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Abstrakt
Forskningen om den sydskandinaviska hällkonsttraditionen har av tradition varit centrerad kring olika
motiv och tolkningar av deras betydelse. Detta är till viss del en naturlig följd av att hällkonsten utgår
ifrån bilden som ett kunskapsförmedlande medium. Den främsta orsaken till detta torde dock vara att
vi oftast återfinner de sydskandinaviska hällristningarna inhuggna på olika hällar i ett öppet landskap,
som regel utan någon närmare relation till andra fornlämningar och i nä ra relation till marker som var
lämpade för bete och odling. Som en f öljd av detta är det svårt att uttala sig om vad för slags rituella
aktiviteter som omgärdade tillkomsten av denna hällkonst. Ett källmaterial som ännu inte utnyttjats till
sin fulla potential för att studera detta är de fall där hällristningar återfunnits i sa mtida gravar. Syftet
med min avhandling har varit att genom det goda exemplets makt försöka närma mig en förståelse för
ett av de många sammanhang som denna hällkonst kunde produceras i. Hällristningarna från
bronsåldersgravhögen Sagaholm har här fått tjäna som min utgångspunkt. Anledningen till detta är
inte enbart att Sagaholm är det största fyndet av hällristningar som gjorts i denn a typ av kontext i nor ra
Europa, utan även för att de återfunnits i ett stratigrafiskt slutet sammanhang som tydligt visar i vil ket
skede av gravritualen som hällristningarna fyllde sin främsta funktion. Hällristningarna från Sagaholm
presenteras, analyseras och tolkas följaktligen i relat ion till den gravritual som omgärdade uppförandet
av denna grav. Genom min avhandling har jag velat visa att arkeologisk forskning och akademiska
avhandlingar inte nödvändigtvis behöver vara additiva till sin karaktär för att producera ny kunskap,
utan att denna lika gärna kan emanera utifrån en mer fördjupad diskussion över ett enstaka fynd. Jag
har även velat peka på vikten av ett kontextuellt förhållningssätt inom arkeologin där olika metaforiska
sammanhang är viktiga för tolkningen av den materiella kulturen som ett meningskapande fenomen.
Genom min avhandling har jag kunnat påvisa att olika tekniker att framställa hällristningar inte
okritiskt kan användas för att inordna dessa i ett kronologiskt ramverk. Tillverkningstekniken kan
dock tas som utgångspunkt för andra frågeställningar, i föreliggande fall tolkas detta som ett sätt att
addera en narrati v struktur till detta bildmedium.
Till sist: Genom min avhandling har jag velat demonstrera vikten av att gå till botten med det
källmaterial vi behandlar inom arkeologin och att detta är ett vitalt inslag i arke ologins främsta syfte att studera och tolka den materiella kulturen som ett viktigt medium för mänsklig kommunikation.
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En värld är varje människa, befolkad
av blinda varelser i dunkelt uppror
mot jaget konungen som härskar över dem.
I v arje själ är tusen själar fångna,
i varje värld är tusen världar dolda
och dessa blinda, dessa undre världar
är verkliga och levande, fast ofullgångna,
så sant som jag är verklig...

Gunnar Ekelöf

Joakim Goldhahn

Sagaholm - hällristningar och gravritual
Sagaholm - rock art and burial practice

Monograph

Abstract
The author's aim with this monograph is to present and discuss a find of rock
carvings from a Bronze Age barrow from Ljungarum parish in Jönköping Län,
situated in the central part of southern Sweden - Sagaholm. The main purpose is to
present a new documentation of the rock carvings, and a new interpretation of the
construction of the barrow that can lead to a discussion of some aspects of the use of
rock carvings in the burial ritual during the Early Bronze Age (app. 1700 - 1100
BC). It also aims to present the antiquarian and scientific history of these
extraordinary find. In order to understand the meaning and significance of the rock
art in the barrow, the author presents a theoretical argument that the rock art is
meaningfully composed, and can been seen as a result of an active symbolic praxis
which mirrors a metaphorical way of thinking. Special concern is given to the
frequent horse motifs at Sagaholm, and it is argued that they and the morphology of
this particular barrow can be seen as a metaphor for a new and exotic cosmology
that reached southern Scandinavia during the Early Bronze Age. The author further
suggests that this extra ordinary find points to a re/interpretation of the Scandi
navian Bronze Age rock art as a complementary part of the burial ritual, which is
linked to certain beliefs about the regeneration of life.
Key words: Sagaholm, rock art, rock carvings, Bronze Age, Early Bronze Age, grave
ritual, symbolic practice, metaphors, metaphorical thinking.
Joakim Goldhahn, Department of Archaeology, University of Umeå, S - 901 87
Umeå, Sweden. Email: joakim.goldhahn@arke.umu.se
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Figur 1.1. Platsen där Sagaholmsgraven uppfördes för ca 3100 - 3500 år sedan. Gravhögen lär ha
legat någonstans mellan de två lastbilarna och det ljusare magasinet uppe till vänster i bild. Uppgifter
från slutet av 1800-talet gör gällande att ytterligare en gravhög av samma dignitet förstörts av
"odlingslustande" bönder. Den bör ha legat strax hitom den större garagelängan.
Foto från syd-sydost.
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Flydda språk som ljöd kring offrens tjur ar
kan vi aldrig ana eller finna.
Ord för skördeväder, hagelskurar
har gått bort med ord för man och kvinna.
Hur lät namnet på den långa b åten,
revbensspantad, avklätt tydligt ristad.
Hur lät ordet mjölk, vad hette solen.
Hur lät kärlekssången, sinnesorden,
ord för ögon, näsa, mu n och öra,
sommarorden som i språket levde,
vinterordens snö och höstens äpple ?
Hur lät namnet på den tunga döden.
Vi kan se, men v i kan inte höra.
Harry Martinson

Om ni kommer körande längs Europaväg 4
från norr och just passerat Gränna så färdas
ni på en utav de allra vackraste vägar jag
känner. Vätterns avlånga blå bälte innehar en
förunderlig skönhet som varierar med väder
och vind, ljus och mörker. Vackrast är det
kanske när det skymmer, när solen precis
går ned bakom Västergötlands skogsklädda
kullar och dess strålar bryts mot Vätterns
vågor. (Som ni märker föredrar jag att nå
gon annan kör). Lika omskriven som Vät
terns skönhet är, lika stor är kontrasten när
ni sedan färdas genom Huskvarna och Jön
köping, städer som båda gjort det mesta
möjliga för att dölja sina vackra sidor för en
resenär.
Det är varken första eller sista gången jag
reser till Jönköping men ändå känns det som
att jag skall till att lämna denna plats för att
aldrig kunna möta den på samma sätt igen jag skall göra ett bokslut.
Inne i Jönköping stad dyker så Rocksjön

upp vid min högra sida och jag svänger av
från europavägen och håller mot Ljunga
rums industriområde. Jag färdas rakt genom
en första rondell och vid den andra skymtar
jag som hastigast Munksjön åt höger. Jag tar
dock vänster och färdas nu rakt söder ut,
affärsvaruhus och industrier som alla ligger
övergivna så här i jultider kantar vägen.
Vid fjärde avtagsvägen mot höger sväng
er jag in och går ur min bil, jag har nått fram
till resans mål - Vägverkets miloverkstad i
Jönköping (fig 1.1). Detta är den plats som
jag dagligen har umgåtts med i närmare två
år. För en mansålder sedan låg här ett torp
med namnet Sagaholm och här levde män
niskor som de som arbetar här idag. Lika ut
plånat som torpet Sagaholm är idag lika fik
tiv är den plats jag försökt återskapa i denna
bok genom att sammanställa de smulor som
trotsat tidens tand. Smulor som på något
förunderligt sätt framtvingar oss efterlevan
de att utfästa något om dem - lämnade här

men ändock återskapande, återskapade och
sedan lämnade igen. Vad finns kvar här när
jag nu lämnar denna plats för andra resor,
mer än mitt vemod?
Att skiljas är att dö en smula, och här
dog också du och upp över dig kastades se
dan en hög, den ståtligaste högen som fanns
så långt ögat nådde och en man kunde fär
das på dagar och nätter. Här var du ämnad
att vila, att återfödas och ge av den kraft
som de som var här före dig skänkt till dig
och till dem som skulle komma efter.

Vem var du och vilka minnen florerade
omkring dig och ditt liv, var du älskad eller
hatad, man eller kvinna, gammal eller ung?
Frågorna blir av förståeliga skäl fler än
de svar jag har fått under resans gång. Den
na bok handlar dock om de svar jag ernått i
mitt sökande. Min berättelse om Sagaholm
börjar den elfte december 1996.

Joakim Goldhahn
Sagaholm den 21:e december 1998
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I came looking for nothing...
Robert Zimmerman

Bronsålderns hällristningar utgör en särdeles
fascinerande bildvärld. Härom är de flesta
ense. Själv känner jag få personer som efter
att besökt en ristningslokal lämnats oberör
da av frågor om vad hällristningarna före
ställer, när och varför de gjordes, av vem och
vad den bakomliggande meningen och inne
börden av att framställa dessa bilder var.
Hällristningarna tycks i sig själva pocka på
en förklaring.
Sagaholmsgravens unika och ur många
hänseenden spännande hällristningar är inget
undantag. Unik är Sagaholm ur många hän
seenden, varav en del kanske är mindre
smickrande än andra. Så utgör faktiskt
Sagaholm norra Europas största enskilda
fynd av kontextbunda hällristningar som
gjorts i modern tid och ändå så saknas det
en - ur mitt synsätt - användbar publikation
som mer ingående belyser detta fynds origi
nalitet. Det är min förhoppning att förelig
gande arbete kan bidra till det senare.
Anledningen till att detta arbete kommit
till stånd överhuvudtaget kan vara värt att
kommentera lite. I mitt avhandlingsarbete
som från början berörde den äldre bronsål
dern i sydöstra Skåne och på Bornholm kom
jag att läsa Klavs Randsborgs arbete kring
Kiviksgraven. En bekant bronsåldersgrav
som även den uppvisar ett flertal stenhällar
med hällristningar. Randsborg ägnar där nio
sidor åt Sagaholmsgraven. Det som främst

fångade mitt intresse i Randsborgs behand
ling av Sagaholm var gravens och hällrist
ningarnas bristfälliga dokumentation. Så
hade t ex Göran Burenhult lyckats spegel
vända ett antal av de hällristningsprydda
sandstenshällarna i sitt arbete The rock car
vings from Götaland från 1973. En hällrist
ning var dokumenterad uppochner, andra på
tvärs. Vidare hade han tom glömt att
dokumentera hällarna N° 21 och A! Detta
gav på det hela taget intrycket att Saga
holmsgraven var styvmoderligt behandlad.
Randsborgs inspirerande tolkning av Saga
holmsgravens bildvärld väckte i sin tur frå
gor inom mig som knappast klarnade efter
mitt första besök på Jönköpings Läns Mu
seum (JLM) - en kulen decemberdag 1996 där dessa hällristningar finns att beskåda.
Framför allt visade det sig att Rands
borgs påpekande om att en mängd rist
ningsdetaljer inte fanns återgivna i de doku
mentationer som publicerats var korrekt,
bemanningsstreck saknades, felvända häst
huvuden etcetera. Därutöver framkom flera
små streck som helt tydligt var tillverkade
av människohand och jag återfann ytterliga
re en mycket fint prickhuggen hästfigur på
häll N° 13 vid detta tillfälle. En djurfigur
som helt undgått den uppmärksamhet som
den förtjänade. I Anders Wihlborgs opubli
cerade utgrävnings rapport från 1972 tyckte
jag mig så utläsa att gravhögen hade en
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mycket mer komplicerad inre morfologi än
vad som tidigare getts uttryck för i litteratu
ren kring Sagaholm. Korresponderade detta
med flera anläggningsfaser och hur skulle
det daterade C14-provet relateras till grav
konstruktionen och den kantkedja där häll
ristningarna återfanns? Vidare hade Rands
borg, som i många fall rättmätigt kritiserat
Burenhult för hans bristfälliga dokumenta
tion, via studiet av fotografier uttalat sig om
vad som fanns på de fascinerande hällar som
han beskrev (sic). Behovet av en ny genom
gång av detta extraordinära fynd framstod
som mer än önskvärt.
Därtill kom hällristningarna i sig. Ställd
inför Sagaholmsgravens bildsvit började jag
inse något av det som gått förlorat i de tidi
gare läsningarna av Sagaholm och det pro
jekt som härmed avslutas började ta form.

betydande sätt kan bidraga till en fördjupad
förståelse för Sagaholmsgravens uppförande
och hällristningarnas närvaro i denna grav
konstruktion.
Ytterligare ett mål med detta arbete har
emanerat ur strukturen på en del tidigare
hällristningsforskning i Skandinavien. Med
det övergripande målet att upprätta krono
logier över hällristningsmaterialet eller att
finna ut en religionshistorisk mening bakom
vissa enskilda motiv, har ofta den stora kun
skapspotential som de få - men kanske just
därför så viktiga - kontextbunda hällrist
ningsfynden utgör kraftigt försummats.
Som Richard Bradley (1997a: 7f, 136ff) så
klargörande påpekat har det funnits en ten
dens till att behandla hällristningsmaterialet
som "portabla artefakter", där tolkningen av
dessa ofta diskuterats utan någon närmare
relation till den kontext de återfunnits i. I
Sagaholmsfallet - som i alltför många fall har detta inneburit att hällristningarna dis
kuterats lösryckta ur sitt sammanhang och
en mer genomgripande diskussion kring
hällristningarnas placering i ett socialt och
kognitivt landskap har uteblivit. För Sagaholmsgraven, liksom tidigare Kiviksgraven,
har detta lett till en utebliven diskussion om
hällristningarnas närvaro som en integrerad
del i ett gravmonument (jfr dock Almgren
1927; Randsborg 1993). Min intention här
är därför att försöka närma mig en förståelse
av hällristningarna i denna gravkontext och
vad detta kan implicera för vår förståelse av
den bakomliggande gravritualen (kapitel VIII
-X). Detta låter sig bla göras genom att
diskutera den särskilda ristningsteknik som
kommit till användning i Sagaholm, samt
hur denna samspelar med ristningsmotivens
metaforiska egenskaper (kapitel VIII). Ett
tema som återkommer i kapitel IX där jag
försöker centrera gravritualens mening och
innebörd och vad denna kan bidraga med
till tolkningen av Sagaholmsgraven och dess

Övergripande mål & problemställning
Efter att ha återvänt hem efter min första
bekantskap med Sagaholm började jag mer
systematiskt att bearbeta de arkeologiska
källor som stod att finna om denna grav.
Förbluffad kunde jag snart konstatera att de
egentliga studier som gjorts av detta högst
märkvärdiga fynd lätt inrymdes på drygt 30
trycksidor. En stor del av utrymmet upp
togs då utav bilder och tabeller eller ett rent
deskriptivt återgivande av hällristningarna.
Denna brist och det tydliga ointresse som
hällristningsforskningen i stort visat denna
grav, bildar utgångspunkten för den mer
övergripande målsättningen för detta arbete:
Att via en ny dokumentation av hällristning
arna och en ny genomgång av resultatet från
1971 års utgrävning närmare presentera Sagaholmshögen, gravens hällristningar och deras
tidsställning (kapitel V-VII). I detta mål in
går även att teckna såväl en antikvarisk som
en forskningshistorisk bakgrund till Sagaholmsgraven (kapitel III-IV), eftersom detta på ett
4
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hällristningar (kapitel X).

hällristningsprydda hällarna. I ett helt annat
ärende kom jag så att kontakta Lasse
Bengtsson vid Vitlycke Museum i Tanum.
När jag förde mina omnämnda observatio
ner på tal ställde Lasse omgående sin erfa
renhet och kunskap inom detta område till
förfogande. En välkommen hjälp eftersom
jag själv inte hade någon som helst erfaren
het av att dokumentera hällristningar vid
detta tillfälle. Den nya dokumentation som
presenteras nedan är genomförd med en tudelad ansvarsfördelning där Lasse har ansva
rat för själva dokumentationen och under
tecknad för beskrivningen av hällarna och
deras hällristningsmotiv (kapitel V). Arbetet
påbörjades i maj 1997 och avslutades senare
samma höst. Vårt ännu pågående samarbete
och samtal om olika hällars ristningar har på
flera sätt hjälpt mig att sätta in Sagaholm i
nya perspektiv.
Ett andra steg i arbetsprocessen vart att
sätta sig in i Sagaholmsgravens antikvariska
historia. Inte minst viktigt kändes det att få
kännedom om de bronsåldershögar som
grävdes ut mellan 1932 och 1940 i området
kring den södra Vätterbygden. Vid vår
första dokumentationsresa till Jönköping
kom vi att samspråka med Mikael Nord
ström på länsmuseet och det framgick om
gående att han var väl insatt i denna sak.
Mikael har beredvilligt delat med sig av sin
kunskap om södra Vätterbygdens brons
ålderslämningar och dessutom agerat som
"djävulens advokat" vid mina många fanta
sifulla tolkningsförslag av Sagaholmshögens
konstruktion etcetera. Från början var det
även tänkt att Mikael skulle bidraga med en
sammanställning kring de övriga bronsål
dershögar som är utgrävda i Jönköpingstrak
ten i denna publikation, men detta har av
olika anledningar fått skrinläggas (se dock
Nordström 1997b).
Det var Mikael Nordström som fick
mig att ta kontakt med Harry Bergenblad,

Avgränsning
Detta arbete centrerar sig alltså kring en en
skild grav och hur denna skall kunna berika
vår förståelse av hällristningarnas mening
och innebörd, t ex deras roll i olika begrav
ningsritualer. Uppläggningen fokuserar där
med inte de bronsåldersgravar som tidigare
undersökts i Jönköpingsområdet, eller det
övriga fornlämningsbeståndet kring den
södra Vätterbygden, i den omfattning som
kanske vore att förvänta i detta samman
hang. Därmed uppstår ett tydligt "glapp" i
vår tillnärmning och förståelse av Sagaholmsgraven och de lokala, regionala och
inter-regionala samhällsförändringar som för
övrigt kännetecknar den aktuella tiden (t ex
T Larsson 1986a; Kristiansen 1987a, 1998a).
Det innebär vidare att detta arbete till stora
delar framstår som en öppen måltavla för
den kritik som jag själv adresserat Klavs
Randsborgs (1993) arbete kring Kiviksgra
ven (se Goldhahn 1996b). Anledningen till
detta beror delvis på omfattningen av detta
arbete men även på att en rad viktiga exp
loateringsutgrävningar företagits i området
kring den södra Vätterbygden under de
senaste åren, utgrävningar som i högsta grad
kommer att bli essentiella för vår syn på
dessa spörsmål. Eftersom dessa utgrävningar
till stora delar ännu är opublicerade (se dock
Nordström 1996; Nordström & Varenius
1997), ansågs utsikterna för att ro hem en
dylik frågeställning som mindre goda. Inte
minst för att det finns de som är bättre
initierade och mer lämpade för denna upp
gift än undertecknad själv.

Genomförande & tillkännagivanden
Ett första steg i att slutföra detta arbete var
att få tillstånd en ny dokumentation av de
5
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en lokalhistoriskt förankrad forskare som
aktivt bidragit till att belysa den södra Vätterbygdens förhistoria och historia. Bergen
blads forskning och hans stora lokalkänne
dom har varit till största hjälp vid tillkoms
ten av detta arbete. Att Harry dessutom
ställt sitt stora kunnande och mångbottnade
privatarkiv till mitt förfogande vittnar både
om hans generösa tillmötesgående och hans
djupa engagemang i denna sak. Den kom
mande redogörelsen vittnar flitigt om min
tacksamhetsskuld till Harry.
I sammanhanget vill jag även passa på
och tacka länsmuseets arkeologgrupp i Jön
köping och den nuvarande museieledningen
som redan tidigt tagit del av mina planer
och gjort allt för att stötta tillkomsten och
slutförandet av detta projekt. De har gene
röst delat med sig av sin tid och museets
resurser och bl a ställt det mesta av bild
materialet till mitt förfogande.
Allt eftersom arbetet fortskridit har det
blivit mer och mer angeläget att diskutera
mina teser och slutsatser med Sagaholmsgravens utgrävare Anders Wihlborg. Anders
har på en rad viktiga punkter bromsat mina
slutsatser, men även delat med sig av egna
tankar och tolkningar kring gravens konst
ruktion som jag så här i efterhand ser att jag
ej kunnat vara utan. Utan detta samarbete
vore detta arbete ännu ofullbordat om än
slutfört.
Jag vill även passa på att tacka min gode
vän Terje Gansum (Tonsberg) för en inten
siv närläsning av en tidigare version av denna
text. Dina konstruktiva kommentarer har på
en rad punkter hjälpt mig att klargöra mina
synpunkter och tolkningar av Sagaholm. Jag
vill även uttrycka min spontana glädje över
de väl utspridda men återkommande samtal
kring arkeologins mening och mål som vi
fört under de senaste fem åren. Samtal som
på många sätt hjälpt mig att forma ett
"arkeolog-jag".

Ett varmt tack även till den sentillkomne
läsaren Björn Varenius som blev den förste
att ta del av mitt manuskript sedan det av
slutats. Förutom några nyttiga synpunkter
på textens presentation har jag flitigt nyttjat
Björns kunskap kring den södra Vätterbygdens förhistoria samt hans teoretiska skarp
sinne under tillkomsten av denna bok.
Sist - men inte minst - skulle jag vilja
framhålla min handledare Thomas B Lars
sons stora engagemang i detta projekt. Dels
för att du efter en viss tvekan och en viss
övertalning gav ditt medgivande till att jag
fick ägna ett år av min doktorandtjänst till
att färdigställa denna bok, men även för din
support och goda råd genom åren. De har
på ett väsentligt sätt bidragit till att göra
detta arbete till en angenämare resa än vad
jag många gånger befarat.
Alla och envar tackas härmed å det hjärt
ligaste för en konstruktiv och närande dialog.

Bokens uppläggning
Följande arbete presenteras i åtta mer över
gripande kapitel där även en del större del
kapitel ingår. Efter de två inledande kapit
len presenteras Sagaholmsgravens antikva
riska historia samt en del bortglömda och
sällan diskuterade fynd från området kring
Sagaholm i kapitel III. Därefter presenteras
de tidigare dokumentationer som gjorts av
gravens hällristningar, samt merparten av
den forskningshistorik som florerat kring
detta spektakulära fynd i kapitel IV. Lasse
Bengtssons och min dokumentation presen
teras tillsammans med gravens hällristningar
i kapitel V, varefter gravens konstruktion tas
upp för belysning i kapitel VI. En väsentlig
del ägnas här åt förståelsen för den arbets
insats som ligger bakom uppförandet av
bronsålderns gravmonument rent generellt
men även mer specifikt i det att material6

Avantpropos
anskaffandet till Sagaholmsgravens hällrist
ningsprydda sandstenshällar fokuseras. Där
på kommer gravens tidsställning att belysas
i kapitel VII utifrån en diskussion kring det
Cl4-prov som insamlades och analyserades
vid 1971 års utgrävning, samt via analogier
till hällristningsmotiven. De avslutande ka
pitlen VIII - X skall ses som försök att vidga
de tidigare uppnådda resultaten och att föra
en diskussion kring "graven" och "hällrist
ningarna" som två integrerade och menings-

skapande fenomen i Sagaholm - från Rist
ningarnas narrativa metaforik till en fördju
pad förståelse av de handlingar som ämnade
föra den avlidnes själ Bortom Sagaholm.
Därefter sätts de hitintills uppnådda resulta
ten i relation till den begravningsritual som
omgärdade uppförandet av denna gravhög kapitlet Åter till Sagaholm. Till sist följer
referenser (XI), appendix (XII) och en figuroch tabellförteckning (XIII).
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Figur 3.1. Sagaholmsgraven under utgrävning 1971. Foto från sydväst Anders Wihlborg (JLA).
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III

Denna platsens såväl som de andras fruktbarhet är så
stor> att hjordarna, om än så talrik a, aldrig någonsin
sakna bete var ken sommar eller vinte r. V/V/ randen av
denna äng, just nere vid sjön Vät tern, /zggtf vidare en
mängd kullar, sammankastade av sand, om vilka en
gängse sägen förtäljer, att de innehålla mera guld>
silver och pennin gar än eljest de rikaste städer och slott.
Många andra minnesmärken på denna plats, som äro
kända för vårt folk genom sägner, ha förstörts genom
tiderna.
Petrus Magni Nicander

Citatet här ovan härrör från en offentlig ora
tion på latin som Jönköpingssonen Petrus
Magni Nicander (t 1677) höll i Lund den 11
juni i Herrens år 1670 (Wilstadius 1944).
Teologistudentens lovtal över sin hembygd
utgör såvitt vi vet det äldsta antikvariska
omnämnandet av Jönköping och trakten
runt den södra Vätterbygden. Att Nicander
återger en föreställning som ägde relevans i
sin samtid kan vi så här i efterhand kons
tatera eftersom de följande århundradenas
historiska källor omnämner flera fall "utav
öppnande av ättehögar" på jakt efter hägran
de och kanske även sägensomspunna skat
ter. Även på arkeologisk väg har det kunnat
beläggas att flertalet av traktens bronsålders
högar har skattats eller plundrats i sen histo
risk tid (se Nordström 1997b). Som vi skall
erfara var detta även fallet med Sagaholmsgraven.

handlar Sagaholmsgraven eller dess omedel
bara omgivning har vi från kyrkoherden
Samuel Rogberg (1698-1760). Han tjänst
gjorde inom Fröderyds pastorat och det var
hans stora intresse för stiftets tidigare präster
och Smålands historia som fick honom till
att börja nedteckna uppgifter av antikvarisk
art. Någon sammanställning och publikation
kom inte att färdigställas under hans levnad
utan detta gjordes av hans adjunkt Eric
Ruda (1733-1767) och domprosten Johan
Rogberg (1716-1785), den senare verksam i
Växjö. Arbetet kom först i tryck 10 år efter
Rogbergs frånfälle under titeln Historisk Beskrifning Om Småland I gemeny i synnerhet
Kronobergs och Jönköpings Lähner (Rogberg
1770). Trots att verkets arkeologiska värde
ansetts som "obetydligt" (Claesson 1938:
95) så omnämner Rogberg några fynd från
Strömsbergs Sätesgård som kan vara av int
resse (Rogberg 1770: 836f):

Tidigare uppteckningar kring Sagaholm
Det äldsta antikvariska dokument som be

På Strömsbergs Sätesgårds ägor
finnas åtskillige små högar, och skall på
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den var "på fiere ställen skadad". Av Ramms
uppgift kring gravens höjd att döma fort
satte skattningen i viss mån in mot 1920talet då gravhögen tycks ha fredats mot
fortsatta ingrepp. Det framgår bland annat
av Algot Fribergs (1850-1935) opublicerade
skrivelse Bronsåldersfolket vid Jönköping från
1927. Där återges de äldsta fotografierna vi
känner till av Sagaholmshögen och här ser vi
att gravhögens hela västra sida var skattad
och bortgrävd vid detta tillfälle (se fig 3.2).
Gravhögen tycks nu fått samma njurform
som senare dokumenterades vid 1971 års
utgrävning (pi I). Friberg (1927: 2) beskriver
den skattade högen på följande vis:

fältet, där desse finnas, en drabbning
hafwa stått med de Danska; fast obekant
är på hwad tid. Men ur jorden hafwa
flera Pik- och Wärje-uddar, samt 4. st.
koppar-sporrar blifwit uptagne. År 1758
öpnades här en ättebacka, och fans däruti på 3. alnars djup först en liten stensättning, hwarpå stod en lerkruka, uti
hwilken war någon aska med små ben,
och en hop små klimpar, liknande mörk
harts, hwilka gifwa ifrån sig en angenäm
lukt, då de hållas för elden.
Uppgifterna är intressanta på så sätt att
fynden av pik-, vilket närmast bör översättas
med nusvenskans lans-, och "Wärje-uddar"
samt någon form av kopparföremål, möjli
gen kan sättas i samband med fyndet av en
fragmentarisk spjutspets i brons som gjordes
under 1920-talet i närheten av den forna
Sagaholmsgraven (Bergenblad 1972: 19).
Det första antikvariska omnämnandet
som förknippats med Sagaholmshögen görs
1883 av stadsrevisor Axel Ramm (18581929). På uppdrag av Kungliga Vitterhets
Historie och Antiqvitets Akademin beskriver
Ramm (1883) Tveta härads fornlämningar
efter deras ägotillhörighet:

6. Ett stycke sydväst om Ströms
bergs gård... ligga gårdarna Smedsbo
och Sagaholm. 43 meter från den senare
gårdens husknut anträffar man resterna
av en väldig hög med 24 meters dia
meter och 2.30 m. höjd. Redan på 1880talet var västra hälften [fig V] försvun
nen genom grustagning. Östra sidan [fig
VI] gör ännu ett imponerande intryck.
Det uppges, dock utan vidare pålitlighet,
att inuti högen anträffats en del större
stenar. Likaledes förlägges till denna hög
en spjutspets av brons, som hittats på
Strömsbergs ägor och nu innehaves av
baron Knut v. Essen på samma gård.
Biten har sitt intresse därför att den visar
lerkärnans tvära avslutning i en platta av
omkring 3 m/m diam.

Smedsbo. V. om gården i skogsbrynet ligger en betydande grafhög af öfver
75 m. omkrets och 4 m. höjd, på fiere
ställen skadad, emedan den användes till
grustag. Man har sett lyse här. S. om
denne ligger på en liten slätt ett stycke
bort några små grafhögar, som numera
äro utgräfda för sandtags skull. N. om
den stora grafhögen låg fordom in på
åkergärdet en lika väldig grafhög, som
nu fått skatta åt förgängelsen för od
lingslustans skull.

Algot Fribergs opublicerade manus återfinns
i två olika exemplar i Jönköpings Läns
Museums Arkiv (JLA) medan det saknas vid
Antikvariskt och Topografiskt Arkiv (ATA)
i Stockholm. I det ena av dessa manus så
återges den omtalade spjutspetsen avritad
vilket är av intresse. Vi skall återkomma till
denna spjutspets senare.

1883 när Ramm besökte Sagaholmshögen
"användes" denna alltså som "grustag" och
10
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Figur 3.2 B. Sagaholmsgraven omkring 1927, figur VI från öst (efter Friberg 1927).

För att ställa detta till rätta upprättade de
inblandade herrarna en restaureringsplan
med en tillhörande kostnadskalkyl. Saga
holmsgraven skulle enligt denna "Repareras
och avrundas så att konturerna i möjligaste
mån bli kvar" för en kostnad av 25 kronor.
Hela restaureringsprogrammet för de nio
gravhögar som påträffats plundrade eller
skattade skulle uppgå till 475 kronor (se fig
3.3). Förslaget vann bifall och samtliga grav
högar restaurerades under det följande året.
För att även freda de kvarvarande brons
åldersgravarna från framtida ingrepp var
dock inte restaureringsplanerna nog, allmän
heten var därutöver tvungen att upplysas om
fornlämningarnas karaktär och värde. I ett
inlägg i Jönköpings-Posten - som troligtvis

Intresset för södra Vätterbygdens brons
åldersgravar tycks ha varit intensivt under
1920-talet. Detta yttrade sig bland annat
genom att stadsingenjör Einar Adell inkom
med en skrivelse till drätselkammaren i Jön
köping där den omfattande skadegörelsen
av gravhögar i området uppmärksammades
(denna och följande källor som ej specifice
ras återfinns vid JLA och/eller ATA).
Tillsammans med Algot Friberg, kapten
Bror Kugelberg och byggmästare Anders
Knutsson hade samtliga kända bronsålders
gravar inspekterats under hösten 1928. Det
var en sorglig hoper fornminnen som de
besökt: "Tyvärr hava alla gravarna varit
utsatta för plundring varigenom de blivit
mer eller mindre förstörda" skriver Adell.
12
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författats i samband med Adells skrivelse tar kapten Bror Kugelberg (1868-1947) till
orda. Kugelberg som var vän av ordningen,
möjligen att hans fostran som militär på
verkade honom här, föreslår där att traktens
bronsåldershögar som "fått tjänstgöra som
sandtäkter" skulle fredas och skyltas med
"...en vitmålad trätavla med t. ex. följande
inskription: "Bronsåldersgrav. Allmänheten
uppmanas att ej göra påverkan å denna forngrav utan i s tället skydda och vårda densam
ma. Drätselkammaren"".
Tidningsartikeln uppmärksammades av
Riksantikvarieämbetet som nu följde hän
delseförloppet med intresse. Efter drätsel
kammarens bifall skrev den tjänsteförordnade Riksantikvarien Otto Frödin ett brev
till Adell och prisade hans rättrådiga ingri
pande:

Ett skolexempel härpå äro de stora
bronsåldersgravhögarna vid Sagaholm,
torptecknen 300 meter nordväst Smedsbo. Av dessa var en redan 1880 helt ut
plånad. Den låg strax norr om gården.
Av den andra, belägen strax söder om
samma gård, återstår blott omkring hälf
ten. Under 1880-90-talen har den fått
tjänstgöra som sandtag för kringliggan
de gårdar. Dess höjd är ännu 3 meter
och dess ursprungliga omkrets har varit
minst 80 meter. Gravhögens bottenröse,
antagligen innehållande obränt lik, var
ännu 1928 blottat. Genom stadens för
sorg har den kvarvarande delen restau
rerats och bottenröret övertäckts med
sand. Någon vetenskaplig undersökning,
i detta fall synnerligen påkallad, har i
brist på medel ej kunnat äga rum. Invid
högen har en spjut- eller dolkspets av
brons anträffats, som tydligen härstam
mar från någon av högarna... För dem,
som äro intresserade av fornminnen och
älska att drömma sig tillbaka till gamla
tider, kunna ovan beskrivna fornlämningar utgöra lämpligt mål för en 2-3
timmars promenad.

Med stor tillfredsställelse har Riks
antikvarien därvid erfarit, att Drätsel
kammaren lämnat sitt bifall till Eder
framställning. För det intresse Ni sålun
da visat och det stöd Ni skänkt fornvårdsarbetet får Riksantikvarien härmed
uttala sitt förbindliga tack.
Förutom sitt "förbindliga tack" ville Riks
antikvarien att planer och sektioner upprät
tades vid den förestående restaureringen
som klart och tydligt visade "vad som är
gammalt och nytt" och var de respektive
gravarna kunde återfinnas i terrängen. Om
någon restaureringsrapport författats är osä
kert eftersom inga dokument av liknande
slag påträffats vid JLA eller ATA. Innan
restaureringen av gravhögarna kom till stånd
hann Kugelberg besöka och beskriva Sagaholmshögen under en av sina "arkeologiska
promenader". Särskilt intressant är hans
uppgifter om att ett "bottenröse" skymtade
i Sagaholmsgravens mitt (Kugelberg 1931:
21 f):

Uppgifterna om ett "bottenröse" upprepas i
det nästföljande antikvariska omnämnandet
som nu kommer från "fil kand Claes Claes
son". 1935 beskriver han Sagaholmsgraven
på följande sätt (Claesson 1935: 67):
Stadsäga 188 Sagaholm. Hög, 30 m.
S om manbyggnaden i Sagaholm. Intill
2,0 m. hög, c:a 25 m i diam. V hälften
bortgrävd. I skärningens botten, i cent
rum av röset, synas svaga spår av ett
kvarliggande kärnröse. Omnämnd av
Axel Ramm, 1883, manuskript i ATA,
Stockholm.
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Claessons uppgifter är något tvetydiga efter
som Sagaholmsgraven vid denna tidpunkt
var restaurerad. Högen omnämns även som
ett "röse". Det är utan tvekan så att den
restaurering som skedde under slutskedet av
1920-talet och som Wihlborg senare kunde
dokumentera vid utgrävningen 1971, måste
ha skett före Claessons "observationer". Det
är därför tveksamt om Claessons uppgifter
återger egna erfarenheter eller utgår ifrån
tidigare, läs Kugelbergs, uppgifter. Hur skall
vi överhuvudtaget värdera uppgifter som
"bottenröse, antagligen innehållande obränt
lik" och "svaga spår av ett kvarliggande
kärnröse"? Kan Sagaholm haft ett kärnröse
likt flertalet av de övriga bronsåldershögarna
i området? Eller skall vi tolka det som en
reminiscens av en stenbyggd kistkonstruktion? Frågorna blir tyvärr fler än de svar vi
får av Kugelberg och Claesson. Konstateras
kan att inga uppgifter om kärnrösen eller
dylikt återfinns vid Riksantikvarieämbetets
förstagångsinventering 1954. Beskrivningen
av Sagaholmshögen har nu blivit mer ord
knapp, för att inte säga lakonisk:

Sveriges regering hade sedan tidigare be
slutat att gamla Riksväg 1, Europaväg 4,
skulle byggas om till motorväg, vilket för
anledde en nydragning genom den nya stor
kommunens båda stadskärnor. Det talades
även om att förlägga en ny högskola till
Jönköping. Alla dessa förändringar kom på
ett eller annat sätt att generera arbete för ett
delvis underbemannat länsmuseum (se Thor
1972; Lindqvist & Bekmose 1972). Inför
hösten 1971 planerades det bland annat för
två större arkeologiska undersökningar. En
invid det mytomspunna Brahehus i Gränna
trakten, som skulle göras tillgängligt från
den närbelägna motorvägen, och en större
stadsgrävning inne i J önköping. Länsmuseet
arbetade även på högvarv inför en större
keramikutställning som skulle öppnas under
hösten, en utställning som kom att väcka ett
visst internationellt gensvar. Därtill medde
lade stadskansliet i Jönköpings kommun att
man "beslutat försälja mark på Ljungarums
industriområde till vägförvaltningen i Jön
köpings län". Vidare skriver de att:
På det försålda markområdet finns,
enligt vad som framgår av bifogade kar
ta, ett fornminne som måste grävas upp
och flyttas.

Fornlämning Nr 20
Hög, rest av, 23 meter diam och 2,3
meter hög. V delen och mittpartiet helt
bortschaktade. I den V bortschaktade
delen står en järnstolpe med beteckning
en Lagskyddat fornminne [se fig 6.9].

Landsantikvarien Gunnar Lindqvist ombads
om ett yttrande i ärendet, där hans antikva
riska ställningstagande framgår med klarhet:

1971 års utgrävning
I slutet av I960- och början av 1970-talet
upplevde den södra Vätterbygden en rad
infrastrukturella förändringar. Städerna Jön
köping och Huskvarna slogs samman till en
av landets första storkommuner. Bitar av
den gamla stadskärnan i Jönköping revs och
gav plats för en ny modern innerstad och
nya stadsdelar kom till när människor bör
jade överge den omgivande landsbygden.

I princip bör de få fornlämningar,
som ännu finns i och i närheten av Jön
köping bibehållas, då de är av stort all
mänt intresse för kommunens befolk
ning och ej minst skolundervisningen.
Landsantikvarien menade dock att - "Den
aktuella fornlämningen är emellertid så svårt
skadad, att den inte längre ger någon god
bild av det för trakten karakteristiska grav
14
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skicket med storhögar". Han såg därför inga
antikvariska hinder för försäljning
med en
efterföljande exploatering, förutsatt att hö
gen först undersöktes arkeologiskt. I läns
museets remissvar till riksantikvarieämbetet
yrkade därför tf landsantikvarie Margareta
L. Bekmose för "tillstånd för undersökning
och borttagning av fornlämningen", vilket
bevilljades.
Som brukligt hade exploatören ont om
tid och ville komma i gång med exploa
teringen samma höst vilket försatte
läns
museet i knipa. Det fanns helt enkelt inte
någon utbildad arkeologisk personal som
kunde exekutera ärendet. Lösningen blev att
museet hyrde in "fil. stud." Anders Wihlborg från Lunds universitet att leda utgräv
ningen av den redan skattade högen. Ut
grävningen kom igång den 27 september
och varade till och med den 17 december
1971. Den leddes formellt av antikvarie
Margareta L. Bekmose med Anders Wihlborg som "förste man" (Wihlborg 1972a). I
praktiken betydde det att Wihlborg funge
rade som utgrävningsledare. Det är även han
som senare publicerar de sensationella fyn
den, författar utgrävningsrapporten och de
efterföljande bearbetningarna (se Wihlborg
1972a/b, 1974, 1978).
Vid tidpunkten för utgrävningens start
var Sagaholmshögen ännu täckt av buskar
och den tallskog som syns på Algot Fribergs
fotografier från 1927 (fig 3.2). Ett första
steg vid utgrävningen vart därför att röja de
kvarvarande högresterna från träd och sly.
Det framgick då att det var en dryg tredje
del av gravens östra del som undgått för
gängelsens käftar (se pi I). Enligt Wihlborg
(1974: 6) berodde detta på den ägogräns
som skär genom Sagaholmsgraven - den
bevarade delen låg på Strömsbergs ägor
medan den skattade delen låg på Råslätts
marker (jfr fig 3.4 och 3.5). Utifrån en jäm
förelse med Fribergs beskrivning, fotografier

och måttuppgifter så verkar inte graven ha
tillfogats några påtagliga skador mellan
1927 och 1971.
Utgrävningen pågick in i december må
nad och under en relativt gynnsam väderlek.
Arbetet kunde i stort förlöpa utan större
problem med undantag för den åttonde
november. Då öppnade sig himlen och tre
decimeter nysnö ställde till med ett rejält
trafikkaos, vilket gjorde att utgrävningen
lades ned ett par dagar. När temperaturen
som nu föll under noll grader användes en
tjälbrytare för att komma igenom tjälen och
tidvis fick man använda sig av varmluft för
att rensa ned och gräva ut delar av anlägg
ningarna. Vid utgrävningen användes även
tryckluft för framrensning av Sagaholmsgravens bräm och de fyra folkvandringstida
gravar som framkom under undersökning
ens gång (se fig 3.1, 3.5, 7.1).
Sammanlagt avtorvades 650 m2 runt
den skadade högen, mestadels med hjälp av
en frontlastare. Som det framgår av figur
3.5 så är koordinatsystemet fristående och
orienterat i NNV - SSO. Cirkeln som skär
utgrävningsområdet följer den yttre kant
kedjans form. Planer och profiler finns upp
rättade i skala 1:100 och 1:20 och renritade
kopior av dessa återfinns i JLA och ATA i
Stockholm, samt i arkivet vid Lunds uni
versitets arkeologiska institution (Wihlborg
muntligen 1998 03 29). Fältritningarna är
förkomna.

Utgrävningsstrategi och rapportering
Utgrävningen av Sagaholmsgraven var alltså
initierad som en exploateringsgrävning, låt
vara med en underton av räddningsgräv
ning. Beroende på gravhögens tillstånd och
utifrån tidigare erfarenheter av skattade
bronsåldersgravar i området, visste man att
dessa ofta var grundligt plundrade. Utgräv
ningens målsättning blev därför främst att
15
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n HUSKVARNA

Ä+ + +

VÄTTERN

JÖNKÖPING

Södra ^
Vätterbygden^

0
Ä. Höjdkurva

§ Depåfynd, bronsålder

O

+ Lösfynd, bronsålder

• Uppgift om gravhög

# Gravhög

A Gravröse

Osäker gravhög

A

Osäkert gravröse

35 Fornlämningsnummer
t

Sankmark

Figur 3.3. Södra Vätterbygdens fornlämningar från äldre bronsålder. Sagaholm - N° 20; Kugelbergs
gravhög med en liknande kantkedja som i Sagaholm - N° 29:1; Torpafyndet - N° 35
(omarbetad efter Nordström 1997b).

dokumentera den kvarvarande högens bygg
nadsskick (Wihlborg 1974: 6). De omfat
tande ingreppen i högens centrala delar gjor
de att man inte förväntade sig att återfinna
någon primärgrav. Däremot så kunde ju de
kvarvarande delarna inrymma s k sekundära
begravningar, något som bronsåldershögar

från andra delar av Sydskandinavien villigt
vittnat om (se t ex Lundborg 1972; Jennbert
1993a: 72ff; Poulsen 1993).
Wihlborg har på följande vis beskrivit
utgrävningens målsättning och genomföran
de i s in trebetygsuppsats Sagaholm en brons
åldershög med hällristningar (Wihlborg 1974:
16
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115

agograns
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Figur 3.4. Utgrävningsplatsens närområde (källa Wihlborg 1972a, Generalplan för Jönköping).

6f). Dels ville man utröna gravens konstruk
tion och dels omfattningen av skadegörelsen
i högens centrala delar. Därför beslutade
man sig för att anlägga en långprofil (profil
A) och en tvärgående kortprofil (profil B)
genom resterna av gravhögen så att omfatt
ningen av skadegörelsen kunde studeras (se
fig 6.3). På grund av den omfattande skatt
ningen av högen kom profil A att ligga tre
meter nordost om gravens tänkta centrum
(fig 3.5). Efter att ha blottlagt denna profil
fick man en god uppfattning om gravens
inre morfologi. Högen visade sig vara upp
byggd av en torvkärna som överlagrades av
ett större sandparti. Graven hade även ett
bräm och visade sig ha tre olika kantkedjor.
Vid framtagningen av denna profil påträf
fades två tidigare okända gravar direkt sö
der om Sagaholmshögen (jfr Ramm 1883).

Under arbetets gång kom ytterligare två
gravar att påträffas. Samtliga av dessa date
ras till folkvandringtid av Wihlborg (1972a,
1974, 1978).
Samtidigt med arbetet att ta fram och
dokumentera gravens inre morfologi så fri
lades sektion efter sektion av gravens bräm
med hjälp av frontlastare och tryckluft. Var
efter arbetet fortskred så nivellerades och
tornfotograferades hela utgrävningsområdet
(fig 6.7, 6.8). Efter att halva graven grävts ut
hade profil B f rilagts (se fig 6.3, pi VI-VII).
När denna dokumenterats grävdes resteran
de delen av gravhögen bort och brämet
blottlades. Efter att det senare grävts bort
tornfotograferades och nivellerades gravens
kantkedjor och sedan återstod endast att
gräva ut de fyra gravarna från folkvand
ringstid.
17
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Y - 35

Anläggning 1
Profil A

X-20
Y-35

X - 20

10 meter

Figur 3.5. Utgrävningsområdet i S agaholm (omarbetad efter Wihlborg 1972a). Cirkeln markerar en
uppskattning av utbredningen för Sagaholmshögens (Anläggning 1) yttre kantkedja, vilket visar att
undersökningarna inte omfattade hela området för den skattade högen (jfr fig 3.9). A 2 - 5 utgör de
omtalade gravarna från folkvandringstid.

Anläggning 2, 3 och 5 visade sig innehålla
urnegravar med brända ben, alla med
daterbara gravgåvor utplacerade kring de
nedgrävda urnorna. I anläggning 4, som i
huvudsak bestod av skörbränd sten, påträf
fades ingen gravgömma (Wihlborg 1972a).
Utgrävningsrapporten är föredömligt
färdigställd två månader efter avslutad ut
grävning och omfattar fem maskinskrivna
A4 sidor. Beskrivningen av Sagaholmshögen
ryms på ca 25 rader och det största utrym
met ägnas åt de fyra folkvandringstida gra
varna som återfanns vid undersökningen.
Den övervägande delen av rapporten utgörs
utav bilagor i form av planer, profiler och
fotografier av anläggningar och de hällrist
ningsprydda sandstenshällarna. I detta sam

manhang kan det vara belysande att återge
Sagaholmshögens anläggningsbeskrivning i
sin helhet (Wihlborg 1972a: 2f, se citat näst
kommande sida).
Trots den tidstypiskt fåordiga rapporte
ringen så håller Sagaholmsutgrävningen en
ovanligt hög vetenskaplig standard för sin
tid. Detta gäller inte minst den goda foto
dokumentation som till stora delar finns
redovisat i detta arbete. Wihlborg, som
hade tidigare utgrävningserfarenhet av lik
nande skånska gravhögar, har på ett före
dömligt sätt dokumenterat gravhögens inre
komplexitet, vilket ännu gör det möjligt att
gå tillbaka till källmaterialet för att ställa
nya frågor.
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En antiqvarisk biografi

Anläggning 1
Skadad hög, höjd ca 2,0 m, ursprunglig diam ca 22 m. Belägenhet
x=20 y=25.
Högen var före utgrävningen helt övervuxen, av träd och buskar och bara
ca 1/3 av högen återstod.
Grävningen visade att högen var uppbyggd av grästorvor från sandig jord.
Spår av förmultnade torvor syntes som tydliga konturer i sanden. Detta
var särskilt markant i a nläggningens centralare del.
Längs ytterkanten av högen fanns ett flerskiktat jordblandat, av sten uppbyggt bräm. Stenstorleken varierade mellan 0,05 - 0,6 m. Medelstorleken
var ca 0,15. Bredden av brämet uppgick till ca 3 m. Höjden var som störst
ca 1 m. (ti).
Under brämet låg två kantkedjor. Den yttersta bestod av 0,3 - 1,0 m stora
klumpstenar. Den andra bestod av kantställda utåtlutande sandstenshällar,
som med stor precision fogats intill varandra sida vid sida.
Stenarna som var huggna var nedgrävda i den ursprungliga marken.
Stenarna var ca 0,25 - 0,85 m breda och 0,4 - 1 m höga (t2).
På utsidan av en del av hällarna påträffades hällristningar. Motiven var
bl. a. människor, båtar, djur och skålgropar.
Resterna av en inre kantkedja påträffades också. Den bestod av fem stenar
som varierade mellan 0,3 och 0,5 m. Någon gravkonstruktion påträffades
inte, vilket beror på att centrum grävts bort vid grustäkt.
Att sandstenshällar varit ett eftertraktat byggnadsmatr. visar en jordkällare
ca 200 m söder om bronsåldershögen. Här påträffades ett flertal hällar, som
troligen hört till högen eftersom hällristningar upptäcktes på 2 av dem.

Fynd:
Fl, Al, X010, Y015

F2, Al, X012, Y016

+115,32
+ 115,29

I brun sand: Kol

+115,80

I ree. nedgrävn: Keramikfragment.

och redovisning av dessa undersökningar
saknas vid JLA. Enligt Wihlborgs rapport
från 1972 är det sannolikt att dessa härrör
från en boplats, men det saknas uppgifter
om boplatsindicerande fynd från de numera
försvunna åkrarna som härdarna påträffades
i (jfr fig 1.1). Enligt initierade källor på JLM
betraktades dessa härdar med stor skepti

Efter undersökningens slut påträffades fem
härdar i utgrävningsområdets närhet av mu
seets personal, dels i en åker ca 100 meter
söder om högen, och dels 100 meter sydost
om denna (se fig 3.4 och nedan). Från foto
grafier på JLM går det att utläsa att dessa
härdar delvis kom att undersökas arkeolo
giskt men någon utförligare dokumentation
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cism eftersom museet något år tidigare på
börjat en grundläggande undersökning av
ett stort antal härdar som efter ett bestick
ande Cl4-prov visade sig vara "bara 150 år
gamla" (Nordström 1997d).
Eftersom gravens morfologi mer ingåen
de kommer att diskuteras senare i detta
arbete, i k apitel VI, lämnar vi denna sak för
stunden. Istället skall vi ägna oss åt utgräv
ningens märkliga avslutning. En avslutning
som kom att ge genklang inom hela den
samlade arkeologikåren och som ledde till
att utgrävningarna vid torpet Sagaholm för
alltid placerades till arkeologihistoriens mer
upplysta korridor.

Utifrån samtal med inblandade personer
och olika tidningsurklipp i JLA framtonar
olika brottstycken kring utgrävningarna från
Sagaholm. En första notis från utgrävningen
återfinns i Smålands Folkblad efter knappt
tre veckors utgrävning:
På jakt efter fynd. Just nu är man på
jakt efter arkeologiska fynd i Jönköping.
Platsen är närmare bestämt Knäryd inte
så långt från Ljungarums kyrka och
Strömsberg. Där finns en bronsåldershög
med gravar som ingalunda är nyupp
täckt, men eftersom området skall få en
helt ny stadsplan och där skall bli indust
rier och liknande, måste man nu under
söka graven.
Länsmuseet har anlitat fil.
stud.
Anders Wihlborg från Lund att som
arkeolog leda utgrävningsarbetet med
fyra kommunalarbetare. De har hållt på i
snart tre veckor, men ännu inte funnit
mer än porslinsbitar som är utan värde.

"En sensation"
Sagaholmsgravens hällristningar förblev oupptäckta under större delen av utgräv
ningen och som någon uttryckte saken kom
de "som en bonus på slutet". Hur de kom
att upptäckas är omtvistat och både lokal
forskaren Harry Bergenblad, utgrävaren An
ders Wihlborg och JLMs vaktmästare Gun
nar Bernhardsson menar sig ha upptäckt dem
first. I sammanhanget kanske det får anses
som ovidkommet att reda ut detta närmare.
Det får till och med anses som troligt att de
alla har rätt och att de ovetande om varand
ras upptäckt fick nöjet att få uppleva varje
arkeologs största dröm, att i Heinrich Sch
liemanns och Howard Carters anda få upp
täcka en arkeologisk sensation. Följande redo
görelse skall därför inte ses som "den rik
tiga" versionen för hur denna upptäckt gick
till, och det har heller inte varit mitt mål att
författa en sådan. I stället vill jag väva ihop
olika händelser och perspektiv till en, för
hoppningsvis, både underhållande och läro
rik berättelse med syfte att fånga upp infor
mation som är av vikt för Sagaholms antik
variska biografi.

Förutom lite kring den aktuella gravhögen
och utgrävningens målsättning berättas det
att man även återfunnit två utav de fyra
folkvandringstida gravarna vid detta tillfälle.
Nästa notis gick under rubriken "Udda
jobb för kommunalare - leta fynd i gamla
gravar" och var införd i Jönköpings-Posten i
början av december. Av artikeln framgår det
att hällristningarna inte var kända vid denna
tidpunkt och att hela gravhögens över
byggnad nu var bortgrävd. Utgrävningen av
de fyra brandgravarna pågick som bäst och
de fynd som framkom där betraktades som
"unika och mycket värdefulla". Även Sagaholmshögens kantkedja imponerade på jour
nalisten ifråga:
Det är en nära 3.000-årig grav man
började gräva ut. Från äldre bronsåldern.
Med en nästan fantastiskt jämn cirkel
20
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uppbyggd av platta stenblock runt hela
graven.

skulle bevaras och rekonstrueras på plats.
Märk väl att hällristningarna från brons
åldershögens kantkedja inte var kända vid
detta tillfälle och att diskussionen först och
främst rörde de fyra folkvandringstida gra
varna.
Morgonen efter åkte Bergenblad ut till
utgrävningsplatsen för att dokumentera de
aktuella gravarna eftersom de snart skulle
vara bortgrävda. Vidare ville han ta en när
mare titt på sandstenshällarna i kantkedjan
från bronsåldershögen. Bergenblad hade
nämligen avtalat med grovarbetarna vid ut
grävningen att hällarna skulle omhändertas
åt honom då han tänkte använda dessa som
gångstigsplattor och till ett golv i en berså
som han planerade för sin trädgård. Besöket
var därmed även föranlett av att beräkna hur
många kvadratmeter detta golv kunde tän
kas bli och hur många meter gångstig de öv
riga sandstenshällarna kunde omsättas till.
Det var vid denna inspektion som Bergen
blad upptäckte att det fanns hällristningar
på utsidan av minst tre utav de 46 bevarade
sandstenshällarna i gravens mellersta kant
kedja! Dessa fotograferades noggrant efter
att andra söndagspromenerande människor
avlägsnat sig (fig 3.6).
Bergenblads uppmaning till att bevara
gravarna i sin ursprungliga miljö skedde allt
så utan vetskap om vad gravens kantkedja
dolt för eftervärlden. Uppmaningen ledde
dock till att Gudmundsgillet - tillika Jön
köpings hembygdsförening - inkom med en
skrivelse till kulturnämnden i Jönköpings
kommun där de bl a skrev att - "Inför kom
mande generationer kan vi inte stå till svars
om detta märkliga fornminne förstörs".
Ärendet kom att få hög prioritet och en
snabb handläggning och redan tisdagen den
sjunde december sammanträde kulturnämn
dens arbetsutskott och behandlade denna
sak. I dess skrivelse till landsantikvarie Gun
nar Lindqvist lyder det:

Med tanke på att två tredjedelar av grav
högen var bortförd sedan tidigare kan kan
ske artikelförfattarens betraktelse säga något
om vår benägenhet att fylla ut det arkeolo
giska materialet när vi tycker att det saknas
"något". Denne såg med all sannolikhet hela
kantkedjan framför sig vid sitt besök vid
utgrävningen en kulen decemberdag 1971.
Som vi sett väckte utgrävningarna vid
Sagaholm en viss uppmärksamhet - främst
från olika lokalhistoriskt intresserade per
soner. Förutom den fascination som omger
de flesta arkeologiska utgrävningar så fanns
det andra bidragande faktorer till detta.
Det kanske mest avgörande skälet var att ett
stort antal fornlämningar i den södra Vätterbygden använts som grustäkter eller för
störts av odlingslustande bönder i jakten på
odlingsbar mark. Därtill kom att exploa
teringstrycket runt Jönköping och Huskvar
na varit stort. Chansen att idag återfinna
boplatser som går att knyta till den rika
bronsåldersbygd som avtecknar sig genom
olika källor får därför anses som försumbar
(Nordström 1997d: 70ff). Tillsammans har
detta inneburit att det inte finns många
orörda och bevarade fornlämningar kvar i
området. När fynden av de välbevarade gra
varna från folkvandringstid kom till känne
dom väcktes det därför röster om att bevara
de aktuella fornlämningarna i sin ursprung
liga miljö.
Den som initierade denna fråga var Har
ry Bergenblad. Då han lördagen den fjärde
december samma år mottog Jönköpings
kommuns kulturstipendium för sina lokal
historiska insatser, avsatte han några minuter
i sitt tacktal för att diskutera bevarandet av
gravarna från Sagaholm. Inför den försam
lade kulturnämnden argumenterade han för
att de skulle verka för att de unika gravarna
21
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Figur 3.6. Det första fotografiet på hä llristningarna taget söndagen den
femte december 1971 av Harry Bergenblad. Häll 30 till 33 in situ.
vid Sagaholm bevarande under ompröv
ning", samt att han skulle meddela Bygg
nads- och Fastighetsnämnden sitt beslut.
Hela händelseförloppet hade följts med
intresse av lokalpressen och under tisdagen
arbetade både Smålands Folkblad och Jön
köpings-Posten (JP) på artiklar i ämnet. Den
senare drog utan tvekan det längsta strået
när de samma dag ringde upp den kände
lokalforskaren Harry Bergenblad för en
kommentar.
Harry som från början initierade denna
fråga stödde givetvis en rekonstruktions
linje. Därtill menade han att fynden
av
hällristningar på minst tre stenar från brons
åldersgravens kantkedja, som nu kom till
lokalpressens kännedom, borde göra att
saken kom i nytt ljus. JPs reporter ställde sig
frågande inför Bergenblads uppgifter, men

Gudmundsgillet, Jönköpings hem
bygdsförening, har till kulturnämnden
inkommit med en skrivelse vari man
påtalar att vår trakt är fattig på forn
minnen, samt att det därför är av stor
vikt, att kommunen på ett eller annat
sätt värnar om bevarandet av det unika
minnesmärke, som gravarna vid Saga
holm utgör. Gudmundsgillet hemställer
till kulturnämnden om att nämnden med anledning av de nya fakta, som
under utgrävningens gång framkommit omprövar sin inställning till hur området
i framtiden skall disponeras.
Kulturnämnden var tydligen på gillets linje
då de beslutade att hemställa till lands
antikvarien att "han - med hänsyn till de nya
fynd, som gjorts - tar frågan om gravarnas
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kom omgående att övertygas då det med
delades att han hade fotografier som kunde
bekräfta hällristningsfynden. Filmen satt
dock ännu kvar i hans kamera. En budbil
beordrades omgående hem till Bergenblad
och filmen som tagits två dagar tidigare
togs in till tidningsredaktionen för fram
kallning. Uppgifterna verifierades och JPreportern vittrade sensationella nyheter.
Bergenblad kördes i egenskap av "upptäcka
re" ut till fyndplatsen och fotograferades på
plats. Senare samma kväll kördes även museiechef Lindqvist ut och dokumenterades
med den hällristningsprydda kantkedjan.
Båda bilderna återfanns i morgondagens
upplaga och JLMs ansikte räddades.
Sensationen kom snart på allas läppar för
morgonen efter hamrades nyheten ut på
Jönköpings-Postens löpsedel - "Sensation i
Jönköping: hällristningar" - tillsammans
med ett fotografi av Harry Bergenblad, lätt
framåtböjd över häll N° 31 (fig 3.7). Enligt
samstämmiga uppgifter så hade redan Wihlborg och Lindqvist känt till hällristningarna
ett par dagar när de offentliggjordes genom
Bergenblads försorg. De hade dock valt att
tiga om saken tills de hällristningsförsedda
hällarna kommit in på museet och sedan
dess hade de "gått med hjärtat i halsgropen
för att något skulle hända med hällarna
innan de [kunde] tas om hand". I tidnings
artiklar från dessa hektiska dagar uppger
Lindqvist att de båda upptäckt ristningar på
"mellan åtta till tio stenar, de flesta med
enkla skeppsmotiv och en del andra inte
identifierade motiv". När hällristningsfyn
den senare publiceras återges 18 hällar från
den aktuella gravhögen varav två återfunnits
sekundärt inbyggda i en närbelägen källare
(Wihlborg 1974, 1978). I Jönköpings-Posten uttryckte även JLMs vaktmästare Gun
nar Bernhardsson sin syn på denna upptäckt,
som han menade sig gjort tillsammans med
sin familj under en söndagspromenad den

femte december. Eftersom Wihlborg var in
hyst hos familjen under utgrävningen med
delade de honom sin upptäckt samma dag:
Hos honom bor arkeolog Anders
Wihlborg som gräver ut fyndplatsen.
Han fick givetvis veta vad familjen upp
täckt. hr Wihlborg själv säger sig ...sett
något redan förra veckan men det var så
dåligt ljus att vi först under tisdagen
kunde vara riktigt säkra på att det var
ristningarna.
Som ni märker går uppgifterna om häll
ristningarnas upptäckt isär och det är i sam
manhanget av mindre vikt att reda ut vem
som upptäckte dem först. Fyndet av häll
ristningar var i sig en sensation, dels för att
de återfanns i ett annars "hällristningstomt"
område (se t ex Malmer 1981; Janson et al
1989), och dels för att de därtill framkom i
en gravkonstruktion. Att det dessutom var
så många hällristningar bevarade och att de
var så omsorgsfullt utförda betraktades rik
tigt nog som en arkeologisk sensation. Pres
sen var inte sen att förmedla nyheten - "Ar
keologisk sensation: Hällristningar i Jönkö
ping", "Hällristningar oväntad upptäckt vid
Jönköping", "Sensationellt fynd av hällrist
ningar", "Fynden i Ljungarum en sensation.
Porrbilder illustrerar fruktsamhet", och så
vidare. .
För att tillgodose allmänhetens stigande
intresse och forskarsamhällets många frågor
så kom länsmuseet omgående att se till att
de unika fynden
togs in till museet för
dokumentation och rengöring. Efter detta
öppnades en temporär utställning lördagen
den 18 december där hällristningarna kunde
beskådas. Dagen innan hade länsmuseet
gästats av docent Evert Baudou, då chef för
sten- och bronsåldersavdelningen vid Statens
Historiska Museum, och antikvare Gunnar
Ekelund från Riksantikvarieämbetet.
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JÖNKÖPINGS-POSTEN
Ldsnunwn«rspr1> 75 öre
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SMÅLANDS ALLEHANDA

Onsdagen den 8 december

SENSATION
i Jönköping:

' '/-;Ä

HÄLLRISTNINGAR
Figur 3.7. Jönköpings-Postens tablå den åttonde december 1971.
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Figur 3.8. Källaren där häll N ° B och C påträffades efter avslutad utgrävning.
Foto från öst Anders Wihlborg (JLA).
gen sökte efter de försvunna hällarna till
sammans med de båda experterna, fann
man en misstänkt byggnad. Där på
träffades också en häll med ristningar i.

