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To be born again 
In another world, darling 

In another world 
In another time 

Got a home on high 
Ain't nothing but a stranger in this world 
I'm nothing but a stranger in this world 

I got a home on high 
In another land 

So far away 
 
 

Astral Weeks – Van Morrison 



Abstract 
Ship formed monuments from the Late Bronze Age on the island of Öland, southeast Sweden, have 
never been thoroughly dealt with in previous research, despite the fact that the region is suggested 
to have had a key-role in maritime trade networks. This thesis aims to address the ship formed 
monuments on Öland in relationship to the monuments in northern Småland and the island of 
Gotland. My goal is to discuss how the ship symbolism was practised during the Late Bronze Age 
in Scandinavia from a new perspective. I also aim to shed new light on the Bronze Age culture on 
Öland. I show that the ship formed monuments on Öland mark important maritime routes in the 
landscape leading to the core areas in the Late Bronze Age. These routes are not only linked to the 
trade which took place, but also to the landscape it self. I argue that the maritime movement in the 
landscape has helped to create and re-create the cosmology. Thus, the symbolic and practical 
function of the ship is tied together. Furthermore, I show that the memory connected to a 
mythological past has played a crucial role in the rituals leading up to the building of the 
monument. By integrating a circular view of time while interpreting the rituals instead of a linear 
one, I argue that this can be understood as a way of transforming the soul for rebirth.  
 
Keywords: Ship Settings, Stone Ships, Bronze Age, Death, Burials, Cosmology, Öland, Småland, 
Gotland 
 



Sammanfattning 
Mitt mål är att belysa skeppssymboliken under bronsåldern via Ölands stenbundna skepp. Det har 
tidigare inte gjort något utförligt arbete som behandlar Ölands skeppsformade monument, och jag 
hoppas därför att arbetet kan belysa hur skeppssymboliken användes under yngre bronsålder ur en 
ny vinkel samtidigt som det kan säga oss något om Ölands bronsålder. Det har argumenterats för att 
det funnits utbredda maritima nätverk i Östersjön under yngre bronsålder. Det stora antalet 
bronsföremål som anträffats på Öland understryker att dessa maritima nätverk har varit omfattande 
till och från ön. För att inte isolera Öland tittar jag dessutom på de skeppsformade monument som 
finns i norra Småland samt på Gotland. Det har sannolikt sjövägen förekommit rika utbyten mellan 
dessa tre områden.  
 
Jag argumenterar för att runt 10 till 15 av skeppen bör ges en sannolik datering till yngre bronsålder. 
Traditionen tycks fortsätta obehindrat in i äldre järnålder i form av nedgrävda kantställda 
kalkstenshällar. Mina resultat visar att många av Ölands stenbundna skepp från yngre bronsålder 
kan knytas till viktiga maritima led i landskapet. De flesta av dem återfinns på Ölands nordvästra 
kust och tycks markera den maritima rörelsen i landskapet; de ligger ofta i linje med vattnet i 
närheten av kusten. De är inte främst lokaliserade i de områden som tolkats utgöra bronsålderns 
centralområden utan de markerar istället ofta rörelsen till dessa centralområden. Jag menar att den 
maritima rörelsen inte endast är knuten till de varor och kontakter som utbytts, utan också till det 
landskap i vilken den äger rum. I linje med Malinowskis studier av folken på Trobriandöarna i 
Papua Nya Guinea föreslår jag att rörelsen i landskapet både bekräftar och återskapar samhällets 
myter och kosmologi. På så vis är båtens praktiska betydelse och dess betydelse i kosmologin två 
sidor av samma mynt.  
 
