a: 341-367) har velat se mellan de motiv som 

göts i brons och de motiv som höggs i sten. Ett sätt att tolka detta 

mönster på är att de rituella specialisterna har förklätt den esote-

riska kunskap som de besatt genom att ”låta det självklara vara det 

dunkla och det dunkla det självklara”. Brons- och hällsmed smälter 

återigen samman. 

Figur 8.21. Handtecken och ab-

strakta motiv förenade på en och 

samma sten funnen vid Udby Vig 

på Sjælland. Stenen är 50 centi-

meter hög (omarbetad efter Kaul 

1993a).
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Mandbjerghøj från Jylland

Ett av de mest talande exemplen för det nära sambandet mellan 

hällsmedens abstrakta gravbilder och samtida bronsföremåls iko-

nografi, är fynden från Mandbjerghøj som är belägen strax utanför 

Viborg på Jylland (Glob 1969: 71, No 82). Gravhögen var svårt 

sargad 1857 då ”kunstmaler R. H. Kruse” upptäckte en sten med 

abstrakta inhuggna motiv i högens kantkedja (fig. 8.22). Enligt 

uppgifter i Nationalmuseets arkiv, daterade till 1890, skall denna 

sten ha varit funnen i gravhögens östra del (Glob 1969: 239). En 

andra och tredje sten påträffades 1880 (fig. 8.23-24), då en mindre 

arkeologisk undersökning företogs av den skadade högen. 

Högen var då 25 meter i diameter och tre och en halv meter 

hög. Undersökningen blottlade en centralt placerad hällkista som 

var orienterad i sydöst till nordväst. Här påträffades ett bronssvärd 

Figur 8.22. Sten No 1 från Mand-

bjerghøj. Foto: Nationalmuseet i 

København. 
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från period II med en tillhörande svärdsknapp med guldinläggning, 

samt en eldslagningssten i flinta. Vid tidpunkten för undersök-

ningen var högens kantkedja redan borttagen, men enligt uppgifter 

från dem som utförde arbetet, var den andra och tredje stenen resta 

i kantkedjans ”sydøstlige Side” och i ”Nordsiden” (citat efter Glob 

1969: 239). 

Enligt Glob (1969: 71, 239) finns det uppgifter om en fjärde 

sten med liknande abstrakta hällbilder från samma hög, vilket låter 

oss ana att Mandbjerghøjs kantkedja har varit rikt smyckad. Utifrån 

den centrala hällkistans orientering och uppgifterna om de stenar 

som påträffades 1880, är det möjligt att hällbilderna i Mandbjerg-

høj varit arrangerade efter de fyra väderstrecken och solens gång 

över himlens valv.

Den först funna stenen är en granit som är en meter hög, 1,35 

meter bred och 0,62 meter tjock (fig. 8.22). På stenens vänstra sida 

återfinns tio cirklar inhuggna parvis vilka omsluts av fem större 

ovala cirklar. De senare är 17 till 23 centimeter långa och 16 till 17 

centimeter breda. Motiven är arrangerade i en svag båge så att de 

länkar i varandra, vilket för tankarna till den äldre bronsålderns spi-

ralornamentik. Till höger om dessa är åtta mindre cirklar inhuggna 

vilka följer de förra motivens orientering. 

Samma motiv och ornamentik går igen i de stenar som påträf-

fades 1880, vilket tyder på att de är skapade i ett sammanhang. 

Detta understryks vidare av att alla tre stenarna är av samma berg-

art, granit. Den mindre stenen av de två är 0,87 meter hög, 0,72 

meter bred och 0,6 meter tjock. Den har fyra enkla cirklar inhuggna 

som alla är mellan nio och elva centimeter i diameter. Liksom på 

den förra stenen är de arrangerade på rad (fig. 8.23). 

På den tredje stenen, som är 1,2 meter hög, en meter bred och 

0,65 meter tjock, återfinns samma typ av parställda cirklar omgivna 

av ovaler som på den första stenen, men här är både cirklar och 

ovaler huggna med två eller tre linjer. Till vänster ses sex ringar 

omgivna av tre ovaler, i mitten tre dubbla ringar och till höger fyra 

koncentriska cirklar (fig. 8.24). 

Den omtalade fjärde stenen, som kan ha stått i kantkedjans 

västra del, lär ha haft nio ringmotiv (Glob 1969: 71). 

Figur 8.23. Sten No 2 från Mand-

bjerghøj. Foto: Nationalmuseet i 

København.



276 : Bilder för de döda Bilder för de döda : 277

Hällbilderna från Mandbjerg faller väl in bland de abstrakta 

gravbilder som är vanligt förekommande under bronsålderns äldre 

del (fig. 8.20). Liksom de andra exemplen har de inhuggna motiven 

sina motsvarigheter bland ornamentik på samtida bronsföremål: 

både ringarna, de koncentriska cirklarna och de cirklar som omges 

av ovaler är vanligt förekommande på samtida bronsföremål. Vid 

en jämförelse mellan kantkedjans hällbilder och ikonografin på 

det guldbelagda svärdshandtag som återfanns i den centralt place-

rade hällkistan i Mandbjerghøj, blir relationen mellan brons- och 

hällsmed närmast övertydlig (fig. 8.24, 8.25). Glob (1969: 71): 

Figur 8.24. Sten No 3 från Mand-

bjerghøj. Foto: Nationalmuseet i 

København.
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Figur 8.25. Ornamentiken på 

svärdshandtaget från Mandbjerg-

høj är nära nog identisk med de 

inhuggna hällbilderna från gravhö-

gens kantkedja (efter Glob 1969).

Den fuldstændige overensstemmelse mellem stenbillederne 

og ornamentikken på sværdhæftet giver en sikker datering 

af disse helleristninger til II periode og fremhæver et sam-

spil mellem helleristninger og metalsagernes ornamentik, 

der fortæller, at ornamenterne ikke alene har været til pryd, 

men også har haft symbolisk betydning. 

Det är lätt att instämma med Globs insiktsfulla ord. Brons- och 

hällsmedens arbeten är i detta fall sammansmälta, vilket bör indi-

cera att de har framställts med varandra i åminne och som ett led i 

en utdragen begravningsceremoni. 

Uppsummering

I detta kapitel har jag argumenterat för att skapandet av hällbilder 

vid död och begravning under bronsåldern var en aktiv akt som 

skapade och återskapade samhällets eskatologi och kosmologi. Det 

var ”cosmologies in the making”. 

Jag har också visat att de hällar som använts vid dessa tillfällen 

är utvalda med omsorg. Många gånger avviker de utvalda hällarna 

i färg, form och bergart, andra gånger har det varit hällarnas audio-

visuella framtoning som varit avgörande. Vissa områden har haft 

uttalade preferenser för denna praktik. Många av dem har, liksom 

fallet är med handstenarna från Sandagergård, varit röda, en färg 

som ofta tillskrivits en särskild potent innebörd kopplad till livets 

transformation vid födelse och död. Ibland har bronsålderns män-

niskor färdats i dagar och veckor för att kunna inkorporera och de-

korera specifikt utvalda hällar i de monument som skulle resas över 

döda anförvanter. Detta visar att hällarna själva har tillskrivits en 

särskild betydelse, vilket bäst illustreras med hällarna från Sagaholm 

och Mjeltehaugen. 

Trots att det finns ett hundratal gravar med hällbilder i södra 

Skandinavien från bronsåldern, låt vara att flertalet utgörs av 

skålgropar, verkar det inte som att det var en vanlig händelse att 
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hällbilder skapades vid död och begravning. I Hjortekrog och Lilla 

Ryafällan har vi sett hur dylika hällbilder som relaterade till samhäl-

lets mytologi och kosmologi skapades i samband med avspjälkade 

hällar som jag tolkat som spår efter kremationer, en praktik som 

i tidigare kapitel kopplats samman med bronssmedens esoteriska 

kunskap om eldens väsen. I Släbro och Lilla Ryafällan har till och 

med dessa väl anlagda brasor förstört de inhuggna bilderna, vilket 

visar att alla hällbilder inte var menade att bevaras till eftervärlden. 

Hällbilderna har gjorts i bestämda syften, vid specifika platser, för 

bestämda ändamål.

Smeden verkar här ha besuttit det esoteriska kapital som efter-

frågades vid särskilda personers frånfälle, när oväntade dödar försat-

te samhället i kris, för att hjälpa de döda att färdas vidare och/eller 

vid särskilda fall då osaliga människor behövde fästas i hög. Smeden 

var bronsålderns rituella specialist. En kosmolog. 

Särskild uppmärksamhet har också givits åt bronsålderns ab-

strakta gravhällar som i mångt och mycket uppvisar en så pass god 

överensstämmelse med samtida bronsföremåls ikonografi att sam-

bandet torde stå klart för alla och envar. Ornamentiken som har 

valts i dessa fall, för inte bara tankarna till samtida bronsföremål, 

de för även tankarna till den geometriska och abstrakta ornamentik 

som prydde bronsföremål under senneolitikum och bronsålderns 

period I. Liksom hos de rituella specialisterna från Australien och 

bland Algonkians i Nordamerika, kan den aktuella ornamentiken 

sägas uttrycka ett abstrakt arkaiskt ideal som avspeglar en dold eso-

terisk kunskap. Genom att ”låta det självklara vara det dunkla och 

det dunkla det självklara” kunde smeden på samma gång manifes-

tera och dölja den esoteriska kunskap som efterfrågades vid död och 

begravning. Utan tillgång till denna kunskap förblev de abstrakta 

motiven abstrakta – ornamentik. Med tillgång till denna kunskap 

öppnades dörrar till förunderliga världar, till mystik och magi. 

Återigen verkar det som att den esoteriska kunskap som för-

valtades och förkroppsligades av smeden, formulerades och omfor-

mulerades i relation till ett förflutet arkaiskt ideal. Makten över det 

förflutnas närvaro är också något som blir uppenbarat när vi nu 

skall vända åter till Sandagergård.
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Fundene kan således tale om mange ting, 

men tier om de fleste.

   Henrik Thrane

Smedens hand – kulthusens vittnesbörd

De symboliska relationerna mellan täljsten, kvartsormar, hällbilder, 

bronshantverk, död, transformation och återfödelse som har dis-

kuterats ovan, är i god arkeologisk anda plockade likt russin ur en 

kaka. Det kan därför vara befogat att se närmare på ett mer specifikt 

källmaterial där några av dessa länkar kan förtydligas, fördjupas och 

förstärkas. Jag har valt att analysera så kallade kulthus med sten-

grund (fig. 9.1) som återfinns på skilda håll i Skandinavien (Buren-

hult 1981: 366-410; Kaul 1987a, 1987b; Victor 2002; Svanberg 

2005a, 2005b). 

Kulthus med stengrund är en varierad och heterogen fornläm-

ningstyp (fig. 9.2). De uppträder ungefär samtidigt som individuel-

la monumentala gravbyggnader blir vanligare och brandgravskicket 

vinner popularitet i södra Skandinavien. Ofta påträffas de parvis 

på samtida gravfält i anslutning till ett eller flera gravmonument. 

Några av kulthusen uppvisar fynd av bronshantverk och hällbilder. 

Flera av de aktuella relationerna mellan brons- och hällsmed verkar 

därmed kunna fördjupas genom en diskussion kring kulthusens 

innebörd. Det är dags att börja vända åter till Sandagergård. 

9.  ÅTER TILL SANDAGERGÅRD
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Figur 9.1. Kung Björns ”kyrka” i 

Håga utanför Uppsala i Uppland 

(se även fig. 9.2). Foto från öst: Joa-

kim Goldhahn.

Figur 9.2 (motstående sida). Kult-

hus med stengrund från södra Skan-

dinavien uppvisar en rad likheter 

men också en del skillnader (efter 

Svanberg 2005a).

Helena Victor, som ingående har beforskat dessa husliknande 

lämningar, har poängterat att det inte rör sig om några boningshus i 

egentlig mening. Husen saknar ingångar och i det avgränsade rum-

met har det sällan eller aldrig påträffats några fynd som indicerar att 

människor skulle ha uppehållit sig i dem under någon längre tid. 

Det är också en öppen fråga om kulthusen har haft tak (Burenhult 

1981; Kaul 1987a; Jensen 2002), eller inte (Victor 2002; Svanberg 

2005a). Därtill avviker fyndmaterialet från ordinära bostäder, inte 

minst eftersom 90 procent av kulthusen återfinns i nära anslutning 

till en grav eller på ett gravfält (Victor 2002: 78-79). 

Victor (2002: 185) menar att ”kulthusen använts vid begrav-

ningar och vid kommunikation med förfäderna”. Liksom Klavs 

Randsborg (1995) tidigare, liknar hon kulthus med stengrund vid 

det grekiska temenos-begreppet, ett heligt rum där ”kommunikation 

kunde ske med förfäderna och via dem också gudomligheterna” 

(Victor 2002: 182). En form av anfädershus. 
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Denna tolkning stärks av att flera av de utgrävda kulthusen 

uppvisar spår av ritualer som ingick i en kremeringsceremoni 

(Kaul 1987a, 1987b; Victor 2002; Svanberg 2005a). Ett exempel 

är stengrundshusen i Agdatorp vid Nättraby i Blekinge som gräv-

des ut av Holger Arbman 1937 (fig. 9.2). Invid (hus-) ”grund n:o 

I” undersökte han en mindre stensättning som var tre gånger 3,6 

meter stor (Arbman 1938: 15). Stensättningen dolde ett brandlager 

med krossad keramik och brända ben. Strax intill brandlagret stod 

en gravurna med brända ben. Resterna efter likbålet, med fynd av 

aska, kol och brända ben, återfanns alltså i detta fall på samma plats 

som urnan med de ”tvättade” benen (Arbman 1938: 15-17, 20-21; 

Victor 2002: 103). 

Även kulthuset från Valhall i Barkåkra socken i nordvästra 

Skåne kan utifrån stratigrafiska iakttagelser kopplas samman med 

Figur 9.3. Plan över de utgrävda 

kulthusen från Gualöv i nordöstra 

Skåne (omarbetad efter Svanberg 

2005a). 
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en brandgrav (fig. 9.2). Kulthuset verkar i detta fall ha tillkommit 

som ett led i den begravningsceremoni som omgav uppförandet av 

en höggrav från äldre bronsålder. Centralt placerad i denna hög på-

träffades en hällkista som innehöll kremerade ben från en människa 

samt ett svärd och en fibula från period III (Rausing 1949; Victor 

2002: 96-100). 

Ett liknande sammanhang har Fredrik Svanberg beskrivit med 

utgångspunkt i utgrävningsresultaten från tre kulthus från Gualöv 

i nordöstra Skåne. Efter ett nära samarbete med osteolog Caroline 

Arcini, föreslår han att dessa lämningar bör förstås som en form av 

”aristokratiska husgravar” (Arcini 2005; Svanberg 2005a, 2005b). 

Vart och ett av de undersökta kulthusen i Gualöv kunde samman-

länkas med en kremeringsplats och en efterföljande urnegrav med 

rika bronsfynd (fig. 9.3). Svanberg (2005a: 314): ”först skedde kre-

meringar och nedsättandet av urnor i gropar, därefter konstruerades 

kulthusen över gravkropparna”. Två av urnegravarna har daterats 

till period IV, den tredje till period IV-V. Utifrån dessa iakttagel-

ser tolkar Svanberg kulthusen med stengrund som gravmonument 

och hänvisar bland annat till Holland där liknande ”långhögar” 

förekommer. Då samtliga gravar i Gualöv var tydligt manligt attri-

buerade menar Svanberg att dessa ”aristokratiska husgravar” bör be-

traktas som en maktmanifestation av en manlig släktlinje och dess 

succession under tre generationer (Svanberg 2005a: 314-317). 

Eftersom flera av kulthusen med stengrund går att knyta till 

uppförandet av gravmonument ligger det nära till hands att länka 

dem till de ceremonier och ritualer som omgav hädanfärden av en 

eller flera personer. I flera fall, som vid Valhalla och Tofta högar i 

nordvästra Skåne (Rausing 1949; Burenhult 1981), Glasrutan i Öst-

ergötland (Karlenby 1996) samt vid Broby i Uppland (Schönbäck 

1952, 1959), överlagras kulthus av gravmonument, vilket antyder 

att de förra förlorade sin primära (?) funktion då graven uppfördes 

(jfr Hallström 1971; Boysen & Andersen 1983; Pedersen 1987; 

Andersson 1997, m fl). Därmed skulle användningen av kulthusen 

med stengrund kunna kopplas samman med den liminala transi-

tionsfasen i en utdragen begravningsceremoni (van Gennep 1960; 

Turner 1995; Goldhahn 1999; Victor 2002). 
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Mycket energi har lagts ned på att debattera om dessa kult-

hus varit reella hus eller avgränsade hägnade rum (jfr Kaul 1987a; 

Olausson 1995; Victor 2002). I mångt och mycket handlar dis-

kussionen om dessa anläggningar hade väggar och tak, om det var 

riktiga hus eller inte (jfr Kaul 1987a; Victor 2002: 77-121; Jensen 

2002: 442-446; Svanberg 2005a: 310-311). Meningsskiljaktighe-

terna tycks delvis bottna i om arkeologerna diskuterar uppförandet 

av kulthusen eller användningen av dem (jfr Kaul 2006b; Svanberg 

2006; Victor 2006). 