Båda experterna vittnade enhälligt inför en
samlad press om de unika fyndens stora
religionshistoriska och arkeologiska värde.
Samma dag gjordes nya fynd vid utgräv
ningsplatsen, JP:

Det omtalade fyndet härrörde från en käl
lare ca 200 meter söder om Sagaholmshögen (fig 3.4, 3.8). Fyndet uppföljdes senare
av ytterligare en hällristningsprydd häll från
samma byggnad (Wihlborg 1974: 14, häll B
och C nedan). Fynden av de sensationella
hällristningarna accentuerade givetvis det
tidigare önskemålet att på plats bevara och
återställa gravarna. Var och hur skulle de
unika hällristningarna ställas ut i framtiden

I dag, lördag, öppnas på länsmuseet
en utställning där samtliga nu påträffade
hällar, både med och utan ristningar,
visas. Det är dock inte alla hällar som
fanns runt graven. 65 fattas men tros
vara i närheten av gravplatsen. De har an
vänts som byggnadsmaterial i en bygg
nad från slutet av 1800-talet. Då lands
antikvarien Gunnar Lindqvist på freda
25
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så att både den intresserade allmänheten
och en samlad arkeologikårs forskarlusta
tillgodosågs? Här gick åsikterna och viljorna
isär. Ett tillskjutande problem var att JLM
hade en akut brist av utställningslokaler.
Kulturnämnden i Jönköping uttryckte
omgående att de ansåg att Sagaholmsgravarna, likt Kiviksgraven i Skåne (Forsander
1935) och Lugnarohögen i Halland (Hansen
1928; Lundborg 1974, 1996), skulle bevaras
så att de kunde studeras i sin ursprungliga
miljö. För att förebygga olika stöldrisker
skulle man använda sig av repliker av häll
ristningarna. De ansåg "att det var skandal
att föröda detta sensationella fynd". Lands
antikvarie Gunnar Lindqvist var av en annan
åsikt. Han ansåg att stenhällarna borde
ställas ut inomhus, dels för att det förelåg en
uppenbar stöldrisk och dels för att bäst
kunna se till att sandstenshällarna inte ut
sattes för några onödiga vittrings- och ska
derisker. Museiechefens vision var att upp
föra en rekonstruktion av graven i en separat
paviljong till JLM där hällristningarna kunde
förevisas för skolklasser, allmänheten och
olika forskare (Lindqvist mündigen 1998 04
14). Visionen kom aldrig att realiseras.
För att kunna tillgodose alla önskemål
bildade landsantikvarien Kommittén för pla
ceringen av Sagaholmsgraven med uppdrag
att komma fram med förslag och åtgärder. I
det enda bevarade mötesprotokollet från
kommittén så framgår Riksantikvarieämbe
tets ställningstagande i frågan:

länsmuseets nybyggnadsbehov under det
närmaste decenniet". Tanken var att museet
skulle utökas med en "naturhistorisk avdel
ning" där hällristningarna skulle "få en fram
trädande plats".
Den tillfälliga utställningen av hällrist
ningarna var tänkt att vara till den nionde
januari 1972 men i själva verket kom den att
permanentas in på 1980-talet. Dessförinnan
hade sandstenshällarna utan ristningar frak
tats ut till JLMs depåmagasin. Kring mitten
av 1980-talet förpassades de resterande häl
larna till museets källare eftersom deras plats
behövdes för andra utställningar. Där kom
de att förvaras tills JLM återinvigdes efter en
omfattande nybyggnation den 10 oktober
1993. Med denna nyinvigning gjordes även
den förhistoriska basutställningen om och
här ingår sedan dess de 15 utav Sagaholmsgravens hällristningsprydda sandstenshällar
som påträffades in situ.

Glömda och gömda fynd från Sagaholm
Efter att en arkeologisk utgrävning avslutats
lyder inte längre det undersökta området
eller fornlämningen under fornminneslagen
och ur ett lagtekniskt hänseende är det där
med fritt att exploatera de undersöka ytor
na som man behagar. I föreliggande fall in
nebar detta att området för undersökningen
och omgivningen omkring Sagaholmsgraven
skulle schaktas bort för att jämna ut svackor
och ojämnheter i den omgivande terrängen.
Allt för att underlätta en utökning av Lju
ngarums industriområde. Det stora intresset
för de utställda hällristningarna hade dock
inte gjort att intresset för själva utgrävnings
området bedarrat. Vid upprepade tillfällen
under senvintern 1972 återvände Harry
Bergenblad till Sagaholmsområdet för att
studera och dokumentera det efterföljande
schaktningsarbetet. Ett arbete som till stora
delar kan följas i Bergenblads mångfacette

Som ett oeftergivligt villkor för att
de ristade hällarna skall kunna bevaras i
Jönköping kommer från Riksantikvarie
ämbetet att krävas, att hällarna förvaras
inomhus.
Efter detta krav ansågs frågan som utredd.
Följaktligen skulle hällristningarna ställas ut
på JLM och därför skulle man "inventera
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rade privatarkiv.
Bergenblad fotodokumenterade proces
sen genom att gå efter de grävmaskiner som
i rask takt forslade bort åtskilliga kubik
meter från utgrävningsplatsen och dess när
område. Vartefter olika anläggningar och
fragmentariska eller hela (!) sandstenshällar
blottades fotograferades dessa och är på så
sätt bevarade till eftervärlden (fig 3.9 A-D).
Bergenblad föregick därmed, på något sätt,
senare tiders utgrävningsteknik där stora
ytor avbanas med maskin före en arkeologisk
undersökning. Denna utgrävningsteknik in
troducerades i Danmark under 1960-talet,
t ex C J Beckers undersökningar vid Grontoft, men började först praktiseras i slutet av
1970-talet i Sverige io m Ystadsprojektet
(Tesch 1993: I45ff) och Fosieundersökningarna i Skåne (Björhem & Sävestad 1993: 1,
Sävestad 1995). Vid Sagaholm skedde detta
dock efter avslutad utgrävning och som en
privat initierad efterkontroll. Att företaget
blottlade luckor i den dåvarande antikvaris
ka myndighetens undersökningspraxis och
därmed sågs med oblida ögon är lätt att
förstå, men knappast att beklaga så här i
efterhand. Bergenblad (1972: 26):

stenar är inlämnade till Länsmuseet i
Jönköping för att tillhöra de övriga häll
ristningsstenarna, min anm]. Om dessa
stenar ursprungligen kommit inifrån gra
ven eller blivit utkastade under skattsök
ning eller vrakade under gravens bygg
nad för 3000 år sedan, kan givetvis ej
avgöras. Klart är dock att ett samband
finns med graven och under sådana om
ständigheter, kan vi våga påstå, att även
denna grav fått, om än ringa, ett tidigare
nästan helt saknat kulturelement.
Bergenblad omtalade sina iakttagelser i ett
brev till JLM i början av april 1972. Han
omnämner dock inte fynden av de två skålgropsstenarna vid detta tillfälle och anled
ningen till detta var nog att han själv ville
publicera fynden i sin artikel Förhistoriska
studier i tidskriften Vår Hembygd 1972. Ef
ter att artikeln kommit i tryck samma höst
skickades omgående fynden till länsmuseet
för att tillföras deras samlingar. I det först
nämnda brevet skriver Bergenblad följande:
För en kort tid sedan, när jag gick
förbi de återstående grundmurarna från
det rivna torpet "Sänkorna", ca 300 me
ter VNV om Sagaholmsgraven, låg där
några ur murarna urfallna sandstenshällar
(mindre sådana), vilka företer likheter
med dylika fragment ur Sagaholms
graven. En av sandstenshällarna uppvisar
dessutom spår av slipad bearbetning. Då
hela grunden fortfarande är intakt, torde
det vara möjligt att göra ytterligare fynd
med relativt enkla medel... Även kan de
stora jordhögarna intill grundmuren på
Sänkorna dölja sandstensfragment från
gravar.
Är tacksam för svar på denna skrivel
se med meddelande om huruvida några
åtgärder kommer att företagas.

Efter det att arkeologerna avslutat
undersökningen och de värdefullaste
hällarna tillvaratagits och under det
grävmaskinerna sysslade med att till en
närbelägen sänka schakta bort den sist
lämnade västra delen av höjden, företog
skrivaren av dessa rader några besök
därstädes under senvintern. Vid ett av
dessa besök hade en schaktmaskin nyss
rivit ut några flata sandstenshällar, som
sannolikt legat dolda under mark ej
långt från graven. Ett par stenar var
försedda med skålgropar, där den ena
stenens gropar omisskännligt var utförda
av människohand. Stenarna tillvaratogs
och fotograferades [text i fotnot: Dessa
27
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Figur 3.9 A. Utgrävni ngsplatsen efter
avslutad utgrävning.

Figur 3.9 B. Bearbetad häll från t orpet Sänkorna.
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Figur 3.9 C. Härd intill utgrävningsplatsen i Sagaholm.
Figur 3.9 D. Sandstenshäll från gravområdet.
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Figur 3.10 A. Skålgropsstenarna från Sagaholmsgravens omedelbara närhet. Den bearbetade
sandstenshällen med (minst) tre skålgropar, längd 30, bredd 27, höjd åtta centimeter.
Foto Harry Bergenblad.
dom kan ge oss.

Bergenblad sände även med fotografier "av
de synliga sandstenarna som nedfallit från
muren på torpet Sänkorna" vid detta tillfälle
(fig 3.4, 3.9 B). Lindqvist svarade omgående
vänligt, om möjligen lite distanserat:

Bergenblad återkom i november med upp
gifterna kring de redan omtalade skålgrops
stenarna (se flg 3.10). Brevet omtalar att
fynden "återfanns [under mars månad, min
omkastning] endast några meter från gra
vens västra sida, där ett flertal stenar rivits
upp". Vidare skriver Bergenblad att "Om
stenarna kommit från graven eller lämnats
kvar på den stenhuggareplats, där gravens
stenar tillverkats, går givetvis ej att avgöra.
Då brottytorna uppvisar gamla snitt, kan
man gissa att vi här haft en kvarlämnad
avfallshög av sten, som ej kommit till an
vändning, då graven byggdes". Bergenblad
definierar den mindre stenen som en s k

Broder! Tack för ditt påpekande...
Jag kommer att redan nästa vecka skicka
ut ett par man, som skall efterforska
sandstenshällar. Vi sökte f.ö. redan me
dan uträvningen pågick... och upptäcke
då hällar med ristningar i en jordkällare i
närheten. Vi kommer totalundersöka
denna källare i samband med dess riv
ning. Jag är glad för ditt meddelande i
denna sak och är tacksam för andra upp
gifter som du med din stora lokalkänne
30
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Figur 3.10 B. De n s k lommestenen med inalles sex skålgropar. Foto Harry Bergenblad.
"lommesten" (se Glob 1969: 128f) och an
såg att den borde ha haft en betydelse vid
någon form av kultutövning invid graven.
Men tillstod att "detta antagande vilande på
lös grund. Var så god och tag emot stenarna
i alla fall". Brevet besvarades först ett halvår
senare av Lindqvist:

Den mindre av de återfunna stenarna, som
ansågs vara en "lommesten", mätte ca 9.4
centimeter på längden, 8.2 på bredden och
hade en tjocklek omkring fyra centimeter.
Sammanlagt hade den sex skålgropar. Den
sändes så småningom till Köpenhamn och
Danmarks Nationalmuseum för att sakgran
skas av expertis. Vid mag. art. Jens Bekmoses granskning visade sig fyndet från Saga
holm uppvisa spår av prickhuggning, men
avfärdades som en "atypisk" lommesten för
att "foreviste sten ikke falder ind under den
ne... veldefineret oldsagstype [min omkast
ning]".
I klarspråk avfärdas skålgropsstenen som
en lommesten på grund av sin storlek (se
Glob 1969: 128), men dess antropomorfa
autenticitet är dock inte att betvivla. Efter
att skålgropsstenen analyserats i Danmark är

Det är ju ett synnerligen intressant
fynd. Skulle du möjligen kunna skriva
några sidor till vår årsbok om den här
lommestenen? Eftersom vi i dagarna har
tilldelats Sagaholmsfynden av Riksantik
varieämbetet, så hoppas jag att detta för
nämliga fyndkomplex kommer att bli en
rik källa för forskningen.
Anders Wihlborg skriver en trebe
tygsuppsats i ämnet... Tack för Din upp
märksamhet och fyndförmåga.
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det ovisst var den tagit vägen. Trots idoga
efterforskningar har ingen av skålgropsstenarna kunnat återfinnas vid JLM.

manuskript (Bergenblad mündigen 1997 08
13), gör gällande att fyndet härrör från om
rådet mellan Sagaholm och torpet Sänkorna
(fig 3.4). Att döma av det senare namnet är
det då möjligt att fyndet en gång varit de
ponerat i en sank och fuktig mark, vilket
stämmer överens med äldre kartor där om
rådet runt Sänkorna beskrivs som sankt (se
Weiler 1938).
Även spjutspetsens art är svårfångad och
hit bidrager även att fyndet numera är för
kommet. Detta beror på att von Essens
fornsakssamling skingrades på 12 olika arv
vingar efter hans frånfälle och trots intensiva
efterforskningar har fyndet ej kunnat lokali
seras. Efter de fotografier som Bergenblad
tog i början av 1970-talet och av Fribergs
teckning från 1927 verkar det mest troligt
att det rört sig om en udd från en spjutspets
och för detta talar även uppgifterna att den
hade delar av en lerkärna bevarad (Friberg
1927). Udden var ca fyra till fem centime
ter lång och ca två centimeter bred enligt
Bergenblad (mündigen 1997 08 13). Efter
Bergenblads fotografi är det hart när omöj
ligt att tids- eller artbestämma fyndet. Uti
från Fribergs handteckning ser det ut att
röra sig om ett fynd från äldre bronsålder,
möjligen period II, vilket skulle stämma
överens med deponeringsmönstret under
äldre bronsålder då 85 procent av de depo
nerade spjutspetsarna dateras till denna pe
riod (se T Larsson 1986a: 33, Tab 5). För en
liknande datering talar även det faktum att
yngre bronsåldersföremål är ovanliga i om
rådet kring den södra Vätterbygden och att
fyndet tidigt knyts till Sagaholmshögen. Vi
vet dock inte på vilka grunder Friberg valde
att avbilda udden på det vis han gjorde.
Friberg var dock en välmeriterad arkeolog i
sin samtid med en rad utgrävningar bakom
sig. I sin ungdom läste han tom arkeologi
under självaste Oscar Montelius ledning (se
Karlsson 1964/66).

*

Till sist skulle jag vilja återvända till det
redan omnämnda fyndet av en spjutspets
som olika källor förlägger till Sagaholmshögens närhet (se Friberg 1927; Kugelberg
1931; Bergenblad 1972). Fyndet utgörs
egentligen av en avbruten udd i brons (fig
3.11). Vidare vet vi att fyndet gjordes om
kring mitten av 1920-talet "vid trädplan
teringsarbete vid Sänkorna, av baron Knut
von Essen" på Strömsberg (Bergenblad
1972: 19). Fyndet införlivades i von Essens
privata fornsakssamling som Bergenblad
lyckligtvis dokumenterade i början av 1970talet. Enligt Bergenblad (mündigen 1997 08
13) är det dock oklart var fyndet gjordes
mer exakt, men att det var "mot Sänkorna
till". Äldre uppgifter från tiden då fyndet
gjordes relaterar dock bronsudden till Sagaholmsgraven. Friberg (1927) skriver t ex att
"Likaledes förlägges till denna hög en spjut
spets av brons, som upphittats på Ströms
bergs ägor och nu innehaves av baron Knut
v. Essen på samma gård" och kapten Bror
Kugelberg (1931: 21) uppger lite senare att
"Invid högen har en spjut- eller dolkspets av
brons anträffats, som tydligen härstammar
från någon av högarna". Då Friberg i övrigt
verkar vara välinformerad om andra fynd
platser, t ex platsen för det omtalade Torpa
fyndet (Friberg 1927; jfr Oldeberg 1974,
N° 1790), måste hans uppgift väga starkt.
Enligt dessa uppgifter skulle bronsudden
kunna vara en gravgåva som härrör från
Sagaholmshögen! Osäkerheten känns dock
påtaglig.
Bergenblads uppgifter, vilka dock skall
bedömas mot bakgrunden att han inte hade
kännedom om Fribergs (1927) opublicerade
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Figur 3.11 A. Spjutspetsen från Sagaholm. Handteckning av Algot Friberg (JLA). Skala 1:1.
Tabell 2.1. Fyndkontext, antal och frekvens för
spjutspetsar i brons från äldre (A) och yngre (Y)
bronsålder inom det nuvarande Sveriges gränser
(källa T Larsson 1986a: 32, 56).

Vi kan därför sluta oss till att Friberg var väl
förtrogen med olika fornsakers särskilda
karakteristik.
För att värdera dessa uppgifter kan vi se
till fyndkontexten
mer generellt för spjut
spetsar från äldre bronsålder. Dessa blir mer
vanligt förekommande från och med per la
- ca 1700 BC (Vandkilde 1996: 212f, 229f).
Av de ca 700 äldre bronsåldersgravar som är
mer eller mindre sakkunnigt undersökta ifrån det nuvarande Sverige, är det endast i
27 fall som man återfunnit spjutspetsar (T
Larsson 1986a: 30ff), dvs i omkring fyra
procent av gravarna. Dessa 27 spetsar utgör i
sin tur ca 11 procent av de 248 spjutspetsar
som finns
upptagna i Oldebergs (1974,
1976) verk Die ältere Metallzeit in Sweden.
Den stora majoriteten spjutspetsar utgörs av
lösfynd, 76 procent, och därutöver är 13
procent kategoriserade som depåfynd av
Thomas Larsson (se tab 2.1). Detta innebär
att det stora flertalet av spjutspetsarna som
återfunnits saknar uppgift om fyndkontext.
Tendensen upprepas under yngre bronsålder
då 87 av 106 fynd, 82 procent, är upptagna
som lös- eller depåfynd (T Larsson 1986a:
55f, tab 2.1).
Det kan noteras att denna tendens går
igen i hela det sydskandinaviska området
under hela bronsåldern (t ex Baudou 1960:
160f; Levy 1982; Willroth 1985; Vandkilde
1996).

Kontext
Grav
Depå
Lösfynd

I

Ä
27
33
188
248

11
13
76
100

19
33
54
106

%
18
31
51
100

Inom det nuvarande Norges gränser har en
dast en av 45 spjutspetsar från bronsåldern
återfunnits som gravfynd och här har hela
88 procent, 40 stycken, återfunnits i depå
kontext (Johansen 1993: 88f). Det är där
med endast en ringa del av spjutspetsarna
från bronsåldern som återfunnits som grav
gåvor.
Frågan om huruvida lösfynd skall be
traktas som enstaka förtappade föremål eller
som medvetet deponerade är en gammal
tvistefråga inom arkeologin (Johansen 1993:
15ff för översikt). Själv vill jag dock i enlig
het med 0ystein Kock Johansen föreslå att
föremål med kända fyndomständigheter
kan vara vägledande för tolkningen av den
merpart som saknar fyndkontext
(Johansen
1993: 25ff, även Willroth 1985: 32f). För
äldre bronsålderns lans- och spjutspetsar så
tyder de fyndkontexter som omgärdar des
sa och andra samtida vapenföremål på att
majoriteten bör betraktas som depåfynd (T
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Figur 3.11 B. Harr y Bergenblads fotografi av spjutspetsen från Sagaholm. Ej i skala.
Larsson 1986a: 3Iff, 1997: 98ff). Det får
även anses som mindre troligt att det för
snillades spjutspetsar i den omfattning som
lösfynden från bronsåldern föreslår. Rent
statistiskt talar det därmed för att det aktu
ella fyndet härrör från en depå. Tar vi sedan
hänsyn till uppgifterna om fynd av "flera
pik- och wärje-uddar, samt 4. st. koppar
sporrar" på Strömsbergs ägor (Rogberg
1770t: 836) så stärks detta ytterligare.
Vi har således skäl för att betrakta denna
bronsudd som både ett grav- och depåfynd.
De tidigaste uppgifterna kring detta fynd
knyter udden entydigt till gravhögen, men
spjut- och lansspetsar är generellt sett en ovanlig gravgåva under äldre bronsålder. När
de uppträder som gravfynd är det dock i
ovanligt "rika" mansgravar och ofta i kombi

nation med guldfynd (T Larsson 1997: 98102). Ett samband och kontext som lätt
överensstämmer med det spontana intrycket
av den extraordinära Sagaholmsgraven.
Ett sätt att värdera dessa alternativ kan
vara att studera bronsföremålets patina.
Helle Vandkilde (1996: 33f) har övertygan
de argumenterat för att patinans morfologi
och textur kan vara vägledande för en
tolkning av hur olika bronsföremål har varit
deponerade (jfr Bodiisen 1989: 91f). Vand
kilde skiljer mellan fyra olika typer av pati
na, svart/brun, gyllene, och brungrön patina,
som alla tyder på "våta" deponeringsomständigheter, och övriga patinor som ofta är
utsatta för någon form av korrosion, t ex
olika ljusgröna färger, vilket indicerar en
"torr" deponering.
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Visserligen är kategoriseringen av "torra"
depåer behäftade med fler felkällor än de
patinor som indicerar "våta", men på det
hela taget är detta en tumregel som kan an
vändas som vägledning för en tolkning av
deponeringens art då fyndomständigheter
saknas eller är oklara (Vandkilde 1996: 33f,
även Aner & Kersten 1973-; Willroth 1985:

stensättning denna gång. Graven undersök
tes 1994 iJLMs regi och i rörets primärgrav
återfanns en bronsdolk, en bronsudd från en
spjutspets av Gundslevtyp, en fibula och en
fragmentarisk kniv i brons, samt några eldslagningsstenar i flinta. Samtliga är daterade
till period III av Nordström (1997c: 54):
Spjutspetsen är fragmentarisk och en
dast 7 cm av spetsen återstår, holken sak
nas. Förmodligen har endast spetsen pla
cerats i graven, då det inte verkar troligt
att resten förstörts i jorden.

24)-

För den aktuella udden försvåras en
dylik tolkning av att pjäsen nu är förkom
men. På Bergenblads färgfotografier från
det tidiga 1970-talet så framgår det dock
att udden var lätt ljusgrön till färgen och
dessutom något korroderad vilket skulle
indicera en torr deponering. I varje fall så
går det att utesluta att den skulle tillhöra
någon av de tre patinakategorier som pekar
mot en våt depå.
Av största intresse här är även att det vid
två andra tillfällen återfunnits bronsuddar i
gravkontexter i området kring den södra
Vätterbygden! Ramm (1883: 58ff) återger
så att jägmästare Gadamér återfunnit "menniskoben och kål samt bitar af en lerurna
samt i och vid bålet; 2 tyngdstenar, som
gagnats vid spinning med slända... 1 lansudd
eller dolk af brons... 1 rakkniv af brons...
samt 1 stycke af ett bronshandtag [min kur
sivering]" i den sk Trolltallshögen vid en
undersökning någon gång under 1870-talet.
Vid en efterundersökning av denna gravhög
1940 återfann Egil Lönnberg (1941) ytter
ligare en bronsudd under en sten i gravens
centrala delar. Den av Gadamér omnämnda
bronsudden är aldrig återfunnen men den
senare härrör med all sannolikhet från ett
svärd (se Arbman 1963, fig 8.5). Ytterligare
ett exempel där bronsudden från en spjut
spets förekommit bland andra gravgåvor har
vi från Vitarör i Värnamotrakten, beläget ca
50 kilometer söder om Sagaholm (Nord
ström 1997c: 52ff). Som namnet antyder
härrör bronsudden från en röseliknande

Ponerar vi att bronsudden som knyts till
Sagaholmshögen verkligen kommer härifrån
så styrks alltså detta av att vi kan belägga två
närbelägna fall där nedläggandet av udden
från en spjutspets i brons ingått i gravritua
len som omgärdade uppförandet av dessa
gravar. Med tanke på att vi har ett mycket
begränsat antal gravunderökningar från
detta området kanske detta kan tolkas som
att vi har att göra med en regional sedvänja
där nedläggandet av dessa uddar ingått som
en viktig del av gravritualen vid gravsätt
ningen av ett visst klientel av samhällets
medborgare.
Då spjutspetsar i brons är relativt ovan
ligt i gravkontext är frekvensen "uddgravar"
ovanligt hög i det aktuella området. Gravar
na tycks även bekräfta Thomas B Larssons
iakttagelse att spjutspetsar ofta återfinns i
ovanligt "rika", eller på annat sätt avvikande,
gravar. Detta gäller både Vitarör och Saga
holm men exemplifieras kanske bäst i högen
med "trolltallen" där både ett bronssvärd
med guldbelagd handtagsknapp, en brons
udd och en rakkniv kan knytas till graven
(Ramm 1883; Lönnberg 1941).
Något entydigt svar på frågan om den
aktuella udden verkligen härrör från Saga
holm eller en depå är det givetvis inte längre
möjligt att finna. Att fyndet knyts till Saga35
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holmshögen redan ett par år efter att det
hittades, att uddens patina tyder på en torr
deponering och att nedläggandet av brons
uddar kan beläggas i ytterligare två fall i
området kring den södra Vätterbygden ta
lar dock för detta. Det är således flera tungt

vägande skäl som gör gällande att det bland
gravgåvorna i Sagaholmsgraven ingått en udd
från en spjutspets i brons. Uppgiften motsägs
dock av tillgänglig statistik, men som ni
säkert vet, med statistik går det att bevisa
det mesta.
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IV

Hällristningarna är i första h and spår efier
forntidsmänniskornas trägna verksamhet.
Anders Wihlborg

Syftet med detta kapitel är att skildra hur
Sagaholmsgraven har behandlats inom den
arkeologiska forskargemenskapen. Eftersom
gravens morfologi sällan har diskuterats av
denna, kommer detta att belysas mer ingå
ende i kapitel VI. Tyngdpunkten i detta
kapitel kommer i stället att ligga vid de
tidigare dokumentationer som gjorts av
hällristningarna, samt i forskarvärldens be
handling av Sagaholmsgraven. Detta sker
mest för att belysa hur intresset för det sen
sationella fyndet långsamt har kommit att
falna, men återigen väckts till liv på senare
tid. Det bör påpekas att denna samman
ställning inte ger sken av att vara fullständig.
Som tidigare behandlats så väckte fyn
den av hällristningar i Sagaholmsgraven ett
stort allmänt och vetenskapligt intresse och
graven intar numera en given plats i såväl
regionala (se Areslätt 1980; Börjesson 1984;
Löthman & Varenius 1987: 68, 90; Nord
ström 1997b), som nationella översiktsverk
av vår förhistoria (se Burenhult [1983] 1991:
93-96; T Larsson 1993a: 125; Nordbladh
1995). Desto märkligare ter det sig att inte
någon av Sagaholmsgravens hällristningar
finns återgivna i det senaste översiktsverket
över Hällristningar och hällmålningar i Sverige
(Janson et al 1989). I kapitlet om Smålands
hällristningar omnämns det inte ens var
dessa "betydande" hällristningar finns att

beskåda idag (Magnusson 1989: 75ff), och
Sagaholm står inte upptagen bland de vikti
gare hällristningsfynden/platserna i arbetets
register (Janson et al 1989: 25 Iff).
Trots att det återfunnits ett avsevärt
antal kontextbundna fynd av hällristningar
tidigare, så hade dessa endast undantagsvis
framkommit under vad vi i sammanhanget
kan beskriva som ordnade förhållanden (se
t ex Norden 1925; Kaul 1987a; Widholm
1998: 7Iff). Sagaholm framstår här som ett
enastående undantag och det utgör faktiskt
norra Europas största fynd av kontextbund
na hällristningar som gjorts i modern tid vilket gör det senare faktumet än mer an
märkningsvärt.
Under de nästföljande åren efter utgräv
ningen 1971 kom Sagaholmsgravens häll
ristningar att dokumenteras tre olika gånger,
dels av Anders Wihlborg (1974, 1978) och
Harry Bergenblad (1972), och dels av Göran
Burenhult (1973) i dennes avhandlingsarbete
kring Götalands hällristningar (Burenhult
1980). Därefter har endast enstaka fotodo
kumentationer gjorts (t ex Hasselrot 1984).
Så här i efterhand framstår den av
Wihlborg utförda dokumentationen som
den mest trovärdiga. Han har i varje fall av
bildat alla de då kända sandstenshällarna
med hällristningar, vilket vare sig Bergen
blad eller Burenhult lyckats med.
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Här följer nu en kort resumé för hur
Sagaholmsgraven behandlats av olika före
trädare för den arkeologiska vetenskapen.

log men med ringa erfarenhet av att doku
mentera hällristningar. Trots detta är hans
dokumentation den som kan anses vara
mest förtrolig med originalen till dags dato
(se vidare Wihlborg 1974, 1978).

Anders Wihlborg
Wihlborgs arbeten kring Sagaholm befattar
sig mycket mer med att presentera utgräv
ningens resultat med dess fabulosa fynd än
att tolka de enskilda hällristningsmotiven.
Detta gäller även när han konstaterar att
motiven utförts med en högst varierad tek
nik utan att finna någon djupare systematik
eller mening i detta förhållande. Istället gli
der hans resonemang kring detta in på hur
tidigare forskare ansett att hällristningarna
tillverkats. Det i sig unika med Sagaholmsristningarna togs som utgångspunkt för en
generell funktionalistisk sentens - att under
lag var avgörande i val av framställningstek
nik (Wihlborg 1978: 124f). Något som häll
ristningarna från Sagaholm själva "vittnar"
mot.
När Wihlborg dokumenterade hällrist
ningarna utgick han ifrån de släpljusfoto
grafier som ingick i utgrävningsrapporten
från 1972 och som återges i vår presentation
nedan (fig 5.3). Över dessa lades ett trans
parent papper varefter sandstenarnas motiv
och kontur fastställdes och kunde återges i
svart mot en vit bakgrund (Wihlborg 1978:
118f). Dokumentationen skedde skalenligt
och är här liksom vid publiceringen 1978
återgivna i en skala om 1:12 (se fig 4.1).
Wihlborg själv var mycket väl medveten om
att hans dokumentation var behäftad med
vissa nackdelar gentemot andra metoder,
men ansåg själv att det förelåg en uppenbar
fara för de sköra sandstenshällarna om nå
gon annan metod använts (Wihlborg 1978:
119). Denna farhåga är kanske lite överdri
ven och dokumentationen skall möjligen ses
gentemot den situation som Wihlborg be
fann sig i, som en relativt erfaren fältarkeo

Harry Bergenblad
Som redan omtalats ovan var Harry Bergen
blad i högsta grad involverad i upptäckten
av hällristningarna i Sagaholm. Bergenblad
hade vid denna tidpunkt åtskilliga år bakom
sig som en hängiven "amatörarkeolog" och
han har på ett påtagligt sätt medverkat till
att vår kunskap om den södra Vätterbygdens förhistoria vidgats. Detta gäller inte
minst hans marinarkeologiska undersök
ningar i Huskvarnaviken (se Nordström &
Rönnby 1997: 9ff m anf litt).
Vad det gäller Sagaholmsgravens häll
ristningar har han behandlat dem i en arti
kelserie med namnet Förhistoriska Studier,
där olika historiska epoker beskrivs ur ett
lokalhistoriskt perspektiv. I denna series
sjunde avdelning ägnas ett större utrymme
till att diskutera Sagaholmsgraven och andra
hällristningsfynd från den aktuella trakten
(Bergenblad 1972). Artikeln börjar med att
sätta in Sagaholm i ett något större perspek
tiv, där bronsålderns landväga kommunika
tioner fokuserades. Bergenblad vill se Saga
holm och övriga bronsålderslämningar i den
södra Vätterbygden som en integrerad del i
ett större kommunikativt nätverk som via
Halland och den gamla oxvägen på Jylland
förbands med omvärlden (Bergenblad 1972:
7-17, även Arbman 1963: 4lff).
Det var på denna väg bronsålders
kulturen från det övriga Europa nådde
Danmark för att över öarna komma in i
Sverige. Bronsålderns produkter bars på
denna stigen fram av tungt lastade hästar
från sund till sund (Bergenblad 1972: 7).
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Slab 25
Slab 23

Slab 26

Slab 30

Slab 31

Slab 32

Figur 4.1. Exempel på Anders Wihlborgs dokumentation av Sagaholm (efter Wihlborg 1978). Delar
av dokumentationen återges även av Malmer (1981: 38f, Fig 15a - b). Skala 1:12.
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Figur 4.2. Harry Bergenblads dokumentation av Sagaholmshällarna. Såvitt jag kan bedöma återges
hällarna i följande, gängse, läsordning: 6, 31; 34, 22; C, 26; 4, 23; 42, 30; 4 (igen men spegelvänd),
32; 13, 21 och 8. Häll N° 25, 36, A och B är ej återgivna (efter Bergenblad 1972: 28, även i
Oldeberg 1976: 31-33, 101, N° 3247-48). Ej i skala.
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som utarbetats av italienaren Emanuel Anati
(1977 m anf litt) och den kan i korthet be
skrivas på följande vis (Burenhult 1973: 1318). Efter att noggrant rengjort den aktuella
ytan så målades denna med en vit vattenlöslig zinkfärg. Därefter fick färgen torka in
varpå man torkade bort den färg som inte
hamnat i sprickor eller huggna ytor med en
svamp. Därefter gnuggades en svart vattenlöslig järnoxidfärg på den obearbetade ytan
och (Burenhult 1973: 13):

Vidare så redogör Bergenblad kort för
de utgrävningar av äldre bronsåldershögar
som tidigare företagits runt södra Vätterbygden (Bergenblad 1972: 24ff), samt för
de i sammanhanget sparsamma fynden av
hällristningar som gjorts före utgrävningen
av Sagaholmshögen. Märkligt nog har de
senare uppgifterna aldrig citerats i litteratu
ren kring Sagaholm (t ex Wihlborg 1978;
Randsborg 1993). Givetvis omnämner Berg
enblad (1972: 24ff) även fynden från Saga
holm i sin artikel. Hur hällristningarna upp
täcktes lämnades dock inte ut till allmänt
beskådande utan han skriver endast i en för
väntansfull anda att:

For the first time we get an objecti
vely prepared rock carving which can be
photographed and traced in daylight
showing the full extent of the carving
width in each individual figure.

...i och med detta fynd kom graven
att framstå som en värdig medtävlare till
landets finaste bronsåldersgrav, den tidi
gare nämnda Kiviksgraven i Skåne. En
sensationell upptäckt hade gjorts, och
framtidens forskare kommer säkert in
tensivt att syssla med detta fynd (Berg
enblad 1972: 24).

Följaktligen blev resultatet en svartvit kon
trasterande avbildning av den aktuella rist
ningsytan som sedan kalkerades i skala 1:1
på plastfilm. Plastfilmen skars sedan upp i
kvadratmeterstora rutor som sedan avfoto
graferades och förminskades till skala 1:10.
Vid den efterföljande publiceringen har ska
lan ytterligare minskats ned till 1:25 (Buren
hult 1973: 18, 85).
Denna metods stora fördelar var enligt
Burenhult själv att den satte det så kallade
"objektivitetsbegreppet [sätts, min omkast
ning] på sin spets" (Burenhult 1980: 14).
Han menade vidare att denna metod "synes
vara den mest objektiva för frampreparering,
dokumentation och reproduktion av hällrist
ningar, därför att metoden i största utst
räckning saknar manuella, och därmed sub
jektiva, moment" (Burenhult 1980: 14).
Förutom "subjektiva moment" så saknar
Göran Burenhults dokumentation av Sagaholmsgravens hällristningar en återgivning av
sandstenshällarnas konturer och en beskriv
ning av de enskilda motiven (se fig 4.3).
Även den "objektiva" dokumentationsmeto

Även Bergenblad har dokumenterat hällrist
ningarna från Sagaholm och liksom vid
Wihlborgs dokumentation ovan så är denna
gjord efter Sven Ljungs fotografier, nu i
form av tuschteckningar (fig 4.2). Bergen
blad återger 14 av de då kända sandstens
hällarna med hällristningsmotiv. Hällar med
otydliga ristningsmotiv, som t ex häll N °
36, var och är svårdokumenterade med en
dylik metod och återgavs därför inte.

Göran Burenhult
Det dröjde endast något år efter fynden
från Sagaholm gjordes innan Göran Burenhult kom att utföra en dokumentation av
hällristningarna (Burenhult 1973, fig 4.3).
Dokumentationen utfördes efter en metod
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kuteras mer ingående i kapitlet VIII - Rist
ningarnas narrativa metaforik - får en utlägg
ning om detta vänta för tillfället.

den har rönt kritik, mest på grund av att
detta ensidiga dokumentationsförfarande
inte tar hänsyn till olika bergytors varierade
textur och vittringsgrad, samt att detta
ibland medför kraftigt beskurna resultat. En
kritik som drabbat såväl skandinaviska tilllämpningar (se Nordbladh 1981: 41; Selinge
1985: 109f), som Anatis egna arbeten (Brad
ley 1997a: 190ff m anf litt). Även Burenhults efterbearbetning ter sig mindre lyckad,
för som det redan påpekats har troligen det
ta "subjektiva moment" medfört att några
av hällarna i Sagaholm avbildas spegelvända,
uppochned eller på tvärs (sic).
Det som dock är mest förvånande i Burenhults behandling av Sagaholm är inte vad
han har skrivit om denna utan kanske vad
han inte skrivit. I sin avhandling Götalands
hällristningar från 1980 så omnämner han
visserligen Sagaholmsgraven på några ställen
(Burenhult 1980: 24, 85), men endast i för
bigående och han citerar överhuvudtaget
inte Wihlborgs (1974, 1978) arbeten om
Sagaholm. Detta är desto mer anmärknings
värt eftersom just Sagaholmsristningarna ut
förts med mer än hälften av de nio "hugg
ningskvalitéer" som till stor del ligger till
grund för Burenhults upprättade kronologi
över hällristningsmaterialet från Skåne och
Götaland (Burenhult 1980: 35ff). Eftersom
detta förhållande - med största sa nnolikhet skulle innebära en allvarlig invändning mot
Burenhults diskussion om ristningsteknik
som en kronologisk variabel ter sig förfaran
det som en grov blamage i hällristnings
forskningens backspegel. Enligt mitt för
menande utgör Sagaholm ett av de tyngst
vägande skälen till att ristningsteknik är en
otrogen betjänt för inter-regionala kronolo
giska studier. Skilda huggningskvalitéer kan
ha helt andra orsakssammanhang än krono
logisk divergens (t ex Mandt 1982; Petters
son 1982: 36ff, 1984, jfr Lindqvist 1994:
247ff), men eftersom detta kommer att dis

Mats P Malmer
I sin studie över de sydskandinaviska häll
ristningarna - A chorological study of North
European rock art - diskuterar även Mats P
Malmer Sagaholm (Malmer 1981, 1991).
Malmer skiljer här mellan absoluta och rela
tiva tolkningar av hällristningsmaterialet och
implicit sammankopplar han dessa förhåll
ningssätt med olika forskare och forskartraditioner (Malmer 1981: 108f):
Absolute interpretations look imme
diately to the central significance of the
symbol. If in Buddhist India at the be
ginning of our era a pair of foot soles
represent the divinity, the motifs is given
the same interpretation in Scandinavia a
thousand years earlier. If a ship repre
sents the actual divinity among Tacitus'
Suebi and also in the carnival in Flanders
in the year 1133 AD, the meaning
should have been the same in the Scan
dinavian Bronze Age (Almgren 1962).
For absolute interpretations, chronologi
cal and chorological facts are secondary.
Företrädare för Malmers relativa approach
till hällristningarnas bildvärld betvivlar att
det går att rekonstruera deras egentliga me
ning, varken intuitivt eller via etnologiska
eller religionshistoriska jämförelser. Istället
centrerar dessa forskare, däribland Malmer
själv, själva hällristningarna och främst då
deras variation i tid och rum. Förespråkarna
av den relativa tolkningen förfäktar således
ett relationeilt synesätt där variationen i häll
ristningsmaterialet ges företräde i sökandet
efter hällristningarnas mening och innebörd
- kronologi och korologi blir hedersbegrepp.
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Figur 4.3. Exempel på Göran Burenhults dokumentation av Sagaholmsgravens hällristningar (efter
Burenhult 1973). Skala 1.25. I gängse läsordning - Hä ll N° 26, 31, 42; 34 (uppochned), 8 och 4
(båda spegelvända).
I Malmers försök att upprätta en strikt och
logiskt definierad tillnärmning av hällrist
ningsmaterialet eftersträvas slutna fynd, och
här behandlar han även fynden från Saga
holm. I enlighet med Malmers upprättade
skeppstypologi bör de flesta av Sagaholms
gravens totaluthuggna skeppsristningar be
traktas som skepp av C-typ (Malmer 1981:
llff, 37, Clal, Cibi, CIcl), men även typ
B förekommer (häll N° 22). Hällskepp av
Malmers C-typ utgör cirka 20 procent av
skeppsristningarna i S ydskandinavien och de
dateras approximativt utefter Sagaholms
gravens Cl4-prov och ytterligare ett grav

fynd från Himmerland på Jylland till pe
riod II - IV av Malmer (1981: 35ff, jfr Glob
1969: 30, 49, Fig 18a-f; Kaul 1995: 60ff).
Malmer menar vidare att Sagaholmsgraven måste betraktas som ett slutet fynd
och att hällristningarna har producerats i
samband med gravens uppförande. Utifrån
likheterna mellan Kiviks- och Sagaholms
gravens hällristningar anser han att den be
gravde har varit en hövding (Malmer 1981:
37). I övrigt stannar Malmers intresse för
Sagaholm vid att få en hållpunkt för sin häll
ristningskronologi.
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Jarl N ordbladh
I det material som utgör Jarl Nordbladhs
sammanläggningsavhandling Glyfer och rum
kring hällristningar i Kville från 1980, disku
teras Sagaholm vid ett par olika tillfällen (se
Nordbladh 1980: 26, 1981: 7, 41, not 3).
Den längsta diskussionen sker i Nordbladhs
artikel Images as messa ges i n society. Prolego
mena to the study of Scandinavian petroglyphs
and semiotics (Nordbladh 1978). Förutom
lite allmäna iakttagelser kring utgrävningen,
gravens storlek och de 15 in situ bevarade
gravhällarna med hällristningar, noterar
Nordbladh att de enskilda sandstenshällar
nas storlek, liksom antalet motiv och antal
mellanliggande stenar utan hällristningar i
kantkedjan varierade, till synes planlöst. Uti
från detta såg Nordbladh vissa konsekvenser
för studiet av hällristningar mer generellt:

Bildåtergivningen motsvarar inte våra etnocentriska kriterier för att kallas "komposi
tion" utan framställningen av dessa bilder
har skett under stark påverkan av tids- och
rumsbundna normer och värderingar. Strukturalistiska analyser av hällristningarna skulle
därmed kunna vara en väg att komma ba
kom deras kod och här är givetvis kontext
bundna fynd som de från Sagaholm att
föredra (se Nordbladh 1980).
I mitten av 1980-talet återkom Nord
bladh till Sagaholm och det gjordes ett för
sök att få till stånd ett HSFR-finansierat
forskningsprojekt kring dessa säregna häll
ristningar (Nordbladh 1986). Projektet gick
under namnet Sagaholmsprojektet och för
utom initiativtagaren Nordbladh själv så in
gick även Thomas Areslätt, dåvarande förste
antikvarie vid JLM, kvartärgeologen Dag
Waldermansson vid Lunds universitet samt
den engelska arkeologen Patricia Phillips i
projektet. Tre olika problemområden valdes
ut för belysning:

The images consist of different com
binations of a few signs only, and the
image vehicles are arranged in a row.
There seems to be great concern about
the wholeness, even if the images as such
do not appear to be what is usually cal
led a composition, i. e. no attention is
paid to balance. Nevertheless they are
compositions, and they will be of great
help in the analysis of the general
petroglyph material in showing that
what in our perception seems chaotic is
not a reflection of a completely arbitrary
prehistoric method of placing the signs
on the rock surface. There must then
have been a structural relationship be
tween the signs, and there are probably
also signs which are not used by themsel
ves but only in combination with other
signs (Nordbladh 1978: 73).

stenteknologiska, - "avser ett studium
av hur ett specifikt material - sandsten uppsökts, brutits, transporterats och for
mats för att bli till delar i högens kon
struktion", dels;
symboliska - ett "försök till konstruk
tion av en "grammatik" för och en för
klaring till den bildsekvens, som åter
funnits i den bevarade delen av högen.
Bildanalysen inkluderar kompositionella
principer som centrum, storlek, motiv,
samexistens och riktning samt jämförel
ser med liknande bildsystem (hällrist
ningar) i Sverige", samt sist det;
organisatoriska - som syftade till "att
diskutera den förhistoriska planering,
som varit en förutsättning för högens
uppförande. Denna sökta planering kan

Nordbladh pekar alltså på två viktiga egen
skaper hos Sagaholm som borde få konse
kvenser för studiet av andra hällristningar.
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ge svar på frågor om dels arbetsinsats
och arbetstid, dels angående arbetets
olika moment och dessas integrerande i
en forntida planering".

ningslokalen med figurmotiv till Sagaholm),
en ny dokumentation av hällarna där de
olika teknikerna som använts framgick, samt
en petrologisk provtagning och analys av
sandstenshällarna för att försöka lokalisera
varifrån sandstenarna brutits. I det senare
ingick även att utföra olika stenteknologiska
experiment, som prickhuggning, klyvning av
sandsten, slipning etc.
Projektet var tänkt att redovisas i en
större vetenskaplig monografi kring Saga
holm som skulle utges i gotarc-serien vid
Göteborgs universitet, i en utställning kring
Sagaholm vid JLM med en tillhörande po
pulärvetenskaplig bok på ca 50 sidor i färg,
samt som en del av Patricia Phillips mer in
ternationellt inriktade projekt kring använ
dandet av sten- och stenteknologi i förhisto
rien. Hela projektets budgetering finns även
redovisad och med resekostnader för samt
liga personer i projektet stannade denna vid
den i sammanhanget blygsamma summan
av 68 350 kronor.
I sin bedömning av ansökan framhöll
HSFRs beredningsgrupp för arkeologi och
bebyggelseutveckling att det visserligen var
"angeläget" med en bearbetning och ny do
kumentation av Sagaholmsgraven och dess
hällristningsprydda sandstenshällar, men att
detta borde kunna lösas på annat sätt:

I den efterlämnande projektbeskrivningen
på omkring 10 A4-sidor återfinns tre bila
gor. I en av dessa redogör Nordbladh och
Phillips för en preliminär förstudie av häll
ristningarna. Sandstenshällarna var vid detta
tillfälle (1985) inte ens utställda på JLM
utan endast tillgängliga som en separat
"utställning" i museets magasin. Denna var
"fristående och utan glas - vilket underlättar
analysarbetet", som Nordbladh uttryckte
det hela. Det framgick även då att den tidi
gare dokumentationen var "katastrofalt då
lig och vetenskapligt oanvändbar. Bildhällar
saknas, ideliga omkastningar och spegel
vändningar förekommer och ytterst tvivel
aktiga detaljer redovisas". Nordbladh kon
staterar att - "Vad som saknas - och som är
av största vikt - är en dokumentation av de
olika tillverkningstekniker, som tillsammans
bildar "motiv". Detta gäller även tillhugg
ningen på hällarnas sidokanter". Iakttagel
serna från denna förstudie noterades i all
hast på kopior av Burenhults och Wihlborgs
dokumentationer, iakttagelser som blir helt
uppenbara vid en konfrontation mellan des
sa tre olika "dokument". Noteringarna har
delvis varit värdefulla som referensmaterial
vid vårt efterarbete med dokumentationen
från Sagaholm. Noteras bör dock att de ny
upptäckta hällristningsmotiv som vår doku
mentation bragt i dagen inte diskuteras här,
varför vi kan sluta oss till att de ej var upp
märksammade vid denna tidpunkt.
Projektet var tänkt att genomföras under
loppet av ett år, med start sommaren 1986,
och inkluderade bl a en jämförande teknik-,
kompositions- och motivstudie med häll
ristningarna vid Hästholmen i Östergötland
(den i dagsläget närmast belägna hällrist

Projektet avser en bättre dokumenta
tion samt bearbetning och analys av gra
vanläggningen vid Sagaholm. Detta är i
och för sig angeläget. Det verkar emel
lertid oklart om materialet från den
starkt skadade och endast delvis bevara
de högen kan läggas till grund för så
komplicerade frågeställningar. Det om
fattande reseprogrammet och upplägg
ningen med utländska experter synes ej
tillräckligt förankrat i materialet. Grund
läggande dokumentationsarbete och
analys för att utröna materialets räck
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vidd bör kunna göras med betydligt
mindre resurser. Gruppen föreslår avslag
av ansökan i nuvarande form (HSFR

Intressantare är den strukturalistiskt in
fluerade tolkning av Sagaholmsgravens bild
svit som Randsborg presenterar. Den utgår
egentligen ifrån en reflektion. Till skillnad
mot Kiviksgravens hällbilder som placerats
på insidan av den gravlagde personens hällkista, vänder sig de smyckade sandstens
hällarna i kantkedjan i Sagaholm bort ifrån
den gravlagde individen. I motsats till Kivik
menar Randsborg att Sagaholmsgravens rist
ningsmotiv inte tycks vara relaterade till den
gravlagdes liv och gärningar. Detta

1986).
Klavs Randsborg
Nyligen har även Klavs Randsborg tagit upp
Sagaholm till en tolkande diskussion i sitt
arbete Kivik. Archaeology and Iconography
(Randsborg 1993: 89-97). Där ägnar han
nio sidor åt Sagaholmsgraven och förutom
en kortare resumé av utgrävningen 1971 så
centreras denna text till att diskutera vilka
motiv som finns och inte finns på sandstens
hällarna (Randsborg 1993: 91-94), varpå en
strukturalistiskt influerad tolkning av häll
ristningmotiven följer (Randsborg 1993: 9497).
Randsborg är djupt kritisk inför Göran
Burenhults dokumentation och utifrån Sven
Ljungs fina släpljusfotografier av hällarna (se
fig 5.3), som både Wihlborgs och Bergen
blads dokumentationer utgick ifrån, omtalar
han vad de olika hällristningarna från Saga
holm föreställer. Randsborg hade vid detta
tillfället inte själv haft tillfälle att studera de
stenar han skrev om, vilket till största del
berodde på att JLM var under ombyggnad
under den tid han arbetade på sin bok om
Kivik. När han besökte Jönköping var de
ristade hällarna nedpackade och de var där
för inte tillgängliga för studier (Randsborg
1993: 91). Att utifrån fotografier uttala sig
om vad de olika hällristningsmotiven före
ställer torde dock vara minst lika dubiöst
som Burenhults dokumentation från 1973.
Släpljuset på fotografierna gör nämligen att
de detaljer som ristats vinkelrätt mot ljus
källan förstärks medan andra som ristats i
ljusets riktning faller bort (Burenhult 1973:
13, jfr pl XVI). Resultatet av Randsborgs reinventering kan till viss d el ses på figur 4.4
men kommenteras inte vidare här.

...would seem to imply that the rock
carvings, rather than being an integral
part of this particular burial, should be
assessed as an expression of the ritual
and general ideological emphases conected with death (Randsborg 1993: 89).
Till skillnad mot Nordbladh ser Randsborg
(1993: 95ff) en klar och distinkt mening
bakom hällarnas kompositioner där alla de
taljer verkar vara väl genomtänkta, t ex den
enhetliga utformningen av hästmotiven. Då
merparten av färdriktningarna på båtarna
samt merparten av djurfigurerna vänder sig
mot höger menar Randsborg att hällarna
skall läsas motsols, från vänster till höger.
Randsborg konstaterar vidare att det
återfanns 28 hästfigurer som alla orienterar
sig mot höger på Sagaholmsgravens hällar.
Två hästar hade könen markerade och tol
kades därför som hingstar. En hingst stod
vänd mot vänster, den andra mot höger. Av
sammanlagt sju skepp ses fem segla mot hö
ger, de andra två åt vänster. De förra var
bemannade och de senare obemannade. Vi
dare tycks inte skeppsmotiven relatera till de
avbildade människorna utan de tycks istället
vara involverade med och relaterade till de
olika djurmotiven.
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Figur 4.4. Randsborgs återgivande av Sagaholmsgravens hällristnin gsprydda kantkedja (efter
Randsborg 1993: 93, Fig 51). Ej i skala. Figurens N - S axel (pilen i bildens överkant) verkar
divergera något gentemot utgrävningsrapportens orienteringsuppgifter (jfr fig 6.6 nedan).
Randsborg som i tidigare arbeten velat se en
stark koppling mellan bronsåldersgravarnas
orientering och solens gång på himlavalvet
(se Randsborg & Nybo 1984: 164, 166ff),
söker även denna koppling för hällristning
arnas placering och orientering i Sagaholms
kantkedja (fig 4.4). Det skulle bland annat
avspeglas i hur de enskilda hällristningarna
orienterar sig mot vissa väderstreck, samt att
scenerna med sexuella över- eller undertoner
(?) verkar vända sig mot soluppgången un
der sommarhalvåret (Randsborg 1993: 95f).
Därefter fortsätter Randsborg sin läsning
med att konstatera att samtliga människo
figurer, vilka tolkas som män, likt de flesta
hästmotiv är orienterade mot höger från be
traktaren. Randsborg tolkar männen som
aktiva och menar att de verkar dominera
djurfigurerna på hällarna (passiva) och uti

från dessa iakttagelser tolkar han sedan in en
dikotomi mellan en aktiv man och en
(frånvarande) passiv kvinna - man : kvinna ::
kultur : natur :: aktiv : passiv :: ordning :
kaos. Utifrån den erhållna strukturen ernår
sedan Randsborg en plattform varifrån han
tolkar en del motiv, bl a tidelagsscenen på
häll N° 23 och 30 (Randsborg 1993: 95, jfr
fig 5.8):
The scenes of intercourse between
humans (men) and horses are hardly ba
nal depictions of sodomy, but sooner the
expression of a deep underlying percep
tion of the relationship between man and
beast, culture and nature. The mating of
man and nature would invoke fertility,
the absolute precondition of existence,
society, culture.
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(fig 4.5). Överst på denna häll ses en be
mannad båt segla mot höger, denna skulle
närmast symbolisera solgudens värld där
fallna hjältar samlas, redo för strid för män
niskornas väl och ve. Där under ses en mel
lannivå av djurmotiv - troligen hästar - som
då skulle symbolisera de levandes värld. Här
ses en överdimensionerad hingst dominera
två ston, vilket efter Klavs Randsborg tolk
ning skulle kunna ses som en idealiserad sin
nebild för könsrelationerna under brons
åldern (Randsborg 1993; jfr S0rensen 1992).
Där inunder ses de döda anfädernas skepp
färdas på dödens hav i underjorden.

Randsborg ser även denna struktur gå igen i
hur relationen mellan hingstar och ston av
bildas, de förra med fyra ben, de senare
med två (Randsborg 1993: 95):
Mares demonstrate their submission
to and interest in the male (men and
probably stallions) by turning their heads
towards them (slabs 23, 26, 30 (perhaps
also B), cf. 31); all the other horses look
stiffly forwards, and judging from the
position of their legs, their stance is f irm
and watchful.
Därnäst intresserar sig Randsborg för hällar
nas skeppsmotiv och han gör en distinktion
mellan de som är bemannade och de som
inte är det. De flesta av de som är beman
nade ses segla åt höger medan de senare sna
rast ses driva omkring på "redden" och de
saknar även en fast orientering mot solen
enligt Randsborg (1993: 96):
On the Sagaholm stones the images
of empty, beached or drifting boats ori
ented both towards and away from the
sun might be concevied, for example, as
ancestral boats in eternity; and the man
ned boats sailing towards the sun as tran
sient biological life - the present. If we
continue in this imagery, the unmanned
boats carved low, close to or level with
the original ground surface beneath the
Sagaholm barrow, perhaps sail on a sea
of death.

Figur 4.5. Häll N° 6 (omarbetad efter Wihlborg 1978 ). Ej i skala.