Jag visar att variationen är stor bland Ölands skeppsformade monument och i enlighet med Fredrik 
Barths etnografiska studier närmar jag mig variationen som meningsfylld. I somliga monument 
tycks den maritima rörelsen stå i fokus. I andra, de som är belägna inåt landet eller där havet på 
annat vis har blockerats från vy, tycks kosmologin vara mer komplext framställd. Dessa figurerar 
ofta tillsammans med runda stensättningar. Dessa runda stensättningar ligger invid skeppets ena 
stäv, vanligtvis dess södra, och jag föreslår att de två monumenten varit menade komplettera 
varandra. De skildrar skeppets roll i kosmologin att föra solen över himlen och underjorden. Det 
tycks främst vara solnedgång och soluppgång som framställs. Att det förekommer stor variation i 
hur det stenbundna skeppet gestaltas i landskapet speglar att vi har att göra med en kosmologi som 
är kontinuerligt skapad av levande människor. Vad som medför att skiljda intryck manifesteras i 
ritualerna kan bero på att det gått tid mellan monumenten och att kosmologin har hunnit förändras. 
Det kan också förklaras geografiskt; att kosmologin gestaltades på varierande vis i olika landskap. 
Vidare kan det bero på den individ som gravlagts, till exempel på vilket vis han/hon dog. Ritualer är 
ett försök att återställa en ruckad balans på och vissa sammanhang att avlida på ruckar mer på 
balansen än andra. Det kan också variera beroende på vilken esoterisk kunskap som finns hos de 
efterlevande. Jag menar att variation i den materiella kulturen på så vis kan närmas som en port som 
leder in till de människor som utgjort bronsåldern.  
 
Jag föreslår att de horisontella gränserna blev mer betydelsefulla under yngre bronsålder. Under 
äldre bronsålder är det de vertikala gränserna i landskapet som dominerar. Högarna och rösena är 
monumentalt placerade och byggda på höjden. I de stenbundna skeppen är det å andra sidan den 
horisontella rörelsen som tycks accentuerad. De är sällan lokaliserade på landskapets högsta punkt 
och i somliga fall är de till och med medvetet placerade invid höjdryggar istället för på dem. Jag 
föreslår att det speglar en förändrad i roll för skeppet i bronsålderns kosmologi där de inte längre 
kan kopplas till underjorden i en vertikalt tredelad kosmologi (”underjord, vatten”, ”vår v̈rld”, 
”himmel, sol”). De flesta exemplen på begravningsritualer d̈r den vertikala kosmologin har 
gestaltats kan spåras till äldre bronsålder. Det understryks av att samtliga skeppsformade 
stensättningar från äldre bronsålder i Skandinavien har påträffats övertäckta av högar. De täcks av 



flera lager av jord! De tycks därmed aktivt placerade i underjorden i samband med de ritualer som 
skedde under konstruktion av dem och den omkringliggande högen. Under yngre bronsålder kan vi 
notera hur skeppet färdas ut ur högen i de flesta områden och blir fristående monument i landskapet. 
Jag föreslår att det kännetecknar en ny roll för skeppet i kosmologin, där skeppets roll i att föra 
solen över himlen betonas till förmån för den vertikalt tredelade kosmologin.  
 
Avslutningsvis visar jag att ett mytologiskt förflutet kan knutas till flera av de ritualer som föranlett 
konstruktionen av de stenbundna skeppen. Det kan spåras i hur skeppen är orienterade mot 
hundratals år äldre gravar. Vi kan hitta det via att lämningar från hantverk av stenålderskaraktär har 
utförts vid begravningen, eller i deponeringen av specifika föremål. Dessutom föreslår jag att vissa 
landskap kan ha varit kopplade till anfäderna och att det kan skönjas i hur vissa skepp är 
orienterade. På Öland föreslår jag att Blå jungfrun är ett sådant exempel. Genom att integrera en 
cirkulär tidsuppfattning i mina tolkningar av ritualerna i förmån för en linjär, argumenterar jag att 
minnet har uppfyllt en betydelsebärande roll för att transformera själen. Döden var inte ett slut. 
Dåtid och framtid gick hand i hand. I en cirkulär världsbild är det förflutna detsamma som 
framtiden, allt går runt, runt, runt; ens döda anfäder återföds och lever vidare. Att rikta skeppen mot 
ett mytologiskt förflutet är både en anspelning bakåt i tiden, en bekräftelse av nuet genom gångna 
tider, samtidigt som det blir en pil skjuten mot framtiden och mot en eventuell återfödelse i ett annat 
liv. 
 
Att på olika vis koppla in ett mytologiskt förflutet i de begravningsritualer som föregick 
konstruktionen av skeppsformade monument kan på så vis knutas till cirkeln runt röset, till den 
fertila jorden som användes vid konstruktionen av en gravhög, till elden som transformerade 
kroppen, som fick själen att färdas uppåt, vidare. Jag menar därmed att skeppsformade monument 
inte uteslutande kan kopplas till en sista färd till underjorden. Jag vill presentera en mer nyanserad 
bild, en bild där de ritualer som ingick i konstruktionen av skeppet kan ha fungerat som ett led i 
transformationen av själen inför en återfödelse.  