Återigen kan det finnas fog för att påpeka det olyckliga i att 

försöka låsa de förhistoriska människornas praktik inom vår samtids 

antikvariska begrepp. En del kulthus är använda för återkommande 

ritualer. Andra inte. En del kulthus tycks ha haft tak. Andra inte. 

En del kulthus uppfördes uppenbarligen som gravmonument. An-

dra inte. Konstigare behöver det inte vara. Även om frågan om kult-

husens konstruktion och användning är viktig att försöka besvara, 

tror jag att frågorna som arkeologerna har ställt från början har varit 

felformulerade. Att kulthus med stengrund liknar hus är uppenbart 

(Victor 2002: 181-189). Frågan som bör ställas är snarare vems hus 

de försöker efterlikna? De levandes eller de dödas?

Det har betonats av flera forskare under senare tid, bland an-

nat av Laurent Olivier (1999), Richard Bradley (2002) och Gavin 

Lucas (2005), att också forntida människor hade en uppfattning 

om forna tider (se även van Dyke & Alcock 2003). Äldre läm-

ningar och ruiner av huskonstruktioner bör ha kunnat beskådas 

även under den tid vi har valt att kalla bronsålder. Ett stolphus är 

inte beboeligt i evinnerlig tid. Övergivna hus förfaller tämligen om-

gående, ofta inom en människas levnad. Resterna av förfallna hus 

torde ha utgjort ett påtagligt spår i landskapet, inte minst genom 

den förändrade vegetation i form av gräs, buskar och träd, som en 

bosättning efterlämnar. Med tanke på att kulthusen med stengrund 

har tolkats som en form av anfädershus, ligger det nära till hands att 

tolka dem just som anfädernas hus – som konstruerade husruiner. 

Ruinromantik. En analogi som är god att tänka med står att finna i 

de ruiner, gravhögar, grottor och eremitage som uppfördes i engel-

ska parker under gustaviansk tid (Olausson 2001). 
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 Då vi vet att äldre monument tilldrog sig en omfattande rituell 

aktivitet under bronsåldern (Aner & Kersten 1973-; Håkansson 

1985; Persson & Sjögren 1996; Stensköld 2004: 129-223, m fl), 

borde det inte vara förvånande att även äldre huslämningar till-

skrevs en betydelse (se Borna-Ahlkvist 2002: 77-112). Kulthus av 

stengrundstyp betonar husets väggar med stenbemängda vallar. Det 

är sällan några öppningar har kunnat beläggas som skulle kunna 

markera fönster, dörrar eller andra former av konstruktionsdetaljer 

(Victor 2002: Kap. 6). Undantagen bekräftar regeln. Detta skulle 

kunna stärka en tolkning av kulthusen med stengrund som kon-

struerade husruiner eftersom det inte är troligt att sådana skulle 

resultera i spår av liknande konstruktionsdetaljer. 

Ruinromantiken finner oväntat stöd i Göran Burenhults ut-

grävning av kulthuset vid Tofta högar på Bjärehalvön i nordvästra 

Skåne (Burenhult 1981). Huset hade uppförts med en tvåskeppig 

konstruktion (fig. 2.5), vilket närmast för tankarna till en arkaisk 

senneolitisk byggnadstradition (se Kaul 1998: 43-44; Artursson 

2005a, 2005b). Den arkaiska arkitekturen i Tofta förstärker in-

trycket av att dessa lämningar bör betraktas som transformations-

platser där kopplingen till anfäderna spelade en betydelsefull roll. 

Uppförandet av en husruin i form av ett kulthus med stengrund 

skapade på så vis en känsla av historicitet i landskapet. Genom kult-

husen med stengrund konstruerades och materialiserades en känsla 

av anfädernas närvaro och med det en form av historisk legitimitet 

som var av betydelse vid olika former av transformationsritualer. 

En annan iakttagelse som Victor har gjort kan här vara av in-

tresse. Kulthus som påträffas på gravfält verkar ofta knyta an till de 

typologiskt sett äldsta gravmonumenten på respektive gravfält (Vic-

tor 2002: 114-121, muntligen 2004-12-09). Uppförandet av kult-

husen med stengrund verkar därvidlag markera en början, en form 

av rituell invigning av gravplatserna. Efter det att den ”artificiella” 

närvaron av anfäderna var säkrad kunde begravningar av samhällets 

övriga medborgare ta sin början. Då några av kulthusen uppvisar 

spår av sten-, keramik- och bronshantverk, kremeringar och hällbil-

der, borde det inte vara alltför vilt att föreslå att den esoteriska kun-

skapen om dessa fenomen förvaltades och legitimerades av rituella 
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specialister och att denna kunskap gestaltade sig och iscensattes som 

en form av anfäderskult. 

Broby och Håga i Uppland

Ett av de första mer systematiskt utgrävda kulthusen med stengrund 

ligger vid Broby i Börje socken strax norr om Uppsala i Uppland. 

Kulthuset, som närmast har formen av ett skepp (fig. 9.2), ligger i 

en utpräglad gravmiljö med en påtaglig relation till rösen, stensätt-

ningar, skärvstenshögar och skålgropar (Schönbäck 1952, 1959; 

Victor 2002: 108-111). Ett av stengrundshusen i Broby överlagras 

av en gravhög (Schönbäck 1952, 1959: 54), vilket tydligt länkar 

lämningarna till varandra. Några av stensättningarna invid det un-

dersökta kulthuset innehöll upprepade nedläggningar av kremerade 

människor och flera av skärvstenshögarna uppvisade spår av metall-

arbete, bland annat genom fynd av deglar och gjutformar (Schön-

bäck 1952, 1959). I samband med spåren efter bronssmedens värv 

påträffades talrika fynd av keramik och flintföremål, vilket visar att 

dessa hantverk har utförts i nära samband med varandra. 

Samma typ av fynd framkom i det 17,5 gånger 7,5 meter stora 

kulthus med stengrund som undersöktes av Schönbäck (1952: 28-

36): keramik, en pilspets och en eldslagningssten i flinta, lerklining, 

knackstenar och deglar (fig. 9.2). Liksom de exempel jag har disku-

terat ovan tyder mycket på att skapandet av bronsföremål i Broby 

utfördes parallellt med annat hantverk och troligen gjordes detta 

vid bestämda tider och för bestämda syften. Oavsett anledning hade 

denna praktik en nära relation till någon form av reell eller struktu-

rell död, transformation och återfödelse. Det nära sambandet mel-

lan fynd av kremerade ben och bronshantverk som återfinns i Broby 

låter oss därför ana att det var smeden – läs samhällets rituella spe-

cialist som företrädde en av samhällets viktigaste institutioner – som 

ledde dessa ceremonier och ritualer. Kulthusen verkar här utgjort 

en nod för smedens värv, en nod som symboliserade den esoteriska 

kunskap som denna rituella specialist besatt genom sina kontakter 

med anfäder och andra immateriella makter. 
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Smedens esoteriska kunskap kan låta sig exemplifieras med en 

kortare presentation av anläggning 51, en tre meter i diameter stor 

stensättning som återfinns omkring 30 meter från det undersökta 

kulthuset i Broby (fig. 9.4). Stensättningen bestod av en tätt lagd 

överbyggnad i form av skarpkantiga block och hade en fyllning som 

bestod av skärvad sten. Den hade en prydlig kantkedja. Anlägg-

ningens stenpackning var lagd över en 0,3 meter djup brandgrop 

som var ”något större än stensättningen” (Schönbäck 1959: 68). I 

botten av gropen fanns flera käkar och/eller kranier av får/get, nöt 

och häst, vilket troligen är spår efter djuroffer. Därefter hade en kre-

mering av en vuxen man genomförts. I gropen fanns fet sotblandad 

jord som uppvisade:

...talrikt med brända ben, spridda ända från ytan och ned 

till botten men koncentrerade inom ett halvmeterstort 

område V om centrum i gropens undre del (Schönbäck 

1959: 68). 

Tillsammans med de brända benen återfanns ”enstaka krukskärvor” 

och en eldslagningsflinta. Efter att den avlidne mannen hade kre-

merats plockades de brända benen ut och deponerades tillsammans 

med en obränd bronstråd i en urna som placerades i härdgropens 

sydöstra del (B i fig. 9.3). Strax utanför anläggningens sydöstra gräns 

påträffades en härd som var 1,2 meter i diameter och 0,2 meter 

djup. Den var fylld med mörk jord och småsten (C i fig. 9.3). Här-

den överlagrades delvis av brandgraven (51 A), vilket gör det troligt 

att härden var samtida med (något av) de undre stratigrafiska lagren 

i anläggning 51 A. I härden påträffades brända ben, krukskärvor, 

flintbitar ”samt flera degelfragment” (Schönbäck 1959: 69). 

Återigen ser vi hur bronssmedens arbete utfördes sida vid sida 

om kremeringen av en avliden person. Skapandet av bronsföremål 

har tydligt ingått som en integrerad del av begravningsceremonin, 

vilket för tankarna till de redan diskuterade halsringarna från Bö-

kestad och Apalle (Helander & Zetterlund 1997: 32; Eriksson 

2003b: 136), men också de diskuterade gravarna från Stum och 

Hjälm i Halland. Samma mönster återupprepas i flera anläggningar 
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Figur 9.4. Anläggning 51 från 

Broby i Uppland. Planer och profil. 

Planerna ligger i stratigrafisk ord-

ning så att det översta skiktet är 

överst, det understa nederst (omar-

betad efter Schönbäck 1959: 67). 

Skalan är två meter. 
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i Broby som har tolkats som gravar av Schönbäck (1959: 58-72, 

91-94, se särskilt anläggning Nr 38 och 53). I en av dessa anlägg-

ningar påträffades en fallosliknande lerfigurin som har tolkats som 

ett ”tjur- eller kohorn” (Schönbäck 1959: 103, Nr 38). Kulthusen 

i Broby verkar ha utgjort en nod för rituella specialister och deras 

olika ”hantverk”. 

Någon mil söder om Broby finns två kulthus med stengrund 

invid den kända bronsåldershögen vid Håga (fig. 9.5). Barbro John-

sen och Stig Welinder (1993) har visat att Hågaområdet utgör ett 

stort fornlämningskomplex med spår av en rad skilda aktiviteter 

med datering till bronsålder (även Almgren 1905; Olausson 1995; 

Victor 2002: 153-179). Flera boplatser och skärvstenshögar finns 

här dokumenterade i anslutning till gravar och kulthus. 

Några av dessa lämningar har undersökts och har visat sig 

innehålla spår av bronshantverk genom fynd av deglar, gjutformar, 

bränd lera, lerklining, brända ben, keramik samt, återigen, pilspet-

sar i flinta med urnupen bas (Forsberg & Hjärthner-Holdar 1985). 

Ett flertal skålgropslokaler ligger insprängda mellan boplatserna, två 

kulthus med stengrund, skärvstenshögar och den storslagna Håga-

högen med sina välbekanta fynd (t ex Almgren 1905; Johnsen & 

Welinder 1993; Olausson 1995; Victor 2002: 154-179, 2006). 

Figur 9.5. Hågahögen i frostskrud. 

Foto: Joakim Goldhahn. 
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Båda kulthusen i Håga är undersökta i modern tid. Det kulthus 

som undersöktes av Oscar Almgren i början av 1900-talet (fig. 9.1, 

9.2), tillhör de största stengrundshus som har påträffats i Sverige. 

Utvändigt mäter det 45 gånger 17 meter. Det efterundersöktes i 

slutet av 1990-talet under ledning av Michael Olausson (Victor 

2002). Innan denna monumentala anläggning uppfördes renades 

marken med eld. Enligt tillgängliga 14C-analyser har detta skett 

under period III (Victor 2002: 155) medan Hågahögen dateras till 

period IV (Almgren 1905). Inga stolphål eller andra takbärande 

konstruktioner kunde påvisas vid undersökningen. Däremot påträf-

fades flera härdar, bränd lera, klining, keramik, flinta, brända ben 

samt en glaspärla med okänd ålder inom det avgränsade rummet. 

En pilspets i flinta med urnupen bas påträffades i kulthusets norra 

vall. Utanför husets östra gavel påträffades fem stensättningar som 

innehöll ett flertal brandgravar med trolig datering till yngre brons-

ålder och äldsta järnålder. Några av härdarna har använts in i yngre 

bronsålderns period V, vilket tyder på att kulthuset har använts 

för återkommande ceremonier och ritualer under lång tid (Victor 

2002: 154-160, 2006). 

Det andra kulthuset med stengrund ligger i Håga hage och är 

sju gånger 22 meter stort. Det är undersökt i två omgångar 2001 

Figur 9.6. Kulthuset i Håga hage. 

Kulthusets västra vägg går i en 

linje mellan ekarna i fotografiets 

mellersta del. Notera klangstenen 

som ligger vid ekens fot till vänster 

i bild. Foto från nordväst: Joakim 

Goldhahn. 
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och 2002 av Helena Victor (2002, 2006). Idag återfinns det i en 

idyllisk ekhage omgivet av minst fyra skärvstenshögar och en mot 

väst liggande berghäll med sex skålgropar (fig. 9.6, 9.7). Enligt 14C-

analyser bör huset ha anlagts någon gång under period III, mellan 

1300 och 1100 år fvt (Victor 2002: 173). Husets vallar bestod av 

skärvsten, jord och ett antal mindre stenar som avgränsades genom 

en yttre och inre kantkedja av obrända stenar. Anläggningens inre 

Figur 9.7. Kulthuset i Håga hage 

och de omnämnda anläggning-

arna: skrävstenshögar (mörk grå) 

och berghällen med skålgropar (ljus 

grå). Klangstenen är vit och mar-

kerad med pil, medan härdar med 

spår av bronshantverk är svarta 

(omarbetad efter Victor 2002: Fig. 

89, 92). Skalan är 10 meter.

Berg i dagen med

 skålgropar
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rum var 1,8 meter brett och 17 meter långt (fig. 9.7). 

Vid utgrävningen hittades en rad föremål och fynd i de stenbe-

mängda vallarna som kan associeras med kremering och bronshant-

verk: bränd lera, knack- och mortelstenar, rabbad keramik, krossad 

eller slagen kvarts samt brända ben (varav några har identifierats 

som nöt, får/get och svin). Några av knackstenarna och kvartsbi-

tarna var brända (Victor 2002: 167-175). Även bronshantverk har 

förekommit i anslutning till kulthuset i Håga hage (fig. 9.7). Flera 

fynd av härdar, skärvsten, lerklining, bränd lera, deglar, gjutformar 

och ”slagg” påträffades i området mellan kulthusets västra vägg och 

den med skålgropar försedda berghällen mot väst (Victor 2002: 

174).

Av särskilt intresse för denna framställan är fyndet av en skål-

gropsprydd klangsten som påträffades i norra änden av kulthusets 

inre rum (fig. 9.6, 9.7). Om den anslås med en sten eller pinne, 

vilket naturligtvis bör ske under ordnade former, avger stenen ett 

klingande metalliskt ljud (Sandberg 2001). Under och framför 

klangstenen påträffades flera krossade keramikkärl, varav en dryck-

esbägare, tre brända knackstenar, slagen kvarts samt brända och 

obrända ben (varav några har identifierats som nöt). 

Genom att studera spridningen av keramikskärvor som har till-

hört ett och samma kärl, lutningen på klangstenen och flera sam-

stämmiga 14C-analyser har Victor (2002: 170) visat att klangstenen 

har vilat på några mindre stenar i anläggningens norra vall, vilket 

bör ha förstärkt dess audiovisuella egenskaper (Sandberg 2001, 

se även Nordström 1999; Goldhahn 2002a, 2002b). Stenen har 

välts över ända någon gång i slutet av period III och början av IV, 

troligen i samband med att det almgrenska kulthuset uppfördes i 

backen nedanför Hågahögen (Victor 2002: 164, 171). 