Uppsummering
Av genomgången ovan går det att ge följan
de karakteristik av det skiftande intresset för
Sagaholmsgraven sedan utgrävningen 1971.
Efter den närmast sensationella upptäck
ten av hällristningarna i gravkonstruktionen
följde ett snabbt behov av att dokumentera
de fabulosa fynden. Redan två år efter ut
grävningens slutförande återfanns de tre do
kumentationer som fram till idag gällt som
primärkällor för Sagaholmsgravens hällrist
ningar. Ingen av dessa kan dock sägas upp

Dessa iakttagelser ligger sedan till grund för
en tolkning av människornas världsbild un
der Sagaholmsgravens tid. Denna var mansorienterad och mansdominerad om vi följer
Randsborg och han tycker sig kunna tolka in
en tredelad världsordning efter Sagaholms
gravens hällristningar. Bäst tydliggjord och
exemplifierad är den möjligen på häll N° 6
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fylla kraven för en genomarbetad dokumen
tation. Detta får främst anses gälla Burenhults (1973) och Wihlborgs (1978) doku
mentationer eftersom Bergenblad (1972)
tidigt deklarerade sitt arbetes temporära
karaktär och det faktum att den är gjord
utan några vittgående akademiska avsikter.
Både Burenhults och Wihlborgs doku
mentation lider av en del metodiska brister.
Burenhults för det att stenarnas konturer
inte återges och att han uppenbarligen inte
återvänt till hällarnas vittnesbörd för att se
hur hans dokumentation återgav originalen.
Wihlborgs dokumentation för att den
missat enstaka ristningsdetaljer, bl a beman
ningsstreck på en del skeppsmotiv. Båda
dokumentationerna har även missat hela
ristningsmotiv, vilket kan ses som ett resul
tat av ett alltför ensidigt dokumentations
förfarande. Det saknas även en mer ingå
ende verbal beskrivning av den högst varie
rade teknik som använts i framställningen av
de enskilda motiven. Inte heller sandstens
hällarnas exfoliationer eller stenarnas övriga
bearbetning i samband med utformning och
anpassning till gravens kantkedja kommen
teras.
Efter denna initialfas lade sig intresset
något, men tog snart ny fart efter det att
Anders Wihlborg (1978) presenterat utgräv
ningsresultaten i en artikel som främst vände
sig till företrädare för den arkeologiska ve
tenskapsdisciplinen. Efter detta startar vad
man kan kalla en andra intressevåg, där
Sagaholm kom att bli en viktig eller bort
glömd del i argumentationen för olika äm
nesspecifika spörsmål, främst rörande häll
ristningarnas tolkningsproblematik (Nordbladh 1978) och kronologi (Burenhult 1980;

Malmer 1981).
Ungefär samtidigt som denna andra våg
uppträder Sagaholm i mer översiktliga verk
om vår förhistoria (Areslätt 1980; Burenhult
[1983] 1991; Börjesson 1984) och där intar
hällristningarna en naturlig och oomtvistad
position fram till idag. Även om man i vissa
fall hade önskat att Sagaholmsgraven fått en
mer genomarbetad belysning (Löthman &
Varenius 1987; Janson et al 1989; Magnus
son 1989; T Larsson 1993a).
Runt mitten av 1980-talet verkar intres
set för Sagaholm både ha stagnerat och tagit
ny fart. I Ulf Bertilssons (1987) avhandling
kring hällristningar i Bohuslän hänvisas det
t ex inte till Sagaholmsgraven, och i sam
lingsverket kring Hällristningar och hällmålningar i Sverige återges inte ens någon av de
18 hällarna med hällristningar på bild (Jan
son et al 1989; Magnusson 1989)!
Samtidigt som dessa verk utarbetades så
planerades ett projekt kring Sagaholm där
kunskapen kring denna skulle fördjupas,
förankras och spridas till en regional, natio
nell och internationell publik (Nordbladh
1986). Projektet kom dock aldrig att på
börjas på grund av att (delar av) forskarsam
hället inte kunde ana eller se den unika
möjlighet till en fördjupad förståelse för
hällristningarnas kontextuella sammanhang
som Sagaholmsgravens hällristningar utgör.
Starten till denna förståelse togs upp av
Klavs Randsborg (1993) i hans arbete kring
Kivik, där Sagaholmsgravens hällristningar
återigen fokuserades (se även Verlaeckt 1993; 0stmo 1997; Widholm 1998: 31ff, 90ff
m fl). Vi skall nu återvända till vad som
återfinns i denna bildsvit.
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Figur 5.1. Häll N° 30 in situ. Foto från nordöst Anders Wihlborg (JLA).
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Av bi Idningarna i de skilda publikationerna är lika
bundna till sin upptecknare som en tavla till sin
konstnär.
Göran Burenhult

Att det förelegat ett stort behov av en ny
dokumentation av hällristningarna från Sa
gaholm har, som påvisats ovan, varit känt
under en längre tid. Ändå har inte en sådan
kommit till stånd vilket möjligen beror på
att kunskapen om att dokumentera hällrist
ningar är samlad till en handfull människor i
Sverige och att dessa har varit upptagna med
andra arbetsuppgifter och projekt. Ytter
ligare en orsak till detta kan möjligen bero
på olika forskartrender. Där den nya genera
tionens arkeologer får lära sig att primär
dokumentation förknippas med en äldre
stelbent och överårig forskargeneration vars
livsgärning riskerar att sluta i ett "misslyck
ande" (Tilley 1991: 9-15, jfr Baudou 1997:
272-82). Att detta är grovt missvisande och
rent av befängt hoppas jag kunna demonst
rera och exemplifiera nedan.
Innan presentationen av de olika hällarna
tar vid kan det vara på sin plats att redogöra
för den ristningstekniska terminologi som
kommer att användas nedan samt för det
arbetsförfarande som ligger till grund för
vår dokumentation.

Att dokumentera Sagaholm
Att dokumentera hällristningar innebär oundvikligen ett tolkningsförfarande (Nord-

bladh 1981: 3ff). Om detta inte vore fallet
skulle jag vilja karakterisera dokumenta
tionen som oansvarig (jfr Burenhult 1980:
14)! Anledningen till detta ställningstagande
återgår bl a på det faktum att en dokumen
tation av en hällristning oavkortat är sam
mankopplat med personliga erfarenheter av
att arbeta med hällristningar - att avgöra vad
som är antropogent påverkade stenytor och
inte - och hantverket att återge dem i ett
annat media. Eller som den i ämnet insatte
Arthur Norden (1925: 8) uttryckte saken:
"därför måste... ett arbete som detta i sista
hand ställas på personlig borgen".
Av största vikt och inverkan på slutresul
tatet har även valet av dokumentationsme
tod. Den dokumentation som presenteras
nedan är gjord via en kombination av frot
tage, släpljus och okulär besiktning, men
även handens känsel har ibland varit väg
ledande. Denna kombination av metoder
motiveras med att förfarandet att renodla
en dokumentationsmetod aldrig kan anses
som meningsfull. En mycket fint
prick
huggen yta kan ibland lämna helt påtagliga
spår som p g a underlagets textur, de facto,
inte går att upptäcka på ett frottage av
samma yta. Det specifika motivet har dock
med all sannolikhet fyllt sin "funktion" vid
tillfället då det höggs i o m att det anbragta
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skrivning överensstämmer med verkligheten,
varpå en del små divergenser ofelbart kunnat
konstateras och justerats. Dokumentationen
finns tillgänglig för efterstudier vid Vitlycke
Museums hällristningsarkiv i Tanum.
Vi har valt att redovisa vår dokumenta
tion tillsammans med Sven Ljungs utomor
dentliga fotografier som ingick i Wihlborgs
utgrävningsrapport från 1972 (se fig 5.2 och
5.3). Dels för att tidigare forskare dragit
stora växlar på dessa (Wihlborg, Bergenblad
och Randsborg), men även för att någon
slags jämförelse skall kunna göras mellan
dessa medier. För bästa resultat, utbyte och
behållning hänvisas läsaren till JLM där
hällarna ännu finns att beskåda.
Hela tolkningsförfarandet vid dokumen
tationen gör att någon slutgiltig och defini
tiv avbildning inte är möjlig att ernå. Doku
mentationen nedan bör därför mer betrak
tas som en färdbeskrivning än ett dokument
över hällristningarna. Vår tolkning är resul
tatet av samtal mellan en erfaren dokumentatör i Lasse Bengtsson och en novis i sam
manhanget. Den förre har ansvarat för det
praktiska hantverket och undertecknad för
beskrivningen av sandstenshällarna.
Tolkningarna är gjorda i samförstånd,
vilket innebär att vi endast återger de motiv
och huggningar som vi båda otvetydigt har
förvissat oss om att Sagaholmsgraven dolt
för eftervärlden i mer än tre tusen år.

föremålets träffpunkt lyst vitt mot den mör
kare stenen (t ex Fett & Fett 1941: 11).
Idag kan samma hällristning närmast
vara förlupen inför våra ögon. Detta innebär
t ex att den nyupptäckta djurfiguren på häll
N° 13 inte kan ses på tidigare dokumen
tationer, fotografier eller våra upprepade
försök att fästa denna på våra frottage! Vid
rätt snedbelysning framträder den dock
klart och tydligt för samtliga personer som
vi visat den för (se fig 5.7, pi XV).
Arbetsgången vid dokumentationen har
skett i några olika steg. Ett första steg har
varit att granska varje sandstenshäll okulär t
utifrån de tidigare dokumentationerna.
Detta har dels skett i dagsljus och dels vid
stark snedljusbelysning vid dämpad belys
ning. Vi har primärt utgått ifrån Wihlborgs
dokumentation från 1978 eftersom den har
visat sig vara mest trogen originalen. Där
efter har ett frottage gjorts över hela hällen,
ömsom på pappersduk och ömsom på 90
grams syrafritt papper. Även de delar av
hällarna som hamnat under marken vid kon
struktionen av kantkedjan har dokumente
rats. I de fall vi känt oss osäkra på tolknings
förfarandet har upprepade frottage gjorts
tills ett tillfredsställande resultat ernåtts. Ibland har vi gått bet. Därefter har ett trans
parent papper eller plastfilm lagts ut över
frottaget där vi preliminärtolkat varje hälls
motiv utifrån våra iakttagelser på frottaget
och vår okulära besiktning i dags- och släp
ljus. Under hela dokumentationsarbetet har
minnesanteckningar gjorts på bandspelare
för att underlätta det deskriptiva arbetet
hemma vid skrivbordet.
Ett andra steg i dokumentationen har
varit att frottaget lämnats in för skalenlig
nedfotografering hos KVC vid Bohusläns
Museum i Uddevalla.
Till sist har vi vid ett flertal tillfällen
återvänt till JLM för att på plats framför
hällarna se hur vår dokumentation och be

Ristningsteknisk terminologi
I den följande presentationen av Sagaholmsgravens hällristningar kommer följande ter
minologi att användas för att beskriva häll
ristningarna och deras tekniska utförande.
Prickhuggen yta - yta där metall- eller,
kanske mer troligt, ett ben-, horn- eller stenföremål anbragts mot sandstenshällarna för
att framställa olika motiv eller delar av
motiv. Detta är den mest använda tekniken
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generellt för att framställa hällristningar
(t ex Glob 1969: 109; Burenhult 1980: 35ff;
Sognnes 1983a: 39). På Sagaholmsgravens
sandstenshällar kan som regel varje slag ses
klart och tydligt, vilket troligtvis är ett
resultat av att hällarna varit förskonade från
påverkan av regn och vind etc. Nedan skiljer
vi mellan fin och grov prickhuggningsteknik
vilket skall ses som ett relativt sätt att ur
skilja olika intensitet i framställningen av de
bearbetade ytor som tillsammans utgör ett
motiv, eller mellan olika motiv på samma
sandstenshäll (för exempel se fig 5.10).
Ristadyta - yta där metall, flinta eller nå
got annat hårt och spetsigt föremål anbragts
med ändamål att göra en skarpare linje än
vad t ex prickhuggningstekniken erbjuder
(t ex Andersson 1994). I praktiken kan det
vara vanskligt att skilja mellan en ristad och
en inpunsad yta, men sandstenshällens rela
tiva sprödhet i jämförelse med den bohusländska graniten eller den östgötska glimmerskiffern (se Nordén 1925) gör det mer
troligt att vi här har att göra med ristade
ytor.
Slipad yta - yta där ristning eller prick
huggning efterbearbetats till en jämn eller
delvis jämn och bearbetad yta. I de fall
efterslipning skett direkt på prickhuggna
ytor är terminologin till viss del tvetydig här
eftersom samma effekt kan uppnås genom
att efterbulta ytan. Eftersom samma prob
lematik skulle uppstå om vi försökt dra en
demarkationslinje mellan en efterslipad och
en bultad yta har vi valt att låta denna tve
tydighet följa med i vår beskrivning nedan.
Djuphuggen yta - yta som via varierande
teknik eller i huggningsintensitet uppvisar
ett markant avvikande bearbetningsdjup
gentemot andra delar av samma motiv, eller
andra motiv på samma sandstenshäll. Skill
naderna gentemot andra detaljer eller mo
tivs tekniska utförande är i a llmänhet mellan
en till tre millimeter i de sammanhang de

karakteriserats som djuphuggna.
Konturhuggen yta - yta som via marke
ring av ett motivs kontur bearbetats på
något sätt för att gestalta olika motiv eller
delar av motiv.
Totaluthuggen yta - större eller mindre
sammanhängande yta som bearbetats för att
framställa olika motiv eller delar av motiv.
Därutöver kan det vara på sin plats att
redogöra för följande begrepp:
Exfoliation - stenyta som påvisbart har
spjälkats av från ett större stenblock, alterna
tivt en yta som uppvisar tendens att spjälkas
av från en sandstenshäll med ristningar (se
t ex häll N° 36).
Cortex - ursprunglig obearbetad yta på
sandstenen som utsatts för någon form av
erosion (vatten-, is-, vind- etc).
Inför den följande redogörelsen hänvisas
ni i allmänhet till vår nya dokumentation
och respektive foto av de olika hällarna. De
är återgivna på figur 5.2 (löpande) och 5.3
(sist i detta kapitel). Se även figur 6.6 där
hällarnas placering i g ravhögen framgår.

Häll N° 1
Häll N° 1 är ej omnämnd av vare sig Wihlborg eller Burenhult. Hällen uppvisar dock
klara spår av prickhuggningar. Motivet är
anikoniskt -dvs icke föreställande - utan
klar referent. Kanske utgör huggningarna ett
påbörjat skeppsskrov (jfr nedan)?
Hällens kanter är bearbetade med prick
huggningar för att ge den rätt form.
Häll N° 4
Häll N° 4 består av fyra hällristningsmotiv.
Nederst ses ett skepp med dubbla stävpar
fram och bak samt över det tre djurfigurer
som alla blickar åt höger. Burenhult har spe
gelvänt motiven i sin dokumentation från
1973.
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linjen har efterslipats. Det undre strecket
löper parallellt med stenens avfasade nedre
kant medan det övre synes löpa horisontellt,
någon decimeter ovanför denna. Kan den
övre ristade linjen ha markerat hur djupt
hällen skulle grävas ned och därmed märkt
ut den yta som bildframställaren hade till
sitt förfogande att komponera de övre mo
tiven på? Hällens övre- och vänstra sidokant
är bearbetade med prickhuggningar.

Samtliga djurmotiv är prickhuggna. Det
övre djuret har endast ett svagt antytt hu
vud. De två övre djuren är betydligt djupare
huggna än det undre och deras kroppar är
även efterslipade, speciellt i djurkropparnas
bakre delar. Det övre djuret har två ben
markerade, medan det mellersta och undre
djuret har fyra ben markerade. Gemensamt
för dessa djur, som torde föreställa hästar, är
att de orienterar sig mot höger och att det
främst är djurens kroppar som är grundligt
prickhuggna och på så sätt accentuerade.
Djurens lemmar däremot, speciellt deras
bakben, är mindre tydliga och endast an
tydda. Vad det gäller det övre djurets ben
är de knappt synbara. Både hästarnas orien
tering och deras utförande uppvisar åter
kommande drag i framställningen av djur
motiv i Sagaholm.
Skeppet är obemannat och har ett totaluthugget skrov som är djuphugget, ca två
millimeter, varpå hela skrovpartiet finslipats.
Stävparet till vänster, tillika skeppets för, är
inristade liksom akterpartiets relingslinje.
Köllinjen i aktern är däremot prickhuggen
och den har efterslipats eller -bultats något.
Av största intresse är även skeppsskrovets
övre och nedre kant där det tydligt framgår
att man använt ett trubbigt punsverktyg
med en bredd kring fyra millimeter. Kanten
är ojämn och verktyget har lämnat en våglik
naggad linje. Även i skrovets slipade kropp
framträder reminiscenser av detta verktyg
som små fördjupningar med ca två milli
meters bredd. På grund av dessa fördjup
ningars karaktär menar Wihlborg (1978:
124) att man troligtvis använt sig av en metallpuns vid tillverkningen av hällristningarna
(se även Norden 1946; Glob 1969: 109).
I nedre kanten på häll N° 4 finns det två
horisontella linjer inristade som inte noterats
tidigare. Dessa har närmast en rundad profil
som möjligen beror på att man använt sig av
ett trubbigt föremål eller att den inristade

Häll N° 6
Denna häll tillhör de mer komplexa kom
positionerna med inte mindre än fem ur
skiljningsbara hällristningsmotiv. Hällen är
komponerad efter två skepp, belägna överst
respektive underst och båda färdas åt höger.
Mellan dessa skepp ses ett större samt två
mindre djurmotiv som även de vänder sig åt
höger från betraktaren.
Båda skeppen har totaluthuggna skrov.
Det övre skeppsskrovet är djuphugget med
prickhuggningsteknik varefter dess skrov
och stävar har efterslipats. Det går klart att
urskilja vissa prickhuggningar som bitvis ser
ut att var utförda med ett mer skarpeggat
punsverktyg. Stävarna är prickhuggna. Bakre
stävpartiet består av tre linjer varav två utgör
ett stävpar. Nederst ses en utskjutande bit av
skrovets köllinje, en s k "sporre" (Strömberg
& Strömberg 1983: 4). Skeppet har fyra
manskapsstreck markerade varav de tre till
vänster ses salutera med en paddel, lur,
vapen eller dylikt. Dessa ristningsdetaljer är
prickhuggna och efterslipade/bultade.
Det nedre skeppets bakre skrovparti är
djuphugget och därefter har det finslipats.
Liksom skeppet på häll N° 4 verkar även
detta varit prickhugget från början, eftersom
olika slagytor ännu kan urskiljas i den efter
följande finslipningen av skrovpartiet. Skep
pets för till höger är nedslipat och utmynnar
i ett inristat stävpar.
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*

Häll N° 4

Häll N° 1

Häll N° 8

Häll N° 6
40 cm
Figur 5.2. 1997 års dokumentation av hällristningarna från Sagaholm.
Dokumentation: Lasse Bengtsson, Vitlycke M useum.
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Figur 5.4. Delar av Wismarhornets Ornamentik (efter Sprockhoff 1956).
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Figur 5.5. Rorbysvärden med detalj av dess skeppsris tning (efter Aner & Kersten 19 76).
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Akterpartiet består även det av två stäv
par. Köllinjen har ett utskjutande parti som
först har ristats och sedan slipats något me
dan båtens relingslinje avslutas i en hög och
uppsvängd linje som är prickhuggen och
efterslipad. Strax för om denna akterstäv ses
en mindre lodrät linje som är prickhuggen.
Det framgick vid snedbelysning och på frottaget av hällen att detta skepp har två par
prickhuggna bemanningsstreck i dess akteroch förparti, vilket inte noterats tidigare.
Liksom på de berömda skeppsristningarna
från Wismarhornet och Rörbysvärdet, lutar
de lätt i färdriktningen (fig 5.4, 5.5).
Skeppets för är möjligen utfört i två om
gångar i det att det mer djuphuggna skrovet
ses ansluta till en prickhuggen linje som kan
utgöra en tidigare utförd stävmarkering.
Den senare löper upp mot det större djurets
framben. Även skeppets förstävar kan ha
ristats i flera etapper eftersom de inristade
linjerna divergerar något.

exfolierade yta lämnats obearbetad medan
djurets nedre kroppsparti är prickhugget.
Djurets hals och kroppsparti verkar delvis
efterslipat. Djurets ben, speciellt dess fram
ben, är även de prickhuggna men åtskilligt
grundare och mindre markerat än dess
kropp. Motivets framställning uppvisar där
med drag åt de hästmotiv som förekommer
på den närmast belägna hällristningslokalen
med figurativamotiv från Sagaholm - Häst
holmen i Östergötland (se Nordén 1925).
Under kropparna på en del av de stiliserade
hästar som uppträder där har man adderat
en bågliknande huggning med ett resultat
som påminner om ristnings tekniken i Saga
holm (fig 5.6).
Även det andra mindre djurmotivet till
höger är prickhugget. Det större djuret har
två ben, ett huvud med öron samt sin penis
markerad. Djurfiguren är från början prick
huggen men har sedan efterslipats. Det är
framför allt huvudet, med örat och halspar
tiet och kroppen som är betonade vid slipningen som gjort kroppen ca en till två milli
meter djup. Slipningen blir allt grundare
mot djurets bakdel. Benen är prickhuggna
och mindre accentuerade.
Till vänster om denna figurkomposition
ses en prickhuggen linje som närmast liknar
en bård vilket osökt för tankarna till Kiviks
graven där sju av åtta hällristningsförsedda
stenar i gravens hällkista har varit försedda
med någon form av bård (Randsborg 1993,
fig 8.1). Detta har de flesta forskare tagit
som intäkt för att hällristningarna i Kivik är
utförda med importerade textilbonader
som förlagor (se t ex Malmer 1971: 193ff,
1981; Mandt 1992). I hällens övre kant ses
fyra små skålgropsliknande "ingröpningar"
som verkar ha ett slipat innandöme. Några
"egentliga" skålgropar rör det sig dock inte
om eftersom de endast har en diameter
kring någon centimeter.

Figur 5.6. Hästmotiv från Hästholmen i Öster
götland (omarbetade efter foto av Thomas B
Larsson).
I mittpartiet på hällen återfinns tre olika
djurmotiv, ett större dimensionerat djur och
två mindre som "överskuggas" av det större
djuret. Samtliga föreställer troligen hästar
och orienterar sig mot höger från betrak
taren.
Det mindre djurmotivet som återfinns
mellan benen på det större djuret, har en
linje inristad från manken till svansen. Ne
danför denna linje har en bit av hällens ny57
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Hällens övre kant och sidokanter är klart
bearbetade med prickhuggningsteknik för
att kunna infogas i gravens kantkedja.

ovanför till vänster om den tidigare kända
hästfiguren (fig 5.2, 5.7, pi XV).
Båda djuren är prickhuggna, den övre
dock så grunt att den tydligast framträder
med en stark snedbelysning som faller in
ovan- eller nerifrån på hällen. Båda djuren
har huvudena riktade åt höger, möjligen har
det nedre djuret sitt huvud markerat, vilket
framföres med viss osäkerhet. Kompositio
nen av denna häll är därmed mycket sym
metrisk med samma duala framtoning som
återkommer på flertalet av Sagaholmsgravens ristningsförsedda hällar (jfr även Kiviks
gravens hällristningar, fig 8.1). Det nedersta
djurets kropp och framben är betydligt mer
markerade än djurets huvud och bakben.
Djurets ändparti är lätt rundad till formen
och övergår i en mjuk båge till djurets bak
ben. Det övre djuret är endast svagt synbart
idag. Motivet framträder t ex inte på våra
frottage! Förutom att detta motiv skänker
hällen en mer dual framtoning, vilket är ett
återkommande drag och tal i rituella sam
manhang under bronsåldern, så är denna
figur viktig ur andra hänseenden. Främst för
att den på ett flagrant sätt belyser framställ
ningsteknikens vidd i Sagaholm, men även
vikten av släpljusbelysning vid dokumenta
tion av hällristningar. Utifrån erfarenheterna
från denna häll vill vi även föreslå att släpljusbelysning blir praxis vid utgrävningar av
lämningar från bronsåldern i stort. Risken
att missa dylika hällristningar vid enbart en
okulär besiktning är redan exemplifierad.
Uppe till höger på hällen återfinns en
större ansamling av prickhuggningar som ser
ut att kunna utgöra "förarbetet" till en skål
grop. Det får dock anses oklart om den kan
tolkas som en skålgrop, då bearbetningen
saknar "vanliga" skålgropars karakteristiska
fördjupning.
Värt att påpekas är att sandstenshällens
fram och undersida samt den övre delen av
vänstra kanten har varit utsatt för erosion.

Häll N° 8
Hällen föreställer tre djur, troligen hästar,
som alla vänder huvudet mot höger. Lik
som häll N° 4 har Burenhult lyckats spegel
vända motiven vid sin efterbearbetning (sic).
Samtliga motiv återfinns på hällens vänstra
sida, vilket möjligen är en följd av att sand
stenens högra sida har en kraftigare och mer
ojämnt exfolierad yta.
Den nedre djurfiguren är prickhuggen.
De två frambenen och kroppen är eftersläpa
de. Bakbenet är mer otydligt för blotta ögat
men framkommer tydligt vid släpljusbelysning. De nedre djurens huvuden ansluter till
hällens centrala delar som exfolierat varför
deras huvud- och nospartier är otydliga.
De två övre djuren är även de prickhuggna men mer grundligt utförda och
efter hällens komposition och efter tekniska
kriterier utgör de ett tydligt par. Prickhugg
ningen syns särskilt väl på det mellersta
djurets nedre bål och området fram emot
djurets framben. Det övre djuret har sitt gap
öppet. Liksom tidigare är det framför allt
djurens kroppar och hals som ägnats mest
arbete och som är tydligast utförda, bak
benen däremot är ägnade mindre omsorg.
Liksom tidigare återfinns prickhuggningar
på hällens sidor och överkant.

Häll N° 13
Enligt både Wihlborg och Burenhult före
ställer denna häll en ensam häst. Wihlborg
(1974: 17, 1978) beskriver den som "1 ofull
bordad hästliknande figur med ett bakben
och ett framben". Lite förvånande har båda
dokumentatörerna lyckats undgå att häll N°
13 uppvisar ytterligare ett djurmotiv, strax
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Figur 5 .7. Det nyupptäckta hästmotivet på häll N° 13. Foto Göran Sandstedt (JLM).
Hällens framsida utgör således en ursprung
lig cortexyta i det stenbrott eller på det lös
block som försett Sagaholmsgraven med
dess hällar. Detta är även fallet med häll N°
21. Övriga hällars ristningsförsedda sida har
en mer grov textur som vittnar om att de är
nyexfolierade och såvitt vi har kunnat be
döma saken har de ej varit utsatta för någon
påtaglig erosion. Det gäller även hällrist
ningarnas oförstörda tillstånd, vilket kanske

indicerar att de tämligen omgående inkor
porerats i gravmonumentet.
Detta implicerar vidare att hällristning
arna aldrig var ämnade att beskådas efter
det att gravmonumentet uppförts! Liksom
Dag Widholm (1998: Kap 3.4) påpekar i sin
avhandling måste vi därför fråga oss om inte
tillgängligheten till övriga hällristningsplat
ser varit lika begränsad och kanske även om
givna av olika tabuföreställningar?
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Häll N° 22

Häll N° 23
40 i
5.2. 1997 års dokumentation av hällristningarna från Sagaholm.
Dokumentation: Lasse Bengtsson, Vitlycke Museum.
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Liksom förut är hällens sidor och över
kant bearbetade med prickhuggningar.

streck i hällens nedre kant, ett som löpte lite
horisontellt från höger upp mot vänster,
samt ett streck som löpte vertikalt från den
översta punkten av det första. Även i hällens
övre kant syntes ett liknande lodrätt streck.
Vid stark snedbelysning och vid upprepade
frottage för att få fram rätt struktur från
stenens yta visade sig de nedre strecken bil
da en människofigur som håller en lans eller
ett spjut över sitt huvud - ännu ett häll
ristningsmotiv som förblivit oupptäckt från
Sagaholmsgravens hällar!
Hur är detta möjligt frågar man sig? Or
sakerna till detta kan vara många. Dels för
det att Wihlborg och Randsborg främst
förlitat sig på fotografier av sandstenshäll
arna i d eras dokumentation respektive deskription medan Burenhults dokumentations
metod får anses vara undermålig såtillvida
att den inte kombineras med andra doku
mentationsmetoder. Den mest bidragande
orsaken till att detta motiv inte noterats
tidigare torde dock vara att den är belägen
under hällens nedgrävningslinje och den är
således utförd så att den inte skulle vara
visuellt framträdande i gravkonstruktionen!
Därav har möjligen detta område betraktats
som ointressant vid de tidigare dokumen
tationerna och därav inte upptäckts. Efter
att vi upptäckt denna människofigur som
mäter ca 10 centimeter på höjden, började
vi än mer leta efter fler oupptäckta hällrist
ningar från gravens sandstenshällar och fann
några diffusa och svårtolkade prickhugg
ningar, varom nedan berättas.
Det tidigare observerade skeppet på häll
N° 22 är ett obemannat enlinjeskepp med
två markerade stävpar. Skeppet färdas mot
vänster på hällen. Den övre relingslinjen till
vänster vänder tillbaka åt höger i en svag
krokliknande böjning. Under den högra
akterstäven är köllinjen markerad. Skeppet
är prickhugget och skär med sin längd över

Häll N° 21
På häll N° 21 återfinns en synlig djurfigur
enligt Wihlborg medan den undgick doku
mentation av Burenhult. Motivet föreställer
en prickhuggen häst som är situerad uppe i
vänstra hörnet på hällen. Huvudet på djuret
verkar genom spridda prickhuggningar vara
förbunden med en anhopning inhuggningar,
som minner om en skålgrop, strax nedanför
till höger om djurets huvud.
Djurets ben är som på de tidigare hällar
na svagt framåtlutande, som om hästen just
stannat upp efter en galopp eller ett språng.
Djuret har även öronen markerade och
öronens kontur är inristade för att ge dem
dess rätta karaktär. Hällen uppvisar mindre
ansamlingar av prickhuggna ytor, tydligast
syns detta strax ovan till höger och nedanför
hästmotivet. Centralt på hällens högra kant
syns en skada, till formen rund, som möj
ligen tillkommit vid stenbrytning.
Hällens hällristning är utförd på stenens
cortex och dess sidor och övre kant är tyd
ligt bearbetade med prickhuggningar.

Häll N° 22
Denna häll föreställer en båt som färdas mot
vänster om vi följer Wihlborg och Burenhult. Burenhult har även en skålgrop marke
rad uppe till höger om skeppsmotivet. Den
na utgörs av en ansamling av prickhuggning
ar som kan ses som början till en skålgrop.
Liksom fallet med den liknande ansamling
en prickhuggningar på häll N° 13 och 21, så
saknar den "vanliga" skålgropars karakte
ristiska djup och även storleken är mindre än
vad som är brukligt för dessa. Vid mitt
första besök vid JLM noterade jag även två
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en exfolierad yta på hällen. Skeppet är utfört
över denna "spjälkning" varför dess för- och
akterstäv vilar på olika nivåer av hällens yta.
Strax nedanför denna skeppsfigur till hö
ger framkom ytterligare prickhuggna ytor
som vi tolkat som en skeppsform. Motivet
är svårt att se vid normal ljussättning men
vid släpljus framträder vissa konturer och
prickhuggningar som kan tolkas som en re
miniscens av en skeppsristning med beman
ningsstreck? Viss osäkerhet medges, t ex om
det föreställer ett eller två "skepp". Ristning
en kan dock varit fullt synlig efter att kant
kedjan konstruerats varför även denna häll
uppvisar en dualitet (jfr häll N° 13).
Centralt på hällens nedre kant ses en
människa frambära ett spjut eller en lans
över sitt huvud. Vapnet har möjligen sin
spets markerad i linjens vänstra ände. Från
människokroppen, som framställts med två
parallellt inristade och slipade linjer, varav
den vänstra är tydligare utförd, är ett svärd
markerat. Huvudet är markerat direkt på
kroppshyddan. Även någon form av bälte är
markerat. Samtliga av motivets lemmar
synes vara inristade medan kroppshyddan är
konturhuggen med prickhuggningsteknik.
Svärdet, spjutet och människofigurens högra
ben framträder tydligast och är följaktligen
mest accentuerade.
Det mest frapperande med denna häll är
den nyfunna människofiguren. Det är ställt
utom allt tvivel att det aldrig varit menat att
motivet skulle ingå som en synlig del i den
hällristningsprydda kantkedjan. Det är värt
att notera att man valt bland de längsta häll
arna, som ställts på högkant, som återfunnits
i Sagaholmsgravens kantkedja till detta än
damål (fig 5.2, tab 5.1). Från hällens övre
kant är ett mindre streck inristat eller inpunsat. Hällens över-, under- och vänsterkant är
bearbetade med prickhuggningar. Att häll
ens underkant bearbetats på detta sätt är
direkt ovanligt i Sagaholm. Har det varit

tänkt att hällen skulle stå horisontellt på
längden från början (jfr häll N° 26)?

Häll N° 23
Denna häll uppvisar två djurmotiv samt en
av Burenhult odefinierad bearbetning. Både
Wihlborg och Randsborg har riktigt nog
tolkat den senare som en stiliserad männi
skofigur som ingår i en tidelagsscen. Wihl
borg (1974: 25) ansåg dock att motivet inte
var "fullbordat"! Tidelagsscener som denna
känner vi från flera håll, dels från Bohuslän
där Ove Brunn Jorgensen (1987: 75) listat
sex olika lokaler med detta motiv (se fig
5.8), och dels från de mer avlägsna hällrist
ningarna i Valcamonica i Italien (se Glob
1969; Anati 1993). Intressant nog verkar de
flesta djuren föreställa hästar. Samma scen
återkommer även på häll N° 30.

Figur 5.8. Tidelagsscen från Kallsängen, Bohus
län ( omarbetad efter foto hos Glob 1969: 185).
Människofiguren är prickhuggen och lik
som djurfigurerna så är det människans to
taluthuggna bål som är tydligast förfärdi
gad, medan benen endast framträder vagt.
De senare verkar dessutom vara inristade
och efterslipade. Djurmotiven är båda grovt
prickhuggna och har sina kroppar riktade
mot höger från betraktaren. Liksom tidigare
är det djurens kropp som ägnats störst om
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Häll N° 26
Även denna häll uppvisar en dual komposi
tion. Till vänster ses två djurfigurer som
intar samma kroppshållning. Båda djuren
orienterar sig mot höger från betraktaren.
Det övre djuret liknar det stora flertalet djur
från Sagaholm medan det nedre djuret av
viker något i och med att den har sitt huvud
tillbakadraget ned mot kroppen och att den
har en markerad svans. Till höger ses ytter
ligare två motiv, överst ett skepp och strax
nedanför detta till höger återfinns ännu en
djurfigur. Även de orienterar sig mot höger.
Skeppet har sju prickhuggna beman
ningsstreck, vilka delvis uppträder parvis lut
ande svagt mot höger vilket även är skeppets
färdriktning. Skeppets skrov är totaluthugget och djuphugget med prickhuggningsteknik till ca två millimeters djup, var
på det har efterslipats. I skeppsskrovet synes
ännu spår från prickhuggningar och liksom i
de tidigare fallen finns det fog för att dis
kutera huruvida man inte använt sig av en
metallpuns. Stävarna har förfärdigats med
tre olika tekniker. Förstävarna och den övre
akterstäven är alla inristade medan köllinjen
till vänster är prickhuggen och något efter
slipad. Möjligen har både skepp och beman
ningsstreck färdigställts först varpå skepps
skrovet efterbearbetats och därför avviker i
djup.
Djurmotivet strax nedan till höger om
skeppet intar en ställning som påminner om
hästarna från Tågaborgs- och Trundholmsdepåerna (fig 7.3, 8.8). Kroppen är prick
huggen och därefter något efterslipad, huvu
det syns endast svagt. De vänstra djurfigur
erna är även de prickhuggna med hals och
huvud fullt påtagliga. Den nedre djurfigu
ren till höger skiljer ut sig något i o m att
hästens kropp är påtagligt slipad (fig 5.10).
Stenhällens övre vänstra hörn uppvisar en
recent skada. Nederst på hällen ses en skålgropsliknande ingröpning. Sandstenshällens

sorg. Djuret som ingår i tidelagsscenen vän
der sitt huvud bakåt mot mansfiguren, vil
ket återupprepas på tidelagsscenen på häll
N° 30. Det övre djurets hals är efterslipad.
I hällens högra hörn, ovanför det övre
djurets huvud, återfinns ett streck som löper
vertikalt mot stenens bildyta. Ett liknande
streck återfinns även centralt placerat, strax
till vänster om bildkompositionens centrum.
Båda strecken är inristade och möjligen nå
got efterslipade. Både över- och sidokanter
är bearbetade som tidigare.

Häll N° 25
Denna häll uppvisar det mest svårtydda
motivet från Sagaholmsgravens sandstens
hällar. Varken Wihlborgs eller Burenhults
dokumentation lämnar någon vägledning
om vad hällens bearbetningar föreställer.
Inte heller våra upprepade försök att doku
mentera hällen har lämnat någon tydlig
referent. Möjligen kan vissa av dessa hugg
ningar ses som benen och kroppen på en
voltigör, men denna liksom Randsborgs
(1993: 94) tolkning att hällen föreställer "a
stylised birth scene?" får anses som tämligen
välvillig. Till detta bidrager även att prick
huggningarna är utförda på en yta, med i
sammanhanget ovanligt grov textur.
Vid vår dokumentation framkom även
en horisontell prickhuggen linje i hällens
mittparti som inte noterats tidigare. Linjen
syns som tydliga prickhuggningar som rim
ligen kan tolkas som en reminiscens av ett
skeppsmotiv. Även här är dock osäkerheten
stor. Liksom fallet med häll N° 22 är linjen
konsekvent utförd över två exfolierade ytor,
vilket innebär att dess "stäv och akter" vilar
på olika nivåer på hällen.
Hällens över- och sidokanter är tydligt
bearbetade med prickhuggningar för att
kunna anpassas till den prästkrageliknande
kantkedjan.
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Häll N° 25

Häll N° 26

Häll N° 30

Häll N° 31
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Figur 5.2. 1997 års dokumentation av hällristninga rna från Sagaholm.
Dokumentation: Lasse Bengtsson, Vitlycke Museum.
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tre övre kanter är påtagligt bearbetade med
prickhuggningar till en närmast rektangulär
form.

för en manlig initiationsrit (Yates 1993).
Längs hällens kanter syns några runda
exfolierade ytor som möjligen tillkommit
vid stenbrytning. Hällens övre högra hörn är
skadat och hällens över- och sidokanter är
bearbetade med prickhuggningar. Hällens
nedre kant utgör stenens cortex och är följ
aktligen utsatt för erosion.

Häll N° 30
På häll N° 30, som har ett lätt svampformigt utseende likt de äldre bildstenarna på
Gotland är ytterligare ett tidelag avbildat.
Figuren har tolkats som att mannen med
eregerad penis förgriper sig på ett möjligen
ont anande djur. Djuret ses, förvånat, vända
sitt huvud tillbaka och betraktar hela scenen
med en lätt föraktfull ansiktshållning. En
beskrivning som naturligtvis får betraktas
som ytterst etnocentrisk!
Till vänster på hällen ses en man vars
kropp är totalt uthuggen med prickhuggningsteknik och som kanske även efterslipats
något. Även djurmotivet till höger är prick
hugget varpå kroppen har efterslipats något.
Djuret ses böja sitt huvud bakåt. Hästen har
ett fram- och ett bakben markerat och till
skillnad mot flertalet andra djurfigurer är
dessa förhållandevis långa. Mannen, som
likaså har långa finlemmade ben, har ansetts
bära ett svärd vid sin midja åt vänster (se fig
5.1).
Utformningen av mannens huvud har en
påtaglig likhet med en skålgrop, något som
går igen på de andra människoavbildningarna i Sagaholm, men även i mansavbildningar i K ivik. Fenomenet uppträder även på
en del rakknivar från yngre bronsåldern,
vilket Flemming Kaul (1997) tolkat som en
symbol för solguden. Hur dessa tidelagsscener skall tolkas är omdiskuterat, men de
gängse tolkningarna har föredragit att se
dessa motiv som avbildade scener från en
fruktbarhetskult (t ex Almgren 1927: 21618; Glob 1969: 183f, jfr Jorgensen 1987).
Ytterligare en möjlighet här kan vara att
bildkompositionen skall ses som en metafor

Häll N° 31
Denna komposition tillhör de mest kom
plexa djurframställningarna från Sagaholm
med inte mindre än fem djurfigurer. Även
denna häll har en dual uppdelning med en
övre och undre djurrad (se även pl XVI).
Detta förstärks i det att de olika raderna
utgör egna duala kompositioner. Samtliga
djur intar en kroppsställning som om de just
stannat upp efter ett språng eller en galopp.
Den nedre raden först. Samtliga djur är
prickhuggna och orienterar sig åt höger på
hällen. Det vänstra djuret har sin kropps
hydda riktad mot höger men vänder sitt
huvud bakåt likt djuren på häll N° 23 och
30 som ingår i tidelagsscener. Med tanke på
hur häll N° 30 och 31 griper in i varandra
kan man rent av undra om inte djuret be
traktar tidelagsscenen på den förra hällen (se
fig 5.1)? En avvikande detalj är att de två
djuren till vänster har huvudena efterslipade.
Den övre raden så. Det vänstra djuret är
prickhugget varpå kroppen, benen och svan
sen har efterslipats. Slipningen framträder
tydligast i djurets kropp men är även på
taglig i ristningens övriga delar. Motivet är
det enda djuret från Sagaholm som riktar
sin kropp mot vänster från betraktaren. Den
avviker även i och med att den har horn,
som efterslipats, fyra ben och en svans, samt
en skålgropsliknande inhuggning mellan
bakbenen. Huvudet ansluter till hällens övre
hörn till vänster där denna är något skadad.
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Figur 5.2. 1997 års dokumentation av hällristningarna från Sagaholm.
Dokumentation: Lasse Bengtsson, Vitlycke Museum.
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Det högra djuret blickar åt motsatt håll, det
är prickhugget och något efterslipat. Detta
är mest markant i djurets kropp. Den senare
övergår i en fin rundning till djurets bakben.
Ytterligare två skålgropsliknande ingröpningar återfinns på denna häll, en uppe till
höger på hällen och den andra strax nedan
för det nedre vänstra djuret. Centralt på
hällens ovankant syns spår efter en äldre
skada, möjligen tillkommen vid stenbrytning. En inristad linje löper vertikalt centralt
på hällen under det mellersta djuret och
nere till höger på hällen ses ännu en. Mellan
den övre figurraden och hällens kant syns
områden som prickhuggits. Hällens sido
kanter och övre kant är bearbetade med
prickhuggningar som bitvis även går in på
hällens framsida.

med en taggig och naggad skrovkontur som
följd. Burenhult har riktigt nog avbildat be
manningsstreck på skeppet, inalles tre styck
en vilka har ristats och därpå efterslipats. Ett
utav dessa synes möjligen salutera med en
lur, paddel eller dylikt i sina händer.
Djuren ovanför detta skepp är båda
modest prickhuggna i kontrast till skepps
skrovets kraftigt nedhuggna yta. De blickar
mot höger och intar en kroppshållning som
starkt påminner om hästarna i depåfynden
från Tågaborg och Trundholm.
Hällens kanter är återigen bearbetade
med prickhuggningar. Av största intresse här
är även att det återfinns en skålgrop på den
sida som vänts in mot gravens centra! Denna
har inte noterats tidigare och är ännu så
länge det enda hällristningsmotiv som åter
funnits på denna sida. Diametern på skål
gropen är omkring tre centimeter.
Det är värt att notera att denna häll har
en spricka på sin hällristningsförsedda sida.
Denna löper ifrån det nedre vänstra hörnet
upp mot skeppets skrov. Det är inte känt
om denna funnits sedan utgrävningen eller
om sprickan tillkommit efteråt.

Häll N° 32
Häll N° 32 återger en fint komponerad häll
med två olika figurrader som därmed går
igen från föregående häll. I den övre raden
ses två djurmotiv som båda blickar åt höger
från betraktaren. Där under ses ett skepp
som färdas åt samma håll. I Burenhults
arbete från 1973 återges denna häll vriden
90° motsols (sic).
Skeppet har ett ca tre millimeter djup
hugget skrov som har efterslipats. Skrovet är
nedhugget med ett spetsigt verktyg, varpå
skrovpartiet har finslipats. Det är tydligt att
man har lagt ned mest arbete för att slipa
skeppsskrovets akter- och förparti. Stävparet
till höger, vilket sannolikt även är färdrikt
ningen för skeppet, är inristade och därefter
har de efterslipats. Akterstäven och ändpartiet på kölen är däremot prickhuggna och
därefter nedslipade i de delar som ansluter
till skeppsskrovet. Skeppsskrovets kontur är
intressant. Här går det tydligt att se var de
olika slagen för djuphuggningen landat,

Häll N° 34
Det är frapperande att se att Burenhult vänt
skeppsmotivet på häll N° 34 uppochned i
sin dokumentation från 1973!
Skeppet, som är prickhugget och otyd
ligt för blotta ögat utan snedbelysning, fär
das mot höger från betraktarens perspektiv.
Skrovet är betydligt djupare prickhugget
och kan därför karakteriseras som djup
hugget. Fyra grupper bemanningsstreck syns
varav de mot akter och för uppträder singulärt medan de två i mitten sitter parvis även här är en dualitet uttryckt! Samtliga
bemanningsstreck är prickhuggna och likt
besättningen på skeppsbilderna från Rorby67
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svärdet och Wismarhornet lutar de något
mot färdriktningen åt höger (fig 5.4, 5.5).
Förstävarna åt höger är inristade, medan
akterstävarna har prickhuggits.
Hällen är klart bearbetad med prick
huggningar och har i det närmaste vinkelräta
kanter. Övre hörnet uppe till vänster och till
höger på hällen är skadat i modern tid. Det
är värt att notera att hällens baksida och dess
högra nederkant uppvisar eroderade cortexytor, varför de utgör en ursprunglig yta.
Stenen har från början haft en mer buktig
insida, men denna har avlägsnats på något
sätt, varför baksidans mittparti uppvisar en
nyexfolierad yta.

människa med pil och båge till vänster samt
ett djurmotiv höger därom. Båda är vända
åt höger. Scenen är ett relativt ovanligt häll
ristningsmotiv men förekommer bl a i Bo
huslän (Bertilsson 1987, 1989). Det har all
mänt tolkats i termer av ärings- och frukt
barhetsriter (Almgren 1927: 120ff).
Människan, vars kropp är totaltuthugget
med prickhuggsteknik, har eregerad penis
och riktar en spänd pilbåge mot djuret.
Mannens huvud, som har formen av en skål
grop, bågen, som avslutas i en lätt böj, och
pilen är prickhuggna. Benen till mannen skil
jer ut sig i det att de är inristade. En pikant
detalj här är att mannens kön tydligt blivit
finare inhugget och är efterslipad, varför just
hans eregerade penis kan antas ha innehaft
en framträdande mening i hela komposi
tionen.
Djurfiguren har horn och dubbla framoch bakben liksom det övre vänstra djuret
på häll N° 31. Djurets ställning är liksom de
allra flesta djurframställningar, utförd likt
hästfigurerna från Tågaborg och Trundholm
(fig 7.3, 8.8). Djurkroppen är grovt prick
huggen och därutöver verkar det som att
dess hals-, huvud- och hornparti har efterslipats något. Hällens kanter är bearbetade
med prickhuggningar och som häll N° 13,
34 och 36 utgör delar av hällens under- och
baksida sandstenens cortex.

Häll N° 36
Denna häll består av ett ensamt djurmotiv
placerad uppe i det övre vänstra hörnet.
Djurmotivet är grunt prickhugget och orien
terar sig mot höger. Det är främst dess hals,
kropp och framben som är accentuerat vid
prickhuggningen. Bakbenen är möjligen vagt
antydda via prickhuggningar, men är inte
medtagna på vår dokumentation. Djurets
huvud framträder klart och kanske även ett
öra, men det senare är osäkert.
Hällens tre övre kanter är klart bearbe
tade med prickhuggningar och dess fram
sida har en något grövre textur än de andra
hällarna. Hällen är kraftigt exfolierad och
uppvisar flera olika nivåer, dess högra hörn
är skadat i modern tid. På hällens vänstra
kant finns ytterligare en sentida skada som
kan ha tillkommit vid brytningen av stenen.
En mycket intressant detalj är att sandste
nens cortex både återfinns på hällens bak
sida, kantkedjans insida, och på hällens ned
re högra kant som löper något diagonalt.

Häll N° A
Häll N° A återfanns sekundärt (?) i ett om
rört parti av högens bräm enligt Wihlborg
(1974: 14, 23, 1978: 119, mündigen 1998
03 29). Närmare omständigheter än så har
vi inte för denna sandstenshäll. Burenhult
har inte avbildat hällen i fråga.
Tre av hällens sidokanter är klart bearbe
tade med prickhuggningar, varav den övre
kanten uppvisar en mycket fin prickhugg
ning (se fig 5.3).

Häll N° 42
Denna häll består utav två motiv. Dels en
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Häll N° 42

Häll N° B

Häll N° A

Häll N° C
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Figur 5.2. 1997 års dokumentation av hällristningarna från Sagaholm.
Dokumentation: Lasse Bengtsson, Vitlycke Museum.
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Häll N° C
Även häll N° C hade återanvänts som bygg
nadsmaterial i källaren söder om den skatta
de gravhögen. Hällen föreställer även den
två parställda hästar som är vända mot hö
ger och liksom tidigare är motiven prickhuggna. Kroppen och nedre delen av djurets
hals har särskilt betonats.
Vid framtagningen från källaren har den
högra hästens huvud brutits loss strax under
hästens huvud. Eftersom denna stenflisa inte
återfunnits vid JLM har vi inte kunnat
dokumentera denna del. Djurets hållning
och huvudets form framgår dock väl på
Wihlborgs (1978) dokumentation och från
tidigare fotografier (se fig 5.3). Hällens
högra, vänstra och övre kant är bearbetade
med prickhuggningar.

Efter våra erfarenheter från övriga sand
stenshällars bearbetningar kan detta indicera
att man avsett att stenen skulle varit rest så
att skålgropen varit belägen i hällens övre
högra hörn från betraktaren. Skålgropen är
prickhuggen och något oval till formen, dess
diameter varierar mellan tre och en halv till
fyra centimeter.
Närvaron av skålgropsstenar i gravhögen
är intressant så tillvida att de onekligen ut
gör en viktig pusselbit i förståelsen för de
ritualer som omgärdat uppförandet av gra
ven. Jag vill återkomma till detta nedan.
Häll N° B
Både häll N° B och C framkom i sekundärt
läge ca 200 meter söder om Sagaholmsgraven i golvet till en stenkällare (se fig 3.4,
3.8). Vid framtagningen av hällen ur källa
rens stengolv har hällens övre vänstra hörn
skadats. De prickhuggna motiven föreställer
två parställda djurfigurer som båda orien
terar sig åt höger från en betraktare. Det
vänstra djuret har huvudet vänt i färdrikt
ningen, medan det högra djuret vänder
huvudet bakåt. Som tidigare är det främst
djurens kroppar som har accentuerats. Så är
det vänstra djurets bakben knappast antyd
da vid framställningen.
En intressant detalj på denna ristning är
att det vänstra djurets huvud tycks vara för
bundet med det högra djurets bakdel med
spridda anhopningar av prickhuggningar.
Hällens över- och högra sidokant är be
arbetade med prickhuggningar. Eftersom
detta både är fallet med de övriga hällarna
från den bevarade kantkedjan och häll N° C
(nedan), så styrker det ett antagande om att
även dessa verkligen härrör från Sagaholmsgraven. Även de upprepade hästmotiven och
deras enhetliga stil talar för detta.

Häll N° D
Även denna häll utgörs av ett mindre sand
stensfragment med spår av bearbetningar
som framkom i fyllningen av gravens bräm
(Wihlborg mündigen 1998 03 29). Det går
inte att finna någon direkt referent till rist
ningen men den minner om ett skepp (fig
5.2). Det får anses som mindre troligt att
hällen var menad att ingå i den hällristnings
prydda kantkedjan eftersom hällen saknar
prickhuggningar och andra bearbetningar
som de övriga hällarna från kantkedjan upp
visar.

Häll N° E
Även denna häll härrör från brämets fyllning
och de bearbetningar som återfunnits på
denna utgörs utav en ansamling av prick
huggningar i hällens ena hörn. Prickhugg
ningarna minner om liknande ansamlingar
på häll N° 13 och utgör möjligen ett för
stadium till en skålgrop.
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Figur 5.2. 1997 års dokumentation av hällristningarna från Sagaholm.
Dokumentation: Lasse Bengtsson, Vitlycke M useum.
Övriga hällar i kantkedjan
Det mest frapperande vid våra undersök
ningar av de 46 in situ bevarade sandstens
hällarna från den mellersta kantkedjan, är
att alla utom en, häll N° 46, är bearbetade
på något vis. Detta är delvis en naturlig följd
av att det endast är några få enstaka kantkedjestenar som ej brutits ur något större
stenblock eller stenbrott. Hällarna som upp
visar hällristningar är alla brutna ur ett större
stenparti eftersom de flesta saknar cortexytor.
På hällarna är det främst dess sidokanter
och övre kant som är bearbetade. Dels har
detta skett via olika grövre "avfasningar" och
dels har detta skett med hjälp av ett något
finare punsverktyg likt det som använts vid
framställningen av hällristningsfigurerna (se
t ex fig 5.3, häll N° 4, 6, 32). Hällens sido
kanter har bearbetats för att de skall vara
anpassade till och mot varandra (se t ex fig
3.6, 4.1, 6.8, 8.10), medan den övre kanten
har bearbetats för att ge kantkedjan ett

jämnt och fint intryck för betraktaren (se
t ex pi XII-XIII). Det skilde endast omkring
30 centimeter i höjdled på denna lätt utåtlutande stensatta cirkel med en diameter
omkring 17 meter och sinsemellan endast
ett par tre centimeter. Eftersom kantkedjans
hällristningsprydda sandstenshällar varierar
mellan 38 och 79 centimeter i h öjd (tab 5.1)
och de övriga mellan 40 centimeter och en
meter (Wihlborg 1974: 8), måste detta ha
erhållits genom att hällarna grävdes ned
olika djupt. De mindre hällarna har därför
behövt kilas på insidan (pl VIII). Det är så
ledes ett arbete med stor precision som lig
ger bakom uppförandet av denna stenkrets.
Eftersom närmast varje hälls övre kant även
bearbetats med prickhuggningar för att ge
ett jämnt och rakt intryck kan det inte råda
något som helst tvivel om att detta varit av
stor vikt vid gravens konstruktion och att
detta innehaft en vidare innebörd och mening.
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Tabell 5.1. De hällristningsförsedda hällarnas inbördes storlek uttryckt
i centimeter. Övriga hällar varierade i höjd mellan 40 centimeter och
en mete r (Wihlborg 1974: 8).

4

6

8

13 21 22 23 25 26 30 31 32 34 36 42

Efter genomgången ovan av gravens antik
variska historia vet vi även att Bergenblads
efterundersökningar blottlade större och
mindre koncentrationer av sandstenshällar
av varierande stolek. Detta och kantkedjans
precision indicerar starkt för att hällrist
ningarna och sandstenshällarnas form fram
ställts direkt invid platsen för gravhögens
uppförande.

B

C

vanligaste motivet är djur och att de flesta
tycks föreställa hästar. Motivens stilistiska
upprepning och de påtagliga likheterna med
hällristningarna från Kivik i Skåne och från
Klinta på Oland, samt depåfynden från
Tågaborg och Trundholm gör denna kategorisering adekvat (se fig 7.3, 7.4, 8.1, 8.8).
På häll N° 31 och 42 tycks dock något
"hjortliknande" djur vara avbildat (Wihl
borg 1974: 25f, 1978). Motiven avviker
något eftersom de har horn och sina svansar
markerade (fig 5.2, 5.3). Även djuren med
horn kan dock kanske tolkas som hästar,
vilket bla Randsborg (1993: 94) förfäktar.
Han tolkar dem utan vidare motivering som
hingstar, kanske främst på grund av att dju
ren saknar hällristningshjortarnas karakteris
tiska krona (se Malmer 1981: 85f). Hingstar
har dock normalt inte horn, men iakttagel
ser från andra hällristningslokaler och andra
arkeologiska fynd kan berika en liknande
tolkning.

Uppsummering
Innan vi går vidare i vår bekantskap med
Sagaholm kan det vara på sin plats att sum
mera de iakttagelser som gjorts ovan av de
enskilda hällristningarna. Trots vissa svårig
heter att kategorisera detta material har jag
valt att summera dessa i tabellform (tab 5.25.4). Den interna numrering som förekom
mer nedan följer gängse läsordning, från
ovan till vänster mot höger på var häll.
Först kan vi konstatera att det allra
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Först av allt så vet vi från en del yngre
bronsdepåer, likt de från Eskelhem på Got
land (Montelius 1917, N° 1450-51), Svartarp i Västergötland (Oldeberg 1939), samt
Jönstorp och Fogdarp i Skåne (L Larsson
1973, 1974), att hästar verkligen smyckades
under bronsåldern och vi får hålla det för
sannolikt att detta gjordes vid speciella hän
delser och ritualer (se vidare Thrane 1975:
122ff). Ett talande bevis härom är Trundholmsvagnen, vars häst verkar bära utsmyck
ningar (fig 8.8), och Fårdalsfyndet från Viborg Amt i Danmark (fig 5.9). I det senare
depåfyndet har tre av fyra hästhuvuden i
brons, som troligtvis prytt stävarna på ett
kultskepp, uttalade "horn" likt Sagaholmsristningarna. Depån dateras till period IV V (Glob 1969: 191ff; Thrane 1975: 130).
>£-?«<* .
•'

Djurmotiven med "horn" från Sagaholm
kan därmed mycket väl föreställa smyckade
hästar vilket skulle förstärka enhetligheten i
motivvalet från gravens kantkedja. Mot en
liknande tolkning talar dock andra hällrist
ningsmotiv, främst häll N° 42 i åtanke, som
traditionellt tolkas som om de föreställer
hjortar och hjortjakt, vilket bl a är ett frekvent motiv i Bohuslän (se Bertilsson 1987,
1989). Hjortmotivet tycks dock först upp
träda under yngre bronsålder (Althin 1945:
217; Glob 1969: 202f) och då i en miljö
som står under påverkan från västra Europa
(Thrane 1975: 207ff; Görman 1987: 66-68,
139ff, se kap VII). Ytterligare ett tungt vä
gande skäl för att som Randsborg se dessa
djurmotiv som hingstar är även parallellen
till andra hästavbildningar, t ex från Kiviks
gravens häll N° 7 (fig 8.1). Vid en doku
mentation av denna häll under hösten 1997
har det kunnat konstateras att även hästarna
där är avbildade med olika "prydnader"
(Bengtsson & Goldhahn in prep). En iakt
tagelse som redan Arthur Nordén gjorde
för över 70 år sedan. Här beskriver han den
vagnsscen som ses i hällens övre högra hörn
(Nordén 1926: 38f, se Nordén 1930: Fig
17, jfr fig 8.1):

1
T
' •'-V. «TV

Fig. 5 (två hästary vagn, körsven).
Hästarnas huvuden äro i det närmaste
djuptecknade och ha öron. Till vardera
mulen går en töm. En vinkelbruten för
djupad linje finnes över övre hästens
framparti, över länden en bred upp
stående linje (motsvarande nedgående
streck saknas). Undre hästens huvud
slutar fullt konturlöst nedåt; två öron
synas säkra. Även här finnes en bruten
linje över ryggen, ovisst om avsedd.
Hästen har nog phallus. Åtminstone den
ena hästen är spänd vid fimmelstången
med dubbla streck.
En detalj, som väl blott är slumpens

Figur 5.9. Hästar bärande "horn" från Fårdals
fyndet, Viborg Amt i Danmark (efter Brondsted 1966: 202).
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verk, är en fragmentarisk, ojämn, icke
sluten ring med några tillhörande strålliknande korta streck, som såväl för ögat
som för känseln framträder omedelbart
intill översta hästens mule, på sitt sätt
erinrande om den skiva med små häng
ande kraffar, som jämte betsel och häst
tygs-beslag hittats vid Eskelhem å Gottland och väl tjänstgjort som tillbehör på
en helig kultvagn. Det ojämna och till
fälliga i dessa små korta streck gör dock,
att detaljen sannolikt bör uppfattas som
slumpens verk.