Förord 
Det första ni läser av den här uppsatsen blir det sista jag skriver av den. Det är inte många dagar 
kvar av maj. Våren närmar sig sitt slut. Klockan är snart 00.00 och mörkret härjar utanför mitt 
fönster i familjens sommarstuga. Det har varit en lång resa. Det var vinter när jag inledde arbetet. 
En vinter som aldrig tog slut. Dess vita händer täckte landskapet. Ville aldrig släppa taget. Jag 
minns frustrationen över att jag inte kunde bege mig ut i landskapet och besöka de skeppsformade 
monumenten. Jag hade nämligen redan tidigt under arbetet bestämt mig för att besöka samtliga av 
Ölands stenbundna skepp för att på så vis belysa hur skeppssymboliken användes under bronsåldern 
från en ny vinkel. Vintern band dock fast mig i min lilla studentlägenhet, spände sina kalla rep runt 
min kropp. Till slut, en dag i början av april, kunde jag åka ut till Öland. Jag kunde äntligen fastna 
med bilen i isen. Tappa min nya mobiltelefon (en smart-phone) i en skeppssättning från 
vikingatiden. Vandra länge och planlöst. Se skeppens konturer speglas i pölar av smältande snö.  
 
Jag är mycket glad över att vintern till slut släppte sitt grepp och att dessa skepp i sten kunde färdas 
ut ur isen in i den uppsats som ni nu håller i handen. Resan har varit lång men den har framförallt 
varit rolig. Jag kommer med stor glädje och ett varmt hjärta minnas alla turer till Öland. Minnas de 
långa dagarna (och nätterna) läsandes forskning med en kopp te bredvid mig. Till slut kommer jag 
att minnas skrivandet; kampen som ligger i att forma ens tolkningar, tankar och svårfångade intryck 
i ord.  
 
Först och främst vill jag tacka min handledare Joakim Goldhahn. För att du verkligen har varit ett 
fantastiskt stöd under hela processen. För att du alltid har ställt upp och gett förslag till förbättringar 
så fort jag behövt det. För ditt inspirerande engagemang och inte minst för att du tror på mig. Jag är 
dig evigt tacksam! Våra turer till Öland och Snäckedal blev förresten riktigt lyckade! 
 
Vidare önskar jag rikta ett stort tack till Joakim Wehlin, som gett snabba och utförliga svar så fort 
jag undrat något om Gotlands stenbundna skepp. Din avhandling utgjorde för övrigt ett mycket bra 
stöd när jag försökte tolka Ölands stenskepp och det var riktigt sjyst av dig att skicka mig ett ex. 
Tackar! 
 
Jag vill också tacka Dag Widholm, som med vänlighet och noggrannhet svarade på mina frågor om 
Smålands skepp. Ytterligare tack riktas till Bodil Petersson och Mats Larsson som i olika skeden 
läst delar av min text och gett relevanta synpunkter och uppmuntran. Slutligen vill jag rikta ett stort 
tack till alla de som följde med mig i mina många utflykter till Öland och gjorde vad som kunde ha 
varit ett ensamt arbete riktigt trevligt! Detta tack riktas till Fredrik, Erik, Frauke, Danni och Lina. 
 
Tack allesammans!  
 
Så, allt har sin tid.  
 
Nu är det dags att möta sommaren. 
 
/Gustav Wollentz 
 
 

 
Omslagsfoto: Alböke 25 från väster. Foto: Gustav Wollentz.  

 
Foton: Samtliga foton i uppsatsen är tagna av författaren ifall inte annat anges.  
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1. Inledning 
 

It's a road that you've paved 
Over Indian graves and 
You wonder why your dreams are crazed 
- Conor Oberst 

 
Vi är jagade av kollektiva minnen, de förföljer oss likt en arg och sårad hund genom livet. I 
västvärlden föds vi med skuld över synder som vi aldrig har begått. Synder som vi aldrig skulle 
begå och som vi aldrig skulle kunna leva med oss själva om vi hade begått. De läggs över våra axlar 
som ett extra lager hud, men de håller oss inte varmare om nätterna. I kristendomen läggs skulden 
över Jesus död över varje nyfött barn, men vi kommer inte undan skulden genom att vända Jesus 
lidande på korset ryggen. Om det inte är massmord som skedde 50 år innan vi föddes är det 
naturens förstörelse, den vita mannens imperialism eller kvinnans förtryck. Hur hanterar vi all 
denna skuld som läggs på vårt samvete enbart för att vi existerar, för att vi föddes och för att vi 
lever och för att vi är en del av samma samhälle som våra föräldrar? Hur hanterar vi alla dessa 
kollektiva minnen; all denna orättvisa, hopplösa ondska som ligger bakom oss men som vi 
samtidigt är en del av? 
 