Victors utgrävningar har visat på ett nära samband mellan 

kulthus, gravceremonier, hällbilder och de omkringliggande läm-

ningarna i Håga hage. Skärvstenshögen nordväst om kulthuset och 

norr om den skålgropsprydda hällen visade sig innehålla en häll-

kista från senneolitikum. Hällkistan var frekvent använd in i äldre 

bronsålder och täcktes av ett skärvstenslager någon gång under den 

mellersta bronsålder. 14C-analyser visar att den var i bruk samtidigt 
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som kulthuset med stengrund. De andra skärvstenshögarna visade 

sig innehålla keramik, brända och obrända ben, knackstenar, mal-

stenslöpare och flintavslag. I skärvstenshögen sydväst om kulthuset 

påträffades ett tunt skärvstenslager innehållande sot och kol (fig. 

9.7). Här återfanns fem depositioner av kremerade ben från män-

niska. De hade placerats vid en sten och i små skrevor vid skålgrops-

hällens södra fot, vilket minner om de praktiker som utspelat sig 

vid inklädda berg, hällbilder och aktiviteterna vid Bokenäs gamla 

kyrka. En av dessa deponeringar, som innehöll en bronsnål med 

upprullat huvud med datering till period V, hade täckts av några 

väl utvalda röda stenar. 

Skärvstenshögen norr om kulthuset undersöktes under senvå-

ren 2002. Även denna visade sig innehålla deponeringar av brända 

ben av människor. Några ben var deponerade tillsammans med 

bronsföremål, bland annat en rakkniv från yngre bronsålder (Victor 

muntligen 2004-12-09, Victor 2006). Detta visar att Håga hage 

tilldrog sig ceremonier och ritualer i samband med död, transfor-

mation och återfödelse långt efter det att klangstenen välts ur sitt 

läge. Återigen finns det fog för att sammankoppla bronsproduktion, 

begravningsceremonier och bruket av hällbilder med en av bronsål-

derns rituella specialister – smeden.

Om kulthusen i Hallunda

Lika välkända som kulthusen i Broby, Håga och Sandagergård är 

bronsålderskomplexet vid Hallunda i Botkyrka socken i Söderman-

land som grävdes ut mellan 1969 och 1971. Här undersöktes för 

första gången i Sverige en boplats från bronsåldern genom att man 

torvade av stora sammanhängande ytor. Resultatet lät inte vänta på 

sig: hus, härdar, ugnar, skärvstenshögar och gravar kom i dagen (Ja-

anusson & Wahlne 1975a, 1975b; Jaanusson et al 1978; Thedéen 

2002, 2004). Mest omtalad är Hallundaboplatsen för sin stora och 

varierade keramikproduktion (Jaanusson 1981, 1983). Den likale-

des omfattande bronsproduktionen har inte rönt samma intresse (se 

dock Wahlne 1989a, 1989b). 
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Som jag redan har nämnt ovan återfanns resterna av en verk-

stadsplats (Raä 13), som har förlagts till en platå utan- och ovanför 

den ”egentliga” boplatsen (Raä 69). Hälften av det dryga dussintalet 

ugnar påträffades inne i en huskonstruktion (fig. 9.8, 9.9). I huset 

och det omgivande närområdet påträffades ett tiotal härdar och fem 

stenskodda gropar. Runt om ”verkstadshuset”, med en koncentra-

tion mot boplatsen i norr (Raä 69), låg ett 30-tal anläggningar som 

har tolkats som gravar. Invid flera av gravarna påträffades härdar 

och kulturlager med spår av bronshantverk. Huset med ugnarna 

var placerat på en prominent plats på en liten avsats i sydväst, strax 

ovanför lejonparten av gravarna. Huset har beskrivits av Hille Jaa-

nusson och Gunnel Wahlne (1975b: 12-13) på följande vis (fig. 

9.8-9.12): 

Huskonstruktionen var belägen i platåns norra del och 

hade en rektangulär form med något sneda långsidor. Den 

Figur 9.8. Verkstadsplatsen vid 

Hallunda, notera härdar och ugnar. 

Foto från norr: Sören Hallgren nu i 

ATA/Stockholm. 
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hade en Ö-V orientering. I Ö begränsades den av en kraf-

tig, vinklad stenmur (A 107). Markplanet sluttade här åt Ö 

och en terrasskant av stora block lagd på ett skikt av sing-

elgrus ingick i murens ytterkant. Även V kortsidan av hus-

konstruktionen begränsades av en mur (A 105), dock av en 

annan karaktär än i Ö. Denna utgjordes främst av småsten 

med lite större stenar och ett par jordfasta block i ytter-

kanten. Stensträngen var i N skadad av en överlagrande 

grav och saknade klar begränsning. Mellan dessa två murar 

fanns ej lika tydliga spår efter väggarnas sträckning. Vid S 

långsidan fanns tre stora stenar i rad och i linje med dem 

ett stolphål. Ytterligare ett stolphål påträffades strax innan-

för en av de omtalade stenarna. I husets SV hörn fanns en 

bågformad ränna (A 98) fylld med mörk mylla och delvis 

Figur 9.9. Verkstadsområdet i Hal-

lunda var beläget hundra meter 

bortom den mer ordinära boplat-

sen omgiven av gravar. Även på 

den förra platsen påträffades spår 

av bronshantverk (efter Wahlne 

1989a). Skalan är 100 meter. 
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stenskodd. Norra långsidan var skadad av en överlagrande 

grav och enda spåret efter en vägg utgjordes av en sträng 

rödbränd mjäla (A 106) [vilken var] 4 m lång och 1,6 m 

bred och 0,1-0,2 m tjock. Häri förekom även rikligt med 

lerklining med avtryck efter kvistar och grenar. Även ett 

stolphål (dock osäkert) fanns i den här kanten.

 Huskonstruktionen har med den här nämnda begräns-

ningen en yttre längd av ca 18 m och en inre ca 14 m, med-

an bredden varit ca 8 m. Den inre konturen i Ö var rundad 

och den böjda rännan i SV kan indikera att hörnen även 

här varit avrundade. Rikligt med lerklining med fina kvis-

tavtryck tyder på lerklinade risflätade väggar. Endast 2-3 

stolphål påträffades. Kanske har ytterligare stolphål funnits 

fastän de ej iakttagits vid grävningen. Spår efter takbelägg-

ning och golv saknades. En öppning till huset fanns i den 

östra murens S arm. Här var ett brott i stenraden ca 1,5 m 

brett. På ömse sidor om öppningen var stenmuren på yt-

tersidan dubblerad med två stenar. De bitvis diffusa spåren 

Figur 9.10. Plan över ”verkstads-

huset” i Hallunda (efter Wahlne 

1989b). 
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Figur 9.11. Östra delen av ”verk-

stadshuset” i Hallunda. Notera de 

stenbemängda vallarna vilka kan 

föranleda en omtolkning av verksta-

den till ett kulthus med stengrund. 

Foto från norr: Sören Hallgren nu i 

ATA/Stockholm.

efter långväggarnas sträckning kan tyda på att huset varit 

mer eller mindre öppet på långsidorna. Konstruktionen 

får tänkas vara anpassad till den speciella verksamhet, som 

varit koncentrerad till platsen, nämligen bronsgjutning och 

huset får närmast sägas ha varit en verkstad.

Att vi inte har att göra med något ordinärt boningshus framgår 

tydligt. Boningshus är ofta mycket grundligt städade och innehåller 

i allmänhet varken ugnar eller de rika fyndförande kulturlager som 

påträffades och undersöktes vid Hallunda (jfr Borna-Ahlkvist 2002; 

Wahlgren 2002: 131-140; Ullén 2003). Ser vi till beskrivningen 

av huset och betraktar några fotografier över samma område (fig. 

9.11), så ligger det nära till hands att tolka huset i Hallunda som ett 

kulthus med stengrund likt de ovan beskrivna exemplen från Broby 

och Håga i Uppland samt Sandagergård på Sjælland (fig. 9.2). 

Återigen kan ett kulthus relateras till bronssmedens värv. 
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Figur 9.12. Verkstadsplatsens 

mellersta del efter utgrävning av 

ytskiktet L1. Foto från väst: Rober-

son-Pearce nu i ATA/Stockholm. 

Verkstadshus eller kulthus med 

stengrund?

Strax söder om kulthuset, låg ännu en vallkonstruktion, A 108, 

som bär stor likhet med en gavel på ett stengrundshus (fig. 9.12). 

Hörnväggarna till det förra ”verkstadshuset”, A 105 och 107, har 

varit konstruerade på ett liknande sätt. Jaanusson och Wahlne 

(1975b: 12-13, 190-193) beskriver dessa anläggningar ömsom 

som ”mur” och ”stenmur” men omtalar dem även som ”stensträng 

med terrasskant”. Att de är skapta av människa framgick tydligt 

vid utgrävningen och av de fotografier som finns tryckta i rappor-

ten och arkiverade vid ATA i Stockholm. Hörnpartierna och delar 

av väggen påminner starkt om de kulthus med stengrund som har 

sammanställts och beforskats av Victor. Det gäller även andra kon-

struktionsdetaljer, det saknas centralt placerade takbärande stolphål 

och fynden från huset är tillsynes aparta (se Victor 2002: 77-121). 

Inne i det förra huset påträffades inte mindre än sex ugnar (fig. 

9.13). Ytterligare sex låg strax utanför, varav några bör ha legat i 

kulthus nummer två (fig. 9.10, 9.11, 9.12). De hade olika upp-
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byggnad, men att det rör sig om ugnar för att skapa bronsföremål är 

ställt utom allt tvivel. Det framgår bland annat av de talrika fynden 

av tenar, smältor, gjuttappar, sylar, deglar och gjutformar, malste-

nar, löpare, glättstenar, brynen, stenklubbor och mejslar (fig. 9.14). 

De senare fynden av sten kan alla sättas i samband med bronsfram-

ställning (Neergaard 1908; Janzon 1984, 1988; Randsborg 1986; 

Tylecote 1987; Rønne 1989b; Craddock 1995, m fl). Analyser 

av gjutformar från Hallunda visar att man bland annat har skapat 

svärd, spjutspetsar, holkyxor, ringar och tenar i anslutning till de 

anläggningar som jag tolkar som kulthus med stengrund (Jaanusson 

& Wahlne 1975b: 99). 

Omfattningen av denna produktion, både kvalitativt och kvan-

titativt, gör att Hallunda bäst beskrivs som en central produktions-

plats för ett större omland (Wahlne 1989a, 1989b), likt Voldtof-

teområdet på Fyn och Apalle i Uppland (Berglund 1982; Thrane 

1983, 1984; Ullén 2003). Tolkningen styrks av det faktum att 

Hallunda är en av de östligaste platserna i Skandinavien där det har 

påträffats gjutformar i täljsten (fig. 5.3, 9.14). Täljstensgjutformen 

påträffades på boplatsen (Raä 69) nedanför berget med kulthus och 

gravfält (Raä 13). Den är 65 millimeter lång och utgör sannolikt ett 

förarbete (Jaanusson et al 1978: 27-30). 

Talrika fynd av flintföremål och keramik antyder att dessa 

hantverk, liksom vid verkstadsplatsen vid Voldtofte, Bokenäs gamla 

kyrka, Apalle och Broby, m fl, föregick parallellt med bronsproduk-

tionen (Jaanusson & Wahlne 1975b: 92-100, se även Jaanusson 

Figur 9.13. Två av ugnarna från 

Hallunda under utgrävning. Foto: 

Sven-Gunnar Broström. 
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Figur 9.14. Fynd som påträffades i 

Hallunda invid kulthusen (efter Ja-

anusson & Wahlne 1975b). Teck-

ningar av Bengt Händel. Skala 1:2. 

I sedvanlig läsordning. Yxfragment 

av sandsten, rätvinklig skafthålsyxa 

av mörk bergart, yxfragment av 

sandsten; eldslagningssten av flinta; 

glättsten av bergart; flintskrapa, 

mejsel alt. slipsten i sandsten; bryne 

alt. slipsten i sandsten; klubbor av 

sandsten. 
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Figur 9.14 (forts.). Fynd som på-

träffades i Hallunda invid kult-

husen (efter Jaanusson & Wahlne 

1975b). Teckningar av Bengt Hän-

del. Skala 1:2. I sedvanlig läsord-

ning. Pilspets i flinta, gjuttappar i 

brons, dubbelknapp i brons, pilspets 

i flinta; exempel på keramik.
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et al 1978; Jaanusson 1981). Enligt de 14C-analyser som föreligger 

från ugnarna i och invid stengrundshuset i Hallunda har det främst 

varit i bruk under yngre bronsålder. Två av ugnarna, A 40 och 46, 

har daterats till 2579±100 respektive 2735±115 BP (Jaanusson & 

Wahlne 1975b: 100-101), vilket motsvarar en datering till tiden 

mellan 840-520 fvt för den en ugnen, respektive 1050-790 fvt för 

den andra. Dessa dateringar utgör också tidsramen för när kulthu-

sen i Hallunda var i bruk (se Jaanusson 1981, 1983). 

Ytterligare en omständighet som talar för att husen i Hallunda 

bör tolkas som kulthus med stengrund, är fynden från ugnarna och 

relationen till det närliggande gravfältet som i mångt och mycket 

minner om Broby och Håga, samt i viss mån om Sandagergård. I 

flera av ugnarna påträffades brända ben, men det är inte klart om 

dessa härrör från djur eller människa eftersom de aldrig har analy-

serats (Ekman 1988; Lahtiperä 1988). Då brända ben mig veterligt 

inte kan tillskrivas någon så kallad teknologisk funktion vid ska-

pandet av bronsföremål (jfr Gansum 2004a, 2004b), ligger det nära 

tillhands att betrakta ugnarna och deras fynd som länkade till kre-

mering av människor och de ceremonier och ritualer som företogs 

vid död, transformation och återfödelse. 

Möjligen har ugnarna använts för att efterbränna kremerade in-

divider. Möjligen har människor, eller delar av dem, använts för att 

Figur 9.14 (forts.). Deglar, gjut-

formar och en del av en gjutform 

i täljsten för framställan av en nål 

från Hallunda. Foto: Sven-Gunnar 

Broström. Skalan visar centimeter.
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höja temperaturen i ugnarna vid bronssmältning (se Holck 1987: 

37-45 och ovan). Möjligen rör det sig om djur- eller människoof-

fer för att försäkra sig om en lyckosam transformation av materiella 

ting och för att blidka olika immateriella makter (se Eliade 1962: 

65-70). Oavsett vilket tyder närvaron av brända ben i ugnarna på 

att bronssmeden spelade en central roll i de ceremonier och ritualer 

som försiggick på ”boplatsen” Raä 13 i Botkyrka. 

Det är mycket som talar för att de gräddade benen från ugnarna 

i kulthusen bör ses i relation till de brända ben som påträffades i 

gravanläggningarna norr om verkstadsplatsen (Lahtiperä 1988). I en 

tredjedel av de anläggningar som har tolkats som gravar påträffades 

Figur 9.15. Plan över gravfältet på 

Hallunda (omarbetad efter Jaan-

nusson & Wahlne 1975a; Wahlne 

1989). Gravarna vid verkstads-

platsen är markerade, de mörkare 

uppvisade spår från ”verkstaden” 

som här är svartmarkerad. Skalan 

är 10 meter. 
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spår som ger associationer till smedens värv i form av klubbor med 

skaftränna, deglar, gjutformar, bronssmältor, sintrade lerklumpar, 

bronstenar, löpare, brynen, harts, klubbor av sandsten med skaft-

ränna, pilspetsar i flinta, glättstenar, knackstenar, samt brända ben 

från nöt, gris, get/får och ett antal människor (fig. 9.15). Inte några 

av dessa föremål har påträffats som regelrätta gravgåvor. 

Av särskilt intresse för denna framställan utgör anläggning 3, en 

rund stensättning om 7,5 meter i diameter och 0,3 meter hög (fig. 

9.16). Den hade en mycket välbyggd kantkedja, mittblock och ett 

ytliggande lager av skärvsten. Invid anläggningens mittblock påträf-

fades en urnegrav (F18), vilken hade markerats och täckts av en flat 

häll av röd sandsten. Under den röda sandstenen hittades brända 

ben, några krukskärvor och en 18 centimeter lång svanhalsnål med 

rosettformat huvud. Den senare har sina närmaste paralleller i nu-

varande Polen och Tjeckien där den vanligen dateras till Hallstatt 

D (Jaanusson & Wahlne 1975a: 12), det vill säga mellan 620 och 

Figur 9.16. Anläggning 3 på 

gravfältet i Hallunda. Foto: ATA/

Stockholm.
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Figur 9.17. Hällen från anläggning 

3. Dokumentation av Sven-Gun-

nar Broström & Joakim Goldhahn. 