Tr0ndelag i norr (Sognnes 1983b: PI XIX,
1991, även Marstrander 1963; Fredsjö 1971,
1975, 1981). Det finns därmed all anled
ning att överväga Randsborgs tolkning i
detta fall. Dels för att vi även i Sagaholm
har att göra med en enhetlig stilistisk åter
givning och dels för att själva premissen som
gör att vi tolkar djuret som en "häst" eller
"hjort" kan ifrågasättas. Kategoriseringen
bygger i båda fallen på att hällristningarna
avbildar en faktisk reell verklighet där hästar
normalt inte har horn och därför måste före
ställa hjortar eller att hästarna smyckats så
att de "liknar hjortar". I båda fallen impli
ceras tolkningen av en tankefigur som säger
att hällristningarna avbildar motiv som har
faktiska referenter. Om vi förutsätter detta
hamnar vi lätt i en dylik problematik som
den nyss beskrivna frågan om "hjort är
hjort" eller om "hjort" är "hingst". Förutsät
ter vi istället att hällristningarna avbildar en
av människan gjord tolkning av den värld
hon lever i - eller kanske mer korrekt, av den
värld hon tror sig leva i - faller ett dylikt
"logiskt" sammanhang (jfr Clegg 1991). I
en mytologiskt tolkad bildvärld kan mycket
väl en häst med horn, vilket för övrigt
förekommer i den keltiska mytologin (se
Green 1989: l46ff), eller tn hjort med häst
kropp figurera och här lämnar oss, oftast,
det arkeologiska materialet utan stöd för
vårt förhållningssätt (jfr T Larsson 1997:
95ff). De stilistiskt lika hästmotivens över
vikt i Sagaholm, avsaknaden av hjortdjurens
karakteristiska krona, förekomsten av ritu
ella fynd som vittnar om prydda hästar, pa
rallellen till andra mytologier och hällrist
ningar med prydda hästar föranleder mig
dock att, i enlighet med Randsborg, tolka
de "hornförsedda" djurmotiven i Sagaholm
som "hästar".
Även de andra motiven från Sagaholm
kan motivera en dylik diskussion, men i
fallet med skepps- och människoavbildning-

Slumpens verk eller ej så kan iakttagelserna i
viss mån bekräftas vid vår dokumentation.
Även andra hästmotiv från hällristningarnas
bildvärld kan på liknande sätt anses vara
"smyckade" och i en del fall ser de t o m ut
att ha "horn". Det finns t ex flera hällrist
ningslokaler i Östergötland där inslaget av
liknande stiliserade hästmotiv är vanliga (se
Norden 1925: 180, PI XXXIV, LI, LXXXIII, C, CXLI). Att det i dessa fall rör sig
om hästar vittnar bäst Norden (1925: l45f)
själv om:
Se blott på hur fullkomligt träff
säkert hjorten nederst är återgiven. Ar
denna djurbild schematiserad, så är det
blott frågan om den slags schematisering, som det svårarbetade materialet
och det lilla formatet ålägger ristaren,
t. ex. att djuret avbildas i silhuett, med
benen oböjda o. s. v. Men allt väsentligt i
hjortkaraktären är fångat, likaså äro
övriga ristningars hjortar, älgar, tam- och
vildsvin i regel mycket naturalistiskt
återgivna. Endast hästbilderna äro van
ligen återgivna i mer stiliserad form.
Denna stiliserade återgivning går igen i de
flesta koncentrationer av hästmotiv, från
Kivik och Skåne i sydost (Althin 1945) till
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Tabell 5.2. Antal och procentuell andel av kategoriserade motiv från
Sagaholmsgravens hällar. Endast kategoriserade motiv medräknade,
osäkra inom parentes (mskr = människ or).
Häll N°
1
4
6
8
13
21
22
23
25
26
30
31
32
34
36
42
A
B
C
D
E

Hästar

I

31
67.5

%

3
3
3
2
1

Skepp

Mskr

1
2

2(1?)

1
1

2
3
1
5
2

Övrigt
obest

1 (1?)
1

obest
1

1
1

skålgrop

1
1

1
skålgrop

2
2

9(2?)
19.5

4
8.5

ar torde vi kunna enas om en övergripande
kategorisering. Svårare är då frågan vad häll
N° 25 föreställer, fötterna på en voltigör, en
stiliserad födelsescen, två skeppsstävar, en
cirkel eller ett par krumsvärd? Vi har själva
inte övertygats om någondera (jfr Burenhult
1973; Wihlborg 1978, fig 5.2, 5.3).
Även de inristade linjer, som bården på
häll N° 6, de skålgropsliknande ingröpningarna och andra disparata ansamlingar av
prickhuggningar, till vad som synes vara
början till olika skålgropar, har ej vunnit en

obest
obest
2
4.5

I
-

4
5
3
2
1
3(1?)
3
1 (1?)
4
2
5
4
1
1
2
1
2
2
-

46 (2?)
100

klar och tydlig kategorisering. De senare för
att de, per definition, saknar skålgroparnas
karakteristiska och uttalade rundning. Sam
manfattar vi sedan denna kategorisering av
vad hällarnas klart urskiljningsbara motiv
föreställer får vi följande resultat (tab 5.2).
Det är frapperande att 67.5 procent av
de 46 motiven utgörs utav hästar, ett klart
avvikande förhållande mot vad vi återfinner
på mer "ordinära" ristningsytor. I det när
belägna landskapet Östergötland t ex utgör
samtliga djurmotiv endast 7.9 procent (se
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t ex Selinge 1989: 150). Bortser vi från skål
groparna, vilket kanske inte alltid är rele
vant, blir siffrorna något högre, omkring
13.5 procent, och då utgör hästarna endast
en bråkdel av det avbildade djurfigurerna.
Ser vi till den ur kommunikativt synvinkel
närmast belägna hällristningslokalen till
Sagaholm, Hästholmen i Östergötland, så
utgör hästmotiven 4.7 procent av samtliga
ristningar. I Bohuslän utgör djurmotiven
omkring 3.5 procent (Bertilsson 1987: 65).
Om djurfigurerna i Sagaholm kan anses
som överrepresenterade så är antalet skål
gropar och skeppsmotiv kraftigt underrepresenterade. Antalet skeppsmotiv utgör ca
25 procent i det östgötska sammanhanget
och antalet skålgropar 41.2 (Selinge 1989:
150). Det går alltså att påvisa att ristnings
motiven från Sagaholm har en helt annan
emfas och motivsammansättning än vad
som är känt från närbelägna ristnings
material och det ligger nära till hands att
sammankoppla detta med ett delvis avvik
ande eller mer uttalat meningsinnehåll och
innebörd.
Framställningen av människor (häll N°
22, 23, 30 och 42) är tämligen varierad. En
likhet som återfinns dem emellan är att de,
liksom flertalet av skeppen, har totaluthugg
na kroppar och att huvudena, i varje fall på
de "män" som varit synliga i kantkedjan, är

påtagligt skålgropslika. Ett drag som för
övrigt går igen i Kiviksgravens manligt attribuerade människoavbildningar (Bengtsson
& Goldhahn in prep, se Kaul 1997: 103f).
På samtliga av Sagaholmsmaterialets männi
skor, som av aktiviteterna och könsmarke
ringen att döma föreställer män, är benen
dåligt eller undermåligt utförda. Ett drag
som replikeras i de ovan diskuterade häst
motiven. Kroppen, en vanlig kollektiv meta
for, har varit desto mer viktig att betona.

Ristningsteknik och motiv
Innan vi går vidare i detta arbete bör den
varierade tillverkningsteknik som kommit
till användning i Sagaholm kommenteras
lite mer ingående (fig 5.10). I tabell 5.3 har
de olika tillverkningsteknikerna relaterats till
motiv och vi ser där att den mest använda
tekniken är prickhuggning som använts på
samtliga kategoriserade motiv. Vi ser då att
det främst är i framställningen av skeppsoch människomotiv som den varierade
tekniken kommit till användning, t ex djuphuggna och inristade detaljer (tab 5.4). Tek
nikerna är endast undantagsvis använd på
hästmotiven, ett inristat öra på häll N° 21
och en inristad manklinje på häll N° 6, samt
den djuphuggna hästen på häll N° 6.

Tabell 5.3. Frekvensen av olika tillverkningstekniker som
kommit till användning på olika motiv i Sagaholm (p =
prickhugget, d = djuphug get, s = slipat och/eller bultat, r
= ristat, mskr = människor).
Teknik
P
d
s
r

Skepp
9:9
6:9
5:9
5:9

Hästar
31:31
1:31
14:31
2:31
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Mskr
4:4
0:4
4:4
4:4
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Figur 5.10. Exempel på ristningsteknik i Sagaholm. Ovan, inristade förstävar, djuphugget och
efterslipat skeppsskrov, prickhuggna accentuerade hästkroppar från häll N° 4. Nedan, inristade
stävar, djuphugget och efterslipat skeppsskrov, prickhuggna bemanningsstreck och häst, den senare
med efterslipad kropp från häll N° 26. Foto Sven Ljung (JLA).
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Tabell 5.4. Frekvensen av olika tillverkningstekniker som kommit
till använ dning på olika skeppsdetaljer (p = prickhugget, d = djup
hugget, s = slipat och/eller bultat, r = ristat) .
Häll
4
6:1
6:2
22:1
22:2 (?)
25 (?)
26
32
34

Förstäv
r
p, s
s, r

Akterstäv
r + p, s
p, s
p, s + r, s

Skrov
d, s
d, s
d, s

P
P
P
r
r, s
r

P
P
P
r + p, s
p, s

P
P
P
d, s
d, s
p, d

P

Huruvida hästarna är djuphuggna eller inte
är först och främst en definitionsfråga. Vis
serligen förekommer det hästkroppar som
är så pass djupt huggna att de uppfyller kri
teriet för djuphuggning, ett avvikande djup
på en till tre millimeter, men det föreligger
en markant skillnad här. I de fall skepps
skroven djuphuggits har kanten mot den obearbetade ytan varit mer distinkt och lod
rät och skrovkropparna är oftare mer finsli
pade än hästkropparna (jfr dock hästen på
häll N° 6). Djurkropparna däremot har en
mer gradvis övergång mot obearbetade ytor
och har endast efterslipats (eller bultats) i
mindre utsträckning. Skillnaderna är därför
mer visuellt påtagliga varför detta reflekte
ras i min kategorisering här.
Definitionen slipad förtjänar en vidare
kommentar eftersom en "delvis efterslipad
yta" lika gärna kan vara efterbultad med nå
got verktyg. Det är t ex en klart avvikande
skillnad mellan det större hästdjurets finslipning på häll N° 6 som mer liknar skepps
skrovens efterslipningar, än övriga djurs
efterslipade (eller bultade) delar. Eftersom
samma problematik skulle uppstå om vi
skulle ha försökt att särskilja "bultade" och
mer "finslipade" ytor har denna inbyggda
tvetydighet i den gjorda kategoriseringen

Manskap
-

p, s
P
-

P
r+s
P

lämnats därhän (jfr fig 5.2, 5.3, 5.10).

Ristningsteknik och enskilda detaljer
Som omnämnts är skeppsmotivet det motiv
som varieras mest och det kan därför vara av
intresse att se vilka delar på dessa motiv som
man har alternerat i valet av de olika fram
ställningsteknikerna. Först kan vi konstatera
att det främst är de skepp vars skrov har
djuphuggits som varierats med slipade och
inristade detaljer (tab 5.4). De prickhuggna
skeppen på häll N° 22, 25 och 34 saknar
slipade detaljer och det tycks därmed vara
en klar och distinkt skillnad uttryckt mellan
dessa skeppstyper (jfr Randsborg 1993).
När inristade detaljer förekommer här är
det uteslutande på de djuphuggna skeppens
stävar och främst då förstävarnas förlängda
relings- och kölslinje.
Vad det gäller djurmotiven så kan inte
samma differentierande diskussion föras
p g a att de utförts med en betydligt enhet
ligare teknik och stil. Istället verkar varia
tionen mellan hästarna ha markerats via
deras storlek och en alternerad "kropp". Ibland är kroppen närmast djuphuggen, and
ra gånger endast antydd som hästmotiven
på häll N° 13 föreslår (fig 5.7, pi XV).
78

Hällarnas bildsvit
I andra fall som häst nummer två på häll
N° 6 har ländryggen ristats och delar av
kroppen lämnats obearbetad för att alter
nera kroppen. Även hästen på häll N° 21
avviker här via sitt inristade öra. En liknande
särskillnad ses genom att en del hästar attribuerats med fallos eller att de försetts med
svans och "horn", häll N° 6,31 och 42. Lik
som Randsborg vill jag tolka de senare som
hingstar medan övriga hästar troligtvis före
ställer ston.

ifrån att varje hällristningsmotiv utgör ob
jektivt observerbara enheter med en egen
självständig mening och innebörd. Richard
Bradley (1997a: 8) har träffande beskrivit
detta förfarande och konstaterat att det ut
går ifrån en tankefigur som behandlar rist
ningarna som "portabla artefakter". Liksom
olika bronsartefakter i Andreas Oldebergs
Die ältere Metallzeit in Schweden radas häll
ristningarna upp och presenteras på så vis
utanför sitt sociala och rituella sammanhang.
Detta särskiljande är djupt olyckligt efter
som vi i föreliggande fall har att göra med
motiv som ingått som delar i en helhet, i
vad som synes vara en mycket unik och,
under omständigheterna, välbevarad kon
text. Det kan vara på plats att ta detta på
pekande under ett mer noggrant beaktande
när vi nu närmar oss frågan om Sagaholmshögens konstruktion och ålder.

Avslutande kommentar
Genomgången av hällarnas motiv i detta
kapitel följer i stort en mycket traditionell
tillnärmning av hällristningsmaterialet. Varje
motiv beskrivs för sig och sedan härleds och
jämförs de med andra kända paralleller och
arkeologiska fynd. En behandling som utgår
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Häll N° 4
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Häll N° 6
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Häll N° 21
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Häll N° 26
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Häll N° 32
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Häll N° 36
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Häll N° 42
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Häll N° B
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Häll N° C
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Figur 6.1. Gravhögens långprofil (A) framtagen. Foto från nordväst Anders Wihlborg (JLA).

Gravhögens morfologi

VI

Upp över dessa sedan en stor och frejdad gravhög
kastade vi, lansprydda akajers kraftiga krigshär, ovan
en framsträckt udde vid Hellesponten den breda så a tt
den synlig bleve för dem ute på havet, dem som leva i
dag och dem som komma härefter.
Odysséen

Att uppförandet av en så pass komplicerad
grav som Sagaholmshögen med sina hällrist
ningar omgärdats av en mängd föreställ
ningar, tabun och ritualer ger sig nästan
självt. Som arkeolog är det dock sällan vi
kommer i kontakt med dessa föreställ
ningar. Det mest passabla sättet vi har att
spåra dessa är att utifrån de materiella läm
ningarnas vittnesbörd formulera mer eller
mindre underbyggda teorier om hur detta
kan ha gestaltat sig. Nedan följer nu en pre
sentation och diskussion kring Sagaholmsgravens konstruktion, lite om gravkonstruk
tionens bakomliggande logistik och vad det
implicerar för de ritualer som omgärdade
uppförandet av detta monument. Gravens
datering tas upp i nästa kapitel. Det är min
förhoppning att denna genomgång och de
avslutande kapitlen skall leda fram till en
mer komplex och nyanserad bild av brons
ålderns gravritual och hällristningstradition
där deras gemensamma beröringspunkter
framträder som ett sammanvävt rituellt och
meningsskapande fenomen.

Gravens inre morfologi
Utan en fördjupad förståelse för planerandet
och uppförandet av Sagaholmsgraven för

svåras och fördunklas våra möjligheter att
närma oss frågan kring betydelsen av häll
ristningarnas närvaro. Det är därför av störs
ta vikt att ett klarläggande kring gravhögens
inre komplexitet kommer till stånd. Att
utifrån den dryga tredjedel av högen som
bevarats dra slutsatser angående hela gravens
konstruktion är möjligen lika vanskligt som
nödvändigt. Om inte annat för att kunna
diskutera de ritualer och arbetsmoment som
ingått i konstruerandet av graven i fråga.
Efter att ha läst Wihlborgs utgrävnings
rapport och jämfört denna med hans senare
arbeten väcks onekligen många frågor. Det
gäller främst hur graven ritades och senare
tolkades i profil. Den längre av högens pro
filer (A), som kanske är mest värd att stu
dera (se fig 3.5), är t ex aldrig publicerad i
något större sammanhang. Den förekom
mer bara i utgrävningsrapporten, som åter
finns i fyra exemplar, och i Wihlborgs tre
betygsuppsats från 1974. Då även det senare
arbetet är svårt att komma över och då pro
filerna dessutom är något förenklade och
omtolkade här gentemot utgrävningsrappor
ten, har detta inneburit att viktiga iakttagel
ser från utgrävningen aldrig kommit till all
män kännedom.

Gravhögens morfologi
Nu skall detta inte enbart ses som "slarv"
för som alla som spenderat någon längre tid
i fält vet, så varierar det vi ser och kan tolka
med ljus, väderlek, luftfuktighet och så vi
dare. Men vad vi ibland undgår att göra är
att ge dessa variationer en tolkning. I vilket
fall kan vi utan vidare fastslå att frågan om
gravhögens konstruktion fått låg prioritet i
utgrävningens efterarbete och efterliv. Nå
got som måste betraktas som ett allmän
mänskligt arkeologiskt drag med tanke på
de mirakulösa hällristningsfynden.
Av Wihlborgs (1972a) utgrävnings rap
port får vi reda på "att högen var uppbyggd
av grästorvor från sandig jord" och att detta
"var särskilt markant i anläggningens centra
lare del". Wihlborg omnämner sedan de tre
olika kantkedjorna och deras skilda karak
tär, samt att de två yttre framkom under ett
stenbräm som hade en höjd av ca en meter
och en bredd på omkring tre meter (Wihl
borg 1972a/b). Därutöver omnämns att
centralgraven var bortgrävd i samband med
gravens skattning. I övrigt utelämnas läsa
ren till egna studier av upprättade plan- och
profilritningar, samt till den många gånger
goda och föredömliga fotodokumentatio
nen. I de efterföljande arbetena vidgas hans
iakttagelser och tolkningar kring gravens
konstruktion något. Detta gäller främst en
diskussion kring de olika kantkedjorna som
anses ha haft en djupare ideologisk mening:
This inner border, built with such
care and decorated with rock-carvings,
demonstrates strikingly that such bor
ders, frequently found in mounds,
should not be regarded as a merely con
structive detail for facilitating the erec
tion of the barrow, but rather as some
thing having a deeper religious meaning,
possibly symbolizing a fence screening
the world of the dead from the world of
the living (Wihlborg 1978: 116f).
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Wihlborg tolkar nu den yttre kantkedjan
som en sekundär påbyggnad, möjligen till
kommen vid en efterbegravning, men på
pekar samtidigt att det inte fanns några
stratigrafiska iakttagelser eller fynd från ut
grävningen som stödde denna tolkning (se
Wihlborg 1978: 117). Wihlborg upprepar
att det fanns en klar morfologisk skillnad
mellan högens centrala del, som bestod av
sandig torv, och den övriga fyllningen, som
mestadels bestod av sand med få inslag av
sandtorv (Wihlborg 1978: 114, 117). Hans
tankar om brämets funktion framgår av
följande citat: "The stone brim all around
served to stabilize the fill so that the sand
would not slide" (Wihlborg 1978: 117, jfr
citatet ovan). Angående gravens inre stratigrafi menar Wihlborg (1978: 117) att denna
var uppförd i två faser:
The investigation showed that the
first step in the construction was to cover
the central part (the burial) with pieces
of turf, heaping them into a minor
mound. Then the rest of the fill, which
only sporadically contained grass and
turf, was built up.
Vid mina samtal med Anders Wihlborg un
der färdigställandet av detta arbete har han
framfört tanken om att gravens uppförande
föregåtts av att man torvat av området för
gravbyggnationen (Wihlborg mündigen 1997 01 13). Denna tolkning grundar sig bl a
på icke publicerade iakttagelser, men stöds
även av att gravens kantkedja endast diver
gerade 0.3 meter i höjd från dess södra till
dess norra del, medan området i övrigt runt
omkring graven divergerade upp till en me
ter (Wihlborg 1972a, Fig 5 och fig 6.4, 6.5).
Wihlborg menar därför att området kan ha
nivellerats innan gravens kantkedja byggdes
med uppsåtet att kunna konstruera en jämn
och fin kantkedja.
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Figur 6.2. Profil B (efter Wi hlborg 1978).
Dessa iakttagelser är av största vikt eftersom
denna avtorvning möjligen kan samman
kopplas med anskaffandet av byggnads
materialet till den inre torvkärnan i graven.
Vidare vinner detta stöd i den så omsorgs
fullt anlagda kantkedjan med hällristning
ar. Att snart sagt varje stenhäll bearbetats
och att de i övrigt olika höga hällarna grävts
ned med detta enhetliga resultat vittnar om
en långt gående planering och att det varit
angeläget för de som uppförde graven att
denna stenkrets gav ett jämnt och enhetligt
intryck (jfr t ex häll N° 21 och 22, tab 5.1).
Jag kommer i det följande att ömsom
referera Wihlborgs tolkning av högens kon
struktion och ömsom omtolka denna utifrån
egna studier av gravens foto- och ritdokumentation. Det bör påpekas att målet med
denna omtolkning inte är att förringa Wihl
borgs arbeten kring Sagaholm eller hans iakttagelser under själva utgrävningen. Tvärt
om må utgrävningens och dokumentatio
nens höga standard återigen framhållas. An
ders är inte heller frånvarande i detta arbete
utan han har högst välvilligt ställt upp och
kommenterat denna text och generöst bi
dragit med egna viktiga synpunkter på gra
vens morfologi.
Istället vill jag att detta "ifrågasättande"
skall förstås som ett resultat av att var tids
101

arkeologi ställer sina frågor till det arkeo
logiska materialet och därför centrerar olika
aspekter på den materiella kultur som utgör
arkeologins huvudsakliga källmaterial. Per
sonligen tror jag därför att liknande omtolkningar av tidigare utgrävningsresultat kom
mer att bli både vanligare och mer nödvän
diga framöver. Inte minst eftersom nya ut
grävningar och analysmetoder bibringar ny
kunskap och en ny förståelse utav tidigare
utgrävnings resultat och fynd (jfr Ramqvist
1992; Randsborg 1993; Knape & Nord
ström 1994; Gustafsson 1997; Skre 1997;
Arwill-Nordbladh 1998; Opedal 1998).
Nu kan det dock vara på plats att börja
föra en diskussion kring utgrävningens pla
ner och profiler för att senare kunna åter
vända till ett samtal om de ritualer som
återspeglas i gravens morfologi. Låt oss börja
med det förra.

Profiler
Som omnämnts tidigare så innehåller ut
grävningsrapporten från 1972 två stycken
profilritningar som förtjänar en närmare dis
kussion (fig 6.2, 6.3). Profil A utgörs utav en
långprofil och B av den kortprofil som lades
ut för att utröna förstörelsen i gravens cent
rala delar. Vid en jämförelse mellan profil
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ritningarna som förekommer i Wihlborgs
rapport, den efterföljande trebetygsuppsat
sen och hans artikel från 1978, så ser vi att
det främst är högens inre stratigrafl som
fallit bort i de senare arbetena (jfr fig 6.2,
6.3, Wihlborg 1972a, 1974).
Ser vi först till vänster på profil B (fig
6.3, pl VI-VII) ser vi resterna av gravrestau
reringen från 1929 (Wihlborg 1974: 6). Här
återfinns även en större sten som kanske
minner om Algot Fribergs uttalande från
1927 att - "Det uppges, dock utan vidare
pålitlighet, att inuti högen anträffats en del
större stenar". Vi ser även hur partiet där
den förmodade gravsättningen skett har
grävts ned över en meter under den forna
markytan. Något som Wihlborg vill sätta i
samband med en "sentida gravplundring".
Om det påträffats något spektakulärt fynd
här, kan det ha lett till ett fortsatt sökande
efter flera fynd (Wihlborg mündigen 1997
01 13).
I gravens centrala och mer bevarade de
lar ser vi en inre torvpackning som består av
några olika torvlager, dels av en brun- och en
olikfärgad sandtorv, dels av en torv som
bestod av finare ljusgul mo. Över högens
centrala torvuppbyggnad ses även ett mind
re parti av ljusgul finmo.
Till höger på denna profil ser vi gravens
yttre kantkedjor, dels den mellersta med de
omtalade hällristningarna, och dels den ytt
re kantkedjan som bestod av större klump
stenar. Av den förra kantkedjan var 46 av
cirka 100 stenar bevarade in situ och de har
ingående beskrivits ovan. Storleken varierade
något, bredden mellan 0.25 - 0.85 meter,
höjden mellan 0.4 - en meter och tjockleken
mellan 0.07 - 0.13 meter (Wihlborg 1974:
8). Kantkedjan är mycket varsamt utförd
och hällarna hade bl a grävts ned i sanden så
att de lutade mellan 110° - 125° ut från
gravens centra (en 360° skala är använd här).
Det är påtagligt att gravens kantkedja redan
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"nivellerats" under förhistorisk tid och att
det varit av största vikt att den haft en plan
överkant. Detta synes bäst i att närmast alla
bevarade sandstenshällar är bearbetade med
prickhuggningar på ovansidan så att denna
blivit plan och att gravens kantkedja endast
divergerar ca 30 centimeter från dess norra
till dess södra del, vilket måste anses som en
avsevärd precision med tanke på att kant
kedjan hade en diameter på ca 17 meter (se
fig 6.6, pl XII-XIII, tab 5.1). Mellan var häll
skiljer det dock endast någon eller några få
centimeter i nivå. Eftersom varje sandstens
höjd varierar mellan 0.4 meter till en meter
måste det anses ha varit av största vikt att
åstadkomma denna effekt vid konstruktio
nen av kantkedjan. Ser vi till figur 6.4 så
framträder detta med önskvärd tydlighet.
Medan den omgivande terrängen långsamt
sluttar mot vänster (egentligen nordväst) ses
kantkedjan - den något tjockare linjen - i
det närmaste ligga plan eller till och med
slutta något i motsatt riktning (jfr fig 6.5).
Variationerna i stenhällarnas utåtlutning
och höjd kan sannolikt förklaras med olika
sättningar i marken som tidens tand med
fört. Att kantkedjans lutning varit avsiktlig
framgår av att de har kilats på insidan med
mindre fragment av sandsten och att hela
den bevarade kantkedjan intog en liknande
lutning (pl VIII, XII-XIII).
Den yttre kantkedjans klumpstenar är
inte lika omsorgsfullt anlagda enligt Wihl
borg. Vid utgrävningen 1971 var 68 stycken
av cirka 140 stenar bevarade in situ och de
varierade mellan 0.3 - en meter i storlek (se
Wihlborg 1974: 8). De något avlånga ste
narna var alla av en lokalt förekommande
bergart och de hade bitvis lagts på längden
runt gravhögen (se fig 6.8). På profilen ver
kar det som att klumpstenarna delvis var
uppallade på ett lager mindre stenar som
tycks ansluta till brämets stenpackning (se
fig 6.3), vilket även framgår av olika foto
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grafier från utgrävningen (se pi IX). Jag är
benägen att tolka detta som att gravens
bräm är uppfört i två faser, ett över den häll
ristningsprydda kantkedjan som delvis över
lagras av den yttre kantkedjans klump
stenar, och ett lager som även inneslöt den
yttre kantkedjan (jfr Wihlborg 1978: 117,
not 8). Detta stärks även av att Wihlborg
(1972a) beskriver brämet som "flerskiktat"
(se fig 6.2, 6.3).
Brämet har varit omkring tre meter brett
och en meter högt. Det bestod i huvudsak
utav klumpstenar som varierade mellan 0.05
- 0.6 meter i diameter (Wihlborg 1974: 8),
men även inslag av hela eller fragmentariska
sandstenshällar förekom här (se t ex häll N °
A ovan och pl VII-VIII). Enligt Wihlborg
(1978: 117) konstruerades detta bräm som
stöd inför påförandet av sandlagret ovanför
den centrala torvkonstruktionen, något som
jag själv finner tveksamt. Wihlborg har även
noterat att den mellersta kantkedjans ytter

sida, där hällristningarna påträffades, har
"skyddats" mot "förstörelse" vid påförandet
av brämet genom att ett sandparti av gul
brun sand adderats framför de hällristnings
prydda hällarna (Wihlborg 1978: 119, se fig
6.2, 6.3, pl V, VII, VIII).
Hällarnas baksida är inte lika omsorgs
fullt skyddade utan här vilade brämet di
rekt mot sandstenen. Frågan är om inte det
även gäller för den yttre kantkedjan (se fig
6.2, 6.3, pl V, VII).
Den största och mest markanta skill
naden mellan de senare publicerade profiler
na (Wihlborg 1974, 1978: 116) och utgräv
ningsrapportens är att det är markerat en
morfologisk skillnad i gravens påförda sand
parti. Dels så ser vi ett mellanliggande parti
bestående av brun sand och ett yttre parti
bestående av mer gulbrun sand (se pl II-III).
I de efterföljande arbetena har dessa slagits
ihop till ett lager av Wihlborg (fig 6.2, 6.3).
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Figur 6.4. Profiler över höjdawägningar av undersökningsområdet i Sagaholm. Den mörkare och
något tjockare linjen avser kantkedjans nivå i höjdled. Observera att kantkedjan divergerar något i
längd gentemot gravhögens kontur - här är den ca 20 meter i diameter mot ursprungligen omkring
17 meter i plan (jfr fig 3.5 och 6.6, källa Wihlborg 1972a).
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Figur 6.5. Datorbehandlad bild av utgrävningsområdets nivåskillnader (källa Wihlborg 1972a).

Denna iakttagelse är av största vikt eftersom
det förra sandpartiet på ett synnerligen
intressant sätt ansluter till gravhögens bräm.
Brämet tycks vara anlagt upp över och emot
det bruna sandpartiet, vilket indicerar ett
klart stratigrafiskt sammanhang. Brämets
egendomliga avslutning synes främst på
profil B och kan även studeras på fotografier
(fig 6.3, pi VII). Dess morfologi tycks helt
uppenbart avslöja att det föreligger en stratigrafisk skillnad mellan påförandet av de
olika sandpartierna. Brämet verkar därmed
vara uppbyggt mot och vila mot det första
sandpartiet av två. Utifrån min kännedom
om bronsålderns gravhögar är liknande an
läggningsdetaljer relativt ovanliga. Stenbräm
som lagts upp mot gravhögars välvning har
dock dokumenterats i det nuvarande Skåne
(Widholm 1998: 96 m anf litt) och Dan
mark (Thrane 1967: 32ff, 50ff; Aner & Kersten 1973ff: N° 124, 2239, 2933).

Går vi sedan till profil A så förstärks
dessa iakttagelser. Märk väl hur den yttre
kantkedjans klumpsten till höger även här
vilar på en del mindre stenar från brämet. Vi
ser även några mindre sentida ingrepp i
gravens norra parti till vänster och hur en rot
skär igenom graven strax söder om profilens
mitt (fig 6.3, pi II-IV). En intressant detalj
är att den torvuppbyggda kärnan i gravens
mitt ses löpa i ett tunt lager ut mot gravens
periferi. Mot höger slutar detta lager strax
innanför begränsningen av gravens första
sandlager, medan det mot vänster närmast
ansluter till gravens mellersta kantkedja (se
fig 6.3). Även detta verkar indicera att det
föreligger en tidsrymd mellan gravens torv
uppbyggda kärna och det först påförda
sandlagret.
I övrigt är samma stratigrafi mellan hög
ens bruna och ljusgulbruna sandpartier mar
kerat. På fotografierna från utgrävningen är
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inte denna fullt så påtaglig, vilket vore na
turligt om det förflutit en längre tid mellan
de olika byggnadsfaserna (se pl II-VI). Det
torde ha räckt med ett par år eller så innan
ett humuslager bildats som skulle varit högst
påtagligt vid en arkeologisk undersökning.
Vid profilritningen syntes denna skillnad
fortfarande, men senare kom den kanske att
blekna bort i och med att sanden torkade
upp. Detta scenario kan ha varit en tänkbar
anledning till att Wihlborg valde att inte
återge denna skillnad i sina senare arbeten
(Wihlborg 1974, 1978). Liknande fenomen
är i sig inget unikt och det har hänt under
tecknad vid flera utgrävningar och jag tror
även att andra arkeologer som har gräv
ningserfarenhet kan känna igen sig i detta.
Vi har dock så pass god överensstämmelse
mellan andra morfologiska detaljer i grav
högen att vi inte kan bortse ifrån skillnaden
mellan de olika sandlagren som noterats i
utgrävningsrapporten från 1972, men hur
skall detta tolkas och förstås?
Det mest givna svaret vore att vi hade att
göra med en påbyggnadsfas som tillkommit
vid en efterbegravning, ett vanligt förekom
mande scenario från sydligare områden un
der bronsåldern (Lundborg 1972; Jennbert
1993a; Poulsen 1993). Det känns dock som
mindre plausibelt i detta fall. Dels så saknas
det efterbegravningar i den dryga tredjedel
av gravhögen som bevarats och undersökts,
en iakttagelse som även gäller för de andra
gravhögarna som undersökts i området om
kring den södra Vätterbygden (Nordström
1997b; jfr Rogberg 17701"). Därutöver vitt
nar den täta stratigrafin mellan kantkedjor
och bräm, samt inte minst hällristningarnas
goda skick, om att gravhögens olika bygg
nadssteg skett tämligen omgående. Om det
gått någon längre tidsperiod mellan de olika
sandlagren påförts skulle ett mer tydligt
humuslager vara skönjbart vid utgrävningen
1971 och på fotografier av profilerna. En
105

rimligare tolkning blir därför att vi har att
göra med olika konstruktionsfaser som ref
lekterar olika steg i en långdragen begrav
ningsritual, där olika föreställningar om den
avlidnes hädanfärd spelat in. Tidsrytmen i
detta diorama är svårare att sia om, men
klart är att något tydligt humuslager inte
bildats, varför det borde ha skett inom en
eller ett par årscyklar. För framtida under
sökningar kan pollenprover från olika bygg
nadsfaser vara viktiga ledtrådar i att klargöra
liknande omständigheter.
Dag Widholm (1998: 71-93) har i sin
nyligen utkomna avhandling Rösen, rist
ningar och riter gjort några iakttagelser som
ytterligare stärker denna tolkning. Utifrån
en diskussion från Hjortekrogsröset från
Tjustbygden i Smålands kustband, som
anlagts på en klipphäll över tjugo (troligen)
nyhuggna hällristningar - varav 19 skepps
ristningar utförda i en tämligen enhetlig stil
- fastslår han att detta röse skiljer sig på en
rad punkter gentemot andra rösen och rist
ningslokaler i det aktuella området. Wid
holm (1998: 146):
Hällristningsröset innehåller en unik
kombination av rituella aktiviteter. Det
uppvisar en dialektik mellan särpräglad
ritual och materiellt konventionella grav
gåvor. Det uppvisar också en komplexi
tet i förhållande till de omgivande gra
varnas konventionella innehåll.
Röset har ingen sekundärgrav, vilket
skiljer den från omgivande och under
sökta gravar. Den gravlagde individen
framstår även därigenom som en unik
person.
Det som gör denna grav unik, är just den
direkta kopplingen till de nyhuggna häll
ristningarna, vilket gör den direkt jämförbar
med Sagaholm och Bredarör i Kivik.

Gravhögens morfologi
Det är också intressant att se att samma
beskrivning som Widholm använder för
Hjortekrogsröset - Det uppvisar en dialektik
mellan särpräglad ritual och materiellt kon
ventionella gravgåvor [och gravform kan till
läggas, m in anm]. Det uppvisar också en kom
plexitet i förhållande till de omgivande grav
arnas konventionella innehåll - på ett påtag
ligt sätt är överförbart på Sagaholm och öv
riga bronsålderslämningar i den södra Vätterbygden (jfr Nordström 1997b). Att man
inte lyckades återfinna några som helst spår
av efterbegravningar i någon av dessa tre
gravar - Kiviksröset med sina 75 meter i d ia
meter undersöktes tämligen ingående 1931
utan spår av sekundärbegravningar (se Hall
ström manus, Randsborg 1993) - talar även
det för att dessa gravar innehaft en särskild
och avvikande innebörd gentemot övriga
samtida gravar.
Återgår vi sedan till profil A igen så ser
vi återigen hur brämet ansluter till de häll
ristningsprydda sandstenshällarnas insida,
medan dess utsida "skyddas" av ett yttre
sandparti (pi V, VII, VIII). Det kan inte
råda någon tvekan här utan detta måste ha
en klart uttalad betydelse, där det varsam
ma inkapslandet av hällristningarna i gravbyggnaden fyllt en viktig funktion i grav
ritualen. Det är som om man velat skydda och
kapsla in deras magiska krafi.

Planer
Studiet av utgrävningsområdets planritning
ar lämnar inte lika stort utrymme för tolk
ningar som studiet av högens profilritningar
(fig 6.6-6.8, se sidan 123-25). Detta beror
delvis på att det inte upprättades några plan
ritningar i egentlig mening över bronsålders
graven, utan dessa färdigställdes i form av
schablonritningar med tornfotografier från
två olika stratigrafiska nivåer som underlag.
Dels tornfotograferades utgrävningsområ
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det när brämet rensats fram med hjälp av
tryckluft (se fig 3.1, 6.7), och dels när detta
avlägsnats och gravens kantkedjor blottlagts
(se fig 6.8). Efter tornfotografierna utfördes
sedan en planritning över de tre kantkedjor
na (fig 6.6).
Om vi börjar och ser till den första torn
fotograferingen så framgår det med önsk
värd tydlighet att luckorna i den yttre kant
kedjan sammanfaller med störningar i gra
vens bräm. Detta gäller främst i gravens öst
ra del men även mot syd där den mellersta
hällristningsförsedda kantkedjan gör ett
uppehåll mellan häll N° 6 och 7 (fig 6.7, jfr
fig 6.6, 6.8, pi XII-XIII). Att störningarna i
kantkedjorna och brämet sammanfaller bor
de indicera ett samband och att båda kant
kedjorna har varit "tillslutna" till en cirkel
när graven var färdigställd. Troligtvis har
skadorna uppkommit i sen historisk tid i
form av sandtäkt, vilket såväl skriftliga käl
lor (Ramm 1883) som gravens kraftigt re
ducerade bevaringsskick föreslår.
Övergår vi sedan till den andra tornfoto
graferingen, så framgår det även med viss
klarhet att den mellersta kantkedjan tycks
vara betydligt mer omsorgsfullt konstruerad
än den yttre, vilket även finner stöd i när
varon av hällristningar och analysen ovan av
gravhögens profilritningar (jfr fig 6.6, 6.8).
Efter vad som framgår på dessa tornfotografier återfanns även resterna av en inre
kantkedja med en beräknad omkrets kring
sju meter. Denna bestod utav fem bevarade
klumpstenar som var mellan 0.3 och en
meter stora. Fyra av dessa vilade på den
avtorvade "forntida markytan", medan den
femte som var situerad mot norr var ned
grävd och rest (fig 6.3, se även Forsander
1940; Lundborg 1972 och Kaul 1987a för
andra exempel). Stenarna utgör resterna av
en glest satt stenkrets med en ursprunglig
diameter på omkring sju meter (Wihlborg
1978: 116, fig 6.6-6.8, plXI).
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Plansch I

Plansch I. Sagaholmsgraven före utgrävning. Foto från syd Anders Wihlborg (JLA).
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Plansch II

Plansch II. Utgrävningsområdet med profil A framtaget. Foto från nordväst Anders Wihlborg
(JLA).
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Plansch III

Plansch III. Utgrävningsområdet med profil A framtaget. Foto från syd Anders Wihlborg (JLA).
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Plansch IV
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Plansch IV. Profil A. Gravens torvuppbyggnad var ännu tydlig i dess centrala delar. Foto från
sydväst Anders Wihlborg (JLA).
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Plansch V

Plansch V. Profil A. G ravhögens yttre kantkedjor. Foto från väst Anders W ihlborg (JLA)
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Plansch VI

Plansch VI. Framrensning av profil B pågår. N otera kol- och sotområdet invid "störningen" av
gravhögens bräm! Foto från syd Anders Wihlborg (JLA).
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Plansch VII

Plansch V II. Profil B . Foto från syd Anders Wihlborg (JLA)

113

Gravhögens morfologi

Plansch VIII

Plansch VIII. Häll N° 6-1 (från vänster till höger). Observera hur kantkedjan har kilats på insid an
för att kunna få den rätta utåtlutningen och hur ett sandlager lagts framf ör häll N° 6 som "skydd"
mot det överlagrande stenbrämet. Foto från öst Anders Wihlborg (JLA).
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Plansch IX

Plansch IX. Detalj av den yttre kantkedjan som vilar på ett lager av brämet som inneslöt den
hällristningsförsedda mellersta kantkedjan (jfr pi V och fig 6.2, 6.3). Foto från väst Anders
Wihlborg (JLA).
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Plansch X

Plansch X. Under framrensning. Observera de avvikande norrstenarna i den inre och mellersta
kantkedjan. Foto från nordväst Anders Wihlborg (JLA).
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Plansch XI

Plansch XI. Den inre kantkedjan. Foto från syd A nders Wihlborg (JLA).
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Plansch XII

Plansch XII. Gravens kantkedjor. Foto från syd Anders W ihlborg (JLA)
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Plansch XIII

Plansch XIII. Gravens kantkedjor. Foto från väst Anders Wihlborg (JLA)
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Plansch XIV

Plansch XIV. Häst i brons från Tågaborgsdepån. Foto Christer Åhlin (SHM).
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Plansch XV

Plansch XV. De två hästmot iven på häll N ° 13. Foto Göran Sandstedt (JLM)
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Plansch XVI

Plansch XVI. Häll N° 31 in situ. Foto från nordöst Anders Wihlborg (JLA)
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Figur 6.6. Planritning över Anläggning 1. Planritningen är här inlagd efter en N - S-axel,
där N motsvarar sidans överkant (ombearbetad efter Wihlborg 1972a). Skala 5 meter.
Det finns fler iakttagelser att göra utifrån
olika fotografier. Främst gäller detta den
mellersta kantkedjans 46:e sten som ännu ej
omnämnts i litteraturen kring Sagaholm.
Den avviker betänkligt gentemot de övriga
sandstenshällarna eftersom denna består av
en liggande klumpsten. Den mäter ca 0.55
X 0 .65 X 0.3 meter i diameter och är av

samma sandstensmaterial som de övriga
hällarna. Det finns mer fog för att beskriva
den som "klumpsten N° 46". Den uppvisar
inga påtagliga spår av bearbetning vilket
även det särskiljer denna sten från de övriga
hällarna i kantkedjan. På olika fotografier
ser vi att den inte varit rest som de övriga
stenarna utan att den varit liggande.
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ur 6.7. Tornfoto 1, över gravhögens framrensade bräm. Foto Anders Wihlborg (JLA).
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6.8. Tornfoto 2, över gravhögens fram rensade kantkedjor. Foto Anders Wihlborg (JLA).
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Figur 6.9. Utgrävning pågår. Observera häll N° 46 som ligger på den ursprungliga markytan, samt
skylten till höger med texten - "Lagskyddat fornminne". Foto från norr Anders Wihlborg (JLA).
Enligt Wihlborg så återfanns häll N° 46
liggande på den "ursprungliga markytan" med sin största flata sida upp (pi X, XIIXIII). Av största intresse här är att den i det
närmaste är belägen i kantkedjans norra
punkt (fig 6.9, jfr fig 6.6-8). Det är endast
omkring två procents sannolikhet, en av 46,
att detta skulle vara slumpens verk. Även
den inre kantkedjans norrsten, som var av
vikande i o m att den var rest, bör vägas in
här. Om vi kan enas om att detta inte skett
ovetandes så styrker detta Klavs Randsborgs
(1993: 89ff) antagande att Sagaholmsgra-

ven, liksom Kiviksgraven, haft en primärgrav
som var orienterad i N - S riktning och att
hällbildernas placering i kantkedjan relate
rade till solens gång på himmelns valv.
Sammanfattar vi denna genomgång av
gravens planer och profiler ser vi att den
starkt kontrasterar mot tidigare uppfatt
ningar omkring gravhögens inre morfologi.
Främst genom att en rad olika byggnads
etapper och en del mindre konstruktions
detaljer bragts till kännedom.
Till frågan om Sagaholmshögen någon
gång hyst en primärbegravning har vi inga
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iakttagelser från 1971 års utgrävning som
bekräftar detta. Även äldre uppgifter lämnar
oss utan ro.
Av största vikt är dock kapten Kugelbergs iakttagelse från slutet av 1920-talet
om ett blottat "bottenröse, antagligen inne
hållande obränt lik" (Kugelberg 1931: 21).
Vi får dock inte veta något om bottenrösets
omfattning eller storleken på de stenar Kugelberg observerar. Claessons (1935) senare
uppgift om samma "kärnröse" kan på goda
grunder betraktas som sekundära (kap III).
Enligt mina erfarenheter av bronsålderns
gravhögar är det dock ovanligt, för att inte
säga direkt sällsynt, att dessa uppfördes
med både ett kärnröse och en större inkaps
lande torvkärna (t ex Lundborg 1972; Aner
& Kersten 1973-; Håkansson 1985).
Att den enda gravhög som saknat kärn
röse i området både uppvisade en liknande
kantkedja som Sagaholm, ett liknande bräm
och spår av "obrända (?) b enfragment" (efter
Nordström 1997b: 48) stärker intrycket av
att även den senare haft en primärgrav med
obränt skelett. Jag håller det därför som
mest sannolikt att Kugelbergs uppgifter om
ett "kärnröse" utgjort resterna av någon
form av stensatt kistkonstruktion. Ytterliga
re något som talar för en centralt placerad
grav är Wihlborgs uppgifter om den omoti
verade nedgrävningen i gravens mitt.
Ser vi sedan till figur 6.6 så verkar de
inre kantkedjornas mittpunkt att samman
falla, vilket även det indicerar en centralt
placerad grav och att hela gravhögen upp
förts efter samma "planritning".
Sammansmälter vi detta med upp
gifterna om ett eventuellt fynd av udden av
en spjutspets, de inre kantkedjornas marke
rade norrstenar och likheterna med Kiviks
gravens ikonografi (Randsborg 1993: 89ff)
så får vi flera indicier som tyder på en pri
mär skelettgrav (?) i en mindre stensättning
med en N - S orientering som varit omgiven

av en glest satt stenkrets på ca sju meter i
diameter (pi XI).
Ovanför den förmodade primärgraven
har det sedan kastats upp en mindre hög
bestående av sandtorv. Denna "minihög"
(jfr Thrane 1984, 1993) kan efter beräk
ningar från gravens profil (A) uppskattas till
nio meter i diameter med en höjd omkring
en och en halv meter. Eftersom tunna strim
lor av detta lager ses breda ut sig mot den
mellersta kantkedjan är det kanske fog att
argumentera för en tidsmässig intervall mel
lan denna fas och nästa påbyggnad. Den
senare bestod av ett brunfärgat sandlager
med en uppskattad diameter kring 15 me
ter. Av profil A framgår det att sandlagret
mätt drygt en och en halv meter på höjden,
men det bör ha varit omkring en halv meter
högre i gravens centra (jfr fig 3.5, 6.3, 6.6).
Utifrån analysen av de båda profilerna
har det argumenterats för att den mellersta
kantkedjan, vilken bestod av de utåtlutande
sandstenarna med hällristningar, rests innan
nästkommande sandlager. Detta styrkes av
både plan- och profilritningar, samt foto
grafier på det ovanliggande brämet. Det har
varit "flerskiktat" och verkar vara uppfört i
två omgångar. Båda dessa verkar ha till syfte
att kapsla in de yttre kantkedjorna och detta
har sannolikt skett i samband med att de
båda sandlagren adderats. Dessförinnan har
ett sandlager adderats framför den mel
lersta kantkedjans yttersida, kanske för att
bevara hällristningarnas magiska kraft, innan
de övertäcktes av gravens bräm. Till sist har
ytterligare ett sandlager kastats upp över
högen vilket adderade gravhögens höjd med
omkring två meter. Sagaholmshögen torde
då ha varit omkring fyra meter hög.

Några påtagliga paralleller...
...till Sagaholmsgravens hällristningsprydda
kantkedja känner vi de facto inte till. Där
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emot har vi kännedom om ett antal gravar
som uppvisar en liknande morfologi. Den
främsta parallellen kommer från Sagaholmsgravens omedelbara närhet och utgörs utav
en av de bronsåldershögar som undersöktes
på Simsholm utav kapten Bror Kugelberg
1932. Hög 29:1 var omkring 14 meter i
diameter och ca 1.5 meter hög och under
söktes endast partiellt av Kugelberg efter
som även denna var skattad. Utgrävningen
blottlade en liknande kantkedja som i Saga
holm som dessutom verkar vara uppbyggd
av samma sandstensmaterial (fig 6.10).
Vid Kugelbergs undersökning framkom
ett kvartsitföremål (klubba eller bryne?), en
del obrända ben, samt en kantornerad skänkel till en pincett, lik Montelius Minnen
1041 (fig 7.6, 8.5, även Oldeberg 1974, N°
1791; Nordström 1997b). Skänkelns date
ring ligger i period III hos Montelius (1917)
- men gravfyndet dateras till period II av
Wihlborg (1978: 118) och Malmer (1981:
36). Av de sex mer noggrant undersökta
gravhögarna i området är det endast Saga
holm och denna grav som inte har haft ett
tydligt kärnröse, vilket torde vara mer än en
tillfällighet.
I Kugelbergs grav 29:1 påträffades även
två sandstenar med skålgropar vilket ytter
ligare förstärker parallellen med Sagaholm.
Huruvida även denna kantkedja varit för
sedd med hällristningar står skrivet i stjär
norna eftersom graven sedan länge är borta
och marken där omkring kraftigt exploate
rad.
Gravseden med att förse gravvårdar
med kantställda kantkedjor har dokumen
terats vid ytterligare två tillfällen i området
kring den södra Vätterbygden sedan Kugelbergs och Wihlborgs utgrävningar. I båda
fallen rör det sig om utgrävningar som ut
förts under det senaste decenniet i JLMs
regi.
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Figur 6.10. Kugelbergs grav 29:1 med en lik
nande kantkedjekonstruktion som i Sagaholm.
Foto Bror Kugelberg (JLA).
Det första exemplet hämtar vi från Grytås
utanför Skillingaryd i Småland där JLM
undersökt två gravar från övergången mel
lan sten- och bronsålder (Nordström 1996,
1997a). Den aktuella anläggningen var en
cirka 15 x 7.5 meter stor rektangulär stensättning vars ytterkanter begränsades utav
kantställda stenhällar (fig 6.11), ca en meter
stora och 10 centimeter tjocka (Nordström
1996: 203, jfr L undborg 1965). Graven som
orienterade sig i N - S riktning visade sig
innehålla två bengropar med brända ben
från två åldersbedömda individer, 35 - 64
respektive 18 - 44 år gamla (Nordström
1996: 206). Biologiskt kön gick inte att be
döma.
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Figur 6.11 & 6.12. Gravarna från Grytås (över) och Klåfehalla (nedan)
båda från Åkers sn i Småland. Foto Mikael Nordström (JLM).
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Figur 6.13. Hilfelings teckning över Branterör i Skåne (efter Randsborg 1993).
Graven är C14-daterad till 3570 ± 60 BP,
vilket motsvarar 2114 - 1742 BC kalibrerat
med två sigma. Även andra fynd tyder på
en datering till senneolitikum, eller möjligen
äldsta bronsålder (Nordström 1996).
Ytterligare en intressant parallell till
Sagaholm har undersökts av JLM i Klåfehalla, strax utanför Skillingaryd (Nordström
1997a). Den aktuella graven utgjordes utav
en 10 meter i diameter stor cirkulär stensättning med en centralt placerad brandgrav. Av
intresse i detta sammanhang är att stensättningen avgränsades av kantställda stenar av
Vaggerydssyenit som likt Sagaholmsgravens
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hällar lutade ut från gravens mitt (fig 6.12).
Även gravens brandlager hade markerats och
avgränsats med en liknande kantkedjekonstruktion (se vidare Nordström 1997a: 22f).
Eftersom kantkedjorna inte skyddats av nå
gon överbyggnad i detta fall hade de ned
grävda och resta hällarna fallit omkull. Det
inre brandlagret innehöll benrester av en inte
köns- men åldersbedömd individ i åldersintervallet 18 - 44 år.
Graven i Klåfehalla har daterats via ett
C14-prov till 489 - 120 f Kr och till period
IV - VI genom en analog keramikdatering
(se Nordström 1997a). Strax utanför denna
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grav återfanns resterna av ett döds- eller
kulthus som vi även känner från andra sam
tida kontexter som Fosie i Skåne och olika
undersökningar i Östergötland (t ex Kaliff
1995b, 1997).
I båda dessa fall har vi alltså kunnat se en
liknande tradition att avgränsa gravrummet
med kantställda utåtlutande stenhällar som i
Sagaholm och att döma av de givna date
ringarna kan denna tradition beläggas från
senneolitikum till slutfasen av den yngre
bronsåldern i området kring den södra Vätterbygden. Ingen av dessa kantkedjor har
dock visat på bearbetningar eller hällrist
ningar av det slag som vi känner från Saga
holm (Nordström mündigen 1997 08 13).
Förutom i Kugelbergs gravhög 29:1, så
kanske vi återfinner den bästa parallellen till
Sagaholmsgravens kantkedja i "Brante Rör",
ett röse från Brantevik i Skåne (se fig 6.13).
Graven står ej att återfinna idag men den
avbildades och undersöktes partiellt av C.
G. G. Hilfeling under hans skåneresa 1777
(för kort biografi se Nordbladh 1997). En
ligt noteringar på Hilfelings teckning av
Branterör besökte han detta röse den nionde
juli. Vidare står det att han lät få röret
"opskafte, hvor udi var en Grav, med flade
Steene omsadt, paa en af DisSe var en
Cirkel indhugged af 4 tommes Diameter".
Enligt Märta Strömberg har röset varit
omkring 30 meter i diameter och inrymt en
2.7 X 1 .2 meter stor hällkista av kalksten.
Hilfeling skulle även ha återfunnit aska och
kol i graven och uppgifter förlägger även ett
bronssvärd och ett keramikkärl till denna
grav (efter Strömberg 1985: 56f m anf litt).
Det som dock är av störst intresse i detta
sammanhang är, förutom den hällristnings
prydda hällkistan, gravens kantkedja. Denna
tycks ha bestått av nedgrävda kantställda
kalkstenshällar och enligt Hilfelings teck
ning - se speciellt skuggorna i kantkedjans
nederkant till höger! - intar de en lätt och
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bekant utåtlutning från gravens mitt. Sam
bandet mellan kantkedjans morfologi och
förekomsten av hällristningar i gravens häll
kista utgör starka indicier för att Hilfeling
här avbildar en kantkedjekonstruktion som
vi senare fått dokumenterad i Sagaholm.
Mot en analog datering med Kiviksgraven
och andra hällkistor i Skåne med hällrist
ningar, menar Klavs Randsborg (1993: 76f)
att Branterör mycket väl kan vara samtida
med dessa och Sagaholm. En uppfattning
som är lätt att finna tilltalande.