Trots att det är mycket intressanta frågor gör den här uppsatsen inga anspråk till att försöka besvara 
dem. Däremot kommer den att diskutera minnen och vad minnen kan göra med en människa; hur de 
kan påverka oss och hur vi kan förhålla oss till dem, hur vi själva kan skapa dem och hur vi kan 
förändra dem (Bradley 2002; Holtorf 1998-2008; Hållans-Stenholm 2013). Jag är övertygad om att 
arkeologin tjänar på att titta på de mänskliga drag som finns inom oss alla genom att dra paralleller 
till samtiden, eftersom det är just människan och hennes individuella och kollektiva erfarenheter 
som arkeologin vill komma åt. I det arkeologiska klimat som dominerat i Skandinavien de senaste 
decennierna har just föremåls symboliska värde och vikten av individen fått stort fokus (Hodder 
1982; Tilley 1994), men vissa arkeologer, bland annat Bjørnar Olsen, tror att arkeologin är på väg 
tillbaka till att låta tingen tala för sig själva igen. Till att frigöra tingen från människan (Olsen 
2012). Mitt mål i den här uppsatsen är dock att försöka nå individen med hjälp av föremålen och 
monumenten. Jag kommer att diskutera frågor kring minne och kosmologi med fokus på 
skeppsformade monument under yngre bronsålder på Öland. Hur kan vi greppa dessa frågor om vi 
låter tingen enbart tala för sig själva? Vad säger ett skepp byggt i sten i sig självt? Vad säger det 
frånkopplat de människor som byggde det, frånkopplat de ceremonier som föregick konstruktionen 
av det, frånkopplat individerna som lade ett värde i att ett skepp i sten behövde byggdes? Ett skepp i 
sten kommer aldrig att flyta och inga vindar i världen kommer någonsin att föra det framåt. 
 
Jag inledde den här uppsatsen med att diskutera det kollektiva minnet i samtiden. Mitt primära syfte 
var att visa på kontrast och på vilken kraft som finns i minnet. Den jämförelsen kan snarare tjäna 
som ett exempel där skillnaden mellan oss och dem med stor sannolikhet framkommer tydligt. Det 
finns ingenting som tyder på att förhållandet till minnet var likadant under bronsåldern som idag. I 
en muntlig kultur där ett minne blir korrupt inom 200 år och ofta hastigare än så (Bradley 2002) var 
förhållandet både till det kollektiva och det individuella minnet radikalt olik hur vi har det idag. Jag 
kommer att titta på skeppsformade monument från yngre bronsålder på Öland och se på den 
kontinuitet som finns uttryckt i dessa monument gentemot äldre tider, och försöka förstå vad det 
kan innebära och vad det kan säga oss om den yngre bronsåldersmänniskans föreställningsvärld. 
Min förhoppning är att det material jag tittar på och den kontext i vilken den förekommer kan 
fungera som en portal som leder bortom tingen i sig själva in i större och djupare frågor som både 
rör bronsåldersmänniskan samt dig och mig. 
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Ölands bronsålder 
Landskapen formar oss i samma utsträckning som vi formar dem. I dagens arkeologiska klimat låter 
det kanske som en självklar sak att säga. Ända sedan den engelska post processualismen fick 
genomslag i Europa har trots allt människans dialektiska förhållande till landskapet fått fokus i 
forskningen (se t.ex. Tilley 1994; Gansum et al 1997; Bradley 2000; Borić 2008). Från att 
landskapet i första hand betraktades som en arena i vilken människor agerade under den 
processuella arkeologin ses nu landskapet som en aktiv deltagare som influerar de handlingar som i 
sin tur omformar det. Detta kan vi se i de handlingar vi arkeologer gärna placerar i det så kallat 
”sakrala” facket, t.ex. byggandet av gravmonument och hur de relaterar till naturliga element i 
landskapet (Tilley 1994; Gansum et al 1997) eller knackandet av hällbilder (Goldhahn 2005), men 
även i de handlingar som vi gärna knyter till den praktiska sfären, t.ex. i hur hus kan anta formen av 
naturliga klippor i området (Borić 2008). Det landskap vi vistas i influerar oss i en rad olika sf̈rer, 
på ett medvetet såväl som ett omedvetet plan, i vardagshandlingar såväl som i noga förberedda 
handlingar, vilket i sin tur är ytterst viktigt att ha i åtanke när vi försöker nå de människorna som 
vistades i och brukade, som formade och omformades av, ett landskap för tusentals år sedan. 
 