Skala 1:10. 

450/440 fvt (Jensen 1997: 17). ”I mörk mylla bland stenar i undre 

packningen” påträffades två hartskakor och några djurtänder av får/

get. ”I mörk mjäla under den andra stenpackningen” påträffades 

en rätvinklig bergartsyxa med cylindrisk nacktapp (Baudou 1960, 

typ XV A1b) och en flintskrapa (Jaanusson & Wahlne 1975a: 24, 

22-27). Mycket talar för att dessa fynd kan sättas i samband med de 

ritualer som omgav begravningsceremonin. 

Anläggningen var utformad med stor omsorg. Stenarna var till 

exempel nedlagda med sin flata sida ned. Kantkedjan var omsorgs-

fullt konstruerad och stenarna var ”mestadels lagda med sin raka 

sida utåt”. Strax innanför kantkedjan i öst påträffades en portabel 

skålgropsprydd häll som var 0,8 gånger 0,3 meter stor och 0,2 meter 

tjock med 19 relativt grunt huggna gropar (fig. 9.16, 9.17). Varken 

stenhällen eller skålgroparna var synliga innan undersökningen då 

de ”täcktes av den övre packningen” (Jaanusson & Wahlne 1975a: 

22). Vid ett eget besök hos skålgropsstenen vid Statens Historiska 

Museums magasin i Tumba kunde jag konstatera att några av gro-

parna är mycket grunda och nyhuggna, vilket talar för att några av 

dem höggs in under själva begravningsceremonin. 

 Jaanusson och Wahlne (1975a: 22-25) tolkar fynden av harts-

kakorna och yxan, som båda kan kopplas samman med bronshant-

verk, som tecken på att graven var uppförd på ett tidigare ”boplats-

lager”. Då omkring en tredjedel av de övriga anläggningarna på 

gravfältet uppvisar fynd som på olika grunder kan kopplas samman 

med bronshantverk (fig. 9.15), kan detta vara en förhastad slutsats. 

En viktig iakttagelse som jag har gjort vid min genomgång av 

materialet från Hallunda, är att det råder stor samstämmighet mel-

lan fynden i ugnarna från kulthusen och de föremål som påträffades 

deponerade i de anläggningar som har tolkats som gravar. En rimlig 

tolkning av detta mönster är att de fynd som kan associeras med 

bronshantverk i gravarna har följt med resterna av de kremerade 

och/eller efterkremerade benen efter att de har passerat någon av 

ugnarna vid de närliggande kulthusen med stengrund. Det finns 

även en rad härdar på gravfältet som kan ha använts för att efter-

bränna människor och för att förrätta offer av djur och kanske även 

människor. 
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Ser vi åter till figur 9.15 framgår det tydligt att de lämningar 

och anläggningar som kan kopplas samman med bronshantverk lig-

ger centralt placerade på gravfältet. Båda kulthusen med stengrund 

är helt omgivna av anläggningar där brända ben av människa och 

rester efter bronssmedens produktion har påträffats. Detta är ett 

mönster som flera kulthus med stengrund uppvisar, inte minst de 

från Mälardalen. Verkstadsplatsen i Hallunda verkar därmed ha 

lika mycket att göra med döda människor och deras transforma-

tion, som med bronsproduktion. Denna tolkning stöds av närvaron 

av brända ben i ugnarna i kulthuset, även om dessa oturligt nog 

inte är analyserade (se Ekman 1988; Lahtiperä 1988). Oavsett om 

de visar sig stamma från djur eller härröra från människor, under-

stryker de smedens centrala roll som rituell specialist och som en 

transformatör under den aktuella tiden. 

Åter till Sandagergård

Sambandet mellan metallhantverk, keramikfynd, pilspetsar i flinta, 

kremerade ben (både djur- och människoben) och hällbilder vid 

platser som Broby, Håga och Hallunda verkar vara mer än en tillfäl-

lighet. Samma mönster står att återfinna i det fascinerande kulthu-

set med stengrund från Sandagergård på nordvästra Sjælland (Kaul 

1986, 1987a, 1987b, 1993b, 1998, 2004a, 2006b). De mönster 

som har utkristalliserats ovan ger anledning att ifrågasätta tidigare 

försök att återskapa en specialiserad spegelbild av vår samtid i tolk-

ningen av fynden från Sandagergård (se kap. 2). Fynden är av allt 

att döma integrerade och de avspeglar – paradoxalt nog – en mycket 

specialiserad verksamhet, vilken sannolikt har gestaltats, regisserats 

och iscensatts av en av bronsålderns mest institutionaliserade ritu-

ella specialister – smeden. 

Det är rimligt att en tolkning av Sandagergård tar sin utgångs-

punkt i relationen mellan de fynd som beskrevs mer ingående i ka-

pitel 2. Denna omtolkning baserar sig också på relationen mellan de 

generella och specifika mönster som de skandinaviska handstenarna 

och kulthus med stengrund uppvisar.
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Låt oss börja med de mest oansenliga fynden från denna plats: 

den fragmentariska malstenen, pilspetsen i flinta, keramik, gjutfor-

mar och de små släta stenar som återfanns i eller invid kulthuset. 

Som vi sett i det föregående så är dessa fynd vanliga på platser där 

smeden gestaltat och iscensatt bilder av samhällets mytologi och 

kosmologi.

Den fragmentariska malstenen som återfanns söder om kult-

huset kan tidigare ha använts för att krossa och mala kvarts, ett 

mineral som ingick i såväl det teknologiska know-how som smeden 

bemästrade för att magra deglar och gjutformar, i form av audiovi-

suella performativa ceremonier och ritualer vid hällbilder, död och 

begravning och en rad andra rituella sammanhang, samt som ma-

gisk rekvisita för bronsålderns rituella specialister. 

I flera fall har malstenar återfunnits deponerade i gravar där 

hällbilder påträffats (Glob 1969; 49, No 660; Hemmendorff & 

Särlvik 1972; Strömberg 1982: 79-81; Olsen 1990). Det är även 

fallet med handstenen från Jyderup Skov på norra Sjælland som 

återfanns i en mindre hällkista vars ena sidsten utgjordes av en mal-

sten. Flera av kantkedjans stenar på denna grav var därtill dekore-

rade med skålgropar (Thrane 1975a: 176-180). 

Flera malstenar har även försetts med andra typer av hällbilder 

då de deponerats i gravar (Aner & Kersten No 5361a). Det gäller 

exempelvis en malsten från grav 3 vid Kårarp i Halland vars malyta 

var försedd med en skålgrop (Lundborg 1972: 64) och en grav från 

Moesgård vid Århus på Jylland där en sönderslagen malsten försetts 

med ett nyhugget hjulkors (Matthes 1996: 173, även Jeppesen 

1992). Återigen ser vi hur hällbilderna var ”lavet i forbindelse med 

gravlægningen” (Glob 1969: 159). 

Tydligast kommer denna relation till uttryck genom handste-

narna från Klokkerbanken från Kyndby på Sjælland, som ”oprinde-

lig været benyttet som slibesten” (Glob 1969: 208), och handsten 

No 2 som återfanns söder om kulthuset i Sandagergård, som tidiga-

re använts som en underliggare till en malsten. Detta visar entydigt 

att malandet och skapandet av hällbilder var två integrerade delar 

av samma rituella praktik. Anledningarna till detta kan vara flera, 

inte minst smedens behov av malen kvarts, men också för att krossa 
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de brända ben som uppstår vid en kremeringsceremoni (se Kaliff 

1992, 1994, 1997; Sigvallius 1994; Stålbom 1994). 

I andra fall har malstenar försetts med skålgropar för att sedan 

offras i mossar och våtmarker (Glob 1969: No 769; Karsten 1994: 

No 404) eller andra lämningar som kan sättas i samband med sme-

dens transformativa egenskaper (se Glob 1969: No 91, 561, 577, 

864, Thrane 2004: 27).

Pilspetsar i flinta med urnupen bas är ett av de vanligaste fyn-

den vid platser som kan kopplas samman med bronsålderns smeder. 

På snart sagt var plats där ”metallurgisk verksamhet” har påträffats 

återfinns dylika pilspetsar: vid Hunn i Østfold (Skre 1998), Stum 

och Hjälm i Halland (fig. 7.9), Broby och Håga i Uppland (Victor 

2002), Hallunda i Södermanland (fig. 9.14), et cetera. Vid Hjälm 

och Bokenäs gamla kyrka har det till och med påträffats förarbeten 

till dylika pilspetsar (fig. 5.23), vilket visar att de tillverkades på 

samma platser som smeden transformerade koppar och tenn till 

brons, lera till keramik och gjutformar, och så vidare. Detta under-

stryks av fynden av keramik, gjutformar och de små släta stenarna 

från Sandagergård, vilka alla kan relateras till det vi idag kallar kera-

miskt hantverk. Pilspetsar i flinta med urnupen bas har även påträf-

fats deponerade invid hällar med inhuggna bilder (Mandt 1972: 96; 

Bengtsson 2004a: 118), vilket återigen visar på ett nära samband 

mellan dessa rituella sfärer under bronsåldern. 

Det är inte möjligt att på arkeologisk väg separera skilda pro-

duktions- och hantverksplatser från varandra under bronsåldern. 

Dessa är integrerade med varandra och sammanfaller med väl av-

skilda platser i landskapet. Smeden var en transformatör som var 

lika hemma att arbeta i sten, vax, lera, koppar och tenn som med 

de avlidna människor som skulle förlösas med hjälp av eldens kraft 

och väsen. Dessa verksamheter går alla att knyta till kulthus med 

stengrund, en form av anfädershus som symboliserade den esote-

riska kunskap som smeden besatt. Kulthuset i Sandagergård är här 

av vikt, eftersom det troligtvis var försedd med en arkaisk tvåskep-

pig konstruktion vilken materialiserade smedens förbund med an-

fäderna. Smeden var en länk mellan de materiella och immateriella 

världar som befolkades av levande och döda under bronsåldern. 
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Kulthusen utgjorde här ett liminalt, hetrogent och mångtyd-

ligt fenomen som kunde iklädas specifika roller vid skilda tillfällen: 

som ett hägnat rum (Victor 2006) eller en byggnad (Kaul 2006b) 

där övergångsritualer och initieringar till den esoteriska kunskap 

som förknippades med smedens skapande händer kunde gestaltas 

och iscensättas. Som ett monument för att manifestera anfädernas 

närvaro eller för att aktivt skapa nya anfäder på gravfält (fig. 9.18), 

eller som vid Hallunda, en avskild byggnad där smedens transfor-

mativa verksamhet kunde skyddas mot oönskad insyn. Ofta flyter 

dessa roller ihop med varandra vilket delvis beror på att betydelsen 

av specifika fenomen kunde variera över tid och i rum redan un-

der bronsåldern. Vi skall heller inte förväxla intentionerna med att 

skapa dessa kulthus med deras senare användning. Vid flera av dessa 

transformationsplatser verkar även hällbilder fyllt en viktig och vital 

funktion, inte minst handstenarna från Sandagergård. 

De handstenar som har påträffats i Skandinavien uppvisar en 

närmast uniform ikonografi, en inhuggen uppsträckt hand med 

utspärrade fingrar (Glob 1969; Kaul 1987a). Ovanför handen åter-

finns fyra parallella streck (fig. 2.2). Handstenarna från Bohuslän 

och Østfold skiljer sig något från dem som återfunnits i Danmark 

Figur 9.18. Vissa kulthus, som detta 

från Stora Kalvö ifrån Lofta socken 

i nordöstra Småland eller de från 

Gualöv i nordöstra Skåne (Svan-

berg 2006) är tydligt skapta för att 

tjäna som gravmonument. Foto: 

Joakim Goldhahn. 
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eftersom även armbågen ofta är avbildad. Det senare gäller även 

fyndet från Jenriksbakke i Fredrikborgs Amt på Sjælland (Glob 

1969: 87). Det förekommer också andra motiv tillsammans med 

handtecknen från Bohuslän och Østfold. På handstenen från Vestre 

Løkke i Østfold har en fotsula huggits in och stenarna från Rudebo 

i Askum socken och Torp i Tossene socken i Bohuslän har var sitt 

skepp inhugget (fig. 9.19, 10.3, se vidare Marstrander 1963; Jo-

hansen 1971; Nancke-Krogh 1989b; Bertilsson 1994; Bengtsson 

1998). På hällen från Almsted i Sønderborg, den enda handstenen 

från Als, har de fyra strecken ersatts av en inhuggen cirkel (Glob 

1969: 89). Möjligen kan den senare ge associationer till ett solkors 

som saknar de fyra ekrar som vanligen huggits in över handtecknen 

(Kaul 2006b).

Denna variation till trots så uppvisar handstenarna från södra 

Skandinavien en väl strukturerad och närmast uniform ikonografi 

(inte minst den lejonpart som är funnen på norra Sjælland). Därtill 

återfinns de i bestämda områden, i likartade kontexter och flertalet 

av dem kan dateras till samma tid, period IV (tab. 2.1). Denna 

enhetliga ikonografi visar att handstenarna är framställda för ett be-

stämt syfte och inom ramarna för en social och rituell institution.

Figur 9.19. Handstenen från Torp 

vid Tossene utmark är återfunnen i 

en stenmur. Notera armens armbå-

ge och skeppet till vänster på hällen. 

Foto: Joakim Goldhahn. 
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Att alla tre gravarna från Sandagergård innehöll brända ben 

från vuxna individer i samma ålderskategori kan här vara av bety-

delse. Indicerar det att handstenarna var avsedda för en bestämd 

åldersgrupp, ett bestämt kön eller genderkategori, eller för personer 

med särskilda egenskaper? Innan vi kan bekräfta eller avfärda ett lik-

nande antagande, måste fler samtida gravar från området analyseras 

osteologiskt och jämföras, inte minst de gravar där handstenar har 

påträffats.

Trots denna närmast uniforma praktik så skiljer sig fynden 

från Sandagergård från de övriga handstenar som påträffats i Syd-

skandinavien. De tidigare fynden av handstenar har alltid påträffats 

var för sig. Ofta har de använts som täcksten till en gravurna eller 

ingått i en mindre hällkista som har grävts ned i en äldre gravhög 

(se Brøndsted 1941; Norling-Christensen 1941; Glob 1969: 85-

90; Johansen 1971; Thrane 1975a; Kaul 1987a, 1993a). Visserligen 

finns det två exempel där tre handtecken har huggits in på samma 

häll, vid Lilla Havelse och Galgebakken på Sjælland (Brøndsted 

1941; Glob 1969), men bortsett från det har inga handstenshäl-

lar påträffats tillsammans. I Sandagergård påträffades minst fyra 

handstenar. Det saknas också ett direkt fysiskt samband mellan 

handsten och grav, vilket jag menar är av betydelse för tolkningen 

av dessa handstenar. Det påträffades visserligen tre urnegravar vid 

utgrävningen i Sandagergård, men de fanns inne i själva kulthuset. 

Även det är en unik fyndkontext, eftersom urnegravar vanligen inte 

påträffas i någon form av byggnader (Kaul 1987a: 37). Det gäller 

även för de kulthus som har grävts ut i Sverige (Victor 2002, jfr 

dock Svanberg 2005a). Gravurnorna från Sandagergård var dess-

utom försedda med täckhällar. Urnorna hade grävts ned så att deras 

mynningar låg i nivå med det avgränsade rummets forna golv. När 

täckhällarna lyftes av var det ännu luft ned till de brända benen i de 

intakta urnorna (Kaul muntligen 2004-02-25). 

Hällarna som täckte gravurnorna hade samma storlek och 

form som de handprydda stenarna utanför huset och en av dem 

var till och med fint tillhuggen (Kaul 1987a: 36-37), men ingen av 

dem uppvisade några inhuggna eller ristade motiv. Med tanke på att 

avståndet mellan de nedgrävda urnorna med människoben och de 
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fyra eller fem handstenarna endast är ett tiotal meter, verkar detta 

vara av vikt. Denna tydliga separation mellan urnegrav och hand-

sten är unik, men samtidigt måste vi utgå ifrån att detta har gjorts 

helt avsiktligt (fig. 2.4). Detta ger intryck av att urnorna fortfarande 

var kända och i bruk av dem som vistades i kulthuset vid Sandager-

gård och att urnorna ännu inte nått sin slutgiltiga destination. 