Gravens volym och beräknad arbetsinsats
För att kunna beräkna den bakomliggande
arbetsinsats som ligger bakom uppförandet
av Sagaholmshögen, måste dess volym och
gravens ursprungliga höjd och diameter fast
ställas. Den senare uppmättes till omkring
22 meter vid utgrävningen 1971 (Wihlborg
1972a). Gravens ursprungliga höjd är dock
svårare att fastställa eftersom graven blivit
skattad och använd som grustäkt under en
längre tid.
Den äldsta uppgiften kring gravens höjd
härrör från Axel Ramm som 1883 uppger
höjden till fyra meter och högens omkrets
till 75 meter (Ramm 1883: 59). 1927 upp
ger Friberg att gravens höjd var ca 2.3 meter
och att dess diameter var 24 meter (Friberg
1927: 2). Wihlborg uppger höjden till "ca
2,0 m." vid utgrävningarna 1971 (Wihlborg
1972a), en uppgift som han utan argument
ändrar till tre meter i sina efterföljande
arbeten (se Wihlborg 1972b: 8, 1978: 113).
Det senare bör tolkas som en uppskattning
av gravens ursprungliga höjd. Detta ger vid
handen att uppgifterna om gravens höjd
varierar mellan två till fyra meter. För att
utreda denna fråga närmare så krävs det en
värdering av Ramms måttuppgifter. I sam
manställningen över sin resa i Tveta härad så
redogör han t ex för den gravhög där den
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s k Trolltallen växte och där jägmästare Gadamér bl a återfunnit ett svärdsfäste från
äldre bronsålder vid sin utgrävning på 1870talet (Nordström 1997b). 10 år senare upp
ger Ramm (1883: 58ff) att denna grav var
en "grafhög af 55 m. omkrets och 1,5 m.
höjd", en gravhög som Friberg senare fann
vara 17.5 meter i diameter och 1.8 meter
hög (Friberg 1927: 1, N° 5).
För att göra dessa måttuppgifter jäm
förbara måste vi omräkna gravens omkrets
till dess diameter eller vice versa. Vi förut
sätter då att graven varit cirkulär. En beräk
nad omkrets av en cirkel bygger på följande
formel O = D X 71 , där O står för omkrets,
D för diameter och där 71 beräknats som
3.14. Enligt Ramms uppgifter från 1883
skulle då Sagaholmsgravens diameter vara
omkring 24 meter (75 ~ 23.89 x 7l), en
uppgift som väl sammanfaller med Fribergs
uppmätningar. Samma goda överensstäm
melse fås om vi omberäknar deras uppgifter
angående Trolltallshögen. Omräknar vi gra
vens omkrets (55 meter) till diameter blir
det erhållna värdet 17.52 meter, dvs i det
närmaste identiskt med Fribergs uppgift
från 1927, 17.5 meter.
I båda fallen anses Sagaholmsgraven ha
haft en diameter om ca 24 meter medan
utgrävningsresultaten pekar på en diameter
om 22 meter. Den senare uppgiften bygger
dock på en delvis annorlunda situation, där
torvlager avlägsnats och kantkedjan framrensats, varför dessa uppgifter inte kan anses
som jämförbara. Skillnaderna mellan dessa
uppgifter är därför helt naturlig och t o m
förutsägbar.
Då Ramms och Fribergs uppgifter om
gravens diameter och omkrets tycks sam
manfalla inom rimlighetens gränser borde vi
även kunna utgå ifrån att uppgifterna om
gravens höjd är tillförlitliga. Detta stämmer
även med de olika uppgifter som de båda
lämnar om gravhögens morfologi. Ramm
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uppger att gravhögen på "fiere ställen [var,
min anm] skadad, emedan den användes till
grustag", medan Fribergs uppgifter från
1920-talet pekar mot att hela den västra
delen av högen nu var bortgrävd (Friberg
1927, fig 3.2, pi I). Beskrivningarna impli
cerar att de värsta ingreppen skett mellan
1883 och 1927. Enligt mitt förmenande
borde vi därför kunna godta Ramms höjduppgift och i vart fall måste Wihlborgs be
räkning av gravhögens ursprungliga höjd till
tre meter anses som rimlig. Utgår vi från att
dessa uppgifter är tillförlitliga så öppnar sig
en möjlighet att beräkna gravens volym och
för att föra en diskussion kring gravbygg
nationens logistik.
Förutsättningen för att beräkna en grav
högs volym är att den uppvisar en jämn
rundning och därmed kan jämställas med
ett segment av ett klot. Volymen kan då
räknas ut efter den matematiska formeln V
= l/37lH2 (3R - Fi) där V står för volym, H
för höjd och R för gravens radie (Nordling
& Österman 1996: 342 & appendix). För
utsätter vi att Sagaholmsgravens ursprung
liga höjd varit mellan tre till fyra meter och
att dess diameter varit 22 meter ger det en
beräknad volym på ca 600 - 800 m3. Det är
därmed en ansenlig mängd torv, sand och
sten som bidragit till gravens monumentali
tet.
Björn Ringstad har i sin magistergrads
avhandling från 1986, Vestlandets störste
gravminner. Ett försök på lokalisering av
forhistoriske maktsentra sammanställt beräk
ningar för hur lång tid uppförandet av olika
gravkonstruktioner kan ha tagit. Flan poäng
terar där att det är av vikt att beräkningarna
utgår ifrån att forntidens gravar utgör om
sorgsfullt arrangerade byggnadsverk och
inte ses som potentiella dagsverken, t ex hur
lång tid det tar att torva av x antal m2 (även
Baudou 1968: 156, 1992: 100). En poäng
som stärks utifrån de många gånger precisa
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och omsorgsfulla anläggningsdetaljer som
forna tiders gravvårdar, och inte minst Sagaholmsgraven, uppvisar. En genomsnittlig
beräkning av arbetstiden faller då ut på en
ekvation där en arbetsdag för en person
motsvarar mellan 0.4 - två m3 färdig grav
vård (Ringstad 1987: 17ff m anf ex & litt).
Variationerna i tidsåtgången beror delvis på
gravens byggnadsmaterial men även på hur
lång sträcka detta måste fraktas. Ett genom
snittligt värde menar att en m3 färdig grav
vård motsvarar en persons arbetsdag, medan
medianvärdet för Ringstads exempel ligger
vid 1.2 m3 (Ringstad 1987: 19).
Dagfinn Skre (1997: 27ff) har utifrån
den fascinerande Raknehaugen i Norge, till
lika Nordens största gravminne, funnit en
ännu högre siffra då dess 26 200 m3 skulle
ha krävt 70 - 90 000 dagsverken (över 1:3)!
Följer vi Ringstads genomsnittliga värde
motsvarar uppförandet av Sagaholmsgraven
ungefär 600 - 800 dagsverken, och om vi
följer hans medianvärde uppemot 1000. Ut
går vi från det förra, så innebär det att en
grupp om 20 personer kunnat uppföra Saga
holmsgraven på omkring 30 - 40 dagar, det
vill säga en dryg månads arbete. Antar vi att
betydligt fler personer varit inblandade i
gravens uppförande kortas denna tid väsent
ligt (tab 6.1):
Tabell 6.1. Teoretisk beräkning av arbetstiden
uppförandet av Saga lolmsgraven.
Antal personer
10
20
40
50
100
200

Antal dagar
60-80
30-40
15-20
12-16
6-8
3-4

Efter iakttagelser i fält samt den ovan förda
diskussionen kring gravhögens morfologi, så
går det att konstatera att endast den inre
delen av gravhögen - vilket troligtvis korres
ponderar med en förmodad primärgrav byggts upp av torv. Wihlborg anser därut
över att hela marken under graven torvats av
innan uppförandet av graven skett, vilket gör
troligt att sandtorvorna i huvudsak härrör
ifrån detta första arbetsmoment vid grav
läggningen.
Utifrån samma matematiska princip och
efter ett något större längd- och höjdmått
för det centrala torvuppbyggda högpartiet,
eftersom profilen inte skär gravens mitt
(beräknad till nio meter lång och 1.5 meter
hög), får vi fram att den inre primärgravens
volym legat omkring 50 m3. Den första
torvtäckningen av gravens primärgrav mot
svarar då cirka två och en halv dagars arbete
för en grupp om 20 personer. Tyvärr saknas
det uppgifter om sandtorvornas storlek, var
för vi inte kan beräkna den areal som gått åt
för uppförandet av denna grav (jfr Thrane
1984). Det är dock frestande att samman
koppla Wihlborgs muntliga uppgift om att
området torvats av innan gravsättningen
påbörjades, omkring 380 m2, med den torv
som gått åt till att uppföra högens centrala
torvpackning. Men längre än till en hypotes
går det inte att föra denna fråga.
Av dessa räkneexperiment skall vi
naturligtvis inte dra alltför långtgående slut
satser, men jag menar att liknande övningar
kan vidga förståelsen för Sagaholmsgravens
monumentalitet och de föreställningar som
ligger bakom uppförandet av denna och
andra gravar under bronsåldern. Att dylika
arbetsinsatser kräver en omsorgsfullt plane
rad och strukturerad arbetsledning ger sig
självt och detta stärks ytterligare när vi nu
skall försöka teckna...
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Sandstenshällarnas historia
Under de senare decennierna har det ideo
logiska valet av olika råmaterial för såväl
redskapstillverkning (t ex Bradley & Edm
onds 1993; Lundberg 1996: 161ff) som vid
byggnationen av olika gravmonument (t ex
Strömberg 1971: 21 Iff; Hårdh & Berg
ström 1988; Chippindale 1994: 185ff; Tilley 1996: 124ff) diskuterats allt flitigare. För
bronsålderns vidkommande är det främst
dess eponym, bronset (dvs tenn & koppar)
som diskuterats i liknande sammanhang (se
t ex Rowlands 1980; Kristiansen 1984, 1987a/b, 1994, 1998a; T Larsson 1986a, 1997;
Harding 1994; Vandkilde 1996; jfr Bradley
1992, 1997a: 136ff; 1997b). Att detta även
gällt för andra råmaterial som flin ta eller för
byggnadsmaterialet för olika gravar under
bronsåldern har sällan eller aldrig diskuterats
mer explicit (se dock Burström 1992 för en
ansats). I det följande vill jag ta upp detta
till en diskussion utifrån de sandstenshällar
som den mellersta kantkedjan är uppbyggd
av och som hällristningarna är anbragta på.
I det forskningsprojekt som skisserades i
mitten av 1980-talet kring Sagaholm formu
lerades den högst relevanta frågan varifrån
man tagit den sandsten som använts till de
figurprydda hällarna och hur de bearbetats
för att inpassas i kantkedjan på gravhögen
(Nordbladh 1986). Följande redogörelse av
dessa frågor skall ses i ljuset av att under
tecknad inte besitter full förståelse för vare
sig bergarters uppkomst och egenart eller
hur dessa beter sig i en bearbetningsprocess.
Frågorna har dock så pass stor vikt för
förståelsen av Sagaholm att de inte kan
förbigås och följaktligen skall den följande
redogörelsen ses som ett första steg till en
dialog kring dessa spörsmål.
Vi har redan omtalat att bergarten som
valts ut till kantkedjan med hällristningar är
en sandsten. Att det fullt ut skett ett
artikulerat och konsekvent val av denna

bergart står helt klart. Dels så bestod hela
den hällristningsprydda kantkedjan i Saga
holm av en och samma bergart medan både
den inre och yttre kantkedjan uppvisade
stenar av mer lokalt förekommande berg
arter. Därutöver är just valet av denna sand
sten ett återkommande fenomen i fram
ställandet av enklare eller mer komplexa
hällristningar i den södra Vätterbygden un
der äldre bronsålder. 1932 då kapten Bror
Kugelberg undersökte de första bronsålders
högarna på Simsholm, som en förberedelse
inför det blivande flygfältet, så återfanns
såväl en liknande kantkedja i grav 29:1 som
två mindre skålgropsstenar (se Nordström
1997b). Samtliga verkar vara utförda i den
sandsten som kommit till användning i
Sagaholm. Claes Claesson (1935: 63) redo
gör även för en sandsten med ett 10-tal
skålgropar från ett röse från stadsägan 64
BA och listan skulle kunna göras längre (se
Bergenblad 1972: 16ff). Valet är medvetet
och intentioneilt. Orsakerna till detta är
dock svårare att klarlägga.
Den sandsten som använts i dessa fall
härrör, så vitt jag kan bedöma saken, från
den s k Visingsöformationen som anses vara
mellan 800 - 700 miljoner år gammal och
som uppstod vid bildandet av Vättersänkan
(Persson & Wikman 1988: 13f med anf litt,
se även Samuelsson et al 1988). Förutom på
Visingsö så återfinns denna bergart i några
spridda stråk runt södra Vättern, dels kring
Gränna på sjöns östra strand, dels i ett stråk
från Fagerhult ned mot Habo och området
kring Bankeryd i väster, samt kring sjöns
södra stränder i trakterna av de nuvarande
städerna Huskvarna och Jönköping. Det är
dock endast på Visingsö och längs de om
givande vätterstränderna som bergarten går i
dagen och förekomsten i sydöstra Väster
götland och i den södra Vätterbygden är "i
huvudsak känd genom borrningar" (Persson
& Wikman 1986: 15, fig 6.14).
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Visingsö

Gränna

Vättern

Landsjön

Sagaholm
10 km
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Figur 6.14. Visingsöformationens utbredning,
ljusare partier, om råden där sandstenen i huvud
sak är känd genom borrningar, mörkare partier,
områden där sandstenen går i dagen (källa Pers
son & Wikman 1986; Samuelsson et al 1988).
Enligt uppgifter från personer med lokal
kännedom i området så förekommer det
dock lösblock av sandsten i en varierande
storlek som transporterats till Jönköpings
området vid den senaste istiden. Enligt
uppgifter hos Persson och Wikman (1986:
16), som beskrivit SGUs berggrundskarta i
det aktuella området, skall en del flyttblock
uppgå till omkring 10 meter i diameter. Att
liknande block har kommit till användning i
Sagaholm är - som vi skall erfara - mindre
troligt.
Ser vi till de 49 sandstenshällar som till
varatogs i gravens kantkedja eller uppvisar
hällristningar så utgör de lite mer än två m3
tillsammans. Eftersom kantkedjan inrymt
omkring 100 sandstenshällar från början (se
Wihlborg 1978: 119) har det erfordrats ca
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fyra m3 sandsten till att uppföra denna.
Därtill får vi även räkna med ett visst spill
vid bearbetningsprocessen av sandstenen,
t ex vid bearbetningen av hällarnas kanter så
att kantkedjan kunnat sammanfogas till en
helhet. Vid utgrävningen tillvaratogs cirka
0.4 m3 sandsten i större block från grav
brämet och vid den rivna källaren där häll
ristningshällarna B och C påträffades (se fig
3.4, 3.8). Ett flertal fragmentariska sand
stensbitar och ibland hela hällar har därefter
fotograferats av Harry Bergenblad vid hans
efterundersökningar av utgrävningsområdet
(fig 3.9). Det är därför ingen större över
drift att beräkna den totala mängden sand
sten som gått åt vid framställningen av gra
vens mellersta kantkedja till omkring fem
m3, en betydande och ansenlig mängd sten.
Så till den angelägna frågan om varifrån
sandstenen härrör, en fråga som även är
central i vår förståelse av de föreställningar
och arbetsinsatser som ligger bakom uppfö
randet av Sagaholmsgraven. Jag har redan
påpekat att större sandstensblock förekom
mer i omgivningarna kring Sagaholm enligt
Statens Geologiska Undersökningars (SGU)
översikt. Dessa har med all sannolikhet
släpats upp från sjön Vätterns botten i o m
den senaste nedisningen. Storleken av dessa
skulle mycket väl kunna räcka till att fram
ställa sandstenshällarna i Sagaholmsgraven.
En närmare studie av hällarnas yttextur visar
dock att omkring 10 stycken av de bevarade
sandstenshällarna, med en sammanlagd yta
av ca 3.4 m2, har utsatts för erosion i någon
form. Samtliga av dessa ytor är helt eller
närmast flata och ger inte intrycket av att
följa ett flyttblocks mer naturliga rundning.
Flera av dessa sandstenshällar ger intrycket
av att vara "svallade" och även deras sido
kanter uppvisar samma typ av erosion, t ex
häll N° 13 och baksidan och nederkanten av
häll N° 34 och 36. Den bevarade yttexturen
framstår därmed som en kraftigt markerad
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kant, närmast som kanten på en kub (se fig
6.15, jfr fig 5.3).
Eftersom jag har svårt att se hur dessa
flata ytor skulle kunna härröra från ett, i
regel, mer ojämnt format flyttblock började
möjliga stenbrott att eftersökas. Återigen
trädde Harry Bergenblad in med sin stora
lokalkännedom och påvisade möjliga loka
ler. En utav de mer intressanta återges på
figur 6.16. Lokalen härrör från sydöstra
udden på Visingsö och som framgår av
figuren så går sandstenen i dagen här på ett
alldeles ovanligt intressant sätt. Sandstenen
förefaller vara indelad i större eller mindre
kvadratiska ytor som starkt påminner om
Sagaholmshällarnas form. Efter att själv sökt
andra möjliga stenbrottslokaler - efter bästa
förmåga och med Bergenblads lokalkänne
dom, samt SGUs utbredningskartor som
underlag - har jag endast stärkts i min över
tygelse att sandstenshällarna brutits på en
liknande plats som figur 6.16 visar.
Om vi sedan återvänder till sandstens
hällarnas yttextur så återfinns några viktiga
iakttagelser kring frågan hur framställandet

av lämpliga ristningsbara hällar gått till. Det
framgår här att det endast är en bråkdel av
hällarna som uppvisar ristade motiv på sand
stenens orginalyta, dvs ytor som utsatts för
erosion av något slag.
Detta är fallet med häll N° 13 och 21
medan övriga ristningar är utförda på ytor
som genom sin textur måste anses som
nyexfolierade eller "färska". Det står där
med klart att dessa ytor föredragits och
detta indicerar att man eftersträvat nyex
folierade ytor vid framställningen av häll
ristningarna i Sagaholm. Detta förstärker
antagandet att stenhällarna brutits i något
liknande dagbrott som det som beskrivits
ovan.
Därmed följer att sandstenens härkomst
främst måste sökas i området kring Gränna
eller på södra Visingsö där den övervägande
delen av sandstenen som går i dagen åter
finns. Även transportmässigt måste liknande
lokaler varit att föredra framför mer otill
gängliga platser som områdena runt Land
sjön och Oggestorp (se fig 6.14).

Figur 6.15. Principskiss över häll N° 13s (till vänster) och baksidan av häll N ° 36s
(till höger) cortex- (mörkare) och nyexfolierade ytor (vit). Ej i skala.
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Figur 6.16. Visingsöformationen går i dagen vid SÖ udden av Visingsö. F oto Harry Bergenblad.
Enligt den ovan förda argumentationen får
det anses mest troligt att sandstenen till
Sagaholmsgraven brutits och fraktats från
något av de stenbrott där Visingsögruppens
sandsten går i dagen. Den förekomst av
sandsten som ligger närmast till hands åter
finns då på Visingsös sydöstra udde. Som
kråkorna flyger är det närmare tre mil från
Sagaholm till öns södra spets (fig 6.14).
Sandstenshällarna har möjligtvis avspjäl
kats vid stenbrottet genom att tillfoga dem
små skålgropsliknande brottytor, ca tre till
fyra centimeter breda och någon millimeter
djupa. Brottytor som ännu syns på en del av
de bevarade hällarnas kanter (se t ex häll N °
21-23). Detta kan ha uppnåtts genom att
hugga en cirkulär fördjupning som sedan
pluggats med torra träpluggar. Därefter får
man dessa att svälla genom att hälla vatten
på dem varefter stenen exfolierar. En teknik
vars geniala enkelhet gjort att man använt
den in i våra dagar. Alternativt har man
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endast behövt använda en hävstång för att
bryta och använda sig av liknande "kvadra
ter" som syns på figur 6.16. Följer vi detta
resonemang är det intressant att Sagaholmsgravens markerade norrstenar symboliskt
markerar det väderstreck där man har häm
tat sandstenen ifråga.
Till frågan var sandstenshällarna färdig
ställts före uppförandet av kantkedjan, är
Harry Bergenblads uppgifter kring schaktningarna i Sagaholmsgravens omgivningar
från våren 1972 av största vikt. Han iakttog
där ett flertal ansamlingar av mindre och
större bitar av samma sandsten som kant
kedjan bestod av. Bergenblad (mündigen
1998 08 13) är själv övertygad om att dessa
härrör från den sista bearbetningsfasen av
hällarna, där sandstenarna formgivits för att
inkorporeras till den helhet som kantkedjan
avsett att utgöra. Som vi tidigare omnämnt
så uppvisar flertalet av sandstenarnas överoch sidokanter spår av olika bearbetningar.
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Det framgår både på fotografier och vid en
visuell granskning av hällarna att samtliga av
dessa bearbetats på något sätt för att de
skulle kunna synkroniseras och passa ihop.
Ser vi t ex till figur 3.6 föreställande häll N°
30 - 33 in situ, så framgår det tydligt hur
hällarna tycks vara formgivna för att uppnå
detta ändamål (se även fig 5.2, 5.3, 6.8, 6.9,
8.10 och bokens planscher).
Det är även påtagligt att hällristningarna
funnits före den sista bearbetningen av häll
arna, som måste ha skett på plats i Sagaholm
vid själva konstruktionen av kantkedjan.
Man har nämligen inte tagit full hänsyn till
hällristningsmotiven vid detta tillfälle. Detta
kan bl a ses på övergången mellan sten N °
30 och 31, där djuret uppe till vänster på
stenhäll N° 31 ansluter till den yttersta
kanten av hällen. För detta talar även den
avsiktliga lutningen av hällarna vilket måste
ha försvårat stensmedens arbete efter kant
kedjan var färdigställd (jfr häll N° 22).
En intressant iakttagelse i sammanhanget
är att de flesta stenhällarnas yttextur varit
nyexfolierade när kantkedjan stod klar. Det
får därför anses som högst osäkert om häll
ristningarna verkligen "lyst" och urskiljt sig
gentemot hällarnas nyexfolierade bakgrund
(jfr häll N° 13). Här lämnas vi återigen till
mer hypotetiska resonemang, men en tänk
bar förklaring till detta är att hällristningar
nas placering på den utåtlutande kantkedjan
bidrog till en visuell upplevelese i samband
med en lämplig ljussättning. Om denna in
funnit sig under ett visst tillfälle av solåret,
som Klavs Randsborg (1993) föreslagit, eller
vid en mer artificiell belysning går ej att
avgöra. Vi vet dock från utgrävningar invid
mer "ordinära" ristningslokaler att det ofta
återfinns spår av härdar eller annan använd
ning av eld invid (Nordström 1995: 29ff)
eller på dessa (se Norden 1925; Kjellén &
Hyenstrand 1977; Hyenstrand 1989: 178),
varför jag personligen håller det senare för
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mer troligt (se vidare Hauptman Wahlgren

1998: 92Q.
En iakttagelse som kan göras utifrån
utgrävningens fotografier kan här vara av
intresse. Ser vi till plansch XII, som före
ställer gravhögens tre kantkedjor från syd, så
ser vi hur området för den östliga öppningen
av den yttre kantkedjan sammanfaller med
ett mörkfärgat kol- och/eller sotområde (se
fig 6.6-6.8 & pi VI). Öppningen i den yttre
kantkedjan sammanfaller med häll N° 21 23 (även häll N° 25-26 i viss mån) som alla
uppvisar hällristningar. Ar det spår av eldar
eller eldanvändning i rituellt syfte i vars sken
hällristningarna väcktes till liv?

Varför just valet av sandsten?
Varför har då just denna sandsten kommit
till användning och varför i ett sådant om
fång? Varför är kantkedjan så konsekvent
utförd i denna förhållandevis svåråtkomliga
bergart? Varför dög inte vilken sten som
helst?
En tänkbar anledning här är att just
sandstenens relativa mjukhet varit tilltalande
för stensmeden i hans arbete med att fram
ställa hällristningarna, men kan detta vara
hela förklaringen? Erfarenheter från andra
håll visar att det inte förelegat några större
hinder att utföra liknande hällristningar på
granit, gnejs, kvartsit eller andra hårda berg
arter (se t ex de Lange 1912; Arne 1917;
Althin 1945; Glob 1969). Det kan heller
inte råda något tvivel om att det funnits
tillgång till mer lokalt förekommande berg
artsstenar eftersom sandstenen så konse
kvent undvikits i Sagaholmsgravens inre och
yttre kantkedja. Kan en ledtråd just finnas i
sambandet mellan den utvalda men svåråt
komliga bergarten och hällristningarna?
Sammanför vi de ovan gjorda iakttagel
serna så avtecknar sig ett klart uttalat ideo
logiskt val av bergart som kan sammankopp
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las med en lokal gravsed i den södra Vätterbygden. Accentueringen av den ibland ditfraktade sandstenen och det repetitiva sam
bandet mellan gravar, gravritualer och häll
ristningar, den stora mängd sten som erfodrats för kantkedjorna i Simsholm och Saga
holm, den omsorg som nedlagts vid utfor
mandet av varje häll och gravens kantkedja i
Sagaholm (t ex norrstenarna, bearbetningar,
nivelleringen etc) och, inte minst, hällrist
ningarnas stilistiskt upprepade motivvärld,
vittnar alla om ett stort och arbetskrävande
företag som måste ha koordinerats, men
även legitimerats ideologiskt. Det tycks av
slöja en utbredd övertygelse om att det varit
nödvändigt och a v största vikt att utföra häll
ristningarna på just denna speciellt utvalda
bergart. Det är i sammanhanget påtagligt
att det endast är en del av de undersökta
bronsåldershögarna i området där hällrist
ningar och den säregna kantkedjekonstruktionen är belagd. Detta tycks indicera att
kunskapen som förknippades med hällrist
ningarna var knutet till vissa speciella indivi
der, som även kontrollerade tillgången av
den åtråvärda sandstenen.
Ett liknande fenomen skulle ha kunnat
existera i Halland om vi skall ta Lennart
Lundborg och Jan Bergström (1989: 72) på
orden:
De halländska ristningarna återfinns
ofta på lösa stenar och block. Däremot
är de inte så vanliga på fasta hällar. I de
allra flesta fall har ristningen utförts i
amfibolit eller någon annan grönsten,
trots att grönstenar utgör ett litet inslag i
berggrunden.
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Eftersom det arkeologiska materialet från
den södra Vätterbygden i övrigt är jämfö
relsevis "fattig" vad det gäller kontrollerbara
"varor" som brons (T Larsson 1986a), kan vi
kanske tänka oss att denna lokala gravsed
fyllt en liknande social funktion som kon
trollen av importerade bronsföremål och
bronshantverk gjorde i andra delar av Syd
skandinavien (t ex Kristiansen 1987a). De
dyrbara och exotiska bronsföremålen var
säkerligen utbytbara, eller åtminstone kompletterbara, såtillvida att de kunde ersättas
av någon annan materiell kultur som kunde
brukas i liknande sociala strategier (för and
ra exempel se t ex Kristiansen 1987a; Thrane
1990; Treherne 1995).
I detta sammanhang är kopplingen till
hällristningarna av största intresse eftersom
även dessa har en mycket begränsad utbred
ning i det aktuella området (se J anson et al
1989). Att hällristningarna främst använts
på denna "kontrollerbara" bergart/resurs
måste styrka ett antagande att dessa var
involverade i en socialt tabu- och maktrelaterad diskurs liknande bronserna. För även
hällristningstraditionen måste i skrivande
stund betraktas som en mycket begränsad
och esoterisk kunskap, speciellt i det aktu
ella området, men samma tolkning har även
föreslagits för andra koncentrationer av
hällristningar i Skandinavien (Hood 1988;
Helskog 1995; Goldhahn in press m fl). En
mer genomgripande analys av bronsålders
samhällena kring södra delarna av Vättern
är dock önskvärd för att vi skall kunna börja
teckna de historier som kan tänkas ingått i
ett liknande diorama.

Figur 7.1. Sagaholm under utgrävning. Notera varmluftsaggregatet som
användes mot tjälen. Foto från syd Anders Wihlborg (JLA).

Sagaholmsgravens datering

We will never be a ble completely to understand the
meaning of rock art. If it were possible to interpret its
significance, it is beyond doubt that this could be
expressed in words.
Mats P Maimer

Som det redan konstaterats återfanns det ej
några spår av begravningar eller andra fynd
vid utgrävningen 1971 som skulle kunna
bidra till en arkeologisk datering av Sagaholmsgraven (se fig 7.2). Även om vi godtar
att spjutspetsen härrör ifrån Sagaholmsgraven är det svårt att argumentera för en date
ring av denna förkomna udd (se fig 3.11,
8.5). Med tanke på de anläggningsfaser som
konstaterats ovan är det även tveksamt om
vi som källkritiska arkeologer a priori kan
utgå ifrån att en eventuell datering av graven
även skulle vara giltig för hällristningarna. I
vilket fall så kan dateringen av Sagaholmsgraven ske via två tillvägagångssätt: dels ge
nom det kolprov som återfanns vid utgräv
ningen, och dels via jämförande analogier
till graven och dess hällristningar. Låtom oss
börja diskussionen kring det förra.

C14-metoden igår och idag
Vid tidpunkten för utgrävningen av Saga
holm hade den revolutionerande C14-metoden just påbörjat sitt segertåg. Så här i arke
ologins backspegel ser detta ut att vara per
sonifierat med Lord Renfrew of Kaimsthorn
och hans arbeten från det sena 60 och tidi
ga 70-talet. En förutsättning för detta seger

tåg var upptäckten av att det radioaktiva
nedfallet från rymden inte varit konstant
och att detta påverkade upptagningen av
radioaktivt kol över tid. 1966 presenterades
den första kalibreringskurvan baserad på
dendrodateringar av årsringar från kalifor
niska jätteträd. Renfrew insåg snabbt konse
kvenserna av detta och inkorporerade detta i
sin kritik mot det rådande diffusionistiska
kulturhistoriska paradigmet. Första fram
stöten kom 1968 i den epokgörande artikeln
Wessex without Mycenae. Här ifrågasatte
Lord Renfrew de mykenska influenserna i
den sydengelska Wessexkulturen och främst
Childes tes att den europeiska förhistorien
skulle förklaras i termer av "the irradation of
European barbarism by Oriental civilisation"
(Renfrew 1979: 282). Enligt detta synsätt
skulle uppblomstringen av Wessexkulturen
skett enligt principen ex oriente lux, där den
mykenska civilisationens handelsmän stod
för mycket av Västeuropas progress kring
mitten av det andra årtusendet f Kr. Väst
europas kronologier vilade - då som nu främst på C14-dateringar medan den egiska
förhistorien främst "kalibrerades" gentemot
den egyptiska tideräkningen. När kalibre
ringen från det förra området slog igenom
uteblev denna kalibreringseffekt i det senare
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området - däremot löstes en del tidigare ad
hoc resonemang! Till följd därav kom den
Mykenska- och Wessexkulturen att separe
ras med ett hundratal år. Som genom ett
trollslag blev t ex den kända tumulusgraven
från Helmsdorf i Tyskland omkring 250 år
äldre (från 1663 bc till "c. 1900 BC", Ren
frew 1979: 285, numera dendrodaterad till
1825 ±10, Randsborg 1992: 90). På samma
sätt kom Wessexkulturen att förskjutas bak
åt till att omfatta tiden mellan 2100 - 1700
BC, vilket var några hundra år äldre än star
ten för den Mykenska palatscivilisationen
med sina omskrivna schaktgravar (ca 1600
BC). Konsekvensen av detta blev att den
Mykenska civilisationen inte längre kunde
anses som en ansvarig primus motor för de
otaliga guldfaience pärlor och andra status
föremål som översvämmade den berömda
Wessexkulturen.
Renfrew förlitade sig egentligen inte på
dateringar från själva Wessexkulturen i sin
kritik, utan på dateringar från Central
europa. Dessa gav dock ett entydigt svar:
...the Mycenaean finds give termini
ante quos for the date of manufacture in
Northern Europe, not termini post quos
(Renfrew 1979: 289).
På samma sätt som Renfrew senare kom att
omtolka den Mykenska palatscivilisationen,
förklarade han istället Wessexkulturens uppblomstring som en kulturell process, starkt
förknippad med metallurgins ökade bety
delse. Senare när Wessexkulturens gravar
daterades visa det sig att de olika kultur
historiska faserna har en överlappning med
upp till ett par hundra år, men det är en
annan historia (se Renfrew 1979). Nästa
omstörtande verksamhet som de nya kalib
reringarna kom att bli ansvarig för var vår
syn på megalitgravarna. Efter att arkeologer
började erhålla dateringar från dessa insåg
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man snart att inte heller megalitgravarnas
spridning i V ästeuropa kunde förklaras med
en diffusion från Medelhavsvärlden (se t ex
Persson & Sjögren 1996). Ett paradigm som
etablerats med Montelius arbeten i slutet av
1800-talet började rämna (Renfrew 1973).
Cl4-metoden fick även konsekvenser för
utgrävningsverksamheten i Sverige. De förs
ta metodupplysningarna och en diskussion
om dess arkeologiska användbarhet skedde
redan 1949 av Olof Arrhenius i tidskriften
Fornvännen (se Arrhenius 1949, 1951). Det
dröjde dock in mot 1960-talet innan C14dateringar började användas mer systema
tiskt inom arkeologin. Först ut var möjligen
Björn Ambrosiani, undersökningarna i Darsgärde (Sävestad 1995: 13), och Berta Stjernquist (1961), de smått klassiska Simrisgräv
ningarna. Vid tidpunkten för utgrävningen
av Sagaholmshögen var det ännu inte praxis
att ta kolprover från utgrävda strukturer i
den omfattning som det är brukligt idag.
Metoden ansågs mest som en "komplette
ring till de arkeologiska dateringarna" (efter
Lundborg 1972: 24). Med tiden har denna
syn fått ge vika och i slutänden har detta
medfört en stor omprövning av vår förhisto
rias kronologi och främst gäller det tiden
före vår tideräknings början. Hit bidrar såväl
en större insikt hos arkeologikåren i stort,
som tekniska förbättringar vid analyseringen
av olika prover.
Provet som analyserats från Sagaholms
högen kommer ifrån ett kolfynd från mark
ytan under själva gravkonstruktionen (Wihlborg 1978: 117). Enligt koordinatangivelserna härrör det från själva skärningspunkten
mellan profil A och B (se fig 3.5, 6.3). Enligt
muntliga uppgifter från Anders Wihlborg
(1998 03 29) togs kolprovet direkt under
den påförda torven och kolet var situerat i
det översta skiktet av den underliggande
markytan. Det kan därmed betraktas som
stratigrafiskt bundet (se fig 6.3, kap VI).
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Figur 7.2. Keramikfynd från Sagaholmshögen. Foto Göran Sandstedt (JLM).

Kolprovet var ett utav de två fynd som till
varatogs under utgrävningen som på endera
sätt kan sättas i samband med gravens till
komsttid. Det andra fyndet utgörs av lite
"recent keramik" från en störning i gravens
centrala delar (fig 7.2).
Keramiken är lätt rödbrun till färgen och
något rabbad på ytan. En arkeologisk date
ring blir vag då denna keramiktyp är vanligt
förekommande från äldre bronsålder till
romersk järnålder (Jaanusson 1981; Lundqvist 1991; Rasmussen 1993b).
Kolprovets analysnummer (St 4007) vi

sar att det analyserats i Stockholm vid Labo
ratoriet för radioaktiv datering och det tillhör
de tidigare provnumren jag påträffat under
min tid som arkeolog. Det förra får en viss
konsekvens för vår datering av Sagaholms
högen idag, för tyvärr så skedde analysen
innan både vedartsanalyser och acceleratordateringar betydligt förbättrat och förfinat
arkeologernas användning av C ^-metoden.
Eftersom ingen av dessa analyser genomför
des vid tillfället så kan inte trädkolets ålder
vid förbränningen preciseras. Acceleratormetoden som först utvecklades under 1980143
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talet har även inneburit att betydligt mindre
mängder kol behövs för en datering och att
proverna kan ges en betydligt bättre preci
sion (se Bowman 1990: 34ff).
Av Wihlborgs artikel från 1978 framgår
det att kalibrering av olika Cl4-prov ännu
inte blivit praxis inom arkeologin i Sverige,
även om denna problematik var känd (t ex
Olsson 1975). Provet från den "ursprungliga
markytan" (Wihlborg 1974: 9) erhöll det
uppmätta värdet 3265 ±130 BP. Omräknat
till Cl4-år blir det 1315 ± 130 okal bc (efter
Wihlborg 1978: 117). Trots Sagaholmsgra
vens internationella ryktbarhet och intresse
går det inte att påträffa någon fullständigt
redovisad kalibrering av kolprovet ifråga.
Randsborg (1993: 89f) tar dock upp frågan i
sitt arbete kring Kiviksgraven:
A radiocarbon dating (St-4007) of
charcoal, (age at felling is however un
known), from old ground surface under
the barrow, and close to the large stones
round the grave in the middle, gave
3265+130 bp, which today can be cali
brated with one standard dev. to calen
dar years c. 17.-15. cent. BC, viz. early
Bronze Age, presumably period I or II, a
reasonable terminus ante quem, and pos
sibly earlier than the Sagaholm barrow,
which may thus well be contemporary
with the Kivik grave.
Med ett sigmas avvikelse - med 68.2 pro
cents sannolikhet - hamnar den erhållna da
teringen mellan 1700 - 1420 kal BC. Endast
fyra procent av det uppmätta värdet ligger
utanför denna intervall (1740-1720 kal BC).
Om vi för stunden bortser från problemet
med "gammal ved" så implicerar detta ett
terminus post quem för uppförandet av Sagaholmsgraven som sträcker sig från övergång
en mellan senneolitikum och bronsålderns
period I till första halvan av period II, efter
144

som det daterade kolet härrör från en tro
ligen avtorvad markyta under själva grav
konstruktionen. För att ernå en ännu bättre
statistisk säkerhet kan en andra kalibrering
utföras vilket ger en något svävande datering
mellan 1900 - 1200 cal BC (med 95.4 pro
cents sannolikhet, båda kalibreringarna följer
Stuiver & Kra 1986). Utifrån denna date
ring kan ett äldsta möjliga datum för upp
förandet av graven infalla mellan allt från
slutet av senneolitikum till första halvan av
bronsålderns periodili (tab 7.1).
Tabell 7.1. C ^-dateringen från Sagaholmshögen (St 4007) i olika former av kalibrering.
Presentation
BP
Okal. dat.
Kal. dat. m. 1 sigma
Kal. dat. m. 2 sigma

Erhållet värde
3265 ±130 BP
1315 ± 130 bc
1700 - 1420 BC
1900- 1200 BC

Om vi så tar med osäkerheten angående
träkolets ålder vid förbränning samt det fak
tum att kolprovet härrörde från "den äldre
markytan" så blir det svårt att argumentera
för kolets användbarhet i dateringen av grav
högen och ä n mindre för en datering av häll
ristningarna.
Något som dock talar för användandet
av kolprovet är att det får anses vara stratigrafiskt bundet (kap VI), och att detta upp
visar likheter med iakttagelser från andra
bronsåldershögar i Sydskandinavien.
Spår efter tidigare aktiviteter och/eller
boplatser invid eller under bronsåldershögar
har främst börjat uppmärksammas efter
1970-talet io m framväxten av en mer bebyggelseinriktad arkeologi. I en samman
ställning gjord av Marianne Rasmussen, uti
från 300 utgrävda höggravar från södra Jyllland och Schleswig, så uppvisar närmare 50
procent av de sakkunnigt undersökta hög
arna underliggande spår av bebyggelse eller
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Blandt de hidtil kendte fund er det
et faelles trsek, at der på den enkelte
lokalitet tilsyneladende ikke har passeret sserligt lange tidsrum mellem husets
afbenyttelse og hojens opferelse, sammenlignet med fundtypens generelle
varighed... begivenhederne er led i sam
me bebyggelseform og föregår indenfor
den samme kulturelle ramme.

spår av årderplöjning (se Rasmussen 1993a:
173ff, Fig 2, 3, 1993b). Även bruk av eld är
belagt (t ex Lundborg 1972: 60ff). Huru
vida spåren av plöjningen under högarna
varit av rituell art eller enbart funktionella
lämningar efter jordbruksarbete är omde
batterat (Rowley-Conwy 1987; Kristiansen
1990; Thrane 1991). Tilley har i ett inlägg
till denna diskussion påpekat att det inte
nödvändigtvis behöver finnas en inbyggd
motsättning mellan ett praktiskt och rituellt
synsätt i detta fall (Tilley 1996: 187f). Den
återkommande närvaron av odlingsspår eller andra antropogena spår - under såväl
gravar från neolitikum och bronsåldern visar
på att det varit av vikt att dessa uppfördes
på en nyligen plöjd plats. Om denna varit i
bruk eller "tagits i bruk" i rituellt syfte för
ändrar inte själva innebörden och meningen
att välja just en sådan plats. Att närvaron av
plogar och plöjningsscener på hällristnings
lokaler även har tolkats som scener från olika
begravningsritualer (t ex Bengtsson 1996: 4),
styrker ett rituellt samband mellan dessa
aktiviteter under bronsåldern. Detta vittnar
om att olika ritualer troligen föregick upp
förandet av en gravhög och på denna grund
skulle det kunna argumenteras för ett nära
samband mellan kolprovet och en gravsätt
ning i Sagaholm.
I de fall bebyggelselämningar eller hela
huskonstruktioner påträffats under gravhö
gar, mest omskrivna är möjligen Trappendal
(Andersen & Boysen 1983) och Diverhoj
(Asingh 1988), båda från Jyllands östra
kustområde (även Aner & Kersten 1978: 39,
Thrane 1984; Pedersen 1987; Carlie 1992:
79; Andersson 1997: 69f), är forskarna över
ens om att det både finns ett tidsmässigt
samband och att detta har varit av vikt vid
uppförandet av graven. Förhållandet mellan
gravhögar och underliggande bebyggelse
lämningar beskriver Rasmussen (1993a: 174)
på följande vis:

Utifrån de utgrävningsresultat som före
ligger från Kiviksgraven från början av 1930talet finns det goda argument för att även
denna var uppförd på en tidsmässigt när
liggande boplats (Hallström manus; L Lars
son 1993a). Evert Baudou (1991) har i ett
annat sammanhang argumenterat för att
detta fenomen skall ses som ett led i en anfäderskult som vi kan se återupprepas från
och med den äldre bronsåldern och under
de efterföljande 2 500 åren. Utökar vi vårt
tidsperspektiv och analysområde något, är
detta såväl ett synkront fenomen, som åter
finns över hela Europa under bronsåldern
(Randsborg 1995: 92f, 11 Iff), som ett diakront fenomen, som kan föras ännu längre
tillbaka i tiden (Hodder 1994: 77ff).
En uppgift hos Kugelberg (1932: 39ff)
om fynd av "lerkliningsbitar" i en av grav
högarnas fyllning som undersöktes 1932
(RAA 29:2) skulle möjligen kunna indicera
en boplatslämning och att en liknande före
ställning och praktiserande anfäderskult var
närvarande i d en södra Vätterbygden under
den äldre bronsåldern. Möjligen kan även
keramiken och närvaron av kol under grav
högen i S agaholm ges en likartad förklaring.
Trots dessa förhållanden som skulle kun
na stärka ett nära tidsmässigt samband mel
lan det aktuella kolprovet och uppförandet
av Sagaholmshögen, så medför dock kol
provets stora standardavvikelse att dess kro
nologiska signifikans för såväl Sagaholmsgraven som dess hällristningar blir vag.
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Detta kan dock bli stärkt om vi ser till
hällristningarnas motiv och gravens morfo
logi och ger dessa en analog datering.

Analogier till hällristningsmotiven
Att genom stilmässiga likheter datera häll
ristningar efter analogier med hällristningar
från daterbara arkeologiska kontexter, eller
via andra föremål med känd arkeologisk ål
der, är den mest beprövade dateringsmeto
den inom hällristningsforskningen. Metoden
har, mer eller mindre explicit, varit i an
vändning sedan mitten av 1800-talet (Glob
1969: 44) och används alltjämt (senast Kaul
1998).
Det är därför inte överraskande att både
Wihlborg och Randsborg har framfört olika
analogier till Sagaholmsgravens hällristning
ar i diskussionen kring deras datering. Wihl
borg (1978: 117) fastslår att graven, som här
tros ha två anläggningsfaser, och hällrist
ningarna är uppförd vid en och samma hän
delse varför han daterar dessa generellt till
period II efter det diskuterade C14-provet.
Som stöd för denna hypotes framhåller
Wihlborg (1978: 124) likheterna mellan
Sagaholmshästarnas stil och de hästfigurer
som påträffats i bronsdepån från Tågaborgshöjden strax utanför Helsingborg i Skåne
(fig 7.3). En parallell som även Randsborg
(1993: 90) tagit fasta på. Tågaborgsdepån
kom i dagen vid schaktningsarbeten 1895
och förutom ett par bronshästar innehöll
depån även fyra spjutspetsar och tre avsats
yxor, samt "delar af en mindre vagn och en
bronsskifva af ett spadblads storlek" (efter
Montelius 1917: 42, N° 980). Detta ut
talande har allmänt tolkats som att vi har att
göra med en solvagn som liksom den kända
Trundholmsvagnen från Sjaelland i Dan
mark varit utrustad med en solskiva som
dragits på en vagn bakom ett förspänt häst
par (se fig 8.8). Det kan vara värt att notera
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att hästarna från Tågaborg har delar av sina
genitalier markerade och att deras ögon
varit försedda med små bärnstenspärlor.
Annars är det utan tvekan så att det är
hästarnas stilistiska utformning, och främst
då benföringen och deras utsträckta hals,
som gör att de kan jämföras med Saga
holmsgravens hästmotiv (se fig 7.3, pi XIVXV). Depån kan dateras till period II.
Hästarnas karakteristiska benföring kän
ner vi även från andra håll i Skandinavien,
både från hästmotiv från mer ordinära rist
ningsytor (t ex Nordén 1925; Marstrander
1963; Fredsjö 1971, 1975, 1981; Högberg
1995) som från mer uttalade gravkontexter.
Ett exempel på det senare är den kända
hällristningsstenen från Klinta på Öland (fig
7.4, Arne 1917). Här återfanns en monolit i
utkanten av ett bronsåldersröse och i nedre
delen på denna så återfinns två hästar som
tillsammans med hästmotiven från Kiviks
graven tycks vara återgivna i en tämligen
enhetlig stil (se fig 8.1). Kännetecknande för
denna stil är, förutom den karakteristiska
benhållningen som är lätt framåtlutande och
gör att hästarna ser ut att ha stannat upp
efter en språngmarsch, att de har en fram
åtlutande hals och en mjuk övergång mellan
ländrygg och djurens bakben. Det är noterbart att förutom Trundholms- och Tågaborgsdepåerna så har samtliga dessa hällrist
ningar återfunnits i gravkontext. Ett känne
tecknande drag för dessa hästar är att de
alla avbildas med tämligen raka kroppar,
medan ikonografiskt framställda hästar från
yngre bronsålder, mestadels på rakknivar,
ofta framställs med en mer sirlig s-formad
kropp (senast Kaul 1997: 105, 1998).
I utställningen Kult, kraft, kosmos, som
gick av stapeln mellan 22:e mars och 18:e
augusti 1996 på SHM, centrerades denna
ikonografi mer ingående av Thomas Lars
son (1996, 1997). Här ingick bla en otve
tydig parallell till Tågaborgshästarna från
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Fig 7.3. Tågaborgsdepån (efter O ldeberg 1974).
Mähren, i nuvarande Tjeckien.
Utifrån tidiga indoeuropeiska texter gör
Larsson en religionshistorisk koppling mel
lan sol-, hjul- och hästsymbolik som är av
intresse här (även Almgren 1927; Brondsted
1938, 1939; Glob 1969 m fl). I Rigvedas
första boks 130:e hymn står bl a följande att
läsa (efter T Larsson 1996: 21):
Låt fuxarna föra dig hit liksom de
leder solen, såsom de dagligen för hit
solen.
Parallellerna till fynden från Trundholm och
Tågaborg men även en rad hällristnings
motiv är påtagliga (se kapitel VIII). Återgår

vi till hästfiguren från Mähren så framkom
denna i e n brandgrav med en ungefärlig da
tering till 1000 - 800 f Kr (T Larsson 1996:
52, Fig 12, se även Torbrügge 1968: ll4ff).
Enligt Mats P Malmer (1981: 93) är
hästmotiv likt de från Sagaholm, de första
djurmotiven som uppträder inom den syd
skandinaviska hällristningstraditionen (jfr
Sognnes 1995). De introduceras i Skåne och
Danmark under bronsålderns period II var
efter motivet sedan sprider sig längs den
skandinaviska halvöns kuster. Malmers argu
mentation bygger i mångt och mycket på
Sagaholmsgravens C14-datering och häst
motivens redan påtalade likheter med fyn
den från Trundholm och Tågaborg. Detta
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sammanfaller även med de äldsta framställ
ningarna av hästmotiv på rakknivar. På lik
nande grunder har även Randsborg (1993)
argumenterat för att både den hällristnings
prydda monoliten från Klinta, Kiviksgraven,
Tågaborgsfyndet, Wismarhornet och Saga
holm är av samma ålder, daterade till över
gången mellan period II - III, eller sub pe
riod II efter Randsborgs (1968, 1972, 1993:
89f) egna kronologiska terminologi.
För Sagaholmsgravens vidkommande
finner jag det svårt att göra denna, i sam
manhanget, så precisa datering efter så vitt
geografiskt spridda fynd. De påtagliga lik
heterna talar visserligen starkt för ett sam
band och en relation, men de låter sig knap
past sammanföras till en så fixerad tid
punkt. Inte minst eftersom det daterade
kolprovet från Sagaholm är tvetydigt att
framföra som stöd i sammanhanget. Jag fin
ner det därför mer tilltalande att datera
hästmotiven mer generellt till den äldre
bronsålderns mellersta och senare del, till
period II - III. Detta kan även finna stöd i
den gängse dateringen av rakknivar med
hästhuvuden som uppvisar påtagliga likhet
er med hästmotiven från Sagaholm (fig 7.5).

iMHi

Figur 7.4. Klintastenen från Öland. Foto ATA.

929. Sm.

930.

Öl.

Figur 7.5. Hästhuvudförsedda rakknivar (efter Montelius 1917).
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Annars är det främst hällskepp som brukar
ligga till grund för analoga dateringar av
hällristningar (t ex Marstrander 1963; Glob
1969; Burenhult 1980; Malmer 1981; Sognnes 1987; Mandt 1992; Kaul 1998). Följer
vi Malmer så torde de flesta av Sagaholms
gravens hällskepp karakteriseras som skepp
av hans C-typ (dvs skepp med totaluthugget skrov), med undantag av skeppet på häll
N° 22 som borde ses som en B-typ (dvs
ett enlinjigt skepp, Malmer 1981: 36f karak
teriserar alla Sagaholmsskeppen som C-typ Clal, Cibi, CIcl). Malmer daterar denna
skeppsristningstyp till period II och III efter
Sagaholmsgravens C14-prov och analogier
till Kiviksgraven, men tillstår att det även
finns andra kontextbundna fynd som indi
cerar en period IV datering (Malmer 1981:
37). I ett annat sammanhang har jag utifrån
mer eller mindre regionala särdrag i hällrist
ningsskeppen från äldre bronsålder, rest tvi
vel till dessa inter-regionala dateringar var
för jag vill vara försiktig med ett dylikt för
farande (Goldhahn in press). Om vi t ex
skulle ge oss till att datera skeppet på häll
N° 4 efter Kalle Sognnes (1993: 162ff, Fig
5) hällskeppskronologi för Tr0ndelag, skulle
vi erhålla en datering till senare delen av
bronsåldern eller tidig järnålder, vilket rim
ligtvis talar emot ett dylikt förfarande.
Rostholm har på andra grunder framfört en
liknande kritik. Han menar att det oftast är
för få fynd som ligger till grund för dessa
skeppskronologier och att enstaka nyfynd
drastiskt kan förändra deras grundvalar.
När Rorbysvärdet från Sjaelland hittades
1957 så var t ex det inpunsade hällskeppet
omkring 400 år äldre än de då kända brons
ristningarna som anbragts på föremål från
den yngre bronsåldern (Rostholm 1972: 36,
se fig 5.5, jfr ä ven exkurs i kap VIII).
Utifrån de analogier som så här långt
förts fram som mer trovärdiga erhåller vi en

datering av Sagaholm som ungefär sträcker
sig mellan 1500 - 900 f Kr. Jämför vi dessa
med diskussionen kring C14-provet från den
underliggande markytan, så kan denna frek
vens ökas med ytterligare några hundra år
bakåt i tiden. På det hela taget torde detta
vara ett nedslående resultat för den som
söker en fixerad historisk tidpunkt för Saga
holmsgravens tillkomst (tab 7.2).
Tabell 7.2. Påvisbara analoga och naturveten
skapliga dateringar till Sagaholms hällristnings
motiv.
Period
SN II
I
II
III
IV

hästmotiv

skepp

(*)
*
*

*

*

o

*

*

(*)

*

Analogier till gravhögen
Vi har tidigare i kapitlet Gravhögens morfo
logi berört såväl några lokala som regionala
paralleller till högens byggnadsskick, utan
att närmare gå in på dateringsfrågan. Det är
allmänt känt att högbyggartraditionen star
tar på allvar på Jylland under per IB och att
denna tradition sedan expanderar över ett
vitt område under bronsålderns period II
och III, för att sedan närmast upphöra (t ex
Aner & Kersten 1973-; L Larsson 1993b;
Vandkilde 1996; jfr Almgren 1905; Lund
borg 1972; Thrane 1984, 1993; Andersson
1997). I diskussionen kring dateringen av
Sagaholmsgravens hällristningar är givetvis
de bronsåldershögar som tidigare grävts ut i
den södra Vätterbygden av störst intresse.
Den som senast hade upp dessa till be
handling är Mikael Nordström (1997b) och
utifrån hans genomgång så framgår det att
två utav tre gravhögar som låter sig dateras
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Sagaholmsgravens datering
Tabell 7.3. Dateringar av undersökta eller delvis
undersökta bronsåldershögar inom Ljungarums
socken (källa Nordström 1997b).

mer precist härrör från period II, den andra
dateras till period III (tab 7.3).
Av störst intresse är givetvis den redan
diskuterade graven (29:1) från Kugelbergs
undersökningar 1932, som så här i efter
hand visats sig ha en likartad kantkedja med
sandstenshällar som i Sagaholm. Graven kan
dateras till period III efter fyndet
av en
skänkel till en pincett (lik Montelius 1917,
No 1041; Nordström 1997b), vilket skulle
kunna indicera en liknande datering för
Sagaholm (fig 7.6). Både Wihlborg (1978:
118) och Malmer (1981: 36f) daterar dock
samma skänkel till period II, vilket dess ulvtandsmönster mycket väl medger. Även
denna argumentation blir därför vag och här
måste även förhållandet mellan gravens
komplicerade konstruktion och hällristning
arna vägas in. Eftersom de senare är så pass
väl bevarade tyder det mesta på att dessa
inkapslats relativt omgående i gravhögen.
Någon större märk- och mätbar tidsskillnad
mellan dessa händelser är därför inte trolig.
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28
29:1
29:2
29:3

ISIHIil

Per II/III

Per III

*
*

*
*
*

*

Figur 7.6. Ena skänkeln till en pincett från
Kugelbergs grav 29 :1 (SHM 20169). Teckning
Anders Gutehall (JLM). Ej i skala.

Av denna genomgång följer att jag inte fin
ner det fruktbart att försöka ge vare sig
graven eller hällristningarna en mer precis
datering än till bronsålderns period II och
III, dvs till tiden mellan 1500 - 1100 f Kr.
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VIII

En symbol måste, för a tt såsom symbol kunna
betraktas, icke utgöra något i och för sig bestående,
självständigt helt, icke äga sin förklaringsgrund inom
sig själv. Den måste, likasom var och en gå ta, bibringa
det reflekterande förståndet icke ett klart begrepp,
utan en dunkel aning; den är slöjan, icke gestalten;
gryningen, icke dagen.
Erik Johan Stagnelius

Sagaholmsgravens konstruktion var, som vi
har beskrivit ovan, en mycket komplicerad
historia vilket även måste sägas gälla för dess
hällristningar. Fyndets värde ligger onekli
gen i att de återfanns i en kontext, som en
integrerad del av ett gravmonument. Uti
från iakttagelser under själva utgrävningen,
och efter omtolkningen av gravhögens pla
ner och profiler är det frestande att betrakta
framställningen av dem och konstruktionen
av den mellersta kantkedjan som kulmen i
en utdragen gravritual. Som vi redan erfarit
är hällristningar i gravar knappast ovanligt ur
vare sig ett lokalt eller regionalt perspektiv.
Med det nyfunna hästmotivet på häll N° 13
i åtanke kanske det ovanliga delvis ligger i
att hällristningarna uppmärksammades över
huvudtaget. Risken att missa en liknande
hällristning vid en utgrävning måste anses
som stor, för att inte säga sannolik.
Det unika i sagaholmsfallet ligger främst
i det stora antalet kontextbundna hällrist
ningar som påträffats tillsammans, och ur
detta hänseende är Sagaholm helt jämbör
dig med ristningarna från Kiviksgraven (L
Larsson 1993a; Randsborg 1993) eller hand
tecknen från kulthuset i Sandagergård på

Sjaelland (Kaul 1987a). Som Jarl Nordbladh
(1978) påpekat så erbjuder Sagaholmsgraven
en unik möjlighet att studera olika hällrist
ningsmotiv som medvetet kombinerats och
med visshet är relaterade till varandra på
endera sätt. Låt vara att denna "helhet" en
dast är partiellt bevarad.
Att hällristningarna här har ingått i en
varligt och omsorgsfullt utförd helhet gör
att vi mer eller mindre kan bortse ifrån att
hällristningarna tillkommit successivt under
en längre tidsrymd. Detta är annars ett käll
kritiskt svårforcerat problem för mer "ordi
nära" hällristningsytor (t ex Moberg 1970).
Nu är det väl otvivelaktigt så att redan ut
förda motiv även strukturerat tillkomsten av
nya hällristningar på dessa ytor, men här har
valet skett ur ett mer diffust diakront per
spektiv vilket borde få konsekvenser för hur
vi skall närma oss och tolka dessa. I fall som
Sagaholms- och Kiviksgraven så får det dock
anses för troligt att dessa hällristningar till
kommit under en mer avgränsad tidsram.
En tidsram som jag vill sätta i samband med
uppförandet av de båda gravarna och olika
gravritualer som omgärdat dessa händelser.
Hur hällristningarna bäst skall tolkas och vil-
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ståelsen, främst för att diskutera hällrist
ningarnas kronologi och korologi (t ex Burenhult 1980; Malmer 1981, 1989a/b), eller
hällristningarnas spatiala mönster som sedan
tolkades utifrån ett antropologiskt perspek
tiv. Ibland betraktades hällristningarna som
en mer självständig variabel (t ex Bertilsson
1987), ibland som en variabel bland andra
fornlämningskategorier (t ex Kjellén & Hy
enstrand 1977; Welinder 1977; Sognnes 1983a; T Larsson 1986a/b; Wigren 1987).
Under det senaste decenniet har så andra
teoretiska perspektiv gjort sig gällande, där
främst hällbildernas och hällristningsplatser
nas symbolik centrerats. Detta har i sin tur
lett till nya tolkningar av hällkonstens inne
börd och betydelse (se främst Hood 1988;
Hedengran 1990, 1993; Hesjedal 1990, 1994; Nordbladh & Yates 1990; Tilley 1991;
Tilley & Thomas 1993; Yates 1993; Hauptman Wahlgren 1994, 1995, 1998; Jackson
1995; Kaul 1995; Bradley 1997a/b, eller se
Sognnes 1997 för en översikt). Känneteck
nande för flera av dessa arbeten, dock inte
alla, är att hällristningarnas betydelse inte
längre ses som något som skall eller ens bör
isoleras. Istället vill man utvidga betydelsen
för dessa symboler så att deras mångtydig
het belyses. Hällristningarna betraktas inte
längre som en container som är fylld med
ett (religionshistoriskt) budskap utan snarare
som ett medium för ett metaforiskt och
mer vilt tänkande (Lévi-Strauss 1962, 1971).
Denna skillnad har ingående belysts av Paul
Ricoeur (1981) som drar en distinktion mel
lan en tolkning, vars främsta syfte är att iso
lera och reducera antalet meningar för en
symbol och en metafor vars syfte är att vidga
och integrera olika symbolers meningar (se
t ex Moore 1990: 90ff; Arwill-Nordbladh
1998: 244ff).
Denna distinktion har bl a behandlats av
Birgitta Johansen (1997: 48-61) i hennes av
handling Ormalur. Hon poängterar där att:

ken mening och innebörd vi är beredda att
tillskriva dessa är i sin tur en annan sak och
detta påverkas i lika hög grad av det teore
tiska perspektiv vi väljer att anlägga i de
enskilda fallen. Någon slutgiltig tolkning är
inte möjlig här, och knappast heller efter
strävansvärd.

Att tolka hällristningar
Hällristningsforskningen är, liksom all annan
arkeologisk forskning, färgad av sin egen
samtids värderingar och historiesyn. Därav
följer att många av de tolkningar som förts
fram angående hällristningarna ingår i en
mer övergripande diskurs som, implicit eller
mer explicit, härleds ifrån olika tankefigurer
(Asplund 1977: I46ff; Goldhahn 1996a, jfr
Nordbladh 1981, 1995; Mandt 1992; Hel
skog 1993; Svestad 1995; Sognnes 1997). Så
tolkades hällristningarna länge utifrån histo
riska källor innan ett mer religionshistoriskt
paradigm etablerades från och med slutet av
1800-talet. Det senare perspektivet mani
festerades i Oscar Almgrens epokgörande
syntes Hällristningar och kultbruk från 1927,
som alltsedan dess haft ett avgörande inflyt
ande på hällristningsforskningen i Skandina
vien. Förutom några trevande steg att bryta
detta paradigm, eller "tvångströja" om ni så
vill (Helskogs ordval 1993, t ex Althin 1945;
Hyenstrand 1968; Malmer 1971), var det
först i slutet av 1970-talet som detta per
spektiv började utmanas på allvar. Ett första
steg tog Jarl Nordbladh i sin prolog till en
strukturalistisk tillnärmning av hällristnings
materialet. Istället för att betrakta hällrist
ningarna som ett resultat av människors
kommunikation med olika gudaväsen me
nade han att de istället skulle förstås som so
ciala och kognitiva koder (Nordbladh 1978,
1980). Under 80-talet kom ett flertal fors
kare att följa Nordbladhs exempel och söka
sig bort från den religionshistoriska förför
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Det metaforiska tänkandet samman
för identiteter genom att likna dem vid
varandra, men samtidigt behåller det
avståndet och skillnaden i identitet för
det metaforiska tänkandet reducerar inte
skillnaderna mellan tankeobjekten... (Johansen 1997: 53).
En metafor bygger därmed inte på någon
"realistisk" likhet eller skillnad, utan den
verkar genom "de sekundära, indirekta be
tydelserna genom att den använder det
vanliga och välkända, eller det särpräglade
och anmärkningsvärda, och liknar det vid
något som är mindre välkänt och uppen
bart" (Johansen 1997: 53). För att en meta
for skall kunna verka och inneha en betydel
se för användaren, och senare tolkningen av
dessa, menar Johansen att den måste refe
rera till "de använda objektens historia och
fysiska kännetecken" (Johansen 1997: 54, se
vidare Ricoeur 1978). Ett exempel kan vara
på sin plats. Anders Andrén (1997) har i sin
nyliga behandling av kungliga jaktparker i
norra Europa under tidig medeltid påpekat
att dessa även fungerade som metaforer för
olika tankefigurer som kom med den krist
na tron. Jaktparken och den högst ritualiserade jakt som försiggick här, kan ses som
en arena där företrädarna för den rådande
makten kunde iklädas olika roller som ap
pellerade till den kristna mystiken och dess
allegorier. Parken och jakten kan därmed ses
som en metafor som användes för att defi
niera och legitimera den rådande samhälls
ordningen och den nya ideologi som kris
tendomen medförde (Andrén 1997: 470f):
The special function of the deer park,
as a scene for a staged aristocratic hunt,
also meant that it had been associated
since antiquity with a clearly metaphori
cal and allergorical way of thinking. In
the courtly culture of the Middle Ages,

hunting could be preceived as an alle
gory for the man's quest for the beloved
woman, or a symbol of Christ and the
apostles in their search for souls to con
vert. The deer park could also be per
ceived as a symbol of movements to new
"territories", not just topographically but
also emotionally and morally. But the
most common and most persistent sym
bolic interpretation was that the deer
park, with its trees, flowers, birds, and
wild animals, represented paradise...
Metaforerna i detta exempel bygger i mångt
och mycket på olika tankefigurer som vi kan
tillgodogöra oss genom det skrivna ordet.
Detta är endast delvis fallet med de syd
skandinaviska hällristningarna (jfr Görman
1987; Jorgensen 1987; T Larsson 1997) och
för merparten av vår förhistoria saknas den
na kunskapskälla. För egen del menar jag
därför att användandet av metaforer i en
forskningsprocess måste bygga på den mate
riella kulturens strukturella likheter, på fall
där olika fenomen replikerar varandra till
form eller meningsinnehåll, och/eller genom
kontextuella länkar mellan olika fenomen.
I detta sammanhang vill jag återknyta
till det återgivna citatet av Erik Johan Stagnelius angående symbolens essens, att: "En
symbol måste, för att såsom symbol kunna
betraktas, icke utgöra något i och för sig
bestående, självständigt helt, icke äga sin
förklaringsgrund inom sig själv". Metaforens
styrka ligger alltså i dess moralitet, i kraften
att utvidga något känt och nära till att om
fatta något mer - att gestalta en allegori. Uti
från detta synessätt måste vi därmed tillstå
att en symbol kan ha en vidare innebörd än
dess materiella referent (se Sonesson 1992).
Att en älg inte alltid behöver betyda "En
Älg" (Tilley 1991: 95ff). Eller som Chris
Tilley (1991: 98) så spetsfundigt parafrase
rar Claude Lévi-Strauss (1962: 89):
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The designs at Nämforsen are not
being chosen to depict animals because
they are good to eat but because they are
good to think with.
Som både Lévi-Strauss och Ricoeur påvisat
så föreligger det dock inte något godtyck
ligt eller slumpartat i användandet av ett
metaforiskt tänkande och uttryckssätt, utan
detta sker alltid utifrån etablerade koder
och strukturer som reflekteras i såväl den
immateriella som den materiella kulturen
inom ett samhälle. Även saker som fram
träder som ologiska och kaotiska för oss
utomstående har för det mesta en bakom
liggande logik. Ett exempel på detta har
återgivits av Stig Welinder (1993: 73):
Varför klassificerar Osage-stammen
bland Sioux-indianerna örnen som ett
jorddjur tillsammans med bland andra
björn, puma och piggsvin och inte i
himlakategorin tillsammans med solen,
natten, tranan, plejadernas stjärnbild och
annat? Osage-indianernas klassificering
bygger på att örnen hänger samman
med blixten, blixten med elden, elden
med kolet, och kolet med jorden. Örnen
är således kolets herre och ett jorddjur.
Utifrån detta menar jag att även en analys av
olika hällristningar och hällristningsmotiv
kan avslöja olika strukturer och metaforiska
associationer som vi som arkeologer sedan
kan utgå ifrån i vårt arbete med att närma
oss en förlupen förflutenhet. Genom analy
ser och studier av ristningarnas utförande,
deras kontext, samt hur de relaterar till
andra materiella lämningar, kan vi försöka
närma oss hällristningarnas innebörd via oli
ka tolkningar och metaforiska associationer.
I det senare fallet kan vi då söka en utvidgad
innebörd, och sannolikt även ett utvidgat
antal meningar, bakom traditionen att rista
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symboler i s ten.
I en liknande anda har t ex Katty Hauptman Wahlgren (1995) velat se hällristning
arna som en integrerad del av ett större
metaforiskt tänkande där deras berörings
punkter till andra forntida företeelser kan
studeras via associativa fält. Utgångspunkten
här - liksom hos Johansen tidigare - är att
"Formmässiga och kontextuella likheter
mellan hällristningar, föremål och andra
fornlämningar utgör länkar till meningen
med hällristningarna" (Hauptman Wahlgren
1995: 38). Själv utgår hon ifrån hällristnings
skepp och knyter sedan en "manlig" associa
tiv kedja till andra samtida fornlämningar
och artefakter. Först till rakknivar, som före
trädesvis förekommer i manligt attribuerade
gravar, och deras inpunsade symboler i form
av skepp- eller djurmotiv. Djurmotiven går
även igen i många rakknivars sirligt utförda
djurhuvuden och rakknivens form kan även
tolkas som en del av ett skepp (Kaul 1995,
1998), vilket återknyter det associativa fältet
till hällristningsskeppen. Skeppssymboliken
går även igen i vissa gravformer under den
mellersta och yngre bronsåldern och även
här har de gravlagda företrädesvis haft ett
manligt attribuerat kön (jfr dock Lundborg
1996: 5). Skeppssättningarnas första uppträ
dande sammanfaller med introduktionen av
brandgravskicket (Artelius 1996; jfr Goldhahn 1997) och här finns ytterligare en asso
ciativ koppling till eld. Eld, förgängelse och
död kan, förutom till brandgravskicket,
associeras till samtida fenomen som skärvstenshögar med dess fyndinnehåll (se Kaliff
1997), eller eldskadade hällristningar och
spår av (eld) ritualer som utförts intill dessa
(Hauptman Wahlgren 1995: 38f m anf ex
och litt).
Hauptman Wahlgrens perspektiv bygger
mer på kontextuella och strukturella likheter
i d en materiella kulturen än de enskilda häll
ristningsmotivens direkta framställning. De
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inristade symbolerna länkas till formmässigt
eller strukturellt liknande fenomen, medan
den enskilda hällristningens egna metaforik
kommer i andra hand.
Det senare har dock belysts av forskare
som Chris Tilley & Julian Thomas (1993)
och Inger Hedengran (1995) som intar ett
mer uttalat metaforiskt förhållningssätt i det
att de arbetar med enskilda motiv och för
söker vidga deras respektive innebörd. Hed
engran ser t ex en inbyggd mångtydighet i
utformningen av en del hällskepp där skep
pets skrov kan ses som en metafor för en
orm. Genom att bekläda skeppet en meta
forisk likhet med en orm kan symbolen
"Skepp" ha vidgats, eller tom varit sekun
där (!), f ör att associera till andra symbolers
metaforik för den i mystiken invigde (Hed
engran 1995: 79(f). Även Tilley & Thomas
(1993) har på ett liknande sätt argumenterat
för att de flesta geometriska och abstrakta
hällristningar från neolitikum i västra Europa
kan ses som metaforer för yxor eller män
niskans torso. Efter att ristningarna iklätts
denna metaforik diskuterar sedan Tilley och
Thomas (1993: 249ff) strukturella likheter
mellan olika fenomen som hällristningar,
samtida gravritualer och olika megalitgra
vars arkitektur. Dessa sammanlänkas sedan
genom olika abstrakta metaforer som, om vi
vill övertygas av deras argumentation, kan
skänka nya och vidgande innebörder till
dessa fenomen (se även Hodder 1994: 75ff;
Bradley 1997a: 49ff).
Efter denna positionering och kortfat
tade exempel vill jag nu försöka närma mig
Sagaholmsgravens hällristningar på nytt. Ut
gångspunkten för denna tillnärmning kom
mer att tas i de enskilda hällristningsmoti
vens morfologi och deras tekniska framställ
ning för att därifrån föras vidare.
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Ett narrativt landskap i miniatyr
Bland det som är mest fascinerande med
Sagaholmsgravens sandstenshällar är att den
högst varierade teknik som kommit till
användning i framställningen av olika häll
ristningsmotiv ännu går att studera. Som
framgått i kapitlet Hällarnas bildsvit (kapitel
V) förekommer det t ex skeppsmotiv där
inte mindre än fyra distinkta framställningstekniker använts, där prickhuggna, slipade
och ristade ytor varvas med djuphuggna
detaljer på ett och samma motiv. Själv kän
ner jag i skrivande stund inte till några som
helst jämbördiga hällristningar från Syd
skandinavien i detta hänseende (jfr Norden
1925, 1946) och det skulle förvåna mig om
det inte fanns mer än några få likvärdiga
ristningar ur ett mer globalt perspektiv.
Att en studie av Sagaholmsgravens varie
rade ristningsteknik är möjlig och fruktbar
att genomföra beror på olika omständig
heter. Till största del beror detta på att
hällristningarna tidigt täcktes av både ett
stenbräm och påförda sandlager, vilket har
inneburit att de i stort sett undgått att ut
sättas för någon form av erosion eller vittring. Detta har gjort att de olika hällrist
ningarna ännu idag är oerhört tydliga och
skarpa i sina konturer. De verkar närmast
"färska", som om de utförts helt nyligen. På
de flesta hällristningar, som t ex skeppets
skrov på häll N° 6, går det tom att följa
stensmedens arbete slag för slag. En tämli
gen unik möjlighet så här 3500 - 3100 år
senare. Den omtalade nyfunna hästfiguren
på häll N° 13 manar här till vidare efter
tanke (pi XV). Den prickhuggna hästkrop
pen framträder först vid rätt perspektiv och
då gärna under förstärkt belysning. En dylik
hällristning som under årtusenden utsatts
för regn- och vinderosion hade näppeligen
varit möjlig att beskådas idag (jfr Strömer
1997). Dess vittnesbörd borde få samtliga
verksamma arkeologer att begrunda huru
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vida inte nattbelysning av stenar borde in
föras som praxis vid eventuella utgrävningar
av gravar eller andra fornlämningar från
bronsåldern. Som redan påpekats har hästen
troligen varit helt synlig när den höggs i o m
att träffpunkterna, mot den i detta fallet
vittrade cortexytan, "lyst vita" mot den
mörkare bakgrunden.
Sagaholmsristningarnas varierade teknik
blir uppenbar vid varje mer varaktig kon
frontation med dem och den noterades re
dan vid deras upptäckt av Wihlborg (1974:
26f; även 1978: 124f på engelska):
Sandstenshällarna, som utgjorde den
mellersta kantkedjan, är huggna för att
kunna passa sida vid sida. Kanterna på
flertalet hällar är grovt huggna. Några
har emellertid bitvis efterbearbetats för
att bli jämnare. På dessa finns tydliga
märken efter en spetsig dorn eller puns
(ca 2 mm i diameter). Samma prickhuggningsteknik har använts för att
framställa hällristningarna, ty avtryck av
en dorn förmodligen av brons syns tyd
ligt på flertalet ristningar (ex häll 42).
Somliga figurer är ytligt inknackade (ex
häll 13, ca 1 mm), medan andra fram
förallt skeppsskroven är djupt huggna
(ex häll 32, ca 3 mm). Bottnen på en del
av dessa har dessutom slipats så släta att
den
ursprungliga
prickhuggningen
knappt är skönjbar (ex häll 26). Förutom
prickhuggning och slipning har även rist
ning använts. Det är stävarna på de lång
smala skeppen, som endast ristats in i
den mjuka sandstenen. Möjligen använ
des metoden då motiven skissades, vil
ket det halvfärdiga motivet på häll 6
tyder på.
Som citatet ovan avslöjar så såg inte Wihl
borg några mer djuplodade konsekvenser
för den varierade ristningstekniken. Inte hel
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ler Göran Burenhult (1980), som i sin av
handling argumenterar för att olika "hugg
ningskvalitéer" är kronologiskt betingat, dis
kuterar detta förhållande. Något som för
övrigt skulle stjälpa större delen av hans upp
rättade hällristningskronologi. Som påpekats
tidigare så hänvisar inte Burenhult alls till
Sagaholmsgraven i sin avhandling även om
han omnämner dess ristningar i förbifarten.
Inte heller Randsborg (1993) som ingående
diskuterar de olika motivens karaktär och
relation till övriga motiv tar upp denna
fråga, vilket möjligen beror på att han inte
studerat Sagaholmsgravens hällristningar på
plats, och att han mer var inriktad på att ge
dem en motivbaserad tolkning.
Tidigare tolkningar som gjorts av den
varierade ristningstekniken har gått ut på att
olika hällristningar skulle vara "halvfärdiga",
"ofullbordade" (t ex Wihlborg 1974: 27, 38,
1978), eller rent utav "ofärdiga" (engelskans
unfinished\ Malmer 1981: 36). Wihlborg
menar att valet av teknik först och främst
haft en funktionell orsak, att det är resulta
tet av att stensmeden i förväg komponerade
sandstenshällarnas olika motiv innan de
höggs in mer permanent (se Wihlborg 1974:
27, 1978: 125, även Andersson 1994: 18f,
3Iff). Detta stämmer dock dåligt med olika
iakttagelser som går att göra på Sagaholmshällarna. Det är oftast samma ristnings
detaljer som t ex slipats eller ristats och om
detta vore praxis skulle det framgå på be
tydligt fler motiv än vad som är fallet. Jag
vill därför argumentera för att det kan ligga
en mer djuplodande innebörd bakom detta
val.
En anledning till denna omvärdering är
att det är svårt att finna någon funktionell
orsak bakom den varierade ristningsteknik
som föreligger i Sagaholm. För det första är
alla hällristningar utförda på samma under
lag varför påståenden om att teknikval är
betingat av hällens bergart faller (t ex Mandt
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1982; Andersson 1994). Om man med nå
gon kraft anför ett sten- eller metallverktyg
på en stenhäll så uppstår ett omisskännligt
slagmärke som lyser vitt mot den övriga
ytan. Vid upprepade slag är det därmed lätt
att forma slagen till olika motiv, speciellt
om stensmeden arbetat med en mjuk berg
art som i detta fall. Detta är i sig fullt nog
om uppsåtet och meningen endast varit att
frambringa olika mytologiskt eller på annat
sätt laddade symboler för gravens kantkedja
(jfr häll N° 13). Om det varit för vana att
förrista olika eller enskilda motiv innan de
färdigställdes skulle detta framträda på
långt fler ristningsdetaljer än vad som är
fallet. Därutöver måste uttalanden om att
olika motiv är "ofärdiga" eller "ofullborda
de" otvetydigt utgå ifrån vår egen tids syn
på hur en färdig bild eller ett hällristnings
motiv skall se ut. Hur denna estetik gestalta
de sig under den äldre bronsåldern är något
som jag tror är vanskligt att sia om i detta
fall (se även Nordbladh 1978). Att döma ut
Sagaholmsgravens hällristningar som "ofull
bordade" eller "ofärdiga" vittnar kanske mer
om den enskilde arkeologens syn på förhis
torien och s k primitiva kulturer, än vad som
"objektivt" bör betraktas som en halv- eller
helfärdig hällristning.
Det mest avgörande skälet till att företa
en omvärdering av den bakomliggande be
tydelsen och innebörden i val av ristnings
teknik är dock hällristningarna själva. Och
främst då det systematiska sätt man använt
sig av de skilda teknikerna (se kapitel V).
Det kan i detta sammanhang vara skäl att
tala om olika narrativa strukturer och om
ristningarnas narrativa metaforik.
Med dessa begrepp menar jag:

- hur hällristningsmotiven integreras i
en rumslig kontext, samt;
- vilka motiv som valts ut och hur de
kombineras med andra motiv.
Jag betraktar vidare dessa narrativa egen
skaper som helt avsiktliga och medvetna,
som ett sätt för stensmeden och de andra
inblandade parterna att vidga meningen och
innebörden med de moment som ingick i
de ritualer som omgärdade framställningen
av hällristningarna och uppförandet av Sagaholmsgraven.
Nedan vill jag nu behandla några åter
kommande narrativa strukturer och hur
dessa tycks tematisera hällbilderna för att
därefter diskutera gravens narrativa meta
forik. Efter det vill jag även fokusera fynden
av skålgropsstenar i Sagaholm.

- de strukturella och metaforiska
associationer som den enskilde stensmeden velat förmedla i dennes val av
ristningsteknik;
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Ett återkommande drag i hällristningarnas
narrativa struktur i Sagaholm är att det
främst är kroppen som betonats och accen
tuerats på de olika hällristningsmotiven (fig
5.2, 5.3, kap IV). På häll efter häll ser vi hur
främst de olika djurkropparna, och ibland
deras halsar, betonats och förstärkts gente
mot djurens lemmar och huvud. Detta är
även helt tydligt på de olika skeppsrist
ningarna. Här är det skeppens skrov, d v s
skeppets kropp, som i fem olika fall accen
tuerats på ett direkt avvikande sätt gente
mot övriga motiv på respektive häll. Av vikt
här är att flera olika tekniker använts för att
framställa hällristningsmotiven och att rist
ningstekniken ibland varierar mellan olika
motiv på samma häll. På häll N° 4, 6 (två
fall), 26 och 32 har t ex skeppsskroven dels
djupphuggits och senare efterslipats medan
t ex hästarna på samma häll är utförda med
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den vanligare prickhuggningstekniken, var
efter deras kroppar ibland efterslipats eller
bultats. Detta medför en klar distinktion
mellan olika motiv eller delar av samma mo
tiv. Mellan skrov : besättningsmän : stävar,
och mellan hästarnas kroppar : lemmar,
samt mellan olika slags motivkategorier främst mellan skepp : häst. Vad det gäller
skeppen som djuphuggits blir den efter
följande effekten att skeppsskroven närmast
framträder i tre dimensioner, som om de
sjunkit in i sandstenen.
Kroppen kan i detta fall ses som en narrativ omskrivning för en större eller mindre
grupp människor, en vanligt förekommande
kollektiv och social metafor (se Benthall &
Polhemus 1975; Blacking 1977; Treherne
1995; Tilley 1996). En gruppmetafor som
även har förstärkts vid hällristningarnas pla
cering i graven, bortvända från gravens cent
ra och den gravlagde individen. Som Rands
borg (1993) mycket riktigt påpekat i sin
jämförelse mellan Sagaholm och Kiviks
graven, kan detta tolkas som att hällristning
arna inte i första hand reflekterar den avlid
nes liv och gärning. Istället vill jag se dem som
en uppsättning metaforer som fyllt en viktig
funktion i den transitionsrit som förknippades
med samhällets begravningsritual och kosmologi.
Enligt min mening kan detta även gälla
för Kiviksgraven, vars ikonografi tydligt be
skriver denna begravningsritual (se t ex Nordén 1926: 42ff, 1934; Almgren 1927: 170ff;
Randsborg 1993: 117ff).
Hällristningarnas placering i Sagaholmsgraven (fig 6.6, pi XII), ut mot deltagarna i
begravningsritualen, implicerar att deras
funktion som transitionsmetafor har fyllt en
vidare innebörd, både för den avlidne men
även för gruppen av efterlevande. Det fram
står möjligen som en truism att tolka den
avlidne individens sociala roll och position i
liknande termer, att hon innehaft en viktig
158

funktion för gruppen som sådan.
Hällristningarnas skilda placering och de
skilda motivvalen i Kivik respektive Saga
holm - hällristningarnas narrativa strukturer bör därför kunna relateras till en motsvaran
de ideologisk skillnad. Utifrån ett liknande
perspektiv är det med säkerhet ingen tillfäl
lighet att det är skeppsskrovet som accen
tuerats i Sagaholm. Det är här man med ge
mensamma krafter får farkosten att förflytta
sig framåt. Placeringen av hällristningarna
och de alternerade kropparna tolkar jag där
för som en allegori för hur människorna i
Sagaholm uppfattade sin verklighet - det var
gruppen (släktlinjen, ätten, stammen etc),
den kollektiva kroppen som utgjorde grund
valen för samhällets fortlevnad (se Jennbert
1993a: 76ff). Sagaholmsgravens narrativa
metaforik tycks därmed, via den varierade
ristningstekniken och placeringen av hällrist
ningarna i g raven, förstärka en gruppmetafor
som, om vi följer de teoretiska räkneexemp
len ovan, måste ha koordinerats och sam
verkat för att kunna manifesteras i den slut
giltiga gravbyggnaden. En vidare jämförelse
med Kiviksgraven kanske kan vara fruktbar
här (för en orientering se L Larsson 1993a;
Randsborg 1993).
Som vi s ett i kapitlet V, Hällarnas bild
svit, så är det endast ett mycket restriktivt
urval av hällristningsmotiv som kommit till
användning i Sagaholm - hästar, skepp och
människor. Andra vanligt förekommande
motiv såsom cirklar, hjulkors, andra djur
motiv, vapen, fot- och handmotiv eller sce
ner med olika motiv saknas helt. I stället ser
vi hur de utvalda motiven upprepas igen och
igen, på häll efter häll. Hällarnas menings
innehåll tycks aktivt undvika att kontrastera
mot varandra och de tautologiska uppre
pade häst- och skeppsmotiven förstärker på
tagligt ett kollektivt narrativ som även varia
tionen i framställningstekniken inbjuder till.
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Figur 8.1. Kiviksgravens hällristningar efter teckning av Harald Faith-Ell (ATA). Ej i skala.
närmast heraldisk symmetri, främst häll N°
1, 3, 4 och 6 (fig 8.1).
De strukturella skillnaderna förstärks
genom att en mer enhetlig teknik valts vid
framställningen av Kiviksristningarna. Nå
gon mer ingående ristningsteknisk studie är
visserligen svårare att göra i Kiviksgraven
eftersom dess hällar varit utsatta för erosion
(se Randsborg 1993: llff), men i regel är
motiven prickhuggna och bårderna har där
efter efterslipats eller bultats något. Ett ge
nomgående drag här är dock att en mer
enhetlig teknik kommit till användning vid
utformningen av varje enskilt motiv. Un
dantaget utgöres av skeppet på häll N° 2
som prickhuggits och därefter efterslipats
(bultats) ut mot skeppets för- och akterom
råde, något som även går igen i vissa motiv

I Kiviksgraven kan vi sedan se hur hällrist
ningarna, genom val av inristade symboler
och de scener som komponerats på dessa
hällar, till skillnad mot Sagaholm, förstärker
en mer uttalad individuell narrativ struktur
(fig 8.1, 8.2). Dels har detta skett via att de
enskilda hällarna är mer individuellt utfor
made och varierade gentemot varandra. En
rad olika motiv har kommit till användning,
bl a yxor, skepp, hjulkors eller bronshjul (?),
abstrakta zig-zag mönster, vagnar, proces
sioner, hingsthetsningar o s v (se Randsborg
1993). Var häll framstår genom det högst
varierade motivvalet som unik och outbyt
bar. Hällarna är även mer strukturerade och
symmetriskt komponerade. Jag tänker då
på den bård som omger (minst sju av de
åtta) hällarna och som ger några av dem en
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från Sagaholm (se kapitel V).
Kiviksristningarnas mer individuella nar
rativa struktur återkommer även i dess avbil
dade scener där vi ser en individ som leder
en procession, en individ som framför en
stridsvagn (se Kristiansen 1987a: 49ff, not 6)
och hur denna individ sedan äntrar sin egen
grav (Moberg 1963) eller ett tält (Rands
borg 1993: 11Of, jfr Anderson Ambrosiani
1997). Den narrativa strukturen framställer
uteslutande här individen i relation till akti
viteter och i scener med andra individer (fig
8.1). Ofta i relationer som kan tolkas som
hierarkiska ur ett maktperspektiv (jfr Hed
engran 1993). Sagaholm framträder här som
en närbesläktad narrativ motpol - som en
avig mot en rät. De avbildade människor
som återfinns i Sagaholm uppträder anting
en för sig själv, som den nyupptäckta lans
bäraren på häll N° 22, eller så är de involve
rade i olika scener med djur - två tidelagsscener och en jaktscen. De framträder inte i
någon relation till andra avbildade männi
skor som skulle kunna tolkas i hierarkiska
termer (jfr Randsborg 1993: 94ff).
Den mest påtagliga narrativa skillnaden
mellan dessa olika kontexter är dock hur
hällristningarna är inkorporerade i gravmo
numenten. I Sagaholm har hällristningarna
inkorporerats i gravens kantkedja, för att
senare täckas över av ett bräm, medan de är
inhuggna på hällkistans insida i Kiviksröset
(fig 8.2). De har därmed varit riktade mot
den gravsatte individen. Då Kiviksröset har
ansetts varit mellan 7.5 och 15 meter högt
(L Larsson 1993a: 141), får det anses som
uteslutet att hällristningarna varit ämnade
att beskådas annat än under själva begrav
ningsritualen. Enligt mitt förmenande torde
dessa narrativa strukturer avspegla mer djup
gående förhållanden och relationer i de sam
hällen som uppfört respektive gravvård och i
de transitionsriter som förknippades med
uppförandet av dessa monument.
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Figur 8.2. Kiviks rosets centralt placerade hällkista såsom den framträdde vid utgrävningen
1931. Hällristningarna är placerade på insidan
av hällkistan, direkt riktade mot den gravsatte
individen (omarbetad efter Randsborg 1993).
Sammanför vi dessa iakttagelser ser vi hur
det uppstår en rad likheter mellan Sagaholm
och Kiviksgraven. Båda monumenten utgör
de största gravminnena i respektive område
som med säkerhet kunnat dateras till äldre
bronsålder. Själva gravformen avviker visser
ligen men uppvisar i stället en strukturell
likhet då bägge är uppbyggda i en teknik
som avviker på det regionala planet - Kivik i
röseform där höggravar var den gängse
gravformen (t ex Sävestad 1993), Sagaholm
i form av en höggrav i ett område där rösen
var den gängse gravformen (fig 8.3, Börjes
son 1984; T Larsson 1993b, jfr Bertilsson
1980; Stjernquist 1993). Båda gravarna be
tonar därmed en exklusivitet som kan ses
som en ideologisk maktmanifestation på ett
regionalt plan (se även Widholm 1998: 95ff
m anf ex).
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Vad i består då de narrativa skillnaderna
som vi har kunnat belägga?
För att besvara denna fråga är det av vikt
att vi betraktar graven som någonting mer
än dess funktionella roll att hysa en avliden
persons kvarlevor. Att graven och olika grav
ritualer fyller en ideologiskt legitimerande
funktion (Bloch & Parry 1982b; Metcalf &
Huntington 1991 m fl). Följer vi sociologen
Anthony Giddens (1979: 193ff) fyller grav
ideologin tre huvudsakliga funktioner i ett
samhälle, att representera och framställa den
avlidnes och de efterlevandes särintressen (i
form av status och/eller rang) såsom univer
sella och av naturen givna, att förtydliga,
förneka eller dölja sociala och politiska mot
sättningar, samt att rättfärdiga en eller flera
av samhällets rådande maktstrukturer (även
Parker Pearson 1982).
Mats Burström (1991: 9ff) har i detta
sammanhang betonat att två "identiska"
samhällsstrukturer kan avsätta olika arkeo
logiska spår beroende på olika ideologiska
konventioner, likväl som att två olika sam
hällsstrukturer genom skilda ideologiska
konventioner kan avsätta liknande spår (se
fig 8.4). Sett ur detta perspektiv framstår de
narrativa skillnaderna tydligare. Vi kan då se
hur liknande ideologiska konventioner i
Sagaholm och Kivik avspeglas i olika gravbyggnader men att detta sker på ett struktu
rellt likartat sätt.
Samhälls

Ideologiska

Materiell

struktur
konventioner
kultur
A
1
a
b
A
2
B
b
3
ingur 8.4. Schematisk framställning av relation
en mellan samhällsstruktur, ideologiska konven
tioner och materiell kultur (efter Burström 1991: 10, Fig 1, jfr T Larsson 19 86a: 125).
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Figur 8.3. Hög- och rösegravar inom nuvarande
Jönköpings kommun (källa Börjesson 1984).
Men detta förklarar inte de narrativa skill
naderna i den materiella kulturens kontext,
hällristningarnas narrativa egenskaper, och
jag vill argumentera för att dessa skillnader
inte kan reduceras till olika "ideologiska
konventioner", utan att den materiella kul
turen i detta fall avspeglar samhällsstrukturella gradskillnader och hur denna aktivt
användes i en ideologisk legitimeringspro
cess, i en social praxis (Barrett 1994: Kap 3).
För en ideologisk konvention existerar
inte av sig självt utan enbart genom männi
skors sociala praxis, genom de handlingsfält
som människan föds in i och som formar
och omformar henne genom livets alla ske
enden. Hur den materiella kulturen slutgiltligen kommer avteckna sig i det arkeolo
giska materialet kan därmed inte reduceras
till en konvention, utan snarast till en eller
flera intentioner.
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Kugelbergs grav 29:1
Dolkknappsfragment
från forni 27
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Kugelbergs grav 29:2

Spjutspets från Sagaholm
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'Trollatallshögen"

Figur 8.5. Fynd från undersökta gravhögar i Ljungarums sn, samt troligt gravfynd
i form av en rakkniv. Teckning Anders Gutehall, JLM. Ej i skala.
och andra vapen tillsammans med pincetter
och rakknivar anses allmänt attribuera ett
manligt gender, medan fibulor, bältesplat
tor, tutulus, armringar och diverse andra
ornament anses representera ett kvinnligt
attribuerat gender (se T Larsson 1986a; Asingh & Rasmussen 1989; Draiby 1989; Sorensen 1991, 1997b). Samma föremålskom
binationer uppträder även i området kring
den södra Vätterbygden, men här saknas
tydligt kvinnligt attribuerade gravar (se fig
8.5). Dessa attribut förekommer dock i
olika offerdepåer varav Hillinge- och Torpa
depåerna utgör de mest omskrivna, innehål
lande klassiskt kvinnliga attribut som bältes

För att till fullo förstå dessa intentioner
krävs mer ingående studier där fler aspekter
av det arkeologiska materialet belyses, vilket
delvis faller utanför detta arbete. En viktig
skillnad som finns mellan dessa områden
och som kan vara värt att beakta här är olika
bronsföremåls deponeringskontext.
Vid en färm jämförelse mellan de här
aktuella områdena är det talande att den
största skillnaden återfinns i hur "manliga"
och "kvinnliga" föremål deponeras. I Skåne,
liksom i övriga Danmark, är bronsföremål
vanligt förekommande i både mans- och
kvinnogravar under den äldre bronsålderns
period II och III. Föremål som svärd, yxor
162

Ristningarnas narrativa metaforik
plattor, bältesdosor, halsringar, halskragar,
tutulus, armringar och bronsskäror (Oldeberg 1974: 232f, 240f, N° 1790, 1851). Av
intresse här är att båda depåerna anses in
rymma föremål som producerats i Skåne
eller östra Danmark (Arbman 1963: 54-63),
vilket analogt med andra undersökningar
skulle kunna tolkas som om olika gifter
målsallianser förekommit mellan dessa om
råden (Jockenhövel 1991).
De gravar som undersökts i Sagaholmsområdet har samtliga innehållit uttalade
manliga attribut såsom flintdolk, dubbelknapp, rakkniv och skänkeln till en pincett,
och i vissa fall får de anses vara ovanligt rikt
utrustade med gravgåvor i form av brons
uddar till spjutspetsar och bronssvärd/dolk
med guldbelagd handtagsknapp (fig 8.5, se
även Oldeberg 1974: 233, N° 1794, Nord
ström 1997b). En påtaglig skillnad mellan
områdena är därmed att kvinnligt attribuerade bronsföremål saknas i höggravskontext i den södra Vätterbygden medan dessa
är vanligt förekommande i Skåne, där de
kvantitativt rikaste gravarna ofta är kvinn
ligt attribuerade (T Larsson 1986a: 124, Fig
77; Asingh & Rasmussen 1989). Området
omkring den södra Vätterbygden replikerar
därmed på ett ovanligt tydligt sätt en äldre
deponeringsstruktur som kännetecknar för
stadiet till de samhällsförändringar i södra
Skandinavien som Helle Vandkilde (1996:
275ff) belagt till per IB, då hon menar att
en samhällelig omstrukturering sker med en
mer hierarkisk hövdingadömelik samhälls
struktur som resultat (se även Kristiansen
1991, 1998a).
Det är tänkbart att sätta in den skilda
narrativa strukturen mellan Kivik och Saga
holm i detta scenario och tolka detta som
att reminiscenser av ett "neolitiskt Big Man
samhälle" förde en opposition mot de nya
samhällsförändringar som belagts på andra
håll i Sydskandinavien under denna tid (se

Håkansson 1985; T Larsson 1986a; Kristiansen 1987a; 1991, 1998a/b) och att detta av
speglar sig i de aktuella gravmonumentens
och hällristningarnas narrativa egenskaper.
Skillnaderna mellan dessa områden skulle
då kunna förklaras som ett mer segmentärt
samhälle i Sagaholmsområdet, vilket skulle
kunna vinna stöd i tidigare studier som velat
se en mindre hierarkisk samhällsstruktur i
den sydskandinaviska bronsålderskulturens
marginalområden (Broadbent 1982; T Lars
son 1986b: 37ff; Kristiansen 1987b: 79f,
Wigren 1987: 125ff, jfr M almer 1971: 206).
För tillfället måste vi dock tillstå att
underlaget för vår bedömning är vag och ett
alternativ här är att vi har att göra med en
liknande social struktur i de båda område
na och att skillnaderna mellan hällristning
arnas narrativa strukturna främst reflekterar
hur den materiella kulturen användes i en
ideologisk legitimeringsprocess (jfr fig 8.4).
Där vi ser en förtydligad och förankrad ide
ologisk bild av den avlidne individens socia
la och politiska roll i Kivik och en dylik rep
resentation i Sagaholm, men att den senare
demaskerats och fördunklats i och med den
kollektiva narrativa betoning som beskrivits
ovan.
Vad som dock framträder med all önsk
värd tydlighet i denna utläggning är hur
olika tillverkningstekniker kan ges en mer
uttalad mening än funktionella och krono
logiska orsaker, samt att hällristningarna är
aktivt involverade i en uttalad maktdiskurs
och att dessa narrativa strukturer avspeglar
skilda sociala och politiska positioneringar
på ett lokalt, regionalt och inter-regionalt
plan. Låt vara att dessa skillnader ännu
återstår att klarlägga men av största vikt här
är att dessa skillnader reflekteras i hällrist
ningarnas narrativa metaforik: I valet av till
verkningsteknik för olika hällristningsmotiv
och olika ristningsdetaljer, hur hällristning
arna integreras i rumsliga kontexter, samt i
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valet av motiv och hur dessa kombineras
med andra motiv. Dessa val måste ses som
en aktiv del i framställandet av olika häll
ristningmotiv och i själva meningen och in
nebörden att framställa dessa över huvud
taget. Frågorna förtjänar ett förnyat intresse
från hällristningsforskningen.

Gravens metaforik
Något som framstår som väldigt frappe
rande efter att ha umgåtts med Sagaholm i
ett antal månader är givetvis den stora över
vikten av hästfigurer bland hällristnings
motiven men även den mycket omsorgsfullt
utförda kantkedjan. Varje häll som vi har
studerat, med häll N° 46 som ett undantag
som bekräftar regeln, är bearbetad så att den
utåtlutande kantkedjan kunnat utföras med
en påfallande precision. Över- och sidokan
ter har prickhuggits och de olika höga häll
arna har grävts ned olika mycket för att de
tillsammans skall bilda en jämn prästkrageliknande kantkedja (pi XII-XIII). Att detta
varit av största vikt vid uppförandet av gra
ven är så uppenbart att det känns svårt att
finna argument för detta. Ovan har jag även
påpekat att vi inte bör behandla graven,
kantkedjan och de tautologiskt upprepade
hällristningsmotiven som "portabla artefak
ter", som objekt som kan särskiljas från var
andra, utan att dessa utgör en intentioneil
helhet. Och som en sådan bör ju dessa olika
delar - i vart fall i viss m ån - reflektera, sam
spela och associera till varandra om vi skall
kunna upprätthålla en sådan ståndpunkt.
Nyckeln till dessa samband kanske står
att finna i de upprepade och högst stilistiskt
återgivna hästmotiven? Det är min intention
att nu närmast utveckla detta kring en
diskussion kring hästens roll under äldre
bronsålder och hur detta kan ha gestaltat sig
i användandet av ett metaforiskt tänkande / gravens metaforik.
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Av gravens alla hällristningsmotiv är det
en övervägande majoritet som orienterar sig
mot höger och särskilt markant är detta om
vi ser till alla hästmotiv. Samtliga dessa för
utom en hingst på häll N° 31 är vända mot
detta håll och i flertalet av fallen återfinner
vi dem avbildade parvis. På detta sätt upp
står en påtaglig rörelse i de annars så distinkt
stillastående hästfigurerna. Deras benställ
ning kan - som jag redan påpekat - tolkas
metaforiskt som om de just stannat upp
efter ett språng eller en galopp. Som om
denna rörelse - livet - frusit till is.
Denna riktning hos motiven är i sig inget
unikt för Sagaholm utan det är ett drag som
går igen på de flesta mer ordinära ristnings
lokaler vare sig de uppvisar hästmotiv eller
ej. Lokaler som liksom Sagaholm domineras
av liknande stiliserade hästmotiv är inte så
vanligt förekommande men återfinns i en
staka fall både i Bohuslän och 0stfold i väst
(Högberg 1995: 8f; Marstrander 1963 Pl
XV), och Trondelag i norr (Sognnes 1983b,
PI XIX, 1990: 46ff, jfr även Norden 1925:
PI XXIX, LI, C). I flera av dessa fall är den
enskilda lokalen helt dominerad av häst
motiv och med Sagaholm som referent tor
de detta inte vara slumpens verk, utan det är
uppenbart så att detta tillskrivits en vidare
mening och innebörd. Var i denna mening
och innebörd bestod är dock svårare att ut
tala sig om och några slutgiltiga svar kanske
inte är att förvänta här eftersom det arkeo
logiska källmaterialet hela tiden utökas och
betraktas ur nya perspektiv. Vad vi dock kan
göra är att studera de kontexter där "häs
ten" uppträder i och därav försöka bilda oss
en uppfattning kring dessa spörsmål.
Lämningar efter hästar uppträder spora
diskt redan under sen Ertebölle- och tidig
Trattbägartid i Sydskandinavien (Davidsen
1978: l42ff; 0stmo 1997). Detta gäller äv
en Gotland där det i dagsläget äldsta date
rade hästfyndet från det nuvarande Sverige
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finns belagt, daterat till 4040 ± 75 BP (Ua4721, 0stmo 1997: 286). Hästen uppträder
dock redan tidigare på Gotland, bl a till
sammans med fynd från trattbägartid i
grottan Stora Förvar (Lindqvist 1997: 368).
Därefter blir fynd av hästben mer ovanliga
och hästben saknas i daterbara kontexter
före bronsåldern. Visserligen finns det ett
femtontal hästbensfynd från olika mega
litgravar på fastlandet, men eftersom dessa i
stor utsträckning använts för efterbegravningar in i bronsåldern (Malmer 1962; Wei
ler 1994; Persson & Sjögren 1996), är date
ringen av dessa ben svårbedömda. Det sam
ma gäller för äldre uppgifter om hästben
som är funna i mossar och kärr som efter
tidigare pollendateringar ansetts tillhöra
neolitikum. Efterdateringar av dessa med
Cl4-metoden har undantagsvis givits yngre
historiska dateringar (Furuby 1986), och i
dagsläget saknas det klart påvisbara indika
tioner som entydigt visar att hästen före
kom under senare delen av neolitikum (jfr
0stmo 1997: 287). Mycket talar därför mot
att hästen återintroduceras under den äldre
bronsåldern och när detta sker så förändras
även hästens tillskrivna meningsinnehåll. Ur
ett något större geografiskt perspektiv verkar
denna återintroducering avspegla skillnaden
mellan vild- och tamhäst (Sherratt 1997).
Tyvärr så saknas det boplatsundersök
ningar från området kring den södra Vätterbygden som skulle kunna belysa i vilka and
ra sammanhang än i Sagaholm som hästen
uppträder i under äldre bronsålder. Förhåll
andet går även igen i Västergötland och be
ror till stora delar på avsaknaden av större
exploateringsundersökningar i dessa områ
den (t ex Weiler 1994: 20ff; Nordström &
Varenius 1997). Det material som föreligger
från andra landskap i det nuvarande Sverige
uppvisar dock en någorlunda enhetlig bild
som kan belysa hästens roll under den aktu
ella tiden. Av största intresse här är utgräv
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ningsresultaten från Apalle i Uppland där
hästben från både äldre och yngre brons
ålder kan studeras inom samma bosättnings
yta (Ullén 1995, 1996a, 1997). Bebyggelsen
i Apalle har preliminärt tolkats ha två faser,
en äldre som i huvudsak sträckte sig över
period III - IV samt en yngre fas med en
tyngdpunkt i period V - VI (Ullén 1996a:
172). Av det sammanlagda benmaterialet på
omkring 850 kilo, fördelat på över 250 000
fragment, utgjorde hästbenen endast fyra
procent. I den äldre fasen har hästbenen i
huvudsak återfunnits i en centralt placerad
skärvstenshög på boplatsytan som tolkats
som en kollektiv rituell lämning av Ullén
(1996a: 179). Hon bygger dels denna tolk
ning på boplatsens förändrade struktur över
tid (Ullén 1995), men även på det faktum
att hästbenens fyndkontext
skiljer sig åt
mellan de olika faserna. I den äldre fasen
deponeras inte hästbenen tillsammans med
andra husdjur som får/get, svin och nöt utan
de behandlades som ett "vilt" och o tämj t
inslag på boplatsen. Benen från den yngre
fasen verkar sedan ha "socialiserats" och
återfinns blandade tillsammans med andra
husdjursben (Ullén 1996a: 180f):
One can construct a rule of social
practice during the earlier phase, where
by the bones of wild animals could not
be scattered about the settlement but
had to be placed within a controlled
area, watched by the bones of domestic
animals. The wild animals, in other
words, where incorporated with death,
in the centre of the domestic sphere.
Denna idéförskjutning gick även att studera
osteologiskt i Apalle. I den äldre fasen upp
visade hästbenen främst slaktspår, medan
benen från den yngre fasen uppvisade
skelettförändringar som tyder på att hästen
nu användes som dragare och benen använ
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des nu även till att framställa olika redskap.
Detta indicerar att "...the horse could be
said to illustrate a slippage from emphasis of
the horse as a metaphorical ritual/cult ani
mal to a more métonymie one, i.e. with a
closer relation to man" (Ullén 1996a: 182).
Utgrävningsresultaten från Apalle över
ensstämmer i stora drag med utgrävnings
resultat och fynd från andra delar av Sve
rige. I Skåne förekommer hästben bl a i flera
offerdepåer som synes dateras till senneolitikum eller äldre bronsålder, t ex vid Hindby
mosse. Ännu så länge föreligger det dock
inga publicerade dateringar från denna eller
andra lokaler som kan klarlägga benens
ålder (se Stjernquist 1997). Från de mycket
omfattande Fosieundersökningarna i Skåne
saknas hästben från de äldsta faserna medan
de finns representerade under den yngre
bronsåldern (Björhem &c Säfvestad 1989:
116, 1993: 81).
Vid en jämförelse med de närbelägna
boplatserna i Hötofta med en ungefärlig da
tering till period V (Stjernquist 1969: 128ff,
se även Olausson 1993a: 270, Tab 5), fram
träder även en horisontell hierarkisk skillnad
mellan olika boplatsers hästbensfrekvens (fig
8.6). Detta skulle kunna tolkas i sociala ter
mer, och som ett resultat av en mer uttalad
redistributiv ekonomi under yngre brons
åldern (jfr Kristiansen 1991, 1998a: 104ff,
1998b: 288f, fig 9.2).
Dessa strukturer går även igen i boplats
materialet från det från Sagaholm mer när
belägna landskapet Östergötland. Här kän
ner vi numera ett flertal
boplatser från
bronsåldern varav några uppvisar fynd av
hästben. De äldsta dateringarna härrör från
Ullevi, beläget inom nuvarande Linköping
stad, en boplats med kontinuitet från senneolitikum till yngre järnålder (Karlenby
1996). I det fyndförande lagret till en hus
grund (Cl) med källare påträffades några få
obrända hästben.
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Figur 8.6. Procentuell fördelning av de vanligast
förekommande husdjuren på de mer eller m in
dre samtida boplatserna Hötofta 18^ (över) och
Fosie IV (under) i Skåne baserat på en MIND tal analys (källor Lepiksaar 196 9: 187, Björhem
& SäfVestad 199 3: 81).
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Hustypen med källare är tämligen ovanlig
ur ett sydskandinaviskt perspektiv, även
med tanke på den växande skaran husläm
ningar från bronsåldern (se Göthberg et al
1995). De bästa parallellerna till detta hus
känner vi från Fosie i Skåne och Vojens i
Sonderjylland i Danmark (Karlenby 1996:
58 m anf litt). Huset ifrån Ullevi är daterat
(delvis på analoga grunder) till tiden om
kring 1000 BC av Karlenby och det bör i
nuläget kunna betraktas som starten till en
ökad differentierad "östgötsk" bebyggelse
struktur som ofta kännetecknar ett redistributivt baserat samhälle (Kristiansen 1987a,
1991: 3Off, 1998a; T Larsson 1993c, 1995,
jfr Levy 1995: 44f).
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Ett talade exempel på en sådan bosätt
ning är Vistad från Väderstad sn i Östergöt
land, som liksom huset från Ullevi avviker
på en rad punkter mot mer "ordinära" bo
platser i detta landskap (T Larsson 1993c,
jfr t ex Äijä et al 1996). Vistad har dels varit
omgärdad av en palissad, daterad till 829 ±
110 kal BC via ett sekundärt deponerat för
kolnat sädeskorn (T Larsson 1993c: 71, Tab
1), och såväl bebyggelsens morfologi, den
importerade keramiken, de kupolförsedda
ugnarna och det osteologiska materialet som
dokumenterats här särskiljer denna plats. Så
är t ex svinbenens andel (29.87 procent) be
tydligt större än vad som är brukligt (jfr
Olausson 1993a; Ullen 1996a), vilket Lars
son tolkar som en indikation och behov av
att hålla en köttreserv. Han tolkar Vistadbebyggelsens avvikande struktur som ett resul
tat av bebyggarnas sociala position, som "i
hög utsträckning exponerades och stärktes
genom allianser och gåvoutbyte" där "ar
rangerandet av stora fester" fyllde en viktig
roll (T Larsson 1993c: 76, 1995). Även på
Vistad återfanns en del hästben, mestadels
från fundamentet till palissaden som enligt
givna dateringar torde tillhöra boplatsens
äldre skede, motsvarande period V (T Lars
son 1993c: 7Iff & mündigen 1998 01 21).
Både ullevihusets och vistadboplatsens kon
text är således avvikande och mycket tyder
på att de hästben som i dagsläget är kända
från detta landskap kan knytas till speciella
kontexter.
Ytterligare en sådan kontext är Ringeby
utanför Norrköping där UV Linköping lett
utgrävningar av en grav- och kultplats som
sträcker sig från början av det sista årtusen
det f Kr till äldre järnåldern (Kaliff 1996,
1997). Här återfanns häst- och nötben i ett
bållager som approximativt dateras till pe
riod V. De framkom under ett större skärvstensflak och har tolkats som brända djuroffer i samband med olika begravningsritua

ler (Kaliff 1996: 58ff), eller som "att man
invigt platsen med hjälp av djuroffren" (Ka
liff 1995a: 95, se även Ullen 1996b: 19ff, 67;
Olausson 1995).
Följer vi Ullen (1996a) och de i korthet
givna exemplen ovan kan vi sammanfatta
hästmaterialet utifrån olika utgrävnings
resultat i termer av en "domesticering" där
hästen introduceras som ett "vilt" och
främmande element i en högst rituell och
"metaforisk" kontext mot slutet av det
andra årtusendet f Kr. Därefter blir dess
inslag mer allmänt förekommande under
yngre bronsåldern, men den rituella kopp
lingen finns hela tiden kvar, bl a i form av
offernedläggelser av olika hästmunderingar i
brons (Thrane 1975: 122ff). Ett talade fynd
som belyser detta är de två bronslurar som
återfanns i Långlöt sn på Öland, lurar som
hittades deponerade tillsammans med ben
av häst och gris (SHM 10 099). Samtidigt
som dessa offernedläggelser blir vanligare
under yngre bronsålder återfinns indikatio
ner som tyder på att hästen nu brukades i
domesticerade aktiviteter (Ullen 1996a) och
hästbenens ålderssammansättning tyder
även på att de utgjorde ett viktigt kost
tillskott under detta skede (Lepiksaar 1969:
191; Nyegaard 1993: 102). Denna kontextuella förskjutning, eller ideologiska domes
ticering om vi följer Inga Ullén (jfr Hodder
1990), hänger givetvis samman med andra
samhälleliga förändringar, t ex att samhäl
lets ekonomi ändrade tyngdpunkt - från en
ekonomi baserad på boskapsskötsel med ett
kompletterande extensivt jordbruk i äldre
bronsålder, till ett mer intensivt jordbruk
med gödselbruk under yngre bronsålder
(Kristiansen 1991: 29ff, 1998b; Björhem &
Säfvestad 1993: 81f; Gustafsson 1998: 69).
Hästens rituella betoning hänger dock kvar
långt efter bronsålderns slut (se Hagberg
1967; Hultgård 1996; Stjernquist 1997 m
anf litt och ex; Opedal 1998: 76ff).
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Detta är ett diorama som stämmer öve
rens och ger en förståelse för de äldsta avbildningarna av hästar i brons från den äldre
bronsåldern som uteslutande förekommer i
rituella sammanhang. Dels som gravgåvor i
form av hästhuvudförsedda rakknivar, varav
en återfunnits i Ljungarum sn (se fig 7.5,
8.5), och dels i de stiliserade framställning
arna av hästar som vi känner från Sagaholm
och andra relaterade fynd som Kivik, Klinta
(med fynd av hästben i graven), Tågaborg
och Trundholm m fl (se Arne 1917; Malmer
1981;Thrane 1990; Randsborg 1993; Ullen
1996a; T Larsson 1997).
Ett återkommande drag för dessa fall är
att de ikonografiskt avbildade hästarna ofta
orienterar sig åt en bestämd riktning (fig
8.7, jfr fig 7.4, 8.1, 8.11). I samtliga fall
utom i Sagaholm är de dessutom associe
rade med en uttalad solsymbolik.

VI1
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Figur 8.7. Detalj från hällristningslokalen Jale
III i 0stfold (efter Marstrander 1963, PL XV).
Tydligast, nästan akademiskt överexempli
fierat, är detta givetvis i fallet med den fli
tigt refererade Trundholmsvagnen, daterad
till period II (fig 8.8). Denna pjäs återfanns
vid torvbrytning i en mosse 1902 någon mil
väst om Nykobing på Sjaelland i Danmark.
Den består av två ihopsatta bronsskivor om
ca 30 centimeter i diameter, vilka försetts
med Spiralornamentik - uppbyggda i och i
kombination med koncentriska cirklar. Ena
sidan av skivan är guldbelagd (dag), medan
den andra behållts i brons (natt). Solskivan
har försetts med en ögla som (troligen) för
enat denna med en mycket fint stiliserad
häst av brons som har en liknande ögla på
halsen. Hästen verkar dessutom vara smyck
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ad. Hela ekipaget är sedan ställt på en sexhjulig vagn av brons. Då även hästen place
rats på hjul ligger det nära tillhand att tolka
hjulen som sekundära i kompositionen. En
gängse tolkning är att det rör sig om en
kultpjäs avsedd att illustrera en föreställning
som liksom Rigvedahymnerna statuerade
att solen drogs över himlavalvet av en eller
flera fuxar (senast T Larsson 1997: 6Iff;
Kaul 1998). Hjulen skulle kommit till an
vändning vid olika ritualer.
Förutom Trundholm och Tågaborg
känner vi ytterligare ett fynd som kan ha ut
gjort en del av en liknande kultpjäs. Fyndet
utgörs av ett stiliserat hästhuvud i brons som
inköptes 1884 av SHM från major Ulf
sparres samling. Fyndet saknar tyvärr fynd
ort men mycket talar för att det härrör från
Skåne eller Danmark (se Nerman 1939:
166ff). Av största vikt är att även denna häst
haft en ögla på halsen likt den mer kända
Trundholmshästen, vilket gör jämförelsen
högst plausibel. Detta kanske indicerar att
liknande kultpjäser varit vanligare än vad
det arkeologiska materialet ger vid handen.
Kopplingen mellan hästar, vagnar och
solmotiv återfinns även inom hällristningar
nas bildvärld (se Almgren 1927; Brondsted
1931; Gelling & Davidson 1969 m fl). De
flesta exemplen härrör från Bohuslän där
motiven bl a uppträder på Balken-, Kallebyoch Lilla Gerumlokalerna i Tanum och på
Disåsen- och Backalokalen i Brastad (Alm
gren 1927: 96, fig 8.9). Liknande scener har
även kunnat belägga på ett tiotal rakknivar
från yngre bronsåldern i Danmark (Kaul
1997: 104f), och ytterligare ett exempel på
detta skulle kunna vara avbildat i Kivik där
hästarna överst på häll N° 3 verkar "dra" de
två hjulkorsen på häll N° 4 (se fig 8.1). Med
Trundholmsvagnens vittnesbörd i åtanke
tycks dessa exempel referera till en likartad
och tämligen utbredd kosmologisk uppfatt
ning kring solens gång över himlavalvet.
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Figur 8.8. Trundholmsvagnen (efter Aner & Kersten 1976). Skala ca 1:4.
Enligt Paul Ricoeurs distinktion ovan mel
lan tolkningar och metaforer torde liknande
hällristningsmotiv avspegla ett mer "tolk
ande" återgivande av olika kultföremål som
hade referenter i sinnevärlden (se t ex Alm
gren 1927; Almgren 1962; Thrane 1962;
Glob 1969; Malmer 1981, 1989a/b).
Trots den uppenbara avsaknaden av hjul
kors, cirkel-, ringoch spiralmotiv eller
andra hällristningar som ansetts symbolisera
solen, vill jag argumentera för att en lik
nande kosmologi även finns representerad i
Sagaholm - men nu i en mer metaforisk
gestaltning (jfr Randsborg 1993: 95).
Här skulle jag vilja återanknyta till den
mycket omsorgsfullt konstruerade kantked
jan som hällristningarna är utförda på och
föreslå att den kan ses som en metaforisk
representation av solen och dess vandring
över himlavalvet (jfr fig 8.8, 8.10, pi XIV-

XV). Dess varsamt bearbetade hällar, samt
den föregående och efterföljande nivellering
som föreslagits ovan, vittnar båda om att
den givits en vidare mening än vad som var
brukligt för mer "ordinära" kantkedjor. En
mening som på ett aktivt sätt integrerade de
hällristningsmotiv som adderats på kant
kedjans utsida. Kantkedjans solrosliknande
morfologi och de otaliga hästmotiven, som
alla orienterar sig åt höger och ofta upp
träder i par liksom i Tågaborgsfyndet och i
Kivik (t ex häll N° 13, 23, 26, 32, B & C),
kan då ses som en allegori för solen som
bars upp och drogs över himlavalvet av "fuxarna" på hällarna.
Hjorden av hästar som bar upp den i
kantkedjan representerade solsymbolen för
stärker på ett högst påtagligt sätt den kol
lektiva narrativa metaforik som diskuterats
ovan.
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Figur 8.9. Några solvagnar från bohusländska
ristningslokaler (efter Almgren 1927: 96).

Figur 8.10. Gravens solrosliknande kantkedja,
Foto från syd/sydväst Harry Bergenblad.

Liknande tankegångar har nyligen presen
terats av Flemming Kaul (1997) som utifrån
ikonografin på den yngre bronsålderns rak
knivar menar sig kunna uttolka en föreställ
ning kring solcyklen, där de soldragande
hästarna och skeppen som finns inpunsade
på dessa utgjorde ett centralt inslag. Med
Trundholmsvagnens natt- och dagsida som
utgångspunkt menar Kaul att skepp och
hästar som drar olika solsymboler åt höger
representerar en föreställning om hur solen
färdades över himlavalvet, och de motställ
da hur solen färdades i dödsriket om natten
(Kaul 1997: 107ff, 1998). Ett perspektiv
som nära knyter an till Klavs Randsborgs
(1993: 94ff) tolkning av de olika riktningar
na på Sagaholmsgravens skeppsristningar.
Även själva gravhögen kan tänkas ges en
metaforisk mening i detta sammanhang.
Enligt analysen ovan av gravens konstruk
tionsfaser har hällristningarna endast varit
synliga under en kort tid under gravritualen
och då förslagsvis innan det sista lagret eller
lagren sand adderades (se kapitel VI). Grav
högens välvning kan då ingått som en meta

forisk bild av själva himlavalvet. I jämförelse
med Trundholm och de andra refererade
fallen är detta avbildat på ett mer "utvidgat"
och metaforiskt sätt i Sagaholm, som dess
utom inbegriper flera delar av gravens mor
fologi. Gravhögens morfologi och hällarnas
ikonografi utgör en helhet.
En fråga som väcks inför detta scenario
är onekligen varför hällristningarna inkaps
lades i graven, en fråga som jag vill återkom
ma till i det avslutande kapitlen Bortom- och
Åter till Sagaholm (kapitel IX-X) där själva
gravritualen bakom uppförandet av detta
monument är tänkt att centreras.