De flesta komponenter som karaktäriserar de övriga handste-

narnas fyndsammanhang är närvarande i Sandagergård, kremerade 

människoben, gravurnor och hällbilder, men av någon anledning 

är de inte sammanförda till den enhet som vi känner igen från de 

andra handstenarnas fyndsammanhang (tab. 2.1). Både handstenar 

och urnegravar i Sandagergård är därmed atypiska. 

Ett sätt att tolka detta mönster på är att utgrävningen vid 

Sandagergård har fångat handstenarna i ett tidigare skede i deras 

levnadsbana. På sätt och vis är både urnegravarna och hällarna med 

handmotiven fångade ”betwixt and between”. Genom den beskriv-

na separeringen får vi en glimt av handstenarnas tidigare ”levnadsö-

den” och användning. Som vi sett ovan hade exempelvis en sten 

tidigare använts som en malsten. Samtidigt anar vi handstenarnas 

egentliga och slutgiltiga destination (jfr Turner 1995: 94-130): att 

förenas med de i golvet nedsänkta urnorna med brända människo-

ben och tillsammans föras ut för en bisättning i en gravhög, på ett 

urnegravfält, eller någon annan form av gravanläggning.

Handstenarna i Sandagergård är därmed placerade i limbo, 

vilket, naturligtvis, måste ses i relation till kulthusen med sten-

grund, deras funktion och betydelse i samband med olika former 

av transformationsceremonier. Det var i begravningsceremonins 

exkluderings- och liminala fas, som kulthusen med stengrund ver-

kar ha fyllt sin huvudsakliga funktion. Då spåren av bronshantverk 

är påtagliga i Sandagergård, är det också rimligt att koppla sam-

man dessa företeelser med varandra (Kaul 1987b: 55). Kremering, 

bronsgjutning och hällbilder utgör en helhet.*

Med tanke på spridningen av gravar med handtecken i Sanda-

gergårds närområde (fig. 9.20), ligger det nära till hands att tolka 

detta kulthus med stengrund som en central transformationsplats 

för ett större geografiskt upptagningsområde. Att kulthuset i Sanda-

* Därmed inte sagt att varken kre-

mering, bronsgjutning och hällbilder 

kunde utföras i andra sammanhang 

och i relation till andra samtida fe-

nomen under bronsåldern.
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gergård utgjorde en nod för traktens rituella specialister att samlas 

vid för att utföra ceremonier och ritualer i samband med övergångs-

ritualer till vuxenvärlden, vid initiation till den esoteriska kunskap 

som förknippades med smeders värv, samt vid död och begravning. 

Då handtecken i gravar trots allt är ett relativt ovanligt fenomen i 

detta område, är det rimligt att tänka sig att de senare ceremonierna 

endast utspelades vid särskilda tillfällen, i vissa bestämda syften och 

vid frånfällen av särskilda personer då smedens, det vill säga den 

rituella specialistens, insikter i samhällets eskatologi och kosmologi 

erfordrades och eftersöktes. 

Figur 9.20. Utbredningen av åter-

funna handstenar på Sjælland (om-

arbetad efter Kaul 1987a, 1993a). 

Sandagergård är markerad med en 

stjärna. De flesta handstenarna på 

Sjælland är påträffade inom en 40 

kilometers radie från Sandagergård. 
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Avslutande ord

I ljuset av de analyser och arkeologiska exempel som anförts i detta 

arbete, kan vi konstatera att det är analytiskt ointressant och på 

många sätt och vis otillräckligt att fortsätta att separera bronsål-

derns smeder från varandra. Brons- och hällsmed utgör två sidor 

av samma persona och de förenas genom att deras hantverk gestal-

tades och iscensattes av en esoterisk social och rituell institution. 

Det var smeden, utifrån begreppets vidaste definition, den rituella 

specialisten per se, som hade insikt i tillvarons mest fördolda världar, 

som förstod och bemästrade kosmos skapande krafter, som visste 

hur elden förtär, skapar och förlöser. Det var smeden som visste att 

beskydda och hela de olycksaliga som hade drabbats av sjukdomar 

och förbannelser. Det var smeden som hade insikt i livets förun-

derliga gåta. Det var smeden som var den store transformatören 

– bronsålderns kosmolog. Det var också smeden som visste att lösa 

människorna från det jordiska och som med hjälp av en handsten 

kunde fästa osaliga själar i hög. Det var smeden som ägde insikt och 

makt att lösa människorna från – dödens hand.
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Filosofin börjar med förundran 

och slutar med förundran – 

djup förundran.

    Arne Næss

Denna skrift närmar sig vägs ände. Det är dags att summera de 

tolkningar som presenterats kring relationen mellan brons- och 

hällsmed under sydskandinavisk bronsålder. 

Såsom i andra vetenskapliga skrifter och essäer är mina tankar 

om ”Dödens hand” skrivna utifrån ett antal grundläggande ambi-

tioner. En ambition har varit att väcka frågan om hur vår samtids 

specialisering av det arkeologiska fältet återverkar på de tolkningar 

som görs av den förlupna forntid som vi arkeologer är satta att 

beforska. Här har jag försökt påpeka och demonstrera ett intres-

sant paradoxalt fenomen i att vår samtids allt mer specialiserade 

arkeologiska fält har genererat allt fler forntida ”specialiserade hant-

verk”, samtidigt som vi alltjämt saknar studier som beforskar de 

”specialister” som utförde dessa hantverk. Det verkar som om det 

har varit viktigare att påvisa enskilda specialiserade verksamheter 

och att dessa ingick i rituella sammanhang, än att försöka diskutera 

meningen och innebörden med en dylik specialiserad praktik. Spe-

cialisterna själva lyser med sin frånvaro.

De flesta arkeologer är troligtvis medvetna och överens om att 

dagens arkeologi är beroende av specialister. Alla kan inte allt. Att 

10.  DÖDENS HAND –
   EN SAMMANFATTANDE UTBLICK
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uttala sig om hällbilders mening och innebörd är tämligen okom-

plicerat, men det är inte alla tolkningar som vinner gehör hos lekt 

och lärd. Å andra sidan, att analysera och bedöma djur- och män-

niskoben, att studera forntida dieter utifrån bevarade molekyler, att 

identifiera och tolka pollen och makrofossiler, att veta hur ortnamn 

och runor bäst bör tydas, att fundera på metallföremåls samman-

sättning och härkomst genom spårämnesanalyser, att bedöma 

kvartsavslags frakturmönster och funktioner, att studera skillnaden 

mellan biologiska kön och gender, att studera nedbrytningen och 

betydelsen av urbana kulturlager, att uttala sig om sociala och ideo-

logiska processer i forntiden, att ha insikt i kolisotopernas förun-

derliga halveringsprocesser, att tolka det nära förflutna – vår samtid 

– utifrån dess materiella kultur, et cetera, är svårt och allt som oftast 

en uppgift för någon form av specialist. Få om ens någon arkeolog 

behärskar idag samtliga fält inom arkeologin. Alla kan inte allt. 

Som det har framgått ovan är det min bestämda uppfattning att 

identifieringen av forna specialiserade hantverk och specialister ofta 

sker mer eller mindre outtalat och okritiskt inom dagens arkeologis-

ka diskurs, där vår samtids specialiserade aktörer tämligen ogenerat 

återspeglar sig själva. Nutiden speglar sig i forntiden.

Förstå mig rätt. Arkeologin är, liksom all annan vetenskaplig 

praktik, beroende av alla tänkbara former av specialiserade forsk-

ningsfält och specialiserade aktörer. Specialiserad kunskap är en 

förutsättning för en aktiv, progressiv och intresseväckande kun-

skapsproduktion. Med det sagt skall vi inte förväxla behovet av 

specialiserade kunskaper och fördjupade analyser med tolkningen 

av den förflutenhet som intresserar oss arkeologer. Att beforska 

olika former av specialiseringar i forntiden är också det en vansklig 

uppgift. Dels för att de presenterade tolkningarna måste grunda sig 

på någon form av analys av den materiella kultur som vi arkeologer 

är satta att beforska, men också för att forntidens (begrepps-) värld 

var annorlunda beskaffad än vår. 

Mest påtagligt blir den påtalade avsaknaden av explicita studi-

erna av forntida specialister i det ringa intresse som arkeologer har 

visat bronsålderns smeder. De flesta studier av bronsåldern handlar 

visserligen – på ett eller annat sätt – om smedens värv men detta 
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sker allt som oftast implicit. En studie av bronsåldern utan en dis-

kussion om betydelsen av hällbilder eller bronsföremål och deras 

ikonografi är tämligen intetsägande, vilket gör avsaknaden av stu-

dier som beforskar vem det var som framställde alla dessa bilder och 

föremål, än mer besynnerlig. En anledning till detta kan vara att de 

flesta arkeologer som behandlar denna tid och dessa frågor har varit 

mindre intresserade av vad människor har gjort än vad de har trott. 

En grundtes i detta arbete har varit att dessa semantiska fält inte bör 

separeras från varandra i en arkeologisk analys. 

Avsaknaden av studier av bronsålderns smeder generellt och 

dess rituella specialister speciellt, har förundrat mig och utgjort en 

av drivkrafterna bakom detta arbete. Här har vi en hel period av 

förhistorien som har uppkallats efter bronssmedens värv, men någ-

ra mer genomarbetade studier om smeden själv står inte att finna. 

Skillnaden mot det intresse som arkeologin har visat järnålderns 

smeder under senare år, är förunderligt stor och tänkvärd. När 

bronsålderns smeder väl diskuteras är det oftast utifrån en närmast 

medeltida merkantil föreställning där löst definierade hövdingar 

finansierade och kontrollerade ”hantverkare” vid sina ”hov”:

The introduction of metal into the prestige-goods exchange 

of northern Europe allowed some control through attached 

specialists, especially those involved in sword manufacture 

(Earle 1997: 102). 

Denna marknadsliberala syn på bronssmeden bottnar i en idealis-

tisk och funktionalistisk bild av förhistorien, där historien om med-

eltidens urbana skråväsende genomsyrar den framlagda tolkningen. 

Smeden betraktas då explicit som en passiv hantverkare, en profan 

aktör som inte hade någon egentlig kontroll över sitt värv. 

Denna bild utgör på många vis en antipod till de mångtaliga 

och entydiga antropologiska och historiska källor som står att finna 

kring koppar-, brons- och järnsmeder. Genom dessa källor lär vi att 

dessa ”hantverksspecialister” ofta gestaltade, regisserade och iscen-

satte sitt värv under mytologiska och kosmologiska förtecken. Sme-

den var en transformatör och rituell specialist, en medlare mellan 
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människan och de immateriella krafter som befolkade hennes värl-

dar. Smedens värv var laddade med symboliska och kosmologiska 

metaforer. Från den norröna litteraturen från tidig medeltid vet vi 

att detta också var fallet under yngre järnålder i Skandinavien. Ge-

nom fynd av hällbilder på täljstensbrott, bruten och krossad kvarts 

och deponerande deglar och smedverktyg vid hällbildsplatser, samt 

fynd av både antropomorfa och zoomorfa blåsbälgsmunstycken 

och täljstensgjutformar (fig. 4.12, 10.1), som alla antyder ett nära 

samband mellan ”brons- och hällsmed”, samt en rad hällbilder från 

öppna och slutna hällar samt bronsföremål med en ikonografi som 

har tydliga mytologiska och kosmologiska konnotationer, får vi 

hålla det för troligt att så även var fallet med bronsålderns smeder.

Trots det saknas det studier som ställer frågan hur denna kun-

skap var formulerad, vem eller vilka det var som verkade inom dessa 

sociala och rituella institutioner, samt hur de olika (?) smederna 

under bronsåldern var relaterade till varandra. Tystnaden blir ta-

lande i ännu en jämförelse med de mångtaliga studier av järnålderns 

Figur 10.1. Antropomorf gudabild 

från Pryssgården i Östergötland 

(efter Stålbom 1997a; Borna-Ahl-

kvist et al 1998) som nyligen har 

tolkats som ett blåsbälgsmunstycke 

av Henrik Thrane (2006). På re-

konstruktionen ovan är det den an-

tropomorfa figurinens baksida som 

är avbildad, eller är det möjligen 

manen och öronen på en häst som 

man försökt efterlikna (jfr fig. 4.12 

och den smyckade dragaren från 

Trundholms mosse, fig. 3.6)? Skala 

(till höger) 1:2.
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smeder. Föreliggande skrift bör inte ses som någon final lösning på 

frågan om bronsålderns enigmatiska smeder, utan bör snarare ses 

som ett aktivt sökande efter några fält och sfärer där dessa frågor 

kan belysas, diskuteras, omformuleras och fördjupas. Själv betraktar 

jag de frågor som detta arbete har lett fram till som betydligt vikti-

gare än några eventuella svar. 

I det här sammanhanget har jag förslagit att dessa sociala och 

rituella institutioner bäst bör förstås ur ett kunskapsteoretiskt per-

spektiv där kontrollen över den esoteriska kunskap som smeden 

besatt var av största vikt, eller som detta uttrycks i Havamal: ”låt en 

få veta, en annan ock, men vet det tre, vet det världen” (fig. 10.2). 

Här är det lätt att identifiera ytterligare en paradox. Avsakna-

den av studier som tar upp bronsålderns smeder är reell och den 

kan delvis förklaras av att dessa smeder är tämligen frånvarande i det 

arkeologiska källmaterialet från denna tid. Trots att vi har funnit 

tiotusentals bronsföremål och hällbilder är det hart när omöjligt att 

försöka identifiera några entydiga smeder i de tusentals gravar som 

har undersökts av arkeologer under de senaste århundradena. Den 

enda grav som har lyfts fram som en möjlig smedgrav, Galgehøj 

från Fyn i Danmark, är därtill atypisk och det är svårt att relatera de 

återfunna föremålen från denna anläggning till en specifik gravlagd 

individ. Smeden har sannolikt varit på plats i Galgehøj, men frågan 

är om det var ”bronssmeden” som begravdes där eller om det är 

spåren efter bronsålderns rituella specialist som vi ser? 

Då avsaknaden av smedgravar under bronsåldern verkar vara 

empiriskt grundad och reell, så verkar det paradoxalt nog som att 

detta förhållande har lett till en lika reell avsaknad av arkeologiska 

studier av dessa smeder. Det verkar på sätt och vis som om smedens 

esoteriska kunskap återspeglas i vår samtids avsaknad av studier 

som behandlar bronsålderns smeder. Ibland speglar sig forntiden 

i nutiden.

En annan ambition med det föreliggande arbetet har varit att 

utmana min egen och kanske andras förförståelse av relationen mel-

lan ett samhälles teknologi och ideologi. Här har jag argumenterat 

för att Hawkes funktionella jakobsstege och Binfords processuella 

uppdelning av forntida samhällen i teknomiska, sociotekniska och 

Figur 10.2. Antropomorft bläster-

munstycke av täljsten från Snaptun 

vid Horsens i Danmark, som med 

sin ihopsydda mun tydligt och klart 

uttrycker den esoteriska kunskap 

som låg förborgad i smedens värv 

under yngre järnålder (efter Gan-

sum 2004b).
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Figur. 10.3. Handtecken, som de 

från Sandagergård, är inget undan-

tag utan liknande motiv förekom-

mer och återkommer i ett flertal me-

dier: som ikonografi på gravurnor, 

som denna från Øster Hjerting vid 

Haderslev på Jylland (efter Capelle 

1974, ej i skala); som dold portabel 

ikonografi på baksidan av glasögon-

fibulor, som denna från Stenbro 

på Gotland (efter Montelius 1917, 

fibulan är återgiven i storlek 2:3), 

samt; 

ideotekniska fält, har ärvts – tämligen oreflekterat – av den postpro-

cessuella arkeologins apostlar. Detta avtecknar sig på flera vis inom 

det arkeologiska fältet, bland annat genom en hierarkisk rangord-

ning av föremålskategorier där teknologiska lämningar sällan 

tillskrivs en betydelse för samhälles ideologiska sfärer, men också 

genom att vår samtids definition av teknologi och distinktionen av 

olika material oreflekterat återskapas i tolkningen av forntiden. Sten 

behandlas som sten. Metall som metall. 