Kring skålgropsstenarnas mening
I vår beskrivning ovan har det framgått att
såväl skålgropsliknande ingröpningar åter
finns på de bildförsedda sandstensytorna,
som att det återfunnits skålgropar på lösa
sandstenar från gravhögens fyllning. Den
nyupptäckta skålgropen på insidan av häll
N° 32, den enda mer "typiska" skålgropen
från gravens kantkedja, väcker i sin tur
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frågan om skålgroparnas mening i samman
hanget. Vilken roll fyllde de t ex i den grav
ritual som omgärdade uppförandet av Sagaholmshögen? Vidare kan det inte vara en
tillfällighet att den enda mer typiska skål
gropen återfinns på insidan av den mellersta
kantkedjan medan de mer "traditionella"
motivristningarna återfinns på dess utsida.
Detta återspeglar på ett ovanligt tydligt
sätt de skilda rumsliga strukturer som skålgropslokaler och mer komplexa ristnings
lokaler uppvisar i de närbelägna landskapen
Öster- och Västergötland (se t ex T Larsson
1986a/b, 1993c; Weiler 1994, jfr Sognnes
1993: 11Off). Den skilda rumsliga kontex
ten i "graven" och i de nämnda landskapen
verkar konfirmera tidigare studier som velat
se ett likaledes särskilt meningsinnehåll för
dessa ristningskategorier. Så har bland annat
Gro Mandt (1986) tagit detta som belägg
för att skålgroparna var ägnade (en äldre
tradition och) dyrkan av en kvinnlig gud
om, medan figurristningarna var ägnade ett
manligt panteon (se Yates 1993 för en ren
odling av denna ståndpunkt).
Att de skålgropsstenar som Bergenblad
(1972) återfann invid utgrävningsplatsen
härrör från själva gravbyggnaden får anses
som troligt (fig 3.10). Dels är den ena skål
gropen "nyhuggen", liksom övriga hällrist
ningsmotiv, dels pekar placeringen av skål
gropen på häll N° 32s insida mot att när
varon av skålgropsstenar inte är en slump,
utan att detta skett medvetet. Vi vet t ex att
två liknande fynd gjordes i Kugelbergs grav
29:1, som dessutom hade en liknande kant
kedja som Sagaholmsgraven, och att andra
skålgropsfynd påträffats i gravkontexter i
den södra Vätterbygden under äldre brons
ålder. Det genomgående valet av just sand
sten och den återkommande fyndkontexten
i ett område som annars inte är känd för
någon större förekomst av skålgropar indi
cerar att de har att göra med någon form av
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ritual i samband med begravning (egent
ligen Ekholm 1916). Fynduppgifterna som
vi har från dessa gravar medger dock ingen
möjlighet att diskutera i vilket skede av
gravritualen som de kom till användning.
Liknande skålgropsfynd från andra grav
kontexter kan kanske hjälpa till att kasta ljus
över detta?
Vid utgrävningar av några bronsålders
gravar vid Kåarp i Halland på 1960-talet
gjordes en del fynd av skålgropar som kan
vara av intresse i denna diskussion. I Kåarps
hög 3, den södra högen av tre, en oregel
bunden 10 X 1 6 meter stor gravhög, åter
fanns en fragmentarisk malsten med en in
knackad skålgrop i fördjupningen (Lund
borg 1972). Graven som daterar sig till pe
riod III - IV var delvis uppförd på en äldre
bronsåldersboplats och malstenen återfanns
direkt under gravens bräml Den hade pla
cerats uppochned med fördjupningen och
skålgropen vilande mot den äldre markytan
(Lundborg 1972: 60f, Fig 57, 62). Utgräva
ren själv, Lennart Lundborg (1972: 63), var
tveksam "Huruvida denna [malsten, min
anm] tillhör det urspungliga boplatslagret
under högen eller om den är ditlagd som
byggnadsmaterial i högens centralröse...".
Över boplatslagret och direkt under gravbyggnaden återfanns dock ett brandlager
som Lundborg tolkade som en reminiscens
av kulthandlingar i samband med gravens
uppförande (jfr Baudou 1991). I samband
med dessa kulthandlingar är det av lätt in
sedda skäl tänkbart att även malstenen med
skålgropen ingått som ett led i gravritualen
innan gravens bräm färdigställdes. Liknande
fynd av malstenar i Halland som styrker
denna tolkning har tidigare gjorts i Heagård
Nr 3 i Holms sn, i Kåarps hög 1 (den norra
högen) och i den bekanta bronsåldersgraven
från Eldsberga (Lundborg 1972: 123). I det
första fallet ingick malstenen som en del i en
hällkista som inrymde en skelettgrav från
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period II - III (Lundborg 1972: 22). Liksom
sagaholmsfallet hade även en bautasten rests
i gravens centrala delar innan gravöverbygg
naden tillkom (Lundborg 1972: 63f, 108; se
vidare Forsander 1940; Kaul 1987a: 44ff).
Parallellerna till Sagaholm, med sitt stenbräm, resta norrsten och skålgropsstenar är
slående.
Vid undersökningen av Kåarps mellanhög, Lundborgs Hög 2, påträffades en skål
grop inhuggen på en av de översta stenarna i
en stensättning som täckte en centralgrav
från period III (Lundborg 1972: 52ff, Fig
50). Stenen som återfanns i gravrösets norra
del bör även här ha ingått som en integrerad
del av gravritualen. Möjligen i samband
med riter som avslutade själva gravsättning
en eller i samband med att gravens över
byggnad påbörjades.
Liknande iakttagelser har Pauline Asingh
redogjort för vid undersökningarna av "the
most expensive barrow in Denmark" bronsåldershögen Diverhoj (Asingh 1988).
Här återfanns en sten med en skålgrop i det
översta lagret i centralröset från en hög som
tillhör bland de rikast utrustade gravarna
från period II i hela Danmark (Asingh 1988:
140). Även i detta fall tycks ett direkt sam
band föreligga mellan skålgropsstenen, olika
byggnadsfaser av gravhögen och olika steg i
begravningsritualen.
Ytterligare ett exempel härrör från Carl
Johan Beckers (1990: 63f) undersökningar
på Norre Sandegård på Bornholm. I en
sekundär urnegrav i ett röse återfanns sju
skålgropar på undersidan av urnans täcksten.
Graven kan dateras till period IV eller V
efter fynd av en bronskniv, en bronsring och
två bronssylar. Dessa gravgåvor antas ej varit
med på bålet då den avlidne kremerades.
Såväl Becker (1990: 63f), som Ramskou
(1952: 136) och Glob (1969: 263) som tidi
gare behandlat fyndet, anser att skålgropar
na är "färska" och att de utförts i samband
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med gravsättningen (kanske i samband med
att gravgåvorna lades ned i urnan?). Följakt
ligen som en integrerad del i begravnings
ritualen.
Ett sista exempel kan få tjäna som en
återknytning till Sagaholmsgraven, Penning
graven i Kivik. Denna grav ligger på grav
fältet Koarum omkring 500 meter öster om
Kiviksgraven (se Randsborg 1993: 58, Fig
3la/b). Graven består utav en av större sten
block uppbyggd kantkedja med en diame
ter av 22 meter. Centralt i denna återfinns
en oval stenpackning om ca 5 x 2.75 meter,
med en dithörande bautasten med minst 17
skålgropar inhuggna. 1915 blev bautastenen,
som mäter ca 2.5 meter på höjden, sönder
sprängd. Graven restaurerades under 1920talet, och ursprungligen antas bautastenen ha
varit rest i stenpackningen (Norden 1930:
40; Kaul 1987a: 46). Rausing (1949: 177f)
har dock påpekat att det även återfunnits
skålgropar i botten på bautastenen och att
de måste ha tillkommit innan bautastenen
restes. Även om vi inte kan leda detta i bevis
får det anses som sannolikt att skålgroparna
tillkommit innan stenen restes och att de har
ett samband med något led i gravritualen.
Exemplen ovan är återgivna för att påvisa
några fall där skålgropsstenar bevisligen åter
funnits i en sådan kontext att de måste lagts
dit och/eller tillverkats i stratigrafiska sam
band med gravarnas uppförande eller i sam
band med olika "byggnadsfaser". Dessa
faser har ofta aprioriskt tolkats som tillkom
na vid olika efterbegravningar, vilket givetvis
äger sin riktighet, men som de anförda skålgropsfynden implicerar kan vi inte utesluta
att även andra trosföreställningar varit in
blandade här. Exemplen ovan skulle kunna
mångdubblas (se t ex Montelius 1898; de
Lange 1912; Althin 1945; Malmer 1962:
477ff; Mollerup 1967; Glob 1969: 159,
205ff; Strömberg 1982: 101ff; R0nne 1993:
30ff; Ullen 1997; Widholm 1998: 26f, 7Iff,
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jfr Rostholm 1972: 27), men detta faller
utanför min intention här - att påvisa att pla
ceringen av olika skålgropsstenar inte skett
slumpmässigt utan som en integrerad del i
olika gravritualer.
Detta är dock inte fallet med alla gravar
under bronsåldern och vi kan såväl förvänta
oss lokala och regionala som inter-regionala
variationer här som i grund och botten bor
de avspegla såväl kronologiska, sociala som
ideologiska skillnader (se Malmer 1981, jfr
Jakobsson 1992). Även regionala gravseder
måste beaktas här. I Danmark härrör t ex
omkring en tredjedel av hällristningsfynden

från olika gravkontexter (Glob 1969: 117ff;
Rostholm 1972: 26), medan det i dagsläget
är ovanligare med gravfynd från nuvarande
Sverige. Såväl de citerade exemplen ovan,
som Sagaholmsgravens omsorgsfullt utförda
kantkedja med sina hällristningar, och inte
minst det varsamma inkapslandet av häll
ristningarna, gör dock att vi kan se dessa
och en mängd andra hällristningsfynd som
en integrerad och kompletterande del av
bronsålderns begravningsritualer.
En mer systematisk genomgång av häll
ristningsmaterialet utifrån detta perspektiv
saknas ännu, men är önskvärt.
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Figur 8.11. Hällristningar från Stj0rdal i Trondelag, lokal Reppe I (efter Sognnes 1983b). Ej i skala.
Observera hur alla hästar utan en - 18 av 19 - orienterar sig i samma riktning. Ett drag som även går
igen i Sagaholm!
Exkurs - häll ristningar
Återvänder vi till slut till Sagaholms gravhäl
lar framträder en dualitet mellan olika mo
tiv (t ex hästar och skepp) och inom olika
motivkretsar (hästdjur, hingstar : ston). Via
ristningstekniska jämförelser kan man även
se hur denna dualitet förstärks mellan bl a
djur och skepp. Vi kan t ex se hur hästkrop
parna på häll N° 4 i stort sett prickhuggits
lika djupt som skeppsskrovet, men att man
via val av tillverkningsteknik och efterslipning av skeppsskrovet fått dem att framstå
som särskilda fenomen. Detta är intressant
även om det är dåligt utforskade territorier

vi rör oss på. Lika intressant är det att vi
även återfinner denna dualitet vid val av
ristningsteknik på andra håll i Skandinavien!
I Kalle Sognnes arbeten om hällristningarna
i Stjordal i Tr0ndelag (Norge) redovisas en
del liknande motivsammansättningar som i
Sagaholm. Jag tänker då främst på lokaler
som Reppe I och Fordal som liksom Saga
holm är helt dominerade av hästmotiv (fìg
8.11). I Fordal utgörs hela 142 av 160 häll
ristningar (84.9 %) av stiliserade hästmotiv.
De andra motiven utgörs av tre skeppsrist
ningar, 11 fotsulor samt fyra "geometriska
figurer", vilka liknar solhjul eller spiraler.
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Även några skålgropar har återfunnits på
denna lokal (Sognnes 1990: 11, Tab I, 24).
Det mest intressanta här är den överväldi
gande övervikten av hästar på en ristnings
lokal, men även noteringar om att ristnings
tekniken skiljer sig mellan häst- och "båt"motiv. Sognnes diskuterar detta förhållande
på Fordal (1990: 90):
Dyrefigurane er vanskelege å datere
ettersom dei i så stor grad opptrer isolert
frå dei andre figurtradisjonane.
På For
dal II er det rett nok både spiral og båtfigurar av type H2, men det er så tydelege skilnader i hoggeteknikk mellom
båtflgurane og dyrefigurane at det fell
vanskeleg å tru at dei er samtidige.
Det vanskliga här verkar vara att tillskriva
själva ristnings tekniken en signifikans som
inte endast reflekterar kronologiska (Burenhult 1980) eller funktionella orsakssamman
hang (Wihlborg 1978; Andersson 1994: 21).
Utgår vi ifrån Sagaholmsgravens vittnesbörd
ter sig inte de påvisade skillnaderna mellan
Fordalsristningarnas motivkategorier så an
märkningsvärd. Valet av teknik tycks istället
vara relaterad till olika motiv och rimligen
bör detta avspegla olikheter i deras tillskriv
na innebörd och mening. Men hur skall
detta förklaras och göras förståbart?
En tänkbar möjlighet här är att ristaren
har accentuerat olika detaljer av ristningarna
eller enskilda motiv för att poängtera eller
nyansera motivets eller olika detaljers inne
börd - för att addera en narrativ struktur till
ristningsytan. Ett exempel på detta har An
ders Hesjedal (1990, även 1994) belyst i sin
magistergradsavhandling Helleristninger som
tegn og tekst, en strukturalistiskt influerad
analys av de äldsta vejderistningarna i Nord
norge. Ett återkommande fenomen på dessa
ristningslokaler, som för den här aktuella
jordbrukstraditionen, är att de många gång
174

er framställer "fragmentariska" eller "ofull
ständiga" djurmotiv (i detta fall oftast älg
ar). Hesjedal menar att liknande framben,
huvuden eller andra kroppsdetaljer, ofta
beskrivs som isolerade objekt, som "portabla
artefakter". Sett ur ett relationistiskt per
spektiv utgör dock dessa disparata delar en
"helhet". Med referens till bl a Lévi-Strauss
menar Hesjedal att dessa delar kan tolkas
som symboler för ett totemsystem som
innefattade olika samhälls- och familje
grupper. De "ofullständiga" men komplet
terande hällristningsmotiven kan därför ses
som metaforiska representationer för de
ömsesidiga relationer som existerade mellan
och inom dessa grupper av människor (Hes
jedal 1990, 1994). Följer vi detta resone
mang så användes dessa till synes fragmen
tariska hällristningar på ett metaforiskt sätt
för att förklara, förstärka, fördunkla eller
förneka samhällets sociala struktur (se LéviStrauss 1962: Kap 4; Giddens 1979: 193ff).
Ett liknande scenario är även tänkbart
för den varierade ristningsteknik som obser
verats i Sagaholm. Vi har bland annat sett
hur skeppens förstävar ofta är inristade och
på så sätt markerade gentemot det övriga
ristningsmotivets delar. Utifrån såväl histo
riska och antropologiska analogier samt det
arkeologiska materialet från bronsåldern går
det att argumentera för att denna skepps
detalj kan ha innehaft en specifik identitetslegitimerande innebörd (se Goldhahn in
press m anf litt). På hällskeppen är det ofta
skeppsstävarna som varieras vilket ett flertal
hällristningsforskare tagit som intäkt för att
dessa variationer avspeglar olika kronolo
giska horisonter (t ex Glob 1969; Almgren
1987). Flemming Kaul (1995) har därutöver
argumenterat för att bronsålderns rakknivar
symboliserar skeppets akter eller för, inte
bara genom sina inpunsade skeppsmotiv
utan även genom rakknivens form. Ett tal
ande exempel på detta är det redan om
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nämnda R0rbysvärdet som via sin form och
inpunsade skepp understryker denna kopp
ling (fig 5.5). Kaul anser vidare att skeppet
först uppträder som en politisk symbol
under äldre bronsåldern, men att skeppet
sedan blir en mer uttalad religiös symbol
under dess senare del (Kaul 1995: 64ff, jfr
Artelius 1996). Ytterligare en tänkbar tolk
ning här är att rakkniven symboliserat en
religiöst utbildad individ med ett manligt
attribuerat gender (Kaul 1998). Rakkniven
och skeppssymbolen kan då ömsom ha sym
boliserat ett politiskt som religiöst ledar
skap, utan att vi bör särskilja dessa alltför
mycket (Kristiansen 1991: 27). Även den
praktiska kopplingen till skeppet som trans
portmedel, för upprättandet av allianser via
gåvor och gengåvor måste vägas in här. Om
vi sedan ponerar att rakkniven symbolise
rade det ämbete som både organiserade de
världsliga och andliga resor som upprätthåll
andet av samhällets struktur vilade på, kan vi
förvänta oss att just skeppet som symbol kan
ha varit involverad i olika intressegruppers
maktstrategier. Detta kan dels ha gällt inom
ett manligt attribuerat gendersystem, t ex
mellan äldre och yngre män som fick eller
inte fick deltaga i liknande prestige- och
mytomspunna resor, som mellan manliga
och kvinnliga genderideologier som hade att
förhålla sig till de religiösa och sociala för
ändringar som påbjöds under bronsåldern. I
ett liknande scenario skulle just valet av
ristningsteknik kunna sättas in och bli plausibelt, där accentuerandet av olika delar eller
hela motiv avspeglar olika förhållningssätt
inom liknande maktstrategier.
En intressant motsättning att gå vidare
med här är just Sagaholmsgravens uttalade
distinktion mellan skeppsskrov och -stäv,
som då borde uppfattas som en kollektiv
respektive individuell metafor som reflek
terades och replikerades i olika samhälleliga
maktstrategier. Inger Hedengran (1993) har

belyst en liknande strukturell motsättning
mellan individ och kollektiv när hon disku
terar hur människor framställs på hällrist
ningar från Kville i Bohuslän. Hon intres
serade sig speciellt för en typ av motiv som
brukar benämnas som "skeppslyftare", där
en likartad narrativ struktur som i Sagaholm
kan utläsas (fig 8.12). Nu uttrycks inte
denna distinktion via val av ristningsteknik,
utan här har detta gestaltats genom motivets
visuella komposition. Motivets narrativa
framställning särskiljer en aktiv överdimen
sionerad skeppslyftare gentemot skeppets
passiviserade bemanning (sstreck).
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Figur 8.12. Skeppslyftare från Yllene i Bohuslän
(omarbetad efter foto hos Glob 1969: 176).
Hedengran (1993: 18Iff) uttolkar följande
meningsbärande struktur - större än : ut
rustad med maktbefogenheter : försedd
med exceptionell styrka : aktiv :: mindre än
: i avsaknad av maktbefogenheter, i avsak
nad av fysisk styrka : passiv (fig 8.12). Till
skillnad från Sagaholmsgravens ristade stä
var och kollektiva skeppsskrov, är motsätt
ningen mellan individ : kollektiv uttryckt
förhållandevis konkret. Samma narrativa
struktur framställs på olika sätt och med
hjälp av olika medel, men budskapet kan ha
varit likartat och framstått i lika tydlig
dager för de/n som utförde respektive häll
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ristning.
Dualiteten i Sagaholm mellan de avbil
dade stona (prickhuggna) och den manliga
skeppssfären (djuphuggna med puns) skulle
även det kunna sättas in i detta perspektiv,
och här skulle ytterligare arkeologiskt mate
rial kunna vägas in för att beakta "helheten".
Samma dualitet återfinns t ex i deponeringen av bronsföremål mellan manliga (skepp
och) gravar och kvinnliga (ston och) depåer i
den södra Vätterbygden (jfr Randsborgs
tolkning av Sagaholm i kap IV).
Här skulle det även vara av intresse att
kunnat belägga vad för slags verktyg som
använts för att framställa hällristningarna i
Sagaholm. Wihlborg (1978) såväl som andra
forskare har argumenterat för att stensmeden använt sig av ett metallverktyg för att
rista eller punsa hela eller delar av vissa
motiv (t ex Norden 1925, 1946: 139f; Glob
1969). Vid praktiska försök har dock lik
nande metallpunsar visat sig vara dåligt läm
pade och de skulle säkerligen gått sönder
och behövts återslipas ideligen (Bengtsson
mündigen 1997 12 11). Men kanske var det
just detta som var poängen! Att använda en
förgänglig bronspuns, som lätt gick sönder
vid framställningen av hällristningarna, upp
fattades möjligen som en metafor för det
övriga offerskicket med bronsdepåer av
olika slag. Samtidigt kunde denna handling
ses som en metamorfos där det symboliska
kapital som dessa bronser tillskrevs över
fördes från bronsföremålet till det fram
ställda motivet i sten. Att producera en häll
ristning skulle då kunna ses som ett led i ett
(individuellt) rituellt "förbrukande" av olika
bronsföremål, där olika ritualer hjälpte till
att överföra de egenskaper som tillskrevs
olika bronsföremål på stenhällarna (jfr t ex
Malmer 1981: 103f).
Ett intressant sammanhang i d etta fall är
att just ristade hällristningsmotiv ofta tycks
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återfinnas i samband med manligt attribuerade gravar i södra delarna av Sydskandina
vien. Detta kan vara fallet med Sagaholm,
den omdiskuterade Villfarnastenen i Skåne
(Althin 1945: 99; Norden 1946: 129ff; Burenhult 1980: 12, 103), samt kanske även
Grimeton, Hagbardstenar och Källsjöstenen
i Halland (Lundborg & Bergström 1989:
72ff). Det gäller dock inte de många motiv
från Dalsland och Östergötland där ristade
och/eller punsade detaljer - trots väsens
skilda berggrunder! - förekommer på mer
"ordinära ristningsytor" (t ex Nordén 1925,
1946; Andersson 1994). Kopplingen mellan
dessa extraordinära gravar och just inristade
detaljer kan dock knappast vara en tillfällig
het. Ett sätt att beakta dessa kan vara att
försöka sätta in dem i ett liknande scenario
som tecknats ovan.
Detta visar på att det är högst relevant
att beakta de lokala och regionala skillnader
som bronsålderns hällristningstradition upp
visar i valet och användningen av olika fram
ställningstekniker. Valet av ristningsteknik
måste därmed betraktas som en aktiv varia
bel i diskussionen omkring hällristningarnas
mening och innebörd. Teknikval kan i själva
verket ha varit en lika esoterisk kunskap som
framställningen av hällristningarna i sig, vil
ket även hällristningar utförda med metallpunsverktyg talar för. Det är därmed av
största vikt att hällristningarna placeras inom
ett teoretiskt ramverk som beaktar denna
kunskap som en del av olika maktstrategier
som både verkat som en inkluderande och
exkluderande faktor i formandet och om
formandet av olika sociala relationer. Eller
som det uttrycks i Åke Ohlmarks översätt
ning av Havamals 63:e vers:
Låt en få veta, en andre ock,
men vet det tre, vet det världen.
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IX

Av evigt finns intet bestående!
Den sovande och den döde, hur de likna varandra!
Teckna de icke en bild av döden?
Slav eller herre - när de säga live t farväl,
församla sig A nunnaki, de stora gudar na;
Mammetu, som skapar ödet, bestämmer med dem
- skickelserna.
De ski fa död och liv,
men dödens tider ge de icke till känna.
Gilgames-eposet

Det har sagts att döden är ofrånkomlig och
att vetskapen om detta är något som förenar
människorna på vår jord. Trots det så skiljer
sig själva föreställningen om vad som händer
med människan efter döden avsevärt mellan
olika samhällen och kulturer, både i tid och
rum. Som arkeolog kommer man ofrån
komligt i kontakt med denna variationsrike
dom, även om det kan vara svårt att göra
dessa föreställningar förståbara i den egna
ivern att få kläm på olika epokers karakte
ristik.
Själv minns jag min första mer praktis
ka erfarenhet av detta med viss vånda - ett
romerskt brandgravfält - och hur jag täm
ligen oreflekterat tog mig an att rensa, mäta
och väga av, rita och fotografera, grav efter
grav. För mig var det endast en fråga om att
lära mig en teknisk färdighet - att komma
på hur jag bäst tog mig an graven ifråga för
att dokumentera den till eftervärlden. Hur
skulle jag göra för att få bort den där resta
stenen på ett och ett halvt ton? Hur skulle
jag bäst gräva för att komma åt den och den
informationen, för att bäst fotografera just

den anläggningsdetaljen? Jag mätte och rita
de, kvantifierade det hela på ett så objektivt
sätt som möjligt. Det var lärorikt. Dess
utom var det spännande och roligt, ibland
även rofyllt och vi liknade gärna själva ut
grävandet med en fisketur - "undrar vad vi
skall hitta idag"? Efter avslutad utgrävning
hade vi med oss ett tiotal svarta sopplast
säckar med en handfull brandgravar som vi
inte hann gräva i fält och medan övrig grävpersonal tog semester satt jag en hel månad
och gick igenom dessa säckar, sten för sten.
Människo/ben i en hög och gravgåvor i en
annan. Jag sorterade fynden och lade dem
prydligt i små uppmärkta bruna papplådor.
Det slog mig aldrig att Fynd No 4004 ut
gjorde resterna av en individ av kött och
blod som mig själv.
I vår tid är ofta döden en ren familje
angelägenhet och fast man kan vara mer
eller mindre förberedd på förlusten av en
nära och kär person så utlöser ofta bud
skapet om bortgången ett tillstånd av sorg,
smärta, ilska, nedstämdhet, chock och kaos.
Man blir "irrationell" och det tar ofta någon
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tid, ibland flera år, innan man kommer in i
"de gamla vanliga gängorna igen". Detta är i
sig inget unikt för vår egna tid och samhälle.

Skapelsemyter, kaos och materiell kultur
Nästan varje skapelsemyt - t o m vår egna
Big Bang - startar i ett tillstånd av kaos. Ur
detta kaos framträder sedan de krafter vilka
skapar ordning i kosmos, och senare, de
första människorna. Kaos är på så sätt alltid
en förutsättning för ordning. Kosmos står
därmed för det kontrollerbara tämjda och
konnoterar mot skapelse och liv, kaos mot
förruttnelse och död.
Enligt både religionshistorikern Mircea
Eliade (1959) och antroplogen Claude LéviStrauss (1971) strukturerar människan sin
tillvaro i enlighet med denna kosmos : kaos
dikotomi, där tillståndet av kaos utgör en
förutsättning för ordning och vice versa. Ur
kaos föds ordning och detta kaos tenderar
hela tiden att återerövra hävnadsvunna erfar
enheter. Det okontrollerbara blir därmed en
kraft som människan måste bemästra. An
nars hotar kaoskrafterna att återta kontrol
len över kosmos. Ett sätt för människan att
förhindra detta är att återskapa samhällets
skapelsemyt genom olika ritualer. I ritualen
kan de okända och farliga kaoskrafterna
tämjas och övervinnas och där igenom kan
skapelsens ordning återupprättas (se Eliade
1959: 52ff; Levi Strauss 1977: Kap XI). Att
genomleva den kosmologiska uppkomst
myten genom olika ritualer blir på så sätt en
väg att säkra samhällets fortbestånd.
I samhällen som ofta beskrivs som "låg
teknologiska" eller "primitiva" är dessa ty
per av ritualer ofta förknippade med olika
händelser och kriser som inte kunnat förut
ses. Det kan vara ett plötsligt dödsfall av en
schaman i ett jakt/fångst samhälle, eller av
en hövding i ett stamsamhälle likt de vi
möter under den senare delen av den äldre
178

bronsåldern (ca 1500 - 1100 BC, Kristiansen
1991, 1998a, jfr Weiner 1988). Liknande
situationer kan även framtvingas i tider av
stor social och ideologisk stress, något som
t ex övergången mellan hedendom och kris
tendom illustrerar här i Skandinavien (senast
Opedal 1998).
Att kontrollera och bemästra liknande
ritualer blir på så vis ett sätt att bemästra
skapelsemyten och reproduktionen av sam
hällets normer och värderingar. Både Eliade
och Lévi-Strauss har i detta sammanhang
betonat att reproducerandet av samhällets
makro- och mikrokosmos står i en dialek
tisk relation till varandra.
Alla former av ritualer kräver även någon
form av rekvisita och här utgör den mate
riella kultur som vi alla omger oss med, från
vaggan till graven, ett potentiellt redskap för
att upprätta, förmedla och gestalta män
niskans undran inför sin tillvaro i den kos
mologiska ordningen. Liknande kosmolo
giska manifestationer i rummet benämner
Mircea Eliade (1959: 11) för "hierofaner",
en materialiserad metaforisk gestaltning av
ett samhälles skapelsetro och uppkomstmyt.
Ett belysande exempel på en hierofan
plats eller rum är en kristen kyrka. Genom
dess arkitektur och ikonografiska interiör,
gestaltar kyrkan den kristna skapelseberät
telsen och den kan även ses som en meta
forisk länk - en axis m undi - mellan dess tre
kosmologiska nivåer. Där helvetet konnote
rar mot kyrkans krypta, jorden mot kyrksa
len, och det saliga himmelriket mot kyrkans
torn som via sin utsträckta arm förbinder
kyrkan med himmelriket (se vidare Larsen
1996, 1997). Kyrkan utgör på så sätt ett fält
varigenom samhället kan begreppsliggöra
sin skapelsemyt samtidigt som dess grund
valar kan reproduceras.
Ovan har jag föreslagit att Sagaholmshögen kan ha fungerat på ett liknande sätt i
det att dess hällristningar och kantkedja
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tycks replikera en mytologisk föreställning
om solens återfödelse som det kommer till
uttryck i den berömda Trundholmsvagnen
och andra relaterade fynd.

Begravningsritualens mening
Antropologen Robert Hertz (1960) har lik
som Eliade och Lévi-Strauss tagit fasta på ri
tualens meningskapande kraft och omvand
lat detta till en teori omkring begravningsri
tualens mening och innebörd. En teori som
jag tror kan vara av intresse för vår förståelse
av Sagaholmsgraven. Inspirerad av Dürk
heims sociologi menade han att döden och
dit knutna handlingar och ritualer, snarare
bör ses som sociala konstruktioner än som
universella reaktioner vid förlusten av en
nära och kär anförvant. Själv använde Hertz
(I960: 28ff) exemplet gråt och emotionella
känslor som han visade inte var en universell
reaktion vid förlusten av en närstående indi
vid. Därav följde att gråt och andra socialt
konstruerade fenomen i samband med olika
begravningsritualer även fyllde andra funk
tioner än att uttrycka om/sorg över den
avlidne. En sådan var att begravningsritualen
kunde ses som en återspegling av det aktu
ella samhällets normer och värderingar, och
som ett om/formande av de sociala rela
tioner som den avlidne individens frånfälle
berörde. Gravritualen kunde även på ett
strukturellt plan återspegla andra rites of
passage i samhället som födelse, initiationsriter, giftermål osv.
Följer vi Arnold van Gennep (1960) så
innehåller alla ritualer tre olika faser: en fas
av separation och exkludering (kaos), en
liminal transitionsfas, där bl a den avlidne är
tänkt att överföras från ett medvetandetill
stånd till ett annat, samt en inkorporerande
fas som återställer kaostillståndet till "ord
ning" (se van Gennep I960: 2ff, l46ff). Den
mest kritiska punkten i ritualen, som omgär
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das med mest risktagande, riter och tabun,
utgörs ofta utav den mellanliggande liminala transitionsfasen.
För begravningsritualens vidkommande
menade Hertz vidare att den fyllde två pri
mära funktioner, dels som ett sätt att över
föra den avlidnes själ till ett alternativt
tillstånd, och dels för att återinrätta den
avlidne personens sociala roll inom den
sociala gemenskapen (se Hertz 1960: 76f).
Även det ett sätt att återföra ett tillstånd av
kaos till ett tillstånd av ordning.
Liksom Hertz har antropologerna Mau
rice Bloch och Jonathan Parry (1982a) tagit
fasta på begravningsritualens transformativa
karaktär, och hur dessa händelser återskapar
och omskapar samhällets sociala relationer.
Som Hertz ser de dessa ritualer som till
fällen att överföra den avlidnes sociala roll,
men även som ett tillfälle att aktivt försöka
befästa nya sociala relationer. Gravritualen
blir på så sätt både ett medium som struk
turerar och definierar de inblandade parter
nas handlingar, som ett medel att förändra
de inblandade parternas (makt-) relationer
inom ett samhälle. I ritualen blir samhällets
sociala relationer tydliggjorda, och att be
mästra och behärska dessa ritualer är där
med ett sätt att kontrollera samhället, dess
historia och tidsbegrepp (se Giddens 1979;
Barrett 1994: Kap 3). Eller som författaren
George Orwell så elegant uttryckt det i sin
bok 1984: "Who controls the past, controls
the future: who controls the present, cont
rols the past".
Vidare menar Bloch och Parry (1982a:
7f) att begravningsritualens cykliska förlopp
kan länkas till en generell föreställning om
själens återfödelse, men att denna återfödelsetanke tar sig olika uttryck i olika kulturer
och samhälleliga kontexter. Själva återfödelsetanken ser de som en direkt negation av
människans insikt om dödens slutgiltighet
(Bloch & Parry 1982a: 9):

Bortom Sagaholm
Given a world view of this kind it is
therefore obvious why the rituals sur
rounding death should be so thoroughly
permeated by the symbolism of rebirth.
But such symbolism is, of cource, by no
means always associated with such a view
of life, and at the most general level may
be related to the fact that almost every
where religious thought consistently de
nies the irreversible and terminal nature
of death by proclaming it a new begin
ning. Conception and birth are the most
striking and obivous symbols available
for asserting such a dogma.
Enligt detta synsätt blir begravningsritualen
både ett bejakande och förnekande av män
niskans vetskap om dödens slutgiltighet.
Samtidigt som Bloch och Parry menar att
denna insikt är ett närmast universellt feno
men påpekar de även att den variationsrike
dom som vi känner från antroplogiska stu
dier är stor. Och som arkeolog bör givetvis
liknande resonemang föras som en dialog
direkt gentemot det egna källmaterialet,
snarare än mot givna antropologiska eller
skrifthistoriska exempel. Antropologin har
dock den fördelen att den med lätthet kan
visa på att vår egna kulturs föreställningar
om liv och död är blott ett sätt att bearbeta
människans vetskap om sin förgänglighet.
Ett exempel på detta är hur vårt västerländs
ka linjära tidsperspektiv ofta placerar födel
se i ett tidigare skeende än död. Detta kan
synas som en oskriven empirisk sanning, men
den omvända uppfattningen gäller faktiskt i
flera andra samhällen. Merinafolket på Ma
dagaskar t ex ser födelsen - då barnet är våt,
mjuk och har en skör benstomme - som en
start för döden, varefter människan lång
samt använder resterande tid av sitt jordeliv
till att stelna till - bli torr, hård och benig för att tillsist resa vidare. Livet beskrivs som
ett enda långt döende varefter människans
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själ kan återfödas igen. Döden ses inte som
en slutstation som i vår kultur idag utan som
en förutsättning och start för nytt liv (Bloch
1988: 13 m anf litt).
I det följande vill jag ta fasta på Hertz
duala syn på begravningsritualens funktion.
Dels som en transformation från ett med
vetandetillstånd till ett annat och vad man
trodde hände den avlidne efter döden - vad
som med ett finare ord kan beskrivas som
bronsåldersmänniskans eskatologi (se Kaliff
1997). Och, dels som ett sätt att forma och
omforma samhällets sociala relationer. Båda
dessa aspekter kan i sin tur avslöja något om
det aktuella samhällets förhållande mellan
de levande och döda (fig 9.1).
I det avslutande kapitlet så - Åter till
Sagaholm - vill jag sedan återvända till denna
grav för att se vad dessa perspektiv kan bi
draga med i tolkningen av de föreställningar
som omgärdade uppförandet av detta grav
monument.
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I den av mig kända litteraturen kring brons
ålderns begravningsritual och föreställnings
värld är det oftast introduktionen av brand
gravskicket och dess likbegängelseform som
ägnats störst intresse. Oftast förklaras det
förändrade gravskicket i diffusionistiska ter
mer (se t ex Stjernquist 1961: 188ff; Ström
berg 1975: 267f m fl) och i samband med
introduktionen av en ny religion (Bennett
1987: 185ff; m fl, jfr Petré 1962). Även om
senare års forskning mer börjat belysa denna
förändring ur andra synvinklar och i termer
av mentalitet (Carlsson 1995: 55) och eskatologiska uppfattningar (Kaliff 1997: 83ff),
så kvarhålls den förhärskande tolkningen att
introduktionen av brandgravskicket är ett
resultat av en ny religion som hade sin kon
tinentala förebild i Urnefeldskulturen.
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Fig. 9.1. Principskiss över Hertz analytiska perspektiv på förhållandet mellan begravningsritualens
olika delar och till dem hör ande frågeställningar och studieområden (omarbetad efter Metcalf &
Huntington 1991: 83).
Centralt i denna diskussion är att själva
eldbegängelsen sätts i samband med en ny
föreställningsvärld där frigörelsen och återfödelsen av den avlidnes själ skulle påskyn
das i begravningsritualen. Senast har detta
behandlats av Anders Kaliff (1997: Kap 6-7)
i dennes avhandling Grav och kultplats. Han
vill där se en strukturell likhet mellan denna
likbegängelsemetods idéinnehåll, en soldyr
kande jordbrukskultur, samt livets och års
tidernas livscykel (Kaliff 1997: 78):

sommar/vinter. I nordliga regioner är
det vanligt med en föreställning att solen
vistas i ett underjordiskt (döds-) rike un
der den mörka tiden på året, vilket gör
riter för att hjälpa solen till återfödelse
särskilt betydelsefulla (jfr Görman 1987,
s 106f). På våren återkommer den och
ger livet åter till växter och djur, vilket
kan betraktas som en återfödelse. Även
människans existens har då liknats vid
naturens kretslopp: döden som en vinter,
vilken själen överlever och får nytt liv.

Det kan vara en rimlig hypotes att
koppla eldbegängelse av de döda till
föreställningar om att den dödes själ får
del av solens kraft och därigenom kan
återfödas, i mänsklig gestalt eller på an
nat sätt. Med ett sådant idéinnehåll ba
kom kremeringsritualen, kan solen vara
en symbol för återfödelse; dag/natt 181

Även om jag till största del sympatiserar
med Kaliffs resonemang kring denna likbegängelseforms metaforik, så finner jag hans
diskussion kring själva introduktionen av
brandgravskicket alltför snäv, mest diskute
rad som en isolerbar företeelse och särskild
från det ur många hänseenden samtida och
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relaterade höggravskicket. Det hela förkla
ras som resultatet av kontinentala kontakter
(se Kaliff 1997: 83; jfr Baudou 1991: 79f). I
detta sammanhang vill jag framhäva att för
utsättningarna för brandgravskickets infö
rande likaväl kan sökas i den äldre brons
ålderns höggravskick och runt de föreställ
ningar som byggdes upp kring dessa gravar.
Traditionellt har bronsålderns talrika
gravhögar betraktas som en form av con
tainer vari olika bronsartefakter lyckligtvis
bevarats till våra dagar. Med den Nya arke
ologin kom de att användas för studiet av
samhällets sociala struktur (t ex Randsborg
1974; T Larsson 1986a; Kristiansen 1987a),
eller som en parameter i diskussionen kring
bebyggelsens utbredning (t ex Welinder 1977; Hyenstrand 1979; T Larsson 1986a/b;
Sävestad 1993 m fl). Som källa för studiet
utav bronsåldersmänniskans föreställnings
värld är de sällan använda (se dock Jennbert
1993a; Larsen 1996, 1997). Som en följd av
detta har höggravarnas tidsdjup och tids
rytm sällan eller aldrig diskuteratas i rela
tion till de ritualer som omgärdade upp
förandet av dessa gravmonument.
Ett utav undantagen här utgör Kristina
Jennberts (1993b) studie över gravtraditio
nen under period III i sydöstra Skåne, där
introduktionen av brandgravskicket just dis
kuteras och relateras till höggravskicket.
Jennberts diskussion centrerar sig dock mer
kring gravgåvornas mening. Hennes studie
påvisar dock att varken de, gravens utform
ning, eller gravritualen som sådan ändras
nämnvärt som en följd av den nya likbegängelsen (Jennbert 1993b: 100, jfr Håkans
son 1985: 167). Förhållandena verkar vara
mer komplicerade än så.
Jennberts perspektiv replikerar därmed
på många sätt Bo Gräslunds (1983, 1989,
1994) artiklar på detta tema. Utifrån en dis
kussion av likbegängelsen i några för/histo
riska kontexter där likbränning och skelett
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gravskick förekommer parallellt (här antiken
och nordisk järnålder), liksom det gör i vår
egna samtid, påvisar Gräslund att dessa i
första hand inte belyser skillnader av religiös
karaktär (Gräslund 1983: 48, se även Parker
Pearson 1982):
Vi kan därav dra slutsatsen att
tillämpningen av jordfästning respektive
likbränning inte utan vidare kan tagas till
intäkt för slutsatser om forntida religion.
Gräslund (1983: 48) anser därför att valet av
likbegängelsemetod likaväl kan avspegla
"familjetradition, lokal tradition, social och
ekonomisk status eller personlig smak". I
anslutning till den ovan förda diskussionen
kring studiet av begravningsritualer menar
Gräslund (1994: 18) att vi kan tala om två närmast universella - föreställningar kring
människans själ, vad han kallar en kroppsoch drömsjäl. Föreställningen om kropps
själen är kopplad till människans andedräkt
som flyr vid linans slut, och tanken om en
dröm- eller frisjäl anser Gräslund härstamma
från människans erfarenhet av alternativa
tillstånd som trance, extas och nattliga
drömmar. I artikeln Forntida själstro i arkeo
logisk belysning beskriver Gräslund (1989:
62) begreppen på följande vis:
Kroppssjälsbegreppet innefattar vanli
gen två grundprinciper. Den ena av dessa
står för själva livsprincipen, livskraften.
När döden inträffar tänker man sig i
allmänhet att denna livssjäl återgår till
någon gemensam urkälla för livet, be
lägen i gudavärlden, i kosmos, i naturen
eller annorstädes. Det andra huvudele
mentet representerar personligheten, det
inre medvetandet, jaget...
Den andra grundläggande själsprin
cipen är den s.k. frisjälen eller dröm
själen. Den antas ibland ha sitt ursprung
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i drömupplevelsen. I motsats till kroppssjälen är frisjälen aktiv endast utanför
kroppen, i samband med sömn, extas,
trance, medvetslöshet och liknande till
stånd. Den antas återvända först när
personen vaknar för att sedan inta en
passiv och neutral roll, ofta utan närmare
angiven placering i kroppen...
Den primitiva människan har fullt
klart för sig den biologiska dödens inne
börd och att döden inte är jämförbar
med den sömn under vilken frisjälen till
fälligt tänks lämna kroppen. Frisjälen
lämnar därför inte det jordiska i döds
stunden utan vanligen först sedan dess
fysiska bojor brutits ned och själen på så
sätt blivit hemlös.

skick och - här mer implicit - brandgrav
skicket åt. Skillnader som förutom frågan
om brandgravskickets uppkomst kan vara
belysande för en sammanfattande tolkning
av Sagaholmsgraven. Men för att en sådan
skall bli mer fruktbar behöver vi sätta in
denna grav och den södra Vätterbygden i
ett något vidare perspektiv.

Gräslund menar vidare att det är liknande
processer som påskyndas - eller förhindras genom att alternera olika likbegängelsemetoder som förruttnelse, balsamering, rök
ning, kremering, skelettgravskick och så vi
dare, utan att det för den skull innebär att
själva själsbegreppets innebörd behöver för
ändras. Behandlingen av den avlidnes kropp,
gravens morfologi, eventuella gravgåvor och
de ritualer som omgärdade dessa skeenden
kan däremot avslöja något om vad för slags
föreställningar som omgärdade den avlidnes
hädanfärd - eller återkomst. Utifrån Hertz
perspektiv ovan så torde det vara den sociala
och kulturella kontexten som bör ses som
den avgörande faktorn bakom den varia
tionsrikedom av likbegängelseformer som
möter oss i arkeologiska och antropologiska
sammanhang (jfr fig 9.1).
Utan att göra anspråk på att följande
tolkning skall äga generell riktighet för alla
begravningar från de aktuella perioderna,
går det att peka på flera specifika egenskaper
som särskiljer de neolitiska gravskicken i
megaliter (dösar, gånggrifter och hällkistor),
den äldre bronsålderns hög- och rösegrav183

Ett scenario
Övergången mellan senneolitikum (2350 1700 BC) och den äldre bronsåldern (1700
-1100 BC) har ofta beskrivits i antropolo
giska termer som en övergång från ett kompetativt gereontokratiskt Big-man samhälle
till ett teokratiskt hövdingasamhälle (se t ex
Kristiansen 1982, 1984, 1987a/b, 1991, 1998a/b; Vandkilde 1996). Johnson och Earle
(1987: 20f) ger dessa begrepp följande defi
nition:
The Big Man... subsistence is focused
heavily on agriculture, pastoralism, or
extremely productive natural resources.
The local community of perhaps 300 500 people is a territorial division, typi
cally containing multiple clan or lineage
segments that either live together in a
village or are dispersed throughout the
well-defined territory of the group. The
local group is represented by a Big Man,
a strong charismatic leader who is essen
tial for maintaining internal group cohe
sion and for negotiating intergroup alli
ances. The Big Man is also important in
risk management, trade, and internal
dispute settlement, and represents his
group in the major ceremonies that coor
dinate and formalize intergroup relation
ships. His power, however, is dependent
on his personal initiative; if his support
group deserts him for a competitor, little
may be left of the reputation he has tried
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to build for himself and his local group,
or the alliances he has contracted...
Chiefdoms develop in societies in
which warfare between groups is ende
mic but becomes directed toward con
quest and incorporation... economy is
similar to that of a Big Man collectivity
and requires similar management. Eco
nomic strategies, however, notably irri
gation agriculture and external trade,
provide opportunités for elite investment
and control, which are used to extract
surplus production from the subsistence
economy to finance the chiefdom's ope
rations. As the regional integration of the
polity proceeds, clearly defined offices
of leadership emerge at the local and
regional levels and are occupied by
members of a hereditary elite... Compe
tition is intense...
Vänder vi oss så till det arkeologiska mate
rialet från sydskandinavien så sker det en
homogenisering i den materiella kulturen
under senneolitikum (Becker 1964). Denna
homogenisering avtecknar sig främst gente
mot de mellanneolitiska periodernas mång
facetterade uttryck. Detta kan dels studeras
i spridningen av en mer likartad materiell
kultur över stora områden - främst dolkar
och skäror i flinta, samt i den enkla skafthålsyxan, men även inom mer immateriella
uttryck som vi arkeologer kan spåra i ett
likartat begravningsskick, i bebyggelsens
morfologi och struktur, samt användningen
av landskapet mer generellt. Ett fenomen
som t ex går igen i hela södra Skandinavien
är att landskapet öppnas upp under denna
fas, möjligen som ett resultat av en mer
enhetlig ekonomi baserad på boskapsskötsel
med ett kompletterande extensivt jordbruk
(Kristiansen 1987a, 1998b; Göransson 1989;
L Larsson et al 1992). Denna expansionsfas
kan implicit även utläsas i den södra Vätter184

bygden i det att skogsbygderna kring detta
område öppnas och tas i bruk under denna
tid (Lagerås 1996).
Även bebyggelsens struktur tycks be
kräfta ett rörligt extensivt användande av
landskapet där ensamliggande gårdsenheter
bestående av messulahus regelbundet flyttas
runt inom ett mindre område (t ex Björhem
& Sävestad 1989; M Larsson 1995: 38ff; jfr
Karlenby 1996: 106ff). Husen i Danmark,
som i enstaka fall blir upp till 40 meter
långa, har tolkats som enheter för en större
grupp människor än en utökad familj, möj
ligen representerande en enskild släktlinje
(M Larsson 1995 m anf litt). Inom det nu
varande Sveriges gränser verkar det som om
de senneolitiska huslämningarna generellt
sett är mindre till storlek och till boplats
ytan, och det är därför oklart om samma
tolkning kan appliceras här (Holm et al
1997: 253). Istället tycks de många hällkistorna motsvara ett likartat struktureringsfält
för en liknande social enhet.
Även om flatmarksgravar förekommer i
relativt stor utsträckning i Skåne under den
na tid (t ex Strömberg 1975, 1982), verkar
kollektiva gravar i form av hällkistor varit
den dominerande gravformen i götaland
skapen. De senare tycks ur flera hänseenden
avspegla en idémässig tillknytning till det
mellanneolitiska gravskicket i megaliter. För
övergången från de senneolitiska samhälle
nas begravningsskick i hällkistor till bronsål
derns röse- och höggravar, replikerar på flera
punkter övergången från megalitgravskicket
till stridsyxekulturens enkelgravar (senast
Tilley 1996: Kap 5). En likartad förändring
sker från kollektiva gravar till ett gravskick
av mer individuell karaktär, i behandlingen
av den avlidnes kropp, och i frågan om när
varon respektive frånvaron av olika grav
gåvor. Liksom övergången från megalit- till
enkelgravskicket inte innebar ett slut för
begravningar i megalitgravar, så fortsätter
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främst inom metallurgin (Vandkilde 1996),
och senare även inom den agrara sektorn
(Gustafsson 1998). Förändringarna är ge
nomgripande och det råder en stor enighet
inom den arkeologiska vetenskapen att det
kan sammankopplas med en ökad social
komplexitet och hierarkisering av samhället.
Detta avspeglas bl a i att en mängd sociala
och politiska allianser etableras och befästs
över stora skilda geografiska områden under
denna tid (Kristiansen 1991, 1998a; Sherratt
1994; T Larsson 1997). Kristian Kristiansen
har sammanfattat utveckling i en figur som
trots sin generaliserande och översiktliga
karaktär, onekligen har vissa heuristiska för
delar (fig 9.2).
För att åskådliggöra några av de före
ställningar och samhälleliga kontexter som
avspeglas i dessa processer vill jag återknyta
till de narrativa strukturer som kan utläsas
ur de mest karakteristiska gravskicken från
dessa tider. Diskussionen kommer att föras
utifrån:

man att begrava individer i hällkistor under
den äldre bronsåldern (Weiler 1994: 159ff,
Bilaga E; Persson & Sjögren 1996, fig 9.4).
Övergången mellan dessa epoker känne
tecknas därmed inte av något entydigt habitusbrott utan mer som flera differentierade
processer med en högst regional särprägel
(senast Holm et al 1997). Det tycks dock
som om dessa regionala processer har varit
involverade i en likartad maktdiskurs som
både innefattade de levande och dödas väl
och ve. En återkommande variabel i denna
diskurs är motsättningen mellan individ och
kollektiv (Vandkilde 1996: Kap 12).
Under begynnelsen av den epok vi kallar
bronsåldern så sker det stora genomgripan
de förändringar inom samhällets alla delar.
Husen börjar nu uppföras med en treskeppig konstruktion (Göthberg et al 1995), det
kollektiva gravskicket ersätts nu fullt ut av
individuella gravar i hög/röse eller under
flat mark. Teknologiska färdigheter intro
duceras och sprids nu över stora områden,
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Figur 9.2. Grundläggande samhällsförändringar i Sydskandinavien under tiden
1900 - 500 BC (omarbetad efter Kristiansen 1 998a: 74).
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- hur strukturella och metaforiska as
sociationer integreras i gravmonumenten
och i behandlingen av de döda;
- hur gravmonumenten integreras i
och åter/skapar en social och kognitiv
rumslighet, och;
- hur de levandes värld integreras i
gravmonumenten, i form av gravgåvor
etc (jfr fig 9.1).
Koncentrerar vi denna fråga till att gälla de
senneolitiska hällkistorna och äldre brons
ålderns höggravskick, finner vi en del int
ressanta strukturella likheter och skillnader.
Något som torde avspegla en likartad skill
nad i social och kulturell kontext, och synen
på vad som hände den avlidne efter det att
döden gästat.

Gravmonumentens metaforik
Både senneolitikums hällkistor och brons
ålderns höggravar är monumentala till sin
karaktär och skänker därmed en känsla av
kontinuitet. Förutom att hällkistorna är en
kollektiv grav och högen, först och främst,
en individuell, finns det flera påtagliga skill
nader mellan dessa gravvårdar. Först och
främst skulle jag vilja fästa uppmärksamhe
ten på den fundamentala distinktionen att
bygga ett gravrum för de döda eller över den
döde. Därutöver exponeras gravarna annor
lunda i landskapet - hällkistorna är ofta ned
grävda eller placerade så att man hellre har
utsikt över landskapet än så att de utgör
blickpunkten i landskapet. Storhögarna där
emot, intar gärna ett dominerande inslag i
landskapsbilden, vilket jag skall återkomma
till nedan.
Till skillnad mot en bronsåldershög är
tanken bakom en hällkista att själva grav
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rummet för den avlidne skall återanvändas
inför kommande bisättningar - gång efter
annan. I dagsläget saknas det arkeologiska
indikationer på att uppförandet av en häll
kista föregicks utav bortgången av en sär
skild individ, och även när om- eller till
byggnader förekommer är det ofta svårt att
relatera dessa till en viss bisättning (Weiler
1994; Holm et al 1997). Både vad det gäller
hällkistans sociala representativitet som de
dödas placering i landskapet, verkar hällkistornas narrativa metaforik tämligen låst
och fixerad. Från vår horisont idag verkar
den liminala diskursen fokuserad kring
dekonstruktionen av den avlidnes kropp (se
nedan) och till själva bisättningen, i detta
fall, gravritualens inkorporering om vi följer
van Genneps (1960) terminologi.
En bisättning i en hällkista har troligen
skett genom att man antingen lyft bort ett
av kistans takblock eller genom att den
avlidnes exkarnerade ben fördes in i grav
rummet genom dess gavelhål. Speciellt i det
senare fallet skapas ett linjärt förhållande
mellan de levandes värld och de döda an
fäderna, vilket även förstärks i gravrummets
linjära arkitektur (fig 9.3, 9.4).

Figur 9.3. Hällkista från Skövde stad (efter
Montelius 1905).
Även efter bisättningen betonas denna lin
jära metaforik genom att själva gravformen
och hällkistans öppning pekar ut en bestämd
riktning i landskapet. Gravmonumentets idé
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verkar därmed peka mot det förgångna,
den avlidne förs in och förenas med an
fäderna. Efter bisättningen finns det inga
direkta lämningar som antyder att dessa
gravar omgärdades av offer och andra ritu
ella handlingar, som vid de tidigare gånggrifterna (jfr Tilley 1996 m anf ex). Så är
t ex skålgropar relativt ovanliga på hällkistor
medan de är betydligt vanligare på de något
äldre megalitgravarna (Liden 1938; Weiler
1994: 92f). Att det saknas tydliga koppling
ar mellan skålgropar och hällkistor behöver
dock inte tolkas som att det inte föreligger
ett tidsmässigt och kulturellt samband. Istället kan det ses som ett stöd för att de
maktdiskurser som involverade dessa kol
lektiva och individuella fält stod i ett sorts
dialektiskt motsatsförhållande till varandra.
Ur detta perspektiv skulle hällristningstra
ditionen utvecklas mot ett individuellt fält
under senneolitikum och den äldre brons
åldern, vilket stämmer bra överens med att
de först uppträder i individuella flatmarksgravar när de väl påträffas i en sluten kon
text (Strömberg 1982; jfr Kaul 1987b).
Hällkistans morfologi gör att tillgänglig
heten till de avlidna anfäderna var begrän
sad vilket även understrykes av att gravarna
troligtvis varit tillslutna mellan de olika bisättningarna (se Stenberger 1964: 127). De
återkommande efterbegravningarna utgjor
de dock på många sätt en möjlighet till
kommunikation med anfäderna och ett sätt
att legitimera och förankra de sociala roller
som förknippades med begravningsritualen.
Det senneolitiska gravskickets narrativa
metaforik tycks därmed ur många hänseen
den betona det förgångna. Det som varit.
Detta markeras dels via gravens kollektiva
gravrum, där den avlidne förseglas med an
fäderna, men även genom gravens arkitektur
och att själva bisättningen verkar markera
slutpunkten i själva gravritualen (se nedan).
Även valet av plats för gravarna, men

även för samtida boplatser är av stort intres
se här. För västra Götaland har Eva Weiler
diskuterat senneolitikum i flera arbeten och
hon påpekar att både boplatser och gravar
ofta visar på en diakron platskontinuitet
bakåt i tiden (se Weiler 1994; Holm et al
1997: 252). De äldsta senneolitiska gravarna
återfinns även i äldre megalitgravar, främst i
eller intill gånggrifternas ingångar. Detta
tycks implicera en idémässig tillknytning till
det förgångna och till dessa monuments till
skrivna mening och signifikans, replikerat i
gravarnas form och innehåll. Megalitgravens
kognitiva metaforik var tydligen kongruent
med de själsföreställningar som de senare
hällkistorna gav uttryck för. Detta indicerar
möjligen att samhällets sociala struktur
konstituerades genom historiska och myto
logiska relationer till tidigare anfäder. Det
är frestande att tolka detta som resultatet av
en likartad kosmologi där framtidens oför
utsägbarhet, samt den enskilde individens
och gruppens sociala position, just vilade i
det förflutna - i relationen till anfäderna.
Även om många övergångsformer kan
beläggas mellan dessa gravvårdar så bryter
höggravskicket på många punkter gentemot
den tidigare diskursen (jfr fig 9.4). Mest an
märkningsvärt är nog att gravmonumenten
nu uppförs efter själva bisättningen och över
en enskild individ. Själva bisättningen och
gravbygget verkar nu markera starten på
gravritualen. Efter van Genneps terminologi
verkar alla ritualens faser närvarande i konst
ruktionen av gravvården, exkludering, tran
sition eller liminal fas, och inkorporering (se
kap X). Sett gentemot hällkistornas narrativa
metaforik accentuerar gravritualen på så sätt
det kommande, de efterlevande. Denna be
toning på de efterlevande förstärktes även
genom att gravhögarna gavs en mer accen
tuerad och aktiv plats i landskapet. Man kan
därmed tolka högarna som ett mer aktivt
försök att upphäva och kontrollera tiden.
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Figur 9.4. Hällkistan från Dragby i Skuttunge sn i Uppland, är inte bara ett bra exempel på hur
senneolitiska hällkistor återanvänts under äldre bronsålder, utan även på hur behandlingen av de
avlidnas kroppar skiljer sig åt i begravningsritualen. Skelettgravarna överst i hällkistan kan dateras till
omkring 1200 BC, dvs äldre bronsålder, medan de disartikulerade benen nederst antas tillhöra
senneolitikum (se Jaanusson & Silvén 1962). Foto Ulla Silvén (efter Stenberger 1961).
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Den avlidne individen blev i större ut
sträckning synliggjord i landskapet än tidi
gare, för "dem som leva i d ag och dem som
komma härefter" som det heter i Odysseen.
De båda gravformerna tar därmed olika
landskapsrum i besittning (jfr Gansum et al
1997).
Med kreerandet av dessa monument
skapades ett mer dynamiskt landskapsrum
med en känsla av kontinuitet i de levandes
värld, som ett uttryck och påminnelse om
det egna jagets sociala tillhörighet. Brons
ålderns höggravar kan på så sätt ses som en
idealiserad form av samhället där de en
skilda individernas individuella identitet
synes väl avgränsad och fixerad, för att inte
säga inkapslad, i de gemensamt uppförda
gravmonumenten. Detta förstärktes genom
att gravarna uppfördes efter att den avlidne
dött, samt genom exponeringen och aktive
ringen av de döda i landskapet. Varje gång
en individ skulle gravläggas i en hög, för
ändrades landskapets rumsliga dimension
högst påtagligt (Thrane 1984: 15Iff). Grav
skicket under den äldre bronsåldern står
därmed i bjärt kontrast till de senneolitiska
hällkistornas mer statiska dialog med de
döda.
Ytterligare en avvikande detalj mellan
dessa fornlämningar är deras form, hällkis
tornas mer rektangulära form mot högarnas
välvda cirkel. I denna diskussion har Björn
Varenius (1994) poängterat att gravformer
kan ges ett konnoterande genus. Han menar
att cirkelns "ideella princip är kvinnlig" och
att den uttrycker "ett kvinnlig genus" som
konnoterar begrepp som fruktbarhet, rege
neration av liv och pånyttfödelse (Varenius
1994: 60). På samma sätt skulle hällkistor
nas rektangulära form kunna ges en negativ
konnotation och uttrycka ett manligt genus,
ett genus som återspeglar respektive grav
forms samhälleliga kontext och metaforik:
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linjär
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hög
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Nu skall inte detta tolkas alltför bokstavligt.
Megalitgravar förekommer frekvent i högar
och även hällkistor har återfunnits omslutna
av jord eller sten. Snarare kan denna varia
tion och ihopblandning av linjära och cirkulära principer betraktas som ett av flera diskursiva fält vilka genom samhället kunde
kanalisera olika sociala strategier. Som fram
hållits av flera forskare så förenas ofta dödsoch fruktbarhetskult i en rad olika kulturella
kontexter (se t ex Almgren 1927; Bloch &
Parry 1982b; Hultkrantz 1989; Metcalf &
Huntington 1991). Det är därför inte för
vånande att dessa diskurser t ex knöts upp
till liknande handlingsfält och kring åter
kommande linjära och cirkulära principer.
Den cykliska diskursen mellan ett manligt
linjärt konnoterande genus och ett kvinnligt
cirkulärt, kan därmed ses som olika under
liggande principer som kunde aktiveras eller
undertryckas i olika legitimeringsprocesser.
Elisabeth Arwill-Nordbladh (1998) har i
detta sammahang liknat begravningsritualen
med en återkommande performativ för
handlingssituation där även den materiella
kulturen intar en viktig förmedlande roll.
Att den materiella kulturen aktiveras i grav
ritualen under den äldre bronsåldern tyder
även det på att en förändrad social diskurs
tog plats vid kreerandet av dessa likartade
med ändock särskiljande monument. Sett
gentemot Bloch och Parrys (1982a) per
spektiv, att begravningsritualen utgör en
återspegling av samhällets sociala diskurser,
framträder skillnaderna mellan de olika kul
turhistoriska faserna med önskvärd tydlig
het. Något som går igen i...

Bortom Sagaholm
varnas förrum och/eller gavelhål och "en
fruktbarhetsgudinnas livmoder och förloss
ningsorgan" (Gräslund 1983: 55, fig 9.4).
Om vi enas om att individualiteten dekonstrueras i och med gravritualen och bisättningen i de senneolitiska hällkistorna, så
måste bronsålderns höggravskick karakteri
seras som en konstruktion av en identitet
där inte minst de enskilda gravgåvornas
konnotationer nu innehade en särskild inne
börd. I denna konstruktion återfinner vi
sedan på många sätt strukturella likheter i
hur dessa monument odödliggjorde sig i
landskapet. De gravlagda individerna som
möter oss i de välbevarade ekkistegravarna
från Danmark ger en god uppfattning och
inblick i gravskickets metaforik (se fig 9.5).
Individerna som vi möter här ger ett sken av
en tidlöshet som återspeglas i gravhögens
tidlösa (oo) form och deras monumentala
framtoning i landskapet. Genom skelett
gravskicket och de högst standardiserade
gravgåvorna konstrueras nu istället en identi
tet som står i bjärt kontrast till de senneoli
tiska gravarnas dekonstruktion av den avlid
nes lekamen (fig 9.4). Ytterligare en föränd
ring gentemot tidigare är att gravgåvor nu
frekvent deponeras med den avlidne indivi
den. Traditionellt har detta tolkats som om
den avlidnes personliga ägodelar - en påtag
lig borgelig diskurs - fått följa den avlidne
till andra sidan.
De gravgåvor som läggs ned i gravarna
under denna tid följer dock allt som oftast
en tydlig struktur, återspeglande det enhet
liga deponeringsskicket under föregående
tid (t ex T Larsson 1986a; Vandkilde 1996).
Gravgåvornas mängd, vikt och enskilda
föremål tycks följa tidlöst etablerade koder
som hjälpte till att ikläda den avlidne en
identietet i döden. Skapandet av dessa tid
lösa identiteter i döden kontrasterar starkt
gentemot den sociala och ideologiska om
välvning som diskuterats för denna tid.