En sådan antikvarisk uppdelning av världen har sannolikt varit 

helt främmande för forntidens människor. Redan under senneo-

litisk tid ser vi hur sten- och metallteknologi var nära förbundna 

med varandra. Det är i stort sett samma formvärld som går igen i 

de olika medierna. Samma typ av yxor och dolkar framställdes både 

i sten och metall. Flintsmeden var därtill beroende av metallpunsar 

för att utföra de sista och mest teknologiskt krävande stegen för att 

framställa en flintdolk och det har till och med återfunnits spår av 

koppar på gjutsömmarna (sic!) på dolkar av Lomborgs typ IV. Me-

tallsmeden, å sin sida, var beroende av en rad stenteknologier för att 

utföra sitt värv. Flera av smedens verktyg var därtill tillverkade i sten 

och ibland avbildades till och med flintdolkar som ornament på 

färdiga bronsföremål. Det är därför mycket som talar för att dessa 

smeder var relaterade till varandra på såväl ett teknologiskt och so-

cialt som på ett ideologiskt vis redan under senneolitikum. 
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Figur 10.3. (forts.) som stationära 

och portabla hällbilder från öppna 

och slutna kontexter runt om i 

Skandinavien: som dessa proces-

sionsscener från den öppna hällen 

Raä 70:1 från Rished (notera män-

niskan mitt på hällen som verkar 

bära en fågelmask) samt handstenen 

Raä 250 från Rudesbo i Askum 

socken i Bohuslän. Handstenen 

är cirka 80 centimeter hög (efter 

Bengtsson 1998, 2002c). 

Dessa teknologiska och symboliska länkar förstärks betydligt 

under bronsåldern, inte minst som ”bronssmeden” var beroende 

av en rad teknologier och hantverk för att kunna utföra sitt värv. 

Faktum är att de mest avancerade sten- och lerhantverken under 

bronsåldern utfördes av smeden då denne framställde olika former 

av gjutformar. Då smeden verkar ha varit lika förtrogen med att 

tälja bilder och föremål i sten som att forma dem i vax och lera, bör 

vi kanske inte förundra oss över den stora morfologiska och stilis-

tiska likhet som ikonografin i olika medier uppvisar under denna 

tid. Bronsålderns ”teknologiska sfärer” smälter därmed samman i 

det faktum att de alla bemästrades av smeden – läs samhällets ri-

tuella specialist – och att alla dessa medier var med om att gestalta 

och iscensätta samhällenas mytologi och kosmologi (fig. 10.3). 

Detta fenomen, symbolernas gränsöverskridande, bör förstås som 

en metaforisk bild av de rituella specialisternas gränsöverskridande 

praktik. Smeden var bronsålderns stora transformatör. 

Ett faktum som styrker ett liknande scenario är att det är lätt 

att påvisa ett antal arkeologiska sammanhang där dessa integre-
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rade hantverk har försiggått sida vid sida. Om vi väljer att betrakta 

”bronssmeden” som ”keramiker”, eller ”keramikern” som ”brons-

smed” är i dessa fall ovidkommande eftersom de ingick i samma 

sociala och rituella institution. Detta skall inte tolkas alltför bok-

stavligt som om smeden var en allkonstnär som bemästrade allt och 

inget. Smedens verksamhet var, som jag har försökt att framställa 

det i detta arbete, dock till skillnad från de andra hantverk som 

berörts mer komplicerat såtillvida att det kräver närvaron och delta-

gandet av en rad andra medaktörer. 

En flintdolk skapas lättast utifrån devisen ”desto fler kockar de-

sto sämre soppa” (se Apel 2001). En bronssmeds arbete utgår ifrån 

devisen ”desto fler kockar desto bättre soppa”, för dennes arbete 

krävde insikter i en rad mediers transformativa egenskaper: kop-

par och tenn skulle förenas genom eldens väsen, föremål formade i 

vax och lera skulle transformeras till brons, den mjuka leran skulle 

magras med stora mängder kvarts och transformeras till deglar och 

gjutformar i en hårdare substans, och så vidare. Vid själva skapandet 

av ett bronsföremål krävdes det också deltagande från flera aktörer. 

Någon var tvungen att hålla ett öga på de ämnen som skulle smältas 

och transformeras, blåsbälgar skulle se till att hålla exakt rätt tempe-

ratur i ugn eller härd, gjutformar skulle utformas och förvärmas, nå-

gon skulle förse de former som skapades med en ikonografi med rätt 

social och kosmologisk innebörd, tabun skulle följas, och allt detta 

skulle regisseras och iscensättas, och så vidare. Bronssmedens värv 

sammansmälte alla dessa aktörer under ett gemensamt teknologiskt, 

socialt, rituellt, mytologiskt och kosmologiskt färgat kunskapsteo-

retiskt paraply, där aktörernas inbördes relationer definierades och 

relaterades till ”smeden” som institution. Personen definerar aldrig 

institutionen, institutionen definerar personen. 

Detta leder oss osökt vidare till en tredje ambition med denna 

skrift, vilken har varit att betrakta brons- och hällsmedens värv som 

ett sammansmält esoteriskt kunskapssystem. Det har argumente-

rats för att dessa rituella specialisters värv bör betraktas som två 

integrerade semantiska fält som var länkade till samma sociala och 

rituella institution. Detta avspeglar sig bland annat i det faktum att 

platserna där dessa smeder verkade ofta förlades bortom samtida 



322 : Dödens hand En sammanfattande utblick : 323

boplatsers närmaste sfär. När bronsproduktion väl har kunnat be-

läggas på bronsålderns boplatser så har det ofta skett i utkanten av 

bebyggelsen, inom avgränsade hägnade rum eller hus där smederna 

kunde verka ostörda och fria från oönskad insyn: ”If there are boun-

daries in the mind, there are boundaries on the ground as well”. 

Samma mönster framträder när vi betraktar hällbilders place-

ring och relation till samtida bebyggelse. Det har visserligen påträf-

fats en och annan skålgrop på boplatser från denna tid, men än så 

länge saknas det figurativa motiv. 

I detta sammanhang går det att teckna en viss rumslig och 

strukturell skillnad över tid. Var metallhantverket utfördes under 

senneolitikum vet vi mycket lite om i skrivande stund. Utifrån 

bronsföremålens stil och morfologi vet vi att merparten av alla me-

tallföremål troligen framställdes i Skandinavien (Vandkilde 1996: 

263) men ännu så länge lyser själva produktionsplatserna från den-

na tid med sin frånvaro. Den enda plats där ett visst metallhantverk 

har kunnat dokumenteras, som jag är medveten om bör tilläggas, 

är vid Skrivarhelleren i Årdal i Norge, en enslig plats beläget på 

fjället cirka 1000 meter över havet. Platsens geografiska avskildhet 

kan i detta fall symbolisera den esoteriska kunskap som omgav de 

ceremonier och ritualer som orkestrerade smedens skapande händer 

generellt och betydelsen av denna plats speciellt. 

Det finns bättre belägg för var bronshantverket utfördes under 

äldre bronsålder. Det är först under denna tid som bronsproduk-

tion har belagts på samtida boplatser och i relation till specifika 

bostadshus. Flera av de senare bostadshusen har varit kraftigt över-

dimensionerade, ett fenomen som jag anser bör tolkas i sociala 

termer. Det rör sig om hus med en längd över 40 meter, likt husen 

från Store Tyrrestrup och Højgård på Jylland samt Bruatorp strax 

söder om Kalmar på svenska östkusten. 

Under den yngre bronsåldern spred sig kunskapen om detta 

hantverk, både geografiskt och socialt, och det blir vanligare att fin-

na spår av smedens värv på mer alldagliga boplatser. Alltsom oftast 

är det så kallade vardagliga föremål som har skapats. Samtidigt som 

detta sker ser vi hur en rad centrala produktionsplatser tar form, 

likt Apalle och Broby i Uppland, Hallunda i Södermanland, Vistad 
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i Östergötland och Voldtofteområdet på Fyn i Danmark. Flera av 

dessa platser visar också spår av specialiserad sten- och keramikpro-

duktion och av deras fyndsammanhang framgår det att dessa hant-

verk utfördes parallellt och i nära samband med varandra.

Trots dessa arkeologiska belägg står det klart att en viktig del 

av smedens värv utfördes bortom hemmets härd. I några fall där 

bronshantverk har dokumenterats på boplatser, som vid Apalle i 

Uppland, Hallunda i Södermanland, Västra Bökestad och Vistad 

i Östergötland, samt vid Fremre Øygarden från Lærdal i västra 

Norge, har smedens värv skyddats från insyn genom palissader, hus 

och hägnader.

Från och med att brandgravskicket börjar vinna i popularitet 

finner vi ett flertal belägg för att smeden medvetet förlade sin verk-

samhet till samtida gravfält eller till andra platser som ingick i de 

ceremonier och ritualer som förknippades med död, transformation 

och återfödelse. Det gäller bland annat Ruskeneset i Hordaland, 

Hunn och Gunnarstorp i Østfold, Stum och Hjälm i Halland, 

Broby, Håga, Sommaränge skog, Apalle och Ryssgärdet i Uppland, 

Hallunda och Galtbacken i Södermanland, Ringeby, Västra Bö-

kestad och Tallboda i Östergötland, Kristineberg i Skåne, et cetera. 

En förnyad genomgång av såväl äldre som nyare undersökningar 

skulle sannolikt addera ett flertal liknande platser till denna lista. 

En sådan medveten placering är till exempel tydlig i Hallunda 

där bronsproduktion visserligen finns belagd på själva boplatsen, 

men där de flesta ugnarna och spåren av den mest specialiserade 

bronsproduktionen återfanns i eller invid ett eller två kulthus med 

stengrund som hade placerats på en platå ovanför den egentliga 

boplatsen. Med tiden kom den verksamhet som iscensattes här att 

omgärdas av ett drygt 30-tal anläggningar som har tolkats som gra-

var. Denna anknytning till död, transformation och återfödelse kan 

förklaras och förstås utifrån ett flertal perspektiv som alla är relate-

rade till varandra, från rent teknologiska perspektiv till symboliska 

och kosmologiska. 

Poängen jag velat göra i denna studie är att dessa semantiska 

fält inte var separerade från varandra under bronsåldern och att de 

bäst bör förstås som en integrerad rituell praktik. 
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Utifrån experiment och analyser utförda av Per Holck är det 

klargjort att många av benen från bronsålderns brandgravar har 

varit utsatta för temperaturer som vida överstiger det som går att 

frambringa i ett ordinärt gravbål i det fria. Den ende som kunde 

bemästra sådana höga temperaturer under bronsåldern var smeden, 

samhällets rituella specialist. Fynd av brända människo- och djur-

ben i ugnar från Tallboda i Östergötland och Hallunda i Söderman-

land gör det troligt att de hårdast brända benen från bronsålderns 

brandgravar har passerat och transformerats av smedens händer. 

Liksom smeden kunde gjuta nytt liv i gamla ”släckta” bronsföremål 

och hällbilder, kunde denna rituella specialists esoteriska kunskap 

användas för att gjuta nytt liv i de människoliv som hade släckts. 

Det är svårt att förstå liknande samband utan att sätta in dem 

i ett kunskapsteoretiskt sammanhang. De antropologiska och his-

toriska källor som står att finna om smeder är entydiga på denna 

punkt – smeden var en transformatör och kosmolog. Den myto-

logi och kosmologi som förvaltades, förkroppsligades och förbands 

med dessa rituella specialister delades säkerligen av samhällets öv-

riga medborgare, men den mest esoteriska kunskapen om hur och 

varför dessa ceremonier och ritualer borde genomföras var troligen 

insikter som endast delades av några få utvalda individer. Bronsål-

derns smeder var samhällets rituella specialister. Det är därför ingen 

tillfällighet att det är genom bronsföremål och utvalda hällars rika 

bildvärldar som vi har återfunnit de mest explicita uttrycken för 

bronsålderns mytologi och kosmologi. Smeden var en kosmolog. 

Den kunskap som formulerades i dessa medier är i stort sett 

analoga, vilket jag tolkar som ett explicit uttryck för att de har till-

verkats inom ramarna för en esoterisk social och rituell institution. 

Att tillägna sig smedens kunskaper var utifrån de historiska och 

antropologiska exempel som har diskuterats, en lång och utdragen 

process. Under sydskandinavisk bronsålder avspeglas detta bland 

annat i att smedens värv förlades bortom boplatsernas närmaste 

sfär, till platser som lämpade sig för olika former av initiations- 

och transformationsritualer. Många av dessa platser var sannolikt 

utvalda för att de även sammanföll med förekomsten av specifika 

råmaterial som var nödvändiga för smedens värv.
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I kapitel fyra har vi sett hur människor aktivt sökte upp platser 

med täljstensförekomst för att utföra ceremonier och ritualer, bland 

annat för att hugga in hällbilder. Många av dessa platser, såsom 

Stålkullen och Ule plats i Bohuslän samt Halghjem i Hordaland 

och Krabbestig i Sogn og Fjordane på norska Vestlandet, ligger 

bortom mer vardagliga allfarvägar. I samtliga fall är det tydligt att 

valet av plats och häll har varit explicit och gjord med omsorg efter-

som det återfinns andra hällar i närområdet som mycket väl lämpar 

sig för att hugga in bilder på, med detta har inte gjorts. Val av plats 

och häll är gjord med intention. 

Det går naturligtvis inte att avgöra om täljsten verkligen bröts 

vid dessa platser under bronsåldern utan arkeologiska undersök-

ningar och innan dessa har utförts vilar dessa tolkningar på lös 

grund. Om täljsten verkligen bröts vid dessa platser under brons-

åldern är dock inte avgörande för min framställan. Det som är 

avgörande i detta fall är att människor aktivt har sökt sig till dessa 

ensligt belägna platser och medvetet har valt att hugga in bilder 

på täljsten. I samtliga fall fanns alternativa hällar som valdes bort. 

Platsernas avskildhet och närvaron av hällbilder på dessa täljstens-

hällar, visar att täljstenen själv var omgärdad av föreställningar som 

var sammankopplade med samhällets mytologi och kosmologi. Det 

bör därför inte förvåna oss att ett flertal gjutformar i täljsten försetts 

med antropomorfa drag (fig. 5.4, 5.25). Återigen ser vi hur samhäl-

lets teknologi ikläddes en ideologisk dräkt. 

Utifrån hällbildernas stil och kronologi vid Stålkullen och 

Krabbestig är det uppenbart att människor har återkommit till 

dessa platser under en tidsrymd som sträcker sig över ett flertal ge-

nerationer, från äldre till yngre bronsålder. Detta tyder på att åter-

kommande ceremonier och ritualer utspelade sig på dessa platser 

och det ligger nära till hands att föreslå att detta gjordes vid tillfällen 

då smeden skulle initiera nya noviser till den esoteriska kunskap 

som förband dessa laddade platser med samhällets sociala och kos-

mologiska återskapelse. 

Som strukturalist är det inte överraskande att se att smedens och 

den rituella specialistens transformativa egenskaper och kunskaper 

kom till användning i andra ceremoniella och rituella sfärer. Att 
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framställa bronsföremål eller hällbilder med sociala och kosmolo-

giska konnotationer var i dessa sammanhang ingen passiv handling 

som reflekterar sociala och ideologiska dimensioner av bronsålderns 

samhällen, det var en aktiv mytisk handling som skapade och åter-

skapade dessa dimensioner. Det var som Fredrik Barth så träffsäkert 

har uttryckt det – ”cosmologies in the making”. 

Täljsten länkar bronsålderns smeder samman med den ritu-

ella specialistens transformativa egenskaper och dennes esoteriska 

kunskaper. Såväl platserna där täljsten bröts som täljstenen själv 

var sannolikt omgärdade av en rad trosföreställningar. Dessa före-

ställningar förstärktes sannolikt av blotta närvaron av hällbilder vars 

motiv skapade de semantiska fält som länkade individ till kollektiv, 

mytologi till kosmologi. 

För att öka vår förståelse av dessa trosföreställningar är det av 

största vikt att beakta täljstenen och täljstensföremålens egna lev-

nadsbanor. När täljstenen väl hade brutits har vi sett att den aktivt 

ingick i det reciproka utbyte som förband olika delar av Skandi-

navien med varandra under denna tid. Dels i form av råmaterial 

men också som förarbeten och färdiga gjutformar. När täljstenen 

väl hade bearbetats till gjutformar kom några av dem att förses med 

antropomorfa drag, vilket sannolikt var ett sätt för smeden att såväl 

gestalta och överföra som att hemlighålla den esoteriska kunskap 

som var förknippad med att framställa föremål av social, mytolo-

gisk och kosmologisk signifikans under denna tid. När täljstens-

formarna tjänat färdigt, när deras ”liv” hade nått sitt slut, när deras 

liv hade ”släckts”, har vi också sett hur de deponerades i kontexter 

som vi gärna förknippar med ceremonier och ritualer. Några kom 

att ”gravläggas” i eller invid gravhögar, andra i skärvstenshögar eller 

så kom de att offras i hus och mossar. De höglagda föremål som på 

detta vis förknippades med smeden och dennes värv, vittnar om en 

explicit önskan om att begrava den esoteriska kunskap som omgav 

detta hantverk, men det vittnar samtidigt om att föremålen själva 

var laddade och därför förtjänade respekt och omtanke. 

Täljstenens skisserade levnadsbanor knyter smedens och den 

rituella specialistens esoteriska kunskap till en ceremoniell och 

rituell värld där födelse, transformation och död var av stor vikt. 
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Det är till exempel talande att Ule plats på Tjörn var omgiven av 

döda anförvanter som hade materialiserats i form av rösen och i de 

inhuggna bilderna på täljstensblocket. Det är därmed mycket som 

talar för att den esoteriska kunskap som omgärdade bronsålderns 

rituella specialister och deras värv var förklädd i en anfäderskult där 

död, transformation och återfödelse utgjorde tre viktiga symboliska 

sfärer. 

Detta är tydligast manifesterat i de kulthus med stengrund som 

kom att uppföras under bronsåldern. Utifrån den anförda analysen 

i föregående kapitel är det tydligt att kulthusen knyter an till en fö-

reställning där döda anfäder utgjorde centrala teman. Jag har före-

slagit att kulthusen medvetet försöker efterlikna faktiska husruiner 

som kunde iakttas i landskapet, en tolkning som bekräftas av att 

några av kulthusen verkar ha uppförts med en för bronsåldern arka-

isk tvåskeppig konstruktion. Utifrån Helena Victors analys har det 

framgått att kulthusen ofta har anlagts i relation till de typologiskt 

sett äldsta gravarna på gravfält, vilket kan tolkas som en önskan att 

försäkra sig om en närvaro av anfäderna på dessa platser.

Vid flera utgrävda kulthus, likt Broby, Hallunda och Håga 

hage i Mälardalen samt vid Sandagergård på Sjælland, har dessa an-

vänts som en transformationsplats för att skapa bronsföremål. Hu-

sets idé tycks i detta fall kunna förstås som en fysisk manifestation 

av den nedärvda esoteriska och arkaiska kunskap som förknippades 

med smedens värv. Vi har därmed flera indikationer på att smeden 

förknippades med död och transformation. Det kan därmed vara 

rimligt att anta att smedens esoteriska kunskap formulerades i linje 

med en anfäderskult där både hemlighållandet och överföringen av 

denna kunskap var av lika stor betydelse. 

Kulthuset blir i detta fall ett mångtydligt liminalt fenomen som 

kunde iklädas skilda roller och funktioner utifrån specifika situatio-

ner. Dels som en gravform för att gestalta och manifestera de döda 

anförvanternas närvaro, samt för att skapa nya anfäder. Dels som ett 

liminalt rum där olika former av övergångsritualer kunde genom-

föras och där initieringsritualer överförde den esoteriska kunskap 

som rituella specialister förfogade över. Men också som ett liminalt 

rum där de rituella specialisterna kunde ge en hjälpande hand för 
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levande och döda personer i nöd. Här blir det tydligt att det inte 

är möjligt att låsa våra tolkningar av de arkeologiska lämningarna 

till antikvariska begrepp som har mejslats fram under de senaste 

århundradena. De arkeologiska lämningarna må vara stumma, men 

de talar sitt entydiga språk – förhistorien är heterogen, mångtydlig 

och förunderlig.

En av de främsta ambitionerna med denna bok har varit att för-

söka att demonstrera hur en relationell arkeologi kan användas för 

att identifiera ritualer i forntiden generellt och rituella specialister 

speciellt. Utifrån detta perspektiv är det uppenbart att bronsålderns 

rituella sfärer är sammanlänkade med varandra. Det är i stort sett 

en liknande materiell kultur – skörbränd sten, spår av eld, kol och 

sot, fragmentarisk keramik, brända och obrända ben, samt krossad 

och slagen flinta och kvarts – som har återfunnits vid platser och i 

anläggningar som tolkats i ”kultiska” termer: i skärvstenshögar, vid 

hällbilder, vid kulthus, vid inklädda berg, invid deponerade brons-

föremål, i gravar och på gravfält, et cetera.

Liknande samband länkar dessa semantiska fält till varandra. 

Oavsett var en analys av bronsålderns rituella sfärer väljer att ta 

sin utgångspunkt blir det snart uppenbart att dessa är länkade till 

varandra likt träd i en skogssiluett. Hällbildernas enigmatiska bild-

värld reflekteras och återspeglas i de skinande bronsföremålen och 

deras ikonografi. Fynd som påträffas framför hällbilder är vanligt 

förekommande i skärvstenshögar. I skärvstenshögarna är det inte 

ovanligt att finna kremerade människoben. I bronsålderns gravar 

återfinns såväl bronsföremål som hällbilder. Hällbilder har ibland 

återfunnits vid kulthus. Kulthusen har använts i samband med död 

och begravning, och så vidare. Den stora materiella samstämmig-

heten mellan dessa sammanflätade rituella sfärer är – enligt min 

mening – unik för bronsåldern. Det är frestande att tolka denna 

samstämmighet som att skapandet av dessa lämningar orkestrerades 

utifrån en gemensam övergripande kosmologi och att de ceremo-

nier och ritualer som avsatte dessa spår gestaltades och regisserades 

av en och samma sociala och rituella institution.*

Sammansmältningen av rituella sfärer under bronsåldern blir 

tydlig och uppenbar då vi diskuterar en av dess mest centrala men 

* Detta bör på intet vis tas som 

intäkt på att bronsålderns samhäl-

len var heterogena och likformiga, 

tvärtom, de regionala skillnaderna 

under denna tid är uppenbara. 
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bortglömda lämningar – kvarts. Slagen och krossad kvarts återfinns 

regelbundet i de flesta ceremoniella och rituella sammanhang under 

bronsåldern: vid inklädda berg, hällbilder, skärvstenshögar, kult-

hus, bronsframställningsplatser, i gravar och depåer. Detsamma kan 

sägas om flinta. Kvarts var därtill en helt nödvändig komponent uti-

från ett strikt västerländskt teknologiskt perspektiv för att framställa 

bronsföremål och keramik, inte minst för att magra gjutformar och 

deglar. Kvarts sammanband därmed inte bara besläktade ceremo-

niella och rituella sfärer med varandra under bronsåldern, utan 

kvarts förband även det som vi beskriver som samhällets teknologi 

och ideologi. Utan kvarts, ingen bronsålder.

Utifrån detta perspektiv är det kanske inte så förvånande att 

slagen flinta och kvarts, och andra föremål som vanligen återfinns 

i rituella kontexter under bronsåldern, likt fragmentarisk keramik, 

kol, bränd lera, människoben, fragmentariska bronsföremål, et ce-

tera, även har återfunnits i ”medicin- och shamanväskor” i gravar 

tillsammans med individer som på goda grunder kan tolkas som 

rituella specialister. Flera av dessa rituella specialister, likt den grav-

lagde individen från Valleberga 67 i Skåne, har återfunnits i gravar 

som har varit extremt rikt utrustade, vilket tyder på att dessa spe-

cialister intog en framskjuten social position i sin samtid. Utifrån 

föremålen i dessa gravar är det uppenbart att både män och kvinnor 

kunde ikläda sig rollen som rituell specialist under denna tid. Per-

sonen definierar aldrig institutionen, utan institutionen definierar 

personen. 

Flera av de aktuella gravarna, likt Hvidegården och Maglehøj, 

uppvisar ett tvetydigt föremålsinventarium som rymmer både tra-

ditionellt manliga och kvinnliga konnotationer. Hur detta mönster 

bör tolkas är inte självklart. Från antropologiska fallstudier och his-

toriska källor vet vi att liminala institutioner och rituella specialis-

ter, likt samernas noaidi och sibiriska shamaner (se Price 2001), ofta 

använde sig av en mångtydig materiell kultur för att manifestera sin 

liminala persona. Detta kan visserligen vara fallet med Maglehøj 

men i Hvidegården har det gått att identifiera både en man och en 

kvinna bland de brända benen och genom de bevarade föremålen. 

Det är inte självklart hur detta bör tolkas. Var de båda människorna 



330 : Dödens hand En sammanfattande utblick : 331

kremerade tillsammans? Var kvinnan ett offer till den avlidne man-

nen? Eller tvärtom? Eller utgör de två en enhet? 

Bilden av den rituella specialisten – en utblick

Det allra främsta målet med detta arbete har varit att presentera en 

bild av bronsålderns smeder såsom aktiva rituella specialister vilka 

verkade inom en socialt och ideologiskt definierad institution. I 

bilderna som jag har tecknat har jag medvetet försökt lyfta fram 

dessa smeder i ljuset med det uttalade målet att de skall framstå som 

minst lika centrala som den rika bildvärld som de har försett efter-

världen med. Men vem var då denna smed, bronsålderns rituella 

specialist per se? Avsaknaden av smedgravar från denna tid i Skandi-

navien gör smedens frånvaro lika påtaglig som svårfångad. Genom 

den materiella kulturen kan vi se spår av dennes handlingar men 

smeden själv – bronsålderns kosmolog – är det betydligt svårare att 

göra sig en bild av.

För att ändå försöka närma oss en bild av bronsålderns smeder 

kan det finnas fog för att vända åter till de gravar där rituella spe-

cialister har kunnat identifieras. En viktig ledtråd står att finna i 

Hvidegårdmannens dräkt. Här åsyftar jag det tungformade förkläde 

som Ebbe Lomborg (1981: 79-82) så förtjänstfullt har identifierat 

bland de bevarade tygresterna från denna grav (fig. 10.4). Tyg-

stycket har troligtvis varit fastsatt med hjälp av ett bälte och burits 

på mannens mage. Lomborg (1981: 79) beskriver denna dräkt som 

en ”troldmandsdragt”, en dräkt som han menar att vi kan beskåda 

på de båda yxbärande bronsfigurinerna från Grevensvænge (även 

Kaul 1998: 19). 

Depån från Grevensvænge återfanns vid mitten av 1700-talet 

vid Næstved på södra Sjælland. Olyckligtvis är delar av fyndet för-

komna idag. Lyckligtvis finns de saknade figurinerna, en manligt 

och tre kvinnligt attribuerade figuriner, avbildade på en teckning 

från 1779. Då denna återger de bevarade föremålen på ett trovär-

digt sätt kan vi förmoda att de förlorade delarna av fyndet återges på 

ett tillfredsställande vis (fig. 10.5, se Djupedal & Broholm 1953).

Figur 10.4. Det tungformade för-

klädet från Hvidegårdsfyndet (efter 

Kaul 1998).
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Ursprungligen bestod fyndet av fem figuriner. Tre till synes bar-

bröstade kvinnliga akrobater (varav två är förkomna). Alla bar snör-

kjolar likt dem som återfanns med kvinnorna från Ølby på Sjælland 

och Egtved från mellersta Jylland (Jensen 1998, 2002). Som vi har 

sett ovan fanns det också bronsrör i gravarna från Hvidegården och 

Mjolkhaug, gravar som på goda grunder kan anses hysa någon form 

av rituella specialister. Vi ser även en förkommen kvinnlig figurin 

som har ena armen utsträckt och den andra böjd i 90 graders vinkel 

med handen vilande på magen (fig. 10.5, 10.6). Båda dessa gester 

återfinns på handstenarnas ikonografi vilket indicerar att dessa fe-

nomen är relaterade till varandra. De böjda armbågarna känner vi 

till exempel igen från handstenarna från Vestre Løkke och Nylende 

i Østfold (Johansen 1971) samt från Askum och Torp från Tossene 

i Bohuslän (se fig. 9.19, 10.3). Kvinnan bär därtill en halsring och 

en glasögonfibula som håller samman hennes dräkt över bröstet. 

Om denna fibula hade ett handtecken dolt för omvärlden (se fig. 

10.3, samt Oldeberg 1933), står skrivet i stjärnorna. 

Kvinnans gest återfinner vi också hos en rad bronsfiguriner 

från yngre bronsålder som ofta bär liknande halsringar och intar 

en liknande hållning som kvinnan med den fotsida beklädnaden 

från Grevensvænge (fig. 10.6, Fredell 2003: 193). Till sist ser vi två 

hjälmprydda manligt attribuerade figurer som håller varsin ceremo-

niell yxa i handen (fig. 10.5). 

Figur 10.5. Marcus Schnabels teck-

ning från 1779 av fyndet från Gre-

vensvænge på Sjælland (omarbetad 

efter Lomborg 1981). 

Figur 10.6. Kvinnlig figurin från 

Nöbbelöv i Skåne i klassisk pose med 

tidstypisk halskrage och utspärrade 

händer på magen (efter Montelius 

1917). Skala 2:3. 
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Det råder ingen tvekan om att männens huvudbonader har sina 

direkta förebilder i de deponerade hjälmarna från Viksø på norra 

Sjælland (fig. 10.7, se Norling-Christensen 1943). Den bevarade 

manligt attribuerade figurinen har ett ansikte som ger intryck av att 

vara intryckt (se Jensen 2002: 478) och det förefaller som att an-

siktet är dolt bakom någon form av fågelmask likt de antropomorfa 

bronsföremålen från Fogdarp i Skåne (fig. 10.7) och Glasbacka i 

Halland (fig. 10.8). 

Samtliga bronsfigurer i Grevensvænge var försedda med små 

hållare nedtill och det råder enighet inom forskarvärlden att de 

ursprungligen har varit fästa på någon form av organisk plattform, 

sannolikt en kultvagn eller ett miniatyrskepp av trä (Glob 1961, 

1969; Lomborg 1981).

Här är det värt att notera att såväl huvudbonaderna från Viksø 

och Fogdarp som figurinen från Glasbacka har varit försedda med 

någon form av näbbliknande utskjutning i pannan (fig. 10.7, 10.8). 

De båda manshuvudena från Fogdarp bär därtill varsitt yxmotiv på 

hjälmarna (Larsson 1974), vilket ytterligare förstärker intrycket av 

att dessa bronspjäser avbildar relativt välkända fenomen i sin sam-

tid. 

Figur 10.7. Delar av fyndet från 

Fogdarp i Skåne, som utgör en 

hästvagnsutrustning, med två män-

niskohuvuden som likt männen från 

Grevensvænge är behornade med 

hjälmar likt dem vi känner från 

Viksø på Sjælland. Dessa likheter 

förstärks av att de antropomorfa 

huvudena från Fogdarp har två 

yxsymboler på hjässan och att an-

siktena har en krok i pannan vilken 

kan tolkas som en fågelnäbb (efter 

Larsson 1974). Skala 2:3. Likheten 

med hjälmarna från Viksø är tydlig 

(efter Nancke-Krogh 1989a). Ej i 

skala.
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Figur 10.8. Bronsfigurin från 

Glasbacka i Halland som verkar 

bära någon form av fågelmask (efter 

Montelius 1917). Skala 1:2.

Hvidegårdmannens dräkt ger oss därmed en möjlighet att teck-

na en bild av bronsålderns rituella specialister. Som tidigare noterats 

verkar både män och kvinnor ha kunnat ikläda sig denna roll och 

dessutom verkar de kunna urskiljas med hjälp av sina kläder vilket 

andra relaterade fynd, såsom Viksø, Fogdarp och Glasbacka, kan 

hjälpa till att brodera ut. 

Förutom kläderna verkar det som om den övriga materiella 

kulturen och distinkta gester ingick som en aktiv medskapare av 

dessa roller. Den manliga rituella dressen kan urskiljas av ett antal 

återkommande attribut: det tungformade förklädet, processions-

yxor, hjälmar med horn, näbbliknande fågelmasker samt händer 

med spretande fingrar och en kraftigt utåtsvängd tumme, likt dem 

vi känner från Sandagergård och gravhällar från företrädesvis yngre 

bronsålderns period IV. Hjälmarna från Viksø är troligen från 

samma period medan figurinerna från Grevensvænge snarast bör 

dateras till period V (Thrane 1975b: 67). 

Ebbe Lomborg menade att den specifika dräktdetaljen från 

Grevensvænge utgjorde en arkaisk ”kultklædning” i sin tid och 

att den försöker efterlikna en dräkt gjord i skinn (Lomborg 1981: 

81), vilket osökt för tankarna till en smed och dennes behov av att 

skydda sig mot eld och andra glödgade föremål. Lomborg föreslår 

vidare att det var denna ”troldman, sjaman eller medicinmand” 
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samt dennes rituella rekvisita och specifika dräkts betydelse som 

gjorde att den inte kunde kremeras med de människor som vi kän-

ner från Hvidegårdsgraven (Lomborg 1981: 82). 