Kroppens metaforik
Vid utgrävningar av de senneolitiska hällkistorna är det påtagligt att de individer
som begravts här inte återfinns intakta, de är
istället nedlagda till synes planlöst "huller
om buller", som om individernas egna iden
titet har upplösts. Möjligen kan detta tolkas
som den avlidne bisatts efter det att mjuk
delarna av kroppen har avlägsnats från ske
lettet (jfr Tilley 1996: 22Iff), och som ett
sätt att förneka eller tona ned reella sociala
(individuella) skillnader (Kristiansen 1984;
Tilley 1984). Detta understrykes av att de
ponerandet av potentiella statusföremål som
olika bronsföremål samtidigt gjordes på så
dana platser som motverkade en segmen
tering och ett förtydligande av individuella
skillnader. Förutom deponerandet utav me
tallföremål i landskapet så uppträder de
äldsta föremålen i de kollektivt betonade
hällkistorna (t ex Weiler 1994; Vandkilde
1996). Genom det motverkades en använd
ning av dessa föremål som kunde förtyd
liga och förstärka en individuell status.
Ägande- och förbrukningsrätt av olika im
porterade föremål (flinta, brons, bärnsten)
följde på så sätt ett äldre deponeringsskick
som förstärker hällkistornas linjära meta
forik och tillknytning till det förgångna (jfr
Karsten 1994: Kap 13).
Det senneolitiska gravskickets dekonstruktion av de avlidna individerna kan möj
ligen avspegla en liknande eskatologisk upp
fattning som statuerade att (delar av) den
avlidnes själ frigjordes under själva dekonstruktionen av kroppen för att sedan återfödas inom den sociala enhet som vårdade
megalitgraven ifråga. Gräslund (1983: 54)
har tolkat detta som om de enskilda indivi
dernas frisjälsbegrepp redan var skild från
lekamen vid bisättningen. Han tolkar detta
som ett ideologiskt utslag av en återfödelsetanke som metaforiskt var ihoplänkad med
en arkitektonisk likhet mellan megalitgra
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Figur 9.5. En gravlagd individ från 01by i D anmark (efter Glob 1970).
Här är det förvånande att se hur bilden av
en första nordisk storhetstid vidmakthåller
sitt grepp över forskargemenskapen (se t ex
Brondsted 1939). Perioden beskrivs allmänt
som en tid av välstånd, samtidigt som de
samhällsomvälvningar som i korthet beskri
vits ovan lyfts fram (t ex Kristiansen 1991,
1998a). Detta ger en i mångt och mycket
motsägelsefull bild av denna tid.
Ett kanske mer fruktbart alternativ här
vore att betrakta graven som ett socialt och

kognitivt handlingsfält som kanaliserade de
oroliga sociala och ekonomiska omvälvning
arna (se t ex Gansum 1996, 1997 m anf litt
för en liknande tankegång kring den yngre
järnålderns storhögar i Vestfold, i det nu
varande Norge). Även gravgåvornas regel
mässiga kombination - framför allt vad det
gäller att konnotera ett genderattribuerat
kön - borde kunna ifrågasätta gravgåvornas
funktion som personliga ägodelar. Fler in
dicier pekar i samma riktning.
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Kristina Jennbert har i en genomgång av
de osteologiskt bedömda benen från södra
Sverige kommit fram till att individerna
som begravts i bronsålderns storhögar var av
företrädevis ung ålder - främst individer
under 25 år (Jennbert 1993a: 75f, Tab V).
Då några av dessa varit förhållandevis rikt
utrustade, kan man likt Jennbert fråga sig
om gravgåvorna verkligen representerar den
avlidnes status eller rang? Även ett fåtal be
gravningar av barn (Infants I & II) i primär
gravar under hög förstärker detta ifråga
sättande (Knutsson 1998). Ett alternativ här
är att sociala positioner och roller började gå
i arv. En annan möjlighet är att just se
skelettgravskicket som ett aktivt kreerande
av en identitet som den döde inte nödvän
digtvis hade i livet - den avlidnes tidlöst
konstruerade identietet kan då mer ses som
ett uttryck för en religiös föreställning och
en kommentar till andra skeenden i sam
tiden, än som en symbol för den avlidnes
rang. Det finns med nödvändighet ingen
motsättning mellan dessa synsätt, men även
andra aspekter på bronsföremålen tyder på
detta. Många gånger är de nytillverkade och
utan spår av nötning som uppstår vid ett
mer långvarigt och vardagligt bruk. Att
detta är en tradition som fortsätter under
yngre bronsålderns brandgravskick, skulle
kunna tas som belägg för att det rör sig om
en likartad föreställning bakom dessa likbegängelsemetoder (se Gräslund 1983: 49f).
Under högbyggartiden tycks gravritua
lens kresendo fokusera och eskalera efter bisättningen i o m konstruerandet av gravmo
numentet, och i analogi till detta kan själva
gravbygget ses som en manifestation över
denna konstruerade identitet. Till skillnad
gentemot de senneolitiska hällkistorna ver
kar bisättningen betona början på gravri
tualen snarare än slutet och de efterlevandes
roll i själva begravningsritualen torde varit
betydande var gång ett nytt gravmonument
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skulle uppföras (t ex Santillo Frizell 1998).
Detta fokuserar på ett tydligt sätt högen
och högens efterliv som en viktig idé av
gravritualen (se Jennbert 1993a; Olausson
1993b). Det är frestande att se detta som
ett resultat av någon form av succession av
sakrala och profana maktbefogenheter (se
t ex Opedal 1998: 92ff).
Ser vi till Gräslunds själsdefinitioner
tycks det finnas en associativ länk mellan
gravhögens form och välvning - konnoterande ett kvinnligt genus - och den konst
ruerade tidlösa identiteten som saknar mot
stycke under senneolitikum. Den avlidne
tycks närmast inkapslad - eller sådd som ett
frö - i gravens mitt där det kreerade sub
jektet tycks vänta på en återfödelse. Det kan
synas etnocentriskt men den äldre brons
ålderns människor tycks ha hyst en syn på
den dödes själ som baserades på ett krets
loppstänkande. Där tid och rum upplöstes i
landskapet samtidigt som det sammanväv
des med naturens och det mänskliga åldran
dets rytm (jfr citatet av Kaliff ovan). Likt
naturens växlingar och solens återfödelse var
dag tycks höggravskicket peka mot en på
nyttfödelse.
Detta replikeras nu även i val av plats för
de enskilda högarna. Utifrån Rasmussens
genomgång i Danmark har vi redan sett hur
höggravar ofta anläggs på nybrukad jord. I
en del fall är det påtaglig att marken har
tagits i anspråk via en rituell plöjning (senast
Thrane 1991). Vid de fall då gravhögar
överlagrar boplatser knyter de inte längre an
till det förgångna, utan istället tycks graven
och boplatsen ligga påfallande nära i tid
(Rasmussen 1993a/b). Något som bl a Klavs
Randsborg (1995) sammankopplat med det
grekiska Heroon-begreppet (se ä ven Baudou
1991).
Kopplingen mellan högens betoning på
de efterlevande, högens kvinnliga konnotation, högarnas återkommande placering på
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Ved at anvende metallet til 0kser
blev det sikret, at det vaerdifulde metal
automatisk blev kanaliseret ind i en fellessfaere, hvor det lettere kunde kontrolleres.

nyplöjd mark, och de nykonstruerade identiteterna pekar alla mot det kommande, ett
liv i randningen. En önskan om återfödelse.

Gravgåvorna & ornamentikens metaforik
Ett intressant fenomen här är att de äldsta
bronsföremålen i Västsverige kanaliseras in i
dess kollektiva gravar, vilket skulle kunna tas
som intäkt för att kontrollen och ägandet
över dessa föremål skedde på en kollektiv
basis. Detta är i sig ett mönster som går
igen under hela senneolitikum och den äldre
bronsålderns period la (se T Larsson 1986a;
Johansen 1993; Vandkilde 1996; Holm et al
1997). Deponerandet av statusföremålen i
kollektiva gravar och i landskapet i form av
offerdepåer kan då ses som ett aktivt sätt att
motarbeta en individuell diskurs som troli
gen var invävda i dessa föremål via externa
kontakter med den europeiska kontinenten.
Kontakter som var en förutsättning för in
förseln av bronsråvaran (se vidare Vandkilde
1996: Kap 12; T Larsson 1997; Kristiansen
1998a).
Ser vi till "introduktionen" av brons
hantverket i de senneolitiska samhällena har
Helle Vandkilde (1996: Kap 12) betonat
det kulturella val som aktivt gjordes här.
Trots att tekniken tidigt fanns tillgänglig så
var det endast ett begränsat urval av före
målstyper som producerades, främst olika
randlistyxor. Anledningarna till detta kan
givetvis inte ges en enhetlig tolkning för hela
det sydskandinaviska området utan måste
ges en mer kontextuell förankring. Vand
kilde betonar dock flera anledningar till
detta val. Dels så var metallyxorna mer
effektiva än sina föregångare i flinta vid
trädfällning etc (jfr ovan), men ytterligare
en anledning till detta val kan ha varit att
yxan var en välkänd symbol för samhällets
reproduktion, Vandkilde (1996: 316):

Som poängterats tidigare så stämmer detta
även med uppträdandet av de första metall
föremålen i Götalandskapen, där den över
vägande merparten av artefakter hittas i
form av "gravgåvor" i hällkistor eller i olika
offerdepåer i landskapet (T Larsson 1986a;
Weiler 1994; Holm et al 1997).
Ytterligare en dimension som förstärker
de narrativa intrycken som diskuterats ovan
kan utgå ifrån den materiella kulturens
Ornamentik. Oftast har ett föremåls Orna
mentik endast betraktats som ett kronolo
giskt och typologiskt verktyg för arkeolo
gerna - mer sällan har dess kulturhistoriska
och kognitiva innebörd varit föremål för en
problematisering (se dock Hedeager 1997:
76ff; S0rensen 1997a). Elisabeth ArwillNordbladh (1998: 225) har dock i sin tolk
ning av Oseberggraven från Vestfold (i det
nuvarande Norge) med rätta påpekat att
olika samhälleliga och genuskonstruerande
diskurser förstärks genom ett medvetet val
av Ornamentik - diskurser som kunde "han
teras genom man utvecklade en symboltolk
ande dimension inom kommunikationens
sfär".
För senneolitikums vidkommande är O r 
namentiken sällan diskuterad vilket delvis är
ett resultat av att denna är mindre påtaglig i
artefaktmaterialet mer generellt. Den Orna
mentik som förekommer på bennålar, pärlor
och keramik (taggtråds Ornamentik) m m,
består i huvudsak av raka eller diagonala
linjer (Vandkilde 1996; Holm el al 1997:
250f). Denna trend stegras under den äldre
bronsålderns första period där framför allt
bronsföremålens Ornamentik (spjutspetsar av
olika slag, fårdrupyxor etc) befäster och för
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stärker den linjära diskurs som diskuterats
ovan (se t ex Rörbysvärden fig 5.5).
Den dramatiska förändring som sedan
kan följas i uppkomsten av bronsföremålens
Spiralornamentik under den s k Vals0maglehorisonten i period Ib (ca 1600 - 1500 BC)
bryter helt mot tidigare skeenden. Spira
lernas evigt löpande linjer - utan början och
utan slut - kommenterar på ett lika tydligt
sätt som höggravarna samtidens sociala och
ideologiska förändringar, som linje- och
Streckornamentiken gör det föregående ske
endet. Att denna förändring i bronsföremå
lens Ornamentik sammanfaller med företeel
ser som höggravskickets genombrott torde
vara mer än en ren tillfällighet. Istället ver
kar föremålens Ornamentik och högarnas
morfologi förstärka en narrativ metaforik
som betonar återfödelse och en solsymbolik
vilket på ett högst påtagligt sätt bryter gen
temot tidigare skeenden (fig 9.6). "Allt är
en enhet, allt hör ihop".

m
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Ytterligare aspekter på denna återfödelsetro som förstärks i föremålens Ornamentik
är den dualitet som börjar uppträda i olika
rituella kontexter i och med denna för
ändring omkring 1600 BC. Från att mesta
dels deponerats en och en, börjar nu åter
upprepade nedläggelser av parföremål i
brons att ske. Rörbysvärden har redan om
nämnts, men även andra klassiska fynd som
Fårdrupfyndet med sina två ceremoniella
kultyxor i massivt brons - vägande över tre
kilo styck (se M almer 1989c) - kan nämnas.
Denna dualitet etableras som en kulturell
kod, som jag ser det, samtidigt som både
Spiralornamentik och höggravar blir mer all
mänt förekommande och denna dualitet
gör sig alldeles närvarande till bronsålderns
slut (se t ex Levy 1982; T Larsson 1986a;
Johansen 1993). Dualiteten förekommer
från denna tid inom såväl husbyggartraditionen, där enskilda hus nu börjar byggas
med en dual arkitektur (Kristiansen 1998b),

Sk.

Figur 9.6. Bältesplatta från period I I, återfunnen
i Skåne (omarbetad efter Montelius 1917).
som inom den religiösa ikonografin, vilket
t ex både hällristningarna i Sagaholms- och
Kiviksgraven vittnar om. Att alla dessa för
ändringar uppträder samtidigt som intro
duktionen av hällristningstraditionen, och
att denna ger ett samstämmigt intryck över
stora geografiska områden, från Danmark i
syd till Trondelag i norr, gör att det kanske
finns fog för att se detta som ett resultat av
ett större och mer genomgripande religionsskifte. Ett religionsskifte som likt den senare
övergången från hedendom till kristendom
inföll i tider av stor ekonomisk, social och
ideologisk stress (senast Opedal 1998).
Ur detta perspektiv bör uppkomsten av
hög- och rösegravar, hällristningstraditio
nen, och de sociala och ekonomiska föränd
ringar som beskrivits ovan, ses som flera
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ett helt annat sätt aktivera det omgivande
landskapet. Monumentet och gravritualen
involverar mer eftertryckligt de efterlevande
och även gravskicket tycks uttrycka ett till
kommande för den avlidne. Satt som ett frö
i jorden, tycks begravningsritualen som om
ger den avlidne frammana en återfödelse.
Om dessa metaforismer - så att säga skulle falla i god jord (!), borde det ovan
stående resonemanget innebära en kraftig
omvärdering i frågan om brandgravskickets
införande. Dess kontinentala förebild be
höver i och för sig inte överges, men kon
takterna med Urnefeldskulturen som brukar
framföras i dessa sammanhang håller inte på
rent kronologiska grunder. Det förelåg re
dan kontakter mellan Sydskandinavien och
områden som begagnade sig av brandgrav
skick långt innan denna eldbegängelseform
vann popularitet i Sydskandinavien. Detta
gäller t ex kontakter med den Hettitiska
kulturen, vars inflytande på både den egiska
övärlden, samt Mellaneuropa och Sydskan
dinavien återigen accentuerats (t ex Rands
borg 1993; T Larsson 1997: 43ff).
I stället vill jag i höggravskickets metaforik se den kognitiva nyckeln vari införan
det av brandgravskicket står att söka. Här
återfinns redan alla de ingredienser som
bildade den fond varur gravskicket sedan
transformerades. Gemensamt för dessa likbegängelseformer och grunden i denna fond
var det aktiva användandet av solen som en
återfödelsemetafor. Bruket av hällristningar
i begravningsritualen var en sådan.
Det är nu min avsikt att sammanföra
dessa iakttagelser i ett avslutande och sam
manfattande kapitel kring Sagaholmsgravens uppförande. Låt oss nu efter denna ut
flykt, vända åter till Sagaholm.

samstämmiga fenomen som vittnar om ett
religionsskifte som utmynnade i en mer ut
talad återfödelstro för den enskilde indivi
den.
Utifrån denna genomgång synes det
som om ordning i levande livet replikeras av
en dekonstruktion av individen i begrav
ningsritualen, och som att en osäkerhet och
oordning i levande livet replikeras med en
konstruktion av individen och ordning i
döden. Att ett liknande antagande med all
säkerhet är alltför grovskalig och generell
torde stå klart, men det är min förhoppning
att dess heuristiska fördelar kan hjälpa till
att mer aktivt ifrågasätta tidigare a prioriska
antaganden om höggravskicket under den
äldre bronsåldern som ett tillstånd av "hög
kultur".
Vidare så, skillnaderna mellan det senneolitiska gravskicket och det efterföljande
höggravskicket kan tolkas som olikheter i
hur dessa samhällen konceptualiserade och
integrerade en tidsuppfattning i de ritualer
som omgärdade dessa gravvårdar. Tiden
under senneolitikum kan på så sätt sägas
relatera till det förgångna, till anfäderna
varigenom de sociala enheterna definierades
och konstituerades. Den linjära principen i
dessa gravmonuments arkitektur, replikerar
på ett slående sätt den geometriska tagg
tråds Ornamentik som prydde olika föremål
från denna tid. En plausibel tolkning av
detta kan vara att se denna Ornamentik som
en metafor för det senneolitska gereontokratiska Big-Man samhällets reproduktions
diskurs, där de levandes relation till sam
hällets anfäder utgjorde en vital del.
Introduktionen av höggravskicket sätter
en helt annan emfas i rörelse. Begravnings
ritualen tycks nu eskalera vid och efter själva
bisättningen och gravmonumenten tycks på
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Figur 10.1. Rekonstruktionsbild av Sagaholmshögen under tillblivelse.
Illustration Richard Holmgren, ARCDOC®.
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...En målning var förstörd av väta.
Sir Arthur Evans fyllde ut figuren:
den yngling på en vagn ska vi förgäta
sent som i handen räcker fram en lilja.
Men det fanns fackmän och de kom i träta.
Att engelsmannen var ur stånd att skilja
sin drömbild från den funna återstoden
av färg förstår man nu. Hans skaparvilja
var diktarens och likaså metoden.
Hjalmar Gullberg

När jag nu ger mig på att försöka samman
fatta våra iakttagelser kring Sagaholmsgraven är det främst gravens tidsdjup och tids
rytm jag vill centrera för att tillsammans
med gravens metaforik försöka ernå en för
ståelse för hällristningarnas närvaro i Saga
holm. Vissa återupprepningar blir därför
nödvändiga. Min intention med detta kapi
tel är att påvisa att stratigrafiska analyser en av arkeologins mest grundläggande me
toder - egentligen är ett ganska outvecklat
analytiskt redskap för tolkningen av olika
förhistoriska händelser och skeenden, inte
minst vad det gäller olika gravritualers me
ning och innebörd.
Som vi redan sett i kapitel VI så hade
gravhögen i Sagaholm tre mer övergripande
konstruktionsfaser, till vilka vi kan addera
ett antal mindre konstruktionsdetaljer. Jag
vill ta fasta på dessa tre faser eftersom jag
tycker mig kunna ana ett mönster i hur
bronsålderns gravhögar uppfördes mer ge
nerellt. Min utgångspunkt är att länka dessa
byggnadsfaser till van Genneps generella
teori om ritualens tre steg - exkludering,

liminal fas eller transition och inkorporering.
Då det skulle ta allt för stor plats att ge em
piriska exempel på detta perspektivs giltig
het för andra gravhögar under bronsåldern,
vill jag avgränsa min framställning till Saga
holm. Jag överlämnar därmed till andra att
bedöma huruvida mina iakttagelser härifrån
även kan äga giltighet för tolkningen av
andra bronsåldershögar.

Gravritualens rites de passage
van Genneps teori om ritualens faser och
struktur bygger på en rad antropologiska
undersökningar. Hans teori syftar egentli
gen till att dra en skiljelinje mellan döden
som ett biologiskt och socialt fenomen (van
Gennep I960: l46ff). Med döden inträder
den avlidne ett liminalt tillstånd. Ur biolo
giskt hänseende är individen förvisso död,
men hennes kropp är ännu närvarande, ofta
helt intakt. För att komma över detta till
stånd av kaos måste den avlidne genomgå
en andra social död, något som sker i be
gravningsritualen (jfr Gräslund 1989: 62).
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kräver utbildad och av samhället sanktione
rad personal, oftast en präst, pastor eller en
s k god man. En otillbörligt genomförd
rituell överföring och förening, vinner inte
laga kraft och allmänt accepterande.
Inkorporering - Allvaret under den kri
tiska liminala fasen förbyts ofta snabbt i en
lättsam uppsluppenhet som startar på kyrk
trappan och som sedan fortsätter i glada
vänners lag. Efter det att tillbörliga festlig
heter ebbat ut och det förenade paret åter
vänder till vardagen, avslutas så inkorpore
ringen. Kaos förbyts mot ordning samtidigt
som de inblandade parterna inträder i sitt
nya civilstånd. Så länge det nu varar...
van Gennep (1960: 146) börjar sin dis
kussion kring gravritualens rites of passage
med följande sentens:

van Gennep konstaterade att vår egna
tids traditionella högtider och övergångs
riter i livet, i stort sätt följer samma struktur
som riterna i de antropologiska studier han
använde sig av. Hans teoris generella värde
får därmed anses behäftad med en viss gil
tighet (Metcalf & Huntington 1991: 29ff).
Vi kan ta exemplet giftermål. Även här är
tre tydliga faser påtagliga - frieri, vigseln,
och den efterföljande bröllopsfesten och en
natt på tu man hand.
Exkludering - Efter ett lyckat frieri in
träder ett tillstånd av "kaos" och "tabu" för
de inblandade parterna. De har ingått en
helig pakt som bland annat innebär en ifrånsägelse av ungdomslivets fröjdelser och
lockelser. Detta tillstånd inrymmer en sorts
utanförskap, man är varken ogift eller gift.
Det är inte allmänt accepterat längre att
inleda kortare eller längre förhållanden och
att uppvakta en kvinna eller man som givit
ett dylikt löfte är inte heller det sanktione
rat av samhället. I och med annonserandet
av ett datum för giftermålet vidtar en rad
förberedelser där införskaffandet av brud
klänning, valet av best man och tärnor, pla
nerandet av bröllopsmiddag och dito resa,
varvas med en del ungdomliga upptåg.
Liminal fas och transition - Dagen för vig
seln börjar allmänt med ett kollektivt ritu
ellt tvagande, varpå nystrukna skjortor och
bärandet av olika nedärvda släktjuveler d v s en speciell dräkt - ofta intar en fram
skjuten plats. Den kritiska punkten inträder
i kyrkan - i det sakrala rummet - och med
själva vigseln, en ritualiserad och traditions
tyngd förening vars syfte är att sanktionera
och överföra de inblandade individerna från
ett civilt tillstånd till ett annat. Ett ord - "ja"
eller "nej" - utgör tungan på vågen om transitionen lyckas. Allvaret i denna situation,
den liminala fasen, är ofta påtaglig och grip
ande. Att förena och överföra de inblandade
parterna från ett civilt tillstånd till ett annat

On first
considering funeral cere
monies, one expects rites of separation to
be their most prominent component, in
contrast to rites of transition and rites of
incorporation, which should be only
slightly elaborated. A study of data,
however, reveals that the rites of separa
tion are few in number and very simple,
while the transition rites have a duration
and complexity sometimes so great that
they must be granted a sort of auto
nomy. Furtheremore, those funeral rites
which incorporate the deceased into the
world of the dead are most extensively
elaborated and assigned the greatest im
portance.
Han fastslår även att den rite of passage som
den avlidne genomgår, ofta replikeras i de
efterlevandes värld i form av sorgetider och
särskilda tabun under denna tid. Liksom
den avlidne separeras från de levandes värld
under exkluderingsfasen, så separeras även
de närmast sörjande från det övriga sam
hället. van Gennep (I960: l47ff) beskriver
198

Åter till Sagaholm
denna sorgetid som ett liminalt tillstånd för
den avlidne och de sörjande, där de alla är
fångade mellan de levande och dödas värld.
Liksom begravningsritualen avslutas med att
den döde inkorporeras i ett nytt tillstånd, så
återinträder även de sörjande till sin vardag
igen genom olika ritualer - kaos övervinns
och kosmos återinrättas. Längden för den
döde och de efterlevandes rites of passage
varierar stort mellan olika samfund i tid och
rum, allt från några timmar, till flera år (för
antropologiska exempel se t ex Bloch &
Parry 1982b; Weiner 1988: Kap 2; Metcalf
& Huntington 1991). Komplexiteten i sam
hällenas religion, deras själsuppfattning, och
samhällets sociala organisation är avgörande.
Det finns t ex en generell korrelation mellan
den avlidnes sociala och religiösa status och
rang, den grupp som berörs av frånfället och
omfattningen av begravningsritualen (se van
Gennep 1960: l48ff). Därmed inte sagt att
alla ritualer som omgärdat olika begravning
ar avsatt spår som går att studera arkeolo
giskt (se t ex Parker Pearson 1982 härom).
Samhället under den äldre bronsålderns
höggravskick som framskymtar genom den
arkeologiska forskningen kan beskrivas som
ett samhälle där Ordning, Hierarki, och
Auktoritet framstår som centrala teman.
Högbyggandet tolkas som en manifestation
över ett väloljat samhällsmaskineri där var
människa hade sin speciella plats - där hög
ättade personer begravdes i hög (eller röse),
andra i flatmarksgravar, eller inte alls (t ex
Randsborg 1974; Håkansson 1985; T Lars
son 1986a). Förutom att detta kan ses som
en sinnebild för den akademiska vetenska
pen i sig själv - vilket borde mana till självreflektion - kan då dödens gästande ses som
ett tillstånd av kaos. Ett liminalt tillstånd
som måste överbryggas och återställas för
att samhället skall kunna återgå till ett mer
normalt skeende. Samtidigt var detta ett
tillfälle att tydliggöra, ifrågasätta och för

ändra samhällets sociala relationer. I ett lik
nande samhälle som den äldre bronsålderns
högbyggartid är de genologiska relationerna
av största vikt och kontrollen av tid essen
tiell för kontrollen av andra samhälleliga
relationer. Sett i ljuset av Sagaholmsgraven
som erfodrat omkring 800 - 1000 dagsver
ken att uppföra så måste denna ritual kunna
ges en mer genomgripande social mening
och innebörd.
Att som arkeolog rekonstruera ett lik
nande skeende efter ca 3 100 - 3 500 år är
givetvis oerhört vanskligt. Det kräver inte
bara att ritualens tre steg efterlämnat spår
till eftervärlden - att vi kan relatera dessa
faser till en empiriskt observerbar verklighet
- utan även olika ställningstagande i form av
tolkningar av arkeologen. Skillnaden mellan
Sir Evans poetiska ådra, som Hjalmar Gullberg refererar till i detta kapitels inledande
citat och en vetenskapligt godtagbar tolk
ning, ligger i att kunna relatera sin utsaga
gentemot det arkeologiska material som
ligger för handen - den materiella kultur
som formar och omformar människan i
hennes vardagsliv, fest och sorg. Att detta
inte alltid är möjligt torde vara klart för var
och en. I föreliggande fall måste en avgö
rande premiss ligga i att gravritualen som
omgärdade uppförandet av gravhögen i
Sagaholm avsatt spår som kan studeras
arkeologiskt och att dessa spår kan relateras
till van Genneps teori om ritualens tre faser,
exkludering, liminal fas eller transition och
inkorporering. Om detta låter sig göras,
återstår det trots allt stora hål och luckor
kring den förhistoriska människans egna
upplevelser och erfarenheter. Det har inte
varit min avsikt att fylla i dessa. De är inte
längre närvarande, och vi kan inte närvara.
Vi kan dock ännu urskilja spår - om så bara
fragment - av skeenden och ibland även
viktigare händelser som uppförandet av
gravhögen i Sagaholm ännu vittnar om. Det
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är kring denna och andra lämningar som vi
kan försöka sammanfoga de efterlämnade
spåren till en färdbeskrivning som leder
fram till den hållplats vi befinner oss på
idag. På tröskeln till ett nytt millennium.
Kanske är det även vår skyldighet att
författa en sådan beskrivning? Om så bara
av vördnad och respekt gentemot de som
trampade denna jord före oss.

Exkludering
I s k traditionella samhällen, utgör döden
ofta en påtagligt närvarande och levande
kraft. Förhållandet mellan döda och levan
de är inte heller så markerad som i vårt
samhälle. Det är kanske inte helt förvånande
att den första fasen i begravningsritualen exkluderingen - inte är mest accentuerad
under gravläggningens rites of passage (se van
Gennep 1960: l46ff). Enligt van Gennep
(I960: 165ff) innebär denna fas att den
avlidne, och ibland även hennes ägodelar,
separeras från de efterlevandes värld. Den
avlidne tvagas och renas. Hon ikläds lämp
liga kläder och läggs kanske på lit de parade
under någon tid. Man kanske bränner hen
nes ägodelar och verktyg, hennes hus, hus
djur osv. Exkluderingen sker även rumsligt:
... physical procedures of separation:
a grave, a coffin, a cemetery, a wicker
mat, place in the trees, or pile of stones is
built or used in ritual manner; the clo
sing of the coffin or the tomb is often a
particularly solemn conclusion of the en
tire ceremony (van Gennep I960: 164).
Följer vi Arnold van Gennep fyller denna
exkludering flera funktioner. Döden har all
tid uppfattats som något skrämmande och
för att kunna handha dess fara, har män
niskan ett behov att slå den ifrån sig, göra
den hanterbar. Vidare, exkluderingen inne
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bär ofta ett omhändertagande, preparerande
av den avlidnes kropp. Den läggs ut att exkarneras, att ätas av fåglar, den bränns för
att frigöra den avlidnes själ, eller som under
den äldre bronsåldern, en identitet konst
rueras för ett fortsatt liv och kanske även en
återfödelse i en annan skepnad. Syftet med
detta tycks vara att förena eller skilja olika
själsliga komponenter och förbereda den
avlidne inför den kritiska liminala fasen inför det "andra".
Från en arkeologisk horisont kan flera av
dessa exkluderingsriter spåras under den
äldre bronsåldern. Vi vet t ex från de välbevarade människorna i ekstamkistor från flera
håll i Danmark, att den avlidne iklätts en ny
(!) identitet med tillhörande statusföremål,
men även att kroppen bearbetats på olika
sätt. Naglar har manikyrerats, håret på kvin
norna har satts upp i komplicerade frisyrer,
män har rakats etc, innan dessa ekstamkistor
stängts för yttervärlden. De tycks vara upp
klädda i sin fornstora glans och härlighet.
Även nedläggelsen av mat och dryck inför
den sista färden förekom (se Ebbesen 1989).
På samma sätt kanske vi kan tolka närvaron
av hela huskonstruktioner under olika högar
under den äldre bronsåldern (Baudou 1991;
Rasmussen 1993a), och sk dödshus från
yngre bronsåldern (Kaliff 1995b, 1997).
I föreliggande fall, den eller de som be
gravdes i Sagaholm, har vi några få indika
tioner att bygga upp vår tolkning omkring.
Det kan vara rimligt att tolka uppförandet
av gravhögens inre torvuppbyggda minihög
som den avslutande fasen av denna exklude
ring (fig 10.2). Det är dock inte möjligt att
på arkeologisk väg utröna i vilken ordning
som den inre stenkonstruktionen, den inre
glest satta stenkretsen eller den resta norr
sten tillkommit. Jag finner det rimligt att i
detta sammanhang tolka den av Algot Fri
berg avritade bronsudden som en gravgåva
från Sagaholmshögen (kap III).
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Figur 10.2. Principskiss över Sagaholmshögens exkluderingsfas. Ovan i profil, den ursprungliga
höjden omkring 4 meter markerad. Denna fas representeras av den inre minihögen bestående av
torv. Skala 3 meter. Nedan i plan, fasen avspeglas i bisättning och uppförandet av den inre
kantkedja. Skala 5 meter (omarbetad efter Wihlborg 1972a).
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Fasen av exkludering och separering har
således inneburit flera omfattande steg som
vi inte kan följa, men även andra vi kan
följa. Först har man valt ut en plats med
omsorg. Som påtalats tidigare har denna
ofta förlagts på samtida boplatsytor eller till
marker som nyligen plöjts eller tagits i bruk
via rituella plöjningar under Sagaholmsgravens samtid (Rasmussen 1993a). Kanske är
detta även fallet här. Vi vet från Wihlborgs
undersökning att graven uppförts på en plats
som torvats av och att denna plats ännu
uppvisade spår av "en forntida markyta".
Om denna markyta varit en boplats skulle
man med all sannolikhet funnit spår av
härdar, stolphål, eller andra boplatsindika
tioner. Härdarna som påträffades söder om
Sagaholm, kanske indicerar en boplats av
något slag som hade tillknytning till grav
högen? På Wihlborgs profil (B) från 1978
ser vi hur denna forntida markyta sträcker
ut sig under hela gravhögen, och att den av
gränsades nedåt av steril sand (fig 6.2). Det
kan därför vara rimligt att tolka detta lager
som någon form av kulturpåverkad jord.
På långprofilen ser vi hur utbredningen
av denna "brunfläckiga sand" sammanfaller
med gravhögens utbredning (fig 6.3). Möj
ligen indicerar denna markyta någon form
av brukad mark? Valet av plats för upp
förandet av gravmonumentet kan därmed
ha stärkt den återfödelse- och regenerations
symbolik som diskuterades i det föregående
kapitlet kring bronsåldershögarnas metaforik.
Platsen för uppförandet av gravhögen
har även nivellerats innan uppförandet av
den första större konstruktionsfasen. Och
troligen sammanföll det med tillfället då
torven bröts för den inre "minihögen". Med
tanke på denna avtorvning, kan vi heller inte
utesluta att det kolprov som återfanns i
övergången mellan denna markyta och den

påförda torven är samtida med gravens upp
förande. Möjligen avspeglar närvaron av kol
någon form av "eldreningsritual" av grav
platsen (jfr Lundborg 1972: 60ff)?
Själva exkluderingen av den högsatte
individen i Sagaholm har enligt min mening
även inkluderat själva bisättningen av den
avlidne. Från kapten Kugelbergs arkeolo
giska promenad från slutet av 1920-talet vet
vi att "Gravhögens bottenröse, antagligen
innehållande obränt lik, var ännu 1928 blot
tat". Vilket troligen innebar att den avlidne
personen gravsattes i n ågon form av stensatt
kistkonstruktion. Med tanke på de två inre
kantkedjornas markerade och avvikande
norrstenar, samt hällbildernas orientering
mot solens cykel som diskuterats av Rands
borg (1993), är det möjligt att denna orien
terat sig i N - S riktning. Den inre kistkonstruktionen har i sin tur omgärdats av en
glest satt stenkrets, bestående av större ste
nar av en lokalt förekommande bergart. Då
diametern på denna stenkrets varit omkring
sju meter täcktes den uppenbarligen stratigrafiskt av den inre minihögen av torv, vars
diameter uppskattats till omkring nio meter
och med en höjd strax över 1.5 meter.
Den exkluderades biologiska och sociala
kön är svårare att uttala sig om. Med tanke
på den funna bronsudden indiceras ett man
ligt attribuerat kön. Något som förstärks
om vi ser till de avbildade människorna på
den mellersta kantkedjan och beaktar det
faktum att samtliga höggravar i den södra
Vätterbygden verkar hyst manligt attribuerade individer (se kap VIII). Detta förstärks
ytterligare om vi beaktar andra samtida gra
var med mer komplexa hällristningar. Detta
är fallet med den omtalade Kiviksgraven
(fynd av svärd, fibula, dubbelknapp och ett
kallhamrat bronskärl, Norden 1942; Mar
stränder 1963: 331; Randsborg 1993: 55ff),
Villfarnahögen (fynd av bälteshake, eldslag202
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faser i begravningsritualen. I ett flertal fall
verkar detta sammanfalla med avslutningen
av bisättningen av den avlidne, vilket går att
länka till fasen av exkludering. Om än detta
bara går att leda till en hypotes, så förtjänar
denna att beaktas inför kommande studier.
Följer vi den inslagna linjen, avslutades
gravritualens exkluderingsfas med uppför
andet av den inre minihögen. En ny stod på
tur.

ningssten, Norden 1946; Burenhult 1980:
103), röset i Brantevik (svärd, Strömberg
1985: 56f) och gravhögen från Anderlingen
från Saxen i norra Tyskland (pålstav, Rands
borg 1993: 78ff m anf litt), som alla hyst
manligt attribuerade individer. Vi tycks här
ha att göra med ett manligt attribuerat
symbol- och maktspråk som sammanband
olika regionalt skilda makteliter under den
sydskandinaviska bronsålderns högbyggartid, dvs period II - III. Detta maktspråk
kan följas över ett ännu större område om
man så vill, där liknade gravstoder från såväl
Ukraina i öst (Rolle et al 1991), Mykene i
syd (Karo 1930/33) och det västra Medel
havsområdet i väst (Gamito 1988 m anf litt)
kan sättas i samband med manliga attribut
och manligt attribuerade gravar (se vidare
Treherne 1995; Kristiansen 1998a: 394ff).
Mig veterligen förekommer endast kvinnligt
attribuerade gravar i kombination med mer
komplexa hällristningsmotiv i det nuvaran
de Västnorge, men här är fyndomständig
heterna ofta dåligt utredda (se de Lange
1912; Fett & Fett 1941; Marstrander 1978;
Mandt 1992; Nordenborg Myhre 1998).
Den starkaste indikationen för ett man
ligt attribuerat kön, återfinner vi dock i den
ovan diskuterade gravhögen från Simsholm.
Här återfanns inte bara en gravlagd individ
med ett manligt attribuerat kön (pincett),
högen hade även en liknande morfologi som
Sagaholm. Fynden av två skålgropsstenar i
sandsten och närvaron av en kantkedja snar
lik den i Sagaholm tycks även det replikera
den senare graven på alla väsentliga punkter
(eller tvärtom). Någon mer trovärdig tolk
ning än så är svår att ernå.
Fyndet av skålgropsstenar i både Simsholm och Sagaholm är här av intresse.
Utifrån analoga fynd från flera andra håll i
Sydskandinavien går det att argumentera
för att de tillkommit i olika stratigrafiska
sekvenser som bör kunna relateras till olika

Liminal fas
Liksom exemplet giftermål ovan, utgör just
den liminala fasen, transitionsfasen, den
mest känsliga fasen av begravningsritualen.
En fas som omgärdas av de flesta riter och
tabun. Det är även i detta ljus vi bör betrak
ta uppförandet av den mellersta kantkedjan
med hällristningarna.
Det finns inga stratigrafiska iakttagelser
som kan avslöja huruvida gravmonumentet
försetts med den hällristningsprydda kant
kedjan från början, eller om den tillkommit
efter den inledande exkluderingen. Det går
inte heller att avgöra huruvida det första
sandlagret påförts innan eller efter konstruk
tionen av denna kantkedja. Dock att den
varit där efter det att ett skyddande sand
lager adderats framför hällbilderna och brä
met inkapslade dem i gravkroppen (se fig
10.3). Mängden sandsten, och den kollek
tiva insats som krävts för uppförandet av det
första sandlagret, pekar dock mot att det
krävts en tid av förberedelser innan gravbygget kunde fortskrida - införskaffande av
mat och arbetskraft samt de minst fem m3
sandsten som skulle brytas och fraktas från
Visingsö, osv. Därutöver torde det tagit en
tid för den i mystiken invigde att iordning
ställa hällarna och hällristningarna och, inte
minst - att konstruera själva kantkedjan.
Dess varsamma utformning - nivelleringen talar för att mycket omsorg och tid har
203

Åter till Sagaholm
lagts ned vid själva konstruktionen av denna
kantkedja. Efter detta arbete var genomfört
har sannolikt hällarna exponerats en tid - om
vi nu vill se d em som en aktiv del av begrav
ningsritualen.
Under en tid kan därför gravplatsen sett
ut som på figur 10.1, där Richard Holm
gren rekonstruerat Sagaholmshögen under
tillblivelse. Det är endast under denna be
gränsade tid, innan påförandet av brämet,
som hällristningarna varit exponerade och
därmed kunnat utgöra en del av det scena
rio som utspelade sig runt gravläggningen i
Sagaholm.
Innan vi går vidare med gravritualens
transitionsfas i Sagaholm, kanske vi skulle
stanna upp lite här och begrunda vad själva
meningen att uppföra ett gravmonument
likt Sagaholm var. Arnfrid Opedal (1998)
har nyligen tagit upp detta till belysning i
hennes arbete kring de fascinerande skepps
gravarna Storhaug och Gronhaug från
Avaldsnes i sydvästligaste Norge.
Liksom Sagaholmsgraven, härrör dessa
gravar från en brytningstid (yngre järnålder)
mellan olika sociala, ekonomiska och reli
giösa samhällssystem och även här kan själva
gravmonumentet ses som en materialiserad
kosmologisk metafor (Opedal 1998: 76ff).
Enligt Opedal (1998: 92f) kan gravritualens
betoning på de efterlevande ses som ett
utslag av en osäkerhet vid överföringen av
olika maktbefogenheter som framtvingades
vid bortgången av samhällets profana och/eller religiösa ledare (kap IX, se vidare Kristiansen 1998a: 407ff). Liksom Elisabeth Arwill-Nordbladh (1998: l44ff) föreslagit kan
då själva begravningsritualen ses som en performativ förhandlingssituation där dessa
maktbefogenheter, och därmed olika genusskapande roller, överfördes och återskapades
(jfr Hertz 1960, kap IX). Vi kan alltså se hur
det föregick flera olika parallella skeenden i
anslutning till gravritualen, vilka bl a invol

verade - "begravelsen av den gamle höv
dingen og innvielsen av den nye" (Opedal
1998: 93), dvs successionen av makt.
Under yngre järnålder vilade rätten att
härska i om personen i fråga kunde härleda
sig och sin släkt till en gudomlig härkomst
och det är i detta sammanhang som genomlevandet av den gudomliga uppkomstmyten
i begravningsritualen vart väsentlig för att
överföra och legitimera olika maktbefo
genheter (Opedal 1998: 9Iff, jfr Hedeager
1998). På ett motsvarande sätt kan vi i
Sagaholm se hur kunskapen om gravbygg
nationen - att veta hur samt att kunna ge
nomdriva och koordinera detta omfattande
arbete, och inte minst att behärska den
esoteriska kunskap som involverade själva
hällristandet - fungerade som en likartad
legitimerande faktor vid successionen av
den profana och religiösa makten. Även här
refererade denna succession till den kosmo
logiska ordningen där solens återfödelse ut
gjorde en rotmetafor.
Med solens eviga återfödelse som en
sammanhållande metafor, och med graven
som en materialiserad sinnebild av solens
återfödelse, genomlevde deltagarna av be
gravningsritualen i Sagaholm en vital del av
sin kosmologi och skapelsemyt. Tunga och
dräktiga drar hästarna på gravhällarna dess
solsymbol, runt runt i sin eviga ban, manan
de den avlidne att återfödas - såsom solen
återfördes var dag av sin springare.
Randsborgs (1993: 94ff) påpekande att
kantkedjans hällar med ristningar orienterar
sig mot solens cykliska bana, understryker
solens metaforiska egenskap under denna
tid som förnyare och som en allegori för
fertilitet och regeneration (se Kaliff 1997).
Detta understryks även av de hällristningar
med fertila män i olika scener, främst häll
N° 23, 30, 42. Även de inhuggna skeppen
kan tillskrivas samma innebörd, men efter
som det senare belyst med skärpa och intel204
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Figur 10.3. Principskiss över Sagaholmshögens transitions- och liminala fas. Ovan i profil, denna fas
representeras här av det mellersta lagret bestående av sand med inslag av torv. Nedan i plan, fasen
avspeglas här av uppförandet av den mellersta kantkedjan med hällristningar. Hällar med ristningar
är markerade med svart (omarbetad efter Wihlborg 1972a). Skala som fig 10.2.
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Figur 10.4. Principskiss över Sagaholmshögens inkorporeringsfas. Ovan i profil, denna fas
representeras här av det sista lagret av sand (med få eller inga inslag av torv). Nedan i plan, fasen
avspeglas här av inkorporeringen av hällristningarna och uppförandet av den yttre kantkedjan och dit
knutna konstruktionsdetaljer (omarbetad efter Wihlborg 1972a). Skala som fig 10.2.
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lekt av Tore Artelius, ber jag att få hänvisa
dit (Artelius 1996, se även Kaul 1998).
Att döma av hällarnas nyexfolierade
ytor och spåren av sot och kol invid grav
högens östra delar, är det en rimlig hypotes
att anta att någon form av eld användes
under begravningsritualen (pi VI, XII). Även
andra områden av kantkedjan och gravens
bräm uppvisar möjligen spår av eld, bl a i
dess norra del (se pi X). Kanske att kantked
jans avsiktliga lutning bidrog till en visuell
upplevelse i detta sammanhang? Om det är
rimligt, visar detta på att vissa delar av be
gravningsritualen försiggick om natten. Var
det av den livgivande elden som hällarnas
motiv väcktes till liv för att frammana återfödelsen av solen och den avlidnes själ?
Enligt min mening är det ställt utom allt
tvivel att det är i samband med transitionsfasen - och enbart i denna - som meningen
och innebörden av Sagaholmsgravens häll
ristningar står att finna. Genom att genom
leva delar av samhällets uppkomstmyt i be
gravningsritualen bearbetades den avlidnes
bortgång - både på ett kollektivt och indi
viduellt plan. Genom ritualen förstärktes
säkerligen en intern grupplegitimerade pro
cess där successionen av makt och de när
mast sörjandes status och rang i det fort
satta livet kunde befästas, eller ifrågasättas.
Hällristningarna och den metaforik som
knöts upp till dessa motiv skall dock inte
enbart ses som en kuliss för begravnings
följets riter. Hästarnas magiska kraft, som
förlösare och dragare åt solen var dag, hade
säkerligen samma innebörd för den gravlagde individen - från att ha varit sådd som
ett frö i jorden, skulle den avlidne hämtas
åter från dödsriket för att återföras till de
levandes värld igen. Här kunde både hästar
och skepp komma till pass, både rent prak
tiskt som på ett mytologiskt plan.

Inkorporering
Enligt van Gennep (1960: 164ff) så innebär
inte själva inkorporeringen något slut på
begravningsritualen, snarare starten för olika
efterföljande festligheter:
Their purpose is to reunite all the
surviving members of the group with
each other, and sometimes also with the
deceased, in the same way that a chain
which has been broken by the disappea
rance of one of its links must be re
joined.
Vid bortgången av en mer prominent per
son eskalerar denna fas i styrka och intensi
tet, och ofta så involverar detta olika riter
och ceremonier med inslag av sång och dans
(jfr t ex Kiviksgravens häll N° 7 och 8, fig
8.1!). Gemensamt för dessa ceremonier och
ritualer är att de ofta syftar till att stärka
den egna gruppens identitet och legitimitet.
Efter Sagaholmsgravens transitionsfas så
kapslades hällristningarna in i själva grav
monumentet. Det skedde genom att adde
ra ett skyddande sandlager framför hällar
nas ristningsförsedda sida - kanske för att
bevara deras magiska kraft! - och genom att
föra på ett täckande bräm av sand och sten.
Här ingick även en del sandstenshällar. Efter
vår tidigare analys av de stratigrafiska för
hållandena i gravhögen måste det första på
byggnadslagret av sand (med sporadiska in
slag av torv) adderats innan detta skedde
(fig 10.4, kap VI).
Det varliga omhändertagandet av den
ristningsförsedda sidan av kantkedjan vid
detta tillfälle vittnar om att hällristningarna
även utgjorde en viktig del vid denna in
korporering. Att de kapslades in i gravmo
numentet verkar inte ha minskat deras be
tydelse. I stället tycks denna inkapsling åter
spegla början eller slutet på ritualens avslu
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tände inkorporering. Osäkerheten här beror
på att det inte med säkerhet går att avgöra
om den yttre kantkedjan och det avslutande
lagret av påförd sand, tillhör den "ursprung
liga" gravkonstruktionen.
Det är fullt möjligt att det rör sig om en
påbyggnad i samband med en efterbegravning (Wihlborg 1978). Det saknas dock be
lägg för detta. Att den yttre kantkedjan in
korporerats på samma sätt som den mellers
ta med hällristningarna, vittnar om att det
är samma föreställning som ligger bakom
dessa handlingar. Även om både påbyggna
der och efterbegravningar i gravhögar före
kommer, så saknas det många gånger klara
belägg för att dessa fenomen är relaterade
till varandra. Jens Poulsen har exempelvis
påvisat att gravhögar med efterbegravningar
från skilda perioder är relativt ovanligt, det
förekommer endast i mellan fyra till åtta
procent av gravhögarna på Jylland. I vissa i
övrigt högrika områden som NV Jylland
saknas de helt (Poulsen 1993: 60f m anf litt,
jfr Olausson 1993b: 9Iff). Vi måste även
tillstå att det kan finnas flera andra orsaker
till en eventuell påbyggnad av en redan be
fintlig gravhög. Som en hågminnelse av den
avlidne? För firandet av hennes återfödelse?
Eller var detta ett sätt att öka anfädernas
makt och manat osv.
I vilket fall som helst, vill jag gärna se
inkorporeringen av hällristningarna i graven
som en analog metafor för inkorporeringen
av den avlidnes själ i ett nytt metafysiskt
tillstånd. Samtidigt som detta skett har nog

själva begravningsritualens transitionsfas av
slutats och de närmast sörjande kunde åter
förenas med gruppen "icke sörjande". Deras
inkorporering kan då ha stärkts genom att
de tillsammans med gemensamma krafter
adderade det sista lagret sand och därmed
gravhögens höjd till omkring fyra meter.
Gravöl stod på tur. Det kaostillstånd som
döden utlöst, hade övervunnits och den kos
mologiska ordningen återställts.
Utifrån detta perspektiv kan gravritualen
mer ses som ett symboliskt arbete för de
efterlevande att säkra samhällets fortbestånd
än som ett tecken på omsorg för den av
lidne individen. Ett symboliskt arbete som
samtidigt som det på ett metaforiskt plan
iscensatte och gestaltade delar av samhällets
kosmologi, skulle säkra samhällets repro
duktion och eviga bestånd genom att legi
timera successionen av olika maktbefogen
heter. Ironiskt nog skedde detta i en tid av
stora sociala omvälvningar och om inten
tionerna bakom uppförandet av Sagholmshögen gick i uppfyllelse vet vi inte. Vi vet
dock att den fick en önskad effekt. För med
gravritualens avslutande inkorporering följde
även en inkorporering av graven i landska
pet. Där dess välvda monumentalitet för
alltid kom att omforma det landskapsrum
som omgärdade den plats vi känner som
Sagaholm. Därmed kom graven att inkor
poreras i människors vardagsliv, deras själv
syn och historia för en lång tid framöver.
Den kom att bli en del av människors lev
nad. Nu även vår.
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Appendix

Teoretisk beräkning för gravhögars volym
För att kunna räkna ut volymen (V) av ett segment av ett klot (fig b) kan vi utgå ifrån
formel för volymen av en sfärisk topp och Pythagoras sats (se Nordling & Österman 1996:
342). Den förra säger att V = l/37lH2(3R-H), där H står för segmentets höjd och R för
klotets radie. Av Pythagoras sats vet vi sedan gammalt att C2 = A 2 + B2 (fig a) och av detta
följer att R2 = X 2+(R-H)2 [detta kan även skrivas R2 = X 2+R2-2RH+H2 eller, 2RH=X2+H2]
vilket via en omräkning ger att R = ( X2+H2)/2H (jfr fig a och b). Därav kan vi beräkna hela
formeln - V = l/37tH2(3(X2+H2)/2H-H). Följaktligen, en förutsättningen för att kunna
räkna ut ett segment av ett klots volym är att vi känner segmentets diameter och höjd, samt
att vi ponerar att i detta fall gravhögens profil följer klotets rundning (jfr Anderson 1984:
65f) och att gravhögens höjd inte har förändrats via sättningar eller humusbildningar (jfr
Thrane 1984: 151 med anf litt).
Figur a.
Pythagoras sats - C 2 = A2 + B 2.

Figur b.
Förklaring till klotets värden.

R-H

Ett exempel kan vara på sin plats. Utgår vi ifrån Henrik Thranes uppgifter kring Lusehoj så
har den möjligen varit 6 meter hög och 36 meter i diameter. 1/3 av 71 ( 3.14) ger 1.047 som
vi sedan multiplicerar med höjden i kvadrat (6x6=36). Det ger 37.7. Vi stannar där och tar
och räknar ut parentesen. Gravhögens radie (X) i kvadrat + höjd (H) i kvadrat är nästa steg:
Lusehojs radie är 18 meter vilket i kvadrat ger 324. Höjden i kvadrat har vi redan sett är 36
vilket tillsammans blir 360. Delar vi detta med 2H (12) får vi 30. Parentesens ekvation
avslutas genom att vi tar 3 x 30 - H vilket ger 90 - 6 = 8 4. Multiplicerar vi sedan posterna får
vi att volymen = 3 7.7 x 84 - 3200 m3 (jfr Anderson 1984: 65f; Nielsen 1984: 206f; Thrane
1984: 151; Ringstad 1987: 19ff; Skre 1997; Nordenborg Myhre 1998: 131ff).
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Figurer & planscher
Figurer
1.1

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.1
5.2
5.3

Platsen där Sagaholmsgraven uppfördes för ca 3100 - 3500 år
sedan.
Sagaholmsgraven under utgrävningen 1971.
Möjligen de äldsta fotografierna av Sagaholmshögen taget
omkring 1927 av Algot Friberg.
Södra Vätterbygdens fornlämningar från bronsåldern.
Utgrävningsplatsens närområde.
Undersökningsområdet och anläggningarna i plan med
Anläggning ls profiler inlagda.
Det första fotografiet på hällristningarna taget söndagen den
femte december 1971 av Harry Bergenblad.
Jönköpings-Postens tablå den åttonde december 1971.
Källaren där häll N° B och C påträffades efter avslutad
utgrävning.
Anläggningar och fynd från Sagaholmsgravens närhet. Foto
Harry Bergenblad.
Skålgropsstenarna från Sagaholmsgravens omedelbara närhet.
Spjutspetsen från Sagaholm.
Exempel på Anders Wihlborgs dokumentation av
Sagaholmsgravens hällristningar.
Harry Bergenblads dokumentation av Sagaholmsgravens
hällristningar.
Exempel på Göran Burenhults dokumentation av
Sagaholmsgravens hällristningar.
Randsborgs återgivande av Sagaholmsgravens hällristnings
prydda kantkedja.
Häll N° 6.
Häll N° 30 in situ.
Dokumentation av Häll N° 1 - E.
Fotografi av Häll N° 1 - C. Foto Sven Ljung (JLM) utom häll
N° B, foto Göran Sandstedt (JLM).
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5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10

Delar av Wismarhornets Ornamentik.
Rörbysvärden från Sjselland i Danmark.
Hästfigurer från Hästholmen i Östergötland.
Det nyupptäckta hästmotivet på häll N° 13.
Tidelagsscen från Kallsängen, Bohuslän.
Hästar bärande "horn" från Fårdalsfyndet, Viborg Amt i
Danmark.
Exempel på ristningsteknik som kommit till användning i
framställningen av hällristningarna i Sagaholm.

6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16

Gravhögens långprofil (A) framtagen.
Gravhögens profil B efter Wihlborg 1978.
Profil A och B. (Se plansch i ryggfickan på boken.)
Höjdawägningar av undersökningsområdet i Sagaholm.
Datorbehandlad bild av utgrävningsområdets nivåskillnader.
Utgrävningsplan över Anläggning 1.
Tornfoto över den framrensade gravhögens bräm.
Tornfoto över de framrensade kantkedjorna.
Utgrävning pågår.
Kugelbergs grav 29:1 med en liknande kantkedjekonstruktion
som i Sagaholm.
Grav från Grytås, Åkers sn Småland.
Grav från Klåfehalla, Åkers sn Småland.
Hilfelings teckning över Branterör i Skåne.
Visingsöformationens utbredning.
Principskiss över häll 13s och 36s cortexytor.
Visingsöformationen går i dagen vid SO udden på Visingsö.

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Sagaholm under utgrävning.
Keramikfynd från Anläggning I.
Tågaborgsdepån.
Klintastenen från Öland.
Hästhuvudförsedda rakknivar.
Ena skänkeln av en pincett från Kugelbergs grav 29:1.

8.1
8.2
8.3

Kiviksgravens hällristningar.
Kiviksgravens gravrum.
Utbredningen av hög- och rösegravar inom nuvarande
Jönköpings kommun.
Schematisk framställning av relationen mellan samhällsstruktur,
ideologiska konventioner och materiell kultur.
Fynd från undersökta gravhögar i Ljungarums sn.

8.4
8.5

228

Figur- & tabellförteckning

8.6
8.7

8.8
8.9

8.10
8.11
8.12
9.1

9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

10.1
10.2
10.3
10.4

Planscher
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI

Procentuell fördelning av de vanligast förekommande
husdjuren på boplatserna Hötofta och Fosie i Skåne.
Detalj från hällristningslokalen Jale III i 0stfold.
Trundholmsvagnen från Själland, Danmark.
Solhjulsvagnar från hällristningslokaler i Bohuslän.
Sagaholmsgravens solrosliknande kantkedja.
Hällristningshästar från Reppe I, Stjordal, Trondelag, Norge.
Skeppslyftare från Yllene i Bohuslän.
Principskiss över Hertz analytiska perspektiv på förhållandet
mellan begravningsritualens olika delar och till dem hörande
frågeställningar och studieområden.
Grundläggande samhällsförändringar i Sydskandinavien under
tiden 1900-500 BC.
Hällkista från Skövde stad.
Dragbyrösets hällkista, Skuttunge sn i Uppland.
Gravlagd individ från 01by i Danmark.
Bältesplatta från period II.
Rekonstruktionsbild av Sagaholmshögen under tillblivelse.
Sagaholmshögens exkluderingsfas.
Sagaholmshögens transitionsfas.
Sagaholmshögens inkorporeringsfas.

Sagaholmsgraven före utgrävning.
Utgrävningsområdet med profil A framtaget.
Utgrävningsområdet med profil A framtaget.
Profil A. Gravens torvuppbyggnad var ännu tydlig i dess
centrala delar.
Profil A. Gravhögens yttre kantkedjor.
Framrensning av profil B pågår.
Profil B.
Häll N° 6-1.
Detalj av den yttre kantkedjan som vilar på ett lager av brämet.
Under framrensning. Observera de avvikande norrstenarna i den
inre och mellersta kantkedjan.
Den inre kantkedjan.
Gravens kantkedjor.
Gravens kantkedjor.
Häst i brons från Tågaborgsdepån.
De två hällristningshästarna på häll N° 13.
Häll N° 31 in situ.
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Appendix
a

b

Pythagoras sats - C2 = A2 + B 2.
Förklaring till klotets värden.
Tabeller

2.1

Fyndkontext och frekevens för spjutspetsar i brons från äldre
och yngre bronsålder inom det nuvarande Sveriges gränser.

5.1
5.2

De hällristningsförsedda hällarnas inbördes storlek.
Antal och procentuell andel av kategoriserade motiv från
Sagaholmsgravens hällar.
Frekvensen av olika tillverkningstekniker som kommit till
användning på detaljer och hela motiv i Sagaholm.
Frekvensen av olika tillverkningstekniker som kommit till
användning på olika skeppsdetaljer.

5.3
5.4

6.1

Teoretisk beräkning av arbetstiden för uppförandet av
Sagaholmsgraven.

7.1

C^-dateringen från Sagaholmshögen (St 4007) i olika former
av kalibrering.
Påvisbara analoga och naturvetenskapliga dateringar till
Sagaholms hällristningsmotiv.
Dateringar av undersökta eller delvis undersökta
bronsåldershögar inom Ljungarums socken.

7.2
7.3
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Sagaholmsgraven utgör norra Europas största fynd av hällristningar i en kontext. För första
gången presenteras här detta fynd i sin helhet. Författaren presenterar även en ny dokumenta
tion och tolkning av detta säregna fynd. Tolkningen utgår ifrån att hällristningarna utgjort en
vital och integrerad del av begravningsritualen under bronsåldern. En ritual som kan följas i grav
högens olika byggnadsfaser.

Boken har kommit till genom ett samarbetsprojekt mellan Umeå universitet och Jönköpings
Läns Museum.

Joakim Goldhahn är arkeolog och doktorand vid institutionen för arkeologi vid Umeå
universitet.
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