På samma vis går det att teckna en bild av de kvinnliga rituella 

specialisterna utifrån fyndet från Grevensvænge. Dessa verkar ha 

varit av två skilda typer: en barbröstad och mer atletisk typ som har 

burit en lika ”dækkende som æggende” snörkjol likt dem vi känner 

från Ølby och Egtved samt en mer påklädd variant med fotsid dräkt 

som hölls samman med hjälp av en glasögonformad fibula. De ri-

tuella specialisterna har därtill urskilts ytterligare genom sinnrika 

frisyrer och håruppsättningar (Sørensen 1991, 1997, 2000). 

Följer vi Lomborg har den sociala statusen för dessa rituella 

specialister, med sina esoteriska dräkter, varit tämligen hög och 

troligen intog de en central position inom samhällets ceremoniella 

och rituella sfärer. Det senare framgår bland annat av att de ibland 

avbildas tillsammans med mytologiskt laddade symboler och djur, 

som på rakkniven från Vestrup på Jylland (fig. 10.9). Ombord på 

skeppet på denna rakkniv ser vi två horn- och möjligen också fågel-

maskförsedda människor med varsin ceremoniell yxa i handen, som 

därmed återspeglar fynden från Grevensvænge och Fogdarp. Ovan-

för dem till höger ses en stiliserad häst som drar en solsymbol (Kaul 

1998), vilket förstärker de avbildade människornas ceremoniella 

och rituella status. Däremellan ser vi en kvinna (?) med en sinnrik 

håruppsättning som flankeras av en orm, vilket osökt för oss åter 

till den rituella rekvisitan från ”medicinpåsarna” från Maglehøj och 

Hvidegården där både delar av ormar och fåglar påträffades tillsam-

mans med andra aparta föremål.

Figur 10.9. Rakkniv från Vestrup 

på Jylland (efter Jensen 2002). 

Notera de behornade figurerna med 

fågelmask (?) samt kvinnan (?) med 

hårflätan. Ej i skala. 
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 Om vi väljer att följa Lomborg och Kaul, med flera, och iden-

tifierar individerna från Maglehøj och Hvidegården som rituella 

specialister, framträder en bild av en lika långlivad som seglivad so-

cial och rituell institution där handtecknet hade en central funktion 

och betydelse. Handtecknet verkar ha utgjort en gemensam symbol 

för de män och kvinnor som iklädde sig rollen som rituell specialist 

under bronsåldern (fig. 10.5, 10.6). Det skulle kunna tyda på att 

både kvinnliga och manliga aktörer kunde ingå i ”smedskrået”, som 

sagt, institutionen definieras aldrig av personen, personen definieras 

av institutionen. 

I övrigt är det i stort sett samma attribut som förekommer i 

både äldre som yngre bronsålder. Möjligen är det en äldre variant 

av denna rituella dräkt som de bistra ”badbyxeförsedda” herrarna 

från Stockhult i norra Skåne bär (fig. 10.10)? Vem vet. Vi vet dock 

så pass mycket att deras hattar är försedda med fyra små hål vilket 

möjliggör att de har varit försedda med någon form av ”horn” (se-

nast Kristiansen & Larsson 2005: 312). Denna tolkning förstärks 

av det faktum att det återfunnits liknande samtida hornförsedda 

ceremoniella föremål, som den delvis guldbelagda huvudbonaden 

från Bregninge på Sjælland (fig. 10.11). Tyvärr saknas armarna 

och därmed också figurinernas händer från Stockhult, så vi vet inte 

hur de var utformade eller om de bar några föremål. Deras kraftigt 

markerade näsor ger dock intryck av att vara överdimensionerade 

vilket kan tolkas som att även dessa bistra herrar bar någon form av 

fågelmask (fig. 10.10).

Här är det värt att påpeka att de omnämnda näbbförsedda hjäl-

marna och fågelmaskerna även kan kopplas till den rituella rekvisita 

som har påträffats i gravar tillsammans med rituella specialister, 

bland annat i form av en klo från en rovfågel i graven från Hvide-

gården (troligen en falk), luftstrupen av en fågel från Maglehøj och 

fågelben i Molkhaug från Austre Bore i Rogaland. 

Liksom handtecknen uppträder flera av de diskuterade attri-

buten i andra medier under bronsåldern, mest påtagligt i form av 

hällbilder. Bland Bohusläns rika bildvärld är det tämligen enkelt att 

återfinna de diskuterade manliga attributen: hornförsedda huvud-

bonader, fågelmasker, yxor, mantlar lika den från Hvidegårdsgraven 

Figur 10.10. Figuriner från Stock-

hult i Skåne (efter Montelius 1917). 

Skala 1:2.
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(se Goldhahn 2005e) samt handtecken (fig. 10.12, även fig. 4.2, 

10.3). Är detta bilder av smeden själv vi ser? Bilder av bronsålderns 

rituella specialist då denna utför några av de handlingar som för-

knippades med denna mytologiska och kosmologiska institution?

Få om ens någon av dessa hällbilder uppvisar samtliga attribut 

som jag har förknippat med bronsålderns rituella specialister, vilket 

kan ha flera förklaringar. Den enklaste förklaringen är att det var fler 

sociala segment som skapade bilder och som avbildas på hällarna. 

Alla människor var inte smeder under bronsåldern. Detta kan också 

ses som ett aktivt val från dem som högg in dessa bilder i sten, men 

det kan även vara ett resultat av begränsningar att gestalta specifika 

detaljer i det aktuella mediet. En annan möjlighet är att hällbilderna 

ifråga avbildar händelser och situationer med specifik ceremoniell 

och rituell mening och innebörd, där enbart attribut med särskild 

betydelse lyftes fram i bildkompositionen. Eller avspeglar närvaron 

respektive frånvaron av de aktuella attributen särskilda roller, initie-

ringsgrader och insikter i den esoteriska kunskap som dessa rituella 

specialister besatt? 

Dessa frågor sätter sökarljuset på vilken roll som hällbilderna 

egentligen spelade i att iscensätta och överföra dylika kunskaper? 

Figur 10.11. Hornförsedd huvud-

bonad från Bregninge på Sjælland 

(efter Aner & Kersten No 970). 

Skala 2:3.
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Tegneby, Tanum sn

Kallsängen, Bottna sn

Ånneröd, Skee sn

Fossum, Tanum sn

Aspeberget, Tanum sn

Fossum, Tanum sn

Kalleby, Tanum sn
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Figur 10.12. Collage av hällbilder 

som uppvisar de diskuterade attribu-

ten hjälmar med horn, fågelmasker, 

yxor, mantlar (i form av ”vingar”) 

och handtecken från några hällar i 

Bohuslän (omarbetade efter Fredsjö 

1975; Högberg 1995, 2000; Coles 

1990, 2005). Olika skalor.Arendal, Tanum sn

Bottna, Bottna sn

Kyrkoryk, Tanum snVitlycke, Tanum sn

Kalleby, Tanum sn
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Frågor som av nödvändiga skäl får anstå till ett senare tillfälle. För 

nu skall vi nöja oss med att konstatera att det skisserade liminala 

gränsöverskridande som bronsålderns bildvärldar uppvisar stäm-

mer överens med smedens transformativa egenskaper såsom dessa 

speglas i antropologiska och historiska studier. De presenterade 

analyserna indicerar i sin tur att smeden var bronsålderns rituella 

specialist per se, en transformatör och kosmolog.

Här kan det vara på sin plats att understryka att de framlagda 

tolkningarna inte skall tas som intäkt för att alla rituella specialister 

under bronsåldern var ”bronssmeder”. Min poäng har heller inte 

varit att föreslå att alla hällbilder gjordes av ”bronssmeder”. Några 

var säkert gjorda av smeden, andra inte. Konstigare behöver det inte 

vara. Istället bör detta arbete förstås som ett försök att söka andra 

vägar för att förstå forntidens människor än de som okritiskt åter-

speglar dagens specialiserade antikvariska och arkeologiska fält. Jag 

vill karaktärisera detta försök som en relationell arkeologi. 

Till slut: denna bok började med en önskan om att frammana 

en förundran inför forna tider och de människor som en gång be-

folkade dessa världar. Vid vägs ände känner jag fortfarande denna 

förundran och det är min förhoppning att denna också har väckts 

hos dig som läser dessa rader. Arkeologin har varken någon början 

eller slut. Den bör dock starta i en förundran och sluta med en för-

undran – djup förundran.
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Allt förändras

inget försvinner

 Ovividus

Idéerna till denna bok har tagit form, stötts och blötts, skärskådats 

och nagelfarits, genom en ibland alltför intensiv dialog med Terje 

Østigård. Många är de flyktiga och bärkraftiga idéer som vi funnit 

och förkastat under sena kvällar på Naboen, på vindpinade exkur-

sioner i Östergötland, Hordaland, Skåne och Halland, på ödsligt 

befolkade kyrkogårdar i Stockholm, Bergen, Linköping, ja lite 

varstans, i septembermörkret utanför kopparporten till Bredarör 

på Kivik, under nattliga diskussioner i mitt hem, i Terjes hem, på 

för stunden bortglömda krogar i Göteborg, Stockholm, Linköping, 

Bergen och København, under långa och korta telefonsamtal, över 

email och sms, brevledes, och kanske även på andra sätt som vi inte 

är medvetna om. Tack Terje, för som vår vän Terje hade uttryckt 

saken, det har inte bara varit gøj, det har även varit morro! 

Varma tack till Terje Gansum som har läst och kommenterat 

detta manuskript i, vad det har visat sig, två ofullständiga versioner. 

Dina synpunkter Terje har jag alltid försökt ta till mig, för att sedan 

komma på mig själv att nära dem som mina egna. Den vänskap vi 

funnit och vårdat är en ständig glädje för mig.

Mads Holst, Elisabeth Rudebeck, Frans-Arne Stylegard och 

Anna Kjällén har alla läst det färdiga manuset och kommit med in-

11.  POST SCRIPTUM
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siktsfulla synpunkter, kritik och förslag om förbättringar på denna 

text. Även om jag inte har hörsammat alla de synpunkter som ni 

har haft, vilket skulle krävt en bok till, eller två, så känner jag mig 

mycket förunnad och tacksam över att ni har varit så generösa mer 

er tid och kunskap – tusen tack!

Ett särskilt tack till Flemming Kaul vars forskning har haft den 

djupaste inverkan på mina tankar om brons- och hällsmed. Tack 

också för lån av bilder från den fascinerande grävningen vid Sanda-

gergård som agerar som in- och utgång för denna bok. 

My warmest thoughts and gratitude go to Andy Jones at South-

ampton university, Hannah Sackett and their lovely son Josh for 

interesting and thought-provoking discussions during fieldwork at 

Torbhlaran in Kilmartin, Scotland in 2004. It was during some 

of our discussions in Kilmartin and latter on excursion in Sweden 

2006 that the ideas for this book found their final form and gained 

in strength. Thanks.

David S. Whitley’s stimulating research has inspired me to 

write a chapter about quartz. I am very grateful for his permission 

to reproduce some photos from Sally’s Rockshelter and the tribolu-

minescence effect in action. I also want to thank him for so gener-

ously discussing these topics with me in Kimberly, South Africa in 

2006. 

Våren 2002 välsignades undertecknad med ett fyraårigt sti-

pendium i form av en forskarassistenttjänst som finansierades av 

Vetenskapsrådet. Jag kan inte nog bedyra vad detta betytt för min 

arkeologiska forskning generellt och för de tankar som kommer till 

uttryck i denna bok speciellt. Av skilda anledningar förlades denna 

tjänst till Göteborgs universitets arkeologiska institution. I detta 

sammanhang vill jag rikta ett varmt tack till Kristian Kristiansen, 

inte bara för din tilltro till min forskning, din kreativitet och inspi-

ration, våra livfulla diskussioner om Bredarör på Kivik och andra 

viktiga frågor, utan även för den hänsyn och integritet du visat ge-

nom att låta mig hållas med mitt. Därtill sätter jag stort pris på din 

humor och vänskap. 

Johan Ling skall tackas för sin tilldragande envishet, för trev-

ligt sällskap på talrika entopiska resor inom och utom alternativa 
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medvetandetillstånd, för kartor samt för att lärt mig ett och annat 

power-ackord som jag inte visste om sedan tidigare. Jag ser fram 

emot den dag då kopparspåret står på tur. Let it bleed! 

En tacksamhetens tanke också till Annika Pihl, Eva Karlberg 

och Lena Falk som hållit ordning på mig under åren i ”Götet”.

Tankar av tacksamhet går också till Lennart J Hägglunds 

Stiftelse för Arkeologisk Forskning och Utbildning samt Norges 

forskningsråd som generöst har beviljat medel för att trycka denna 

skrift.

Till alla andra vänner och kollegor som diskuterat små och 

stora problem med mig under resans gång, som hjälpt mig med 

bilder och litteraturtips, et cetera, vill jag uttrycka min tacksam-

het: Jarl Nordbladh, Ericka Engelstad, Knut Helskog, Britta Lind-

gren-Hyvönen, Trond Lødøen, Kate Syvertsen, Patrik Nordström, 

Thomas Eriksson, Anders Kaliff, Lise Frost, Richard Bradley, Helle 

Vandkilde, Leif Jonsson, Elisabeth Arwill-Nordbladh, Ulf Rag-

nesten, Susanne Thedéen, Thomas B Larsson, Lene Melheim, Alf 

Ericsson, Gunborg Janzon, Christopher Prescott, Kristina Bengts-

son, Magnus Artursson, Li Winter, Trond Linge, Katty Wahlgren, 

Per Frölund, Evert Baudou, Lotte Hedeager, Lars Stenvik, Inga 

Särlvik, Lars Lundqvist, Jackie Taffinder, Dag Widholm, Mar-

grete Figenschou Simonsen och David Vogt, Per Nilsson, Jeanette 

Varberg, Fredrik Fahlander, Betty-Ann Munkenberg, Bengt Elf-

strand, Marie Louise Stig Sørensen, Leif Karlenby, Ulf Bergström, 

Gerhard Milstreu, Sophie Bergerbrant, Lennart Lundborg, Ingrid 

Fuglestvedt, Peter Skoglund, Sven-Gunnar Broström, Tor Grenne, 

Gro Mandt, Kenneth Ihrestam, Ørjan Engedal, Lise Nordenborg 

Myhre, Manuel Santos Estévez, Martin Stoltze, Lasse Bengtsson, 

Melanie Wrigglesworth, Fredrik Svanberg, m fl. Tack! 

En särskild varm tanke till alla doktorander vid Göteborgs 

universitet samt studenter och forskare vid Bergens universitet med 

vilka jag har haft förmånen att diskutera delar av innehållet i denna 

skrift. 

Av samma anledning vill jag tacka personalen vid SAU i Upp-

sala och Riksantikvarieämbetets UV Mitt i Örnsberg, med vilka 

jag fått tillfälle att ventilera tankar och idéer. Bland de förra tackas 
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särskilt Jan Apel, Helena Victor, Camilla Forsman och min gamla 

vän Tony Engström som jag alltid blir lika glad av att träffa. Bland 

de senare vill jag särskilt tacka Johan Anund, Mattias Bäck, Gun-

nar Andersson och, sist men inte minst, Annika Nordström som på 

ett alldeles alldeles oanat och förunderligt sätt funnit en plats i mitt 

hjärta. Vem kunde ana det... 

Ett tålmodigt tack till personalen vid Göteborgs universitets-

bibliotek, som fått lära sig att en del låntagare lånar fler böcker på 

en och samma gång än vad en bibliotekarie mäktar bära, Vitter-

hetsakademiens bibliotek och ATA i Stockholm, Statens historiska 

museum i Stockholm, Vitlycke Museum i Tanumshede, National-

museet i København, Arkeologisk museum i Stavanger, Bergens 

Museum, Göteborgs Stadsmuseum, Jönköpings Läns Museum, 

Norrköpings Skolmuseum och Historiska Museet i Lund, för vän-

ligt och sakkunnigt bemötande i min jakt på bilder, rapporter och 

arkivmaterial från mer eller mindre bortglömda utgrävningar. Utan 

er ovärderliga hjälp vore denna bok betydligt fattigare och tråkigare. 

Tack!

*

Sist, två tankar till August, Hedvig och Hjärtrud:

   Ni är helt enkelt bäst!

      Vad vore jag utan er?
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