Men det är inte enbart väsentligt att ha i åtanke när vi studerar människor för tusentals år sedan. Än 
idag formas vi av de landskap vi vistas i. Den här uppsatsen kommer att fokusera på ön Öland på 
Sveriges sydöstra kust. Öland är känt för att 
vara rikt på just synliga 
fornlämningslandskap, men den här 
uppsatsen kommer att behandla ett av 
Ölands osynliggjorda 
fornlämningslandskap, nämligen öns 
bronsålder. Vår upplevelse av Ölands 
landskap ur ett arkeologiskt perspektiv är 
dominerat av järnåldersgravfält. Man kan 
därmed säga att omformandet av ett 
landskap under järnåldern i hög 
utsträckning osynliggjort vår upplevelse av 
tidigare landskap. Monumenten från 
bronsåldern påträffas ofta som mer eller 
mindre isolerade öar på järnåldersgravfält. 
Det kan därmed bli ytterst svårt att avgöra 
vilka monument som kan dateras till 
bronsåldern och vilka som hör hemma i 
järnåldern (Åstrand 1989; Erlandsson 2007; 
Wollentz 2012a), och slentrianmässigt får 
troligtvis flera bronsåldersmonument innan 
utgrävning en sannolik datering till 
järnålder. Att landskapet på så vis formar 
oss blir mycket tydligt i den forskning som 
bedrivs. Ölands bronsålder brukar nämligen 
klassas som ett svart hål i forskningen 
medan periodens järnålder är väl utredd.  
 
Lösfynden från Ölands bronsålder är dock många varav flera är vad som kan klassas som 
prestigefynd. Det mest enastående är fyndet av två bronslurar på Ölands ostkust (Åberg 1923: 60-
61). Det visar att bristen på forskning inte speglar en brist på människor som levde på ön under 
perioden. Tittar man på Thomas B. Larssons karta över de bronsrikaste områdena i Sverige i 

Figur 1. Thomas B. Larssons karta över södra Sveriges 
bronsrikaste områden i relation till storhögar. Bronsrika 

områden är markerat med en grå kvadrat medan 
storhögar är markerade med svart prick. Efter Nord 2010. 
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relation till högar med en diameter på över 25 meter framstår Ölands betydelse under bronsåldern 
med en oerhörd tydlighet (se fig. 1). Eftersom det krävs både koppar och tenn för att tillverka brons 
och inga av dessa tros ha hämtats från Skandinavien visar den rika förekomsten av brons att det 
funnits utbredda maritima nätverk till och från Öland (se Kristiansen & Larsson 2005; Helms 2012; 
Wehlin 2013). 
 
Monumentala högar/rösen brukar vanligen ges en sannolik datering till äldre bronsålder i södra 
Sverige och de tre monumentala gravar som i modern tid grävts ut på Öland har alla daterats till 
bronsålder vilket indikerar att så även är fallet på Öland (Jansson 1978; Åstrand 1989; Widholm 
2006; Papmehl-Dufay & Wollentz in press). Tjus hög på Ölands ostkust utgör den enda storhögen 
på Thomas B. Larssons karta. I sammanhanget bör det läggas till att kartan inte ger en rättvis bild av 
Ölands storhögar. I fornlämningsregistret finns 12 högar registrerade med en diameter på 25 meter 
eller mer. Medräknat den välkända Mysinge hög som är hela 45 meter i diameter blir antalet 13 
stycken, men en relativt nyligen utförd geofysisk prospektering av Mysinge hög visade att den 
snarare bör betraktas som ett röse (Vaara 2004; se även Ateva 2004). Tjus hög som finns 
representerad på T.B. Larssons karta är mycket riktigt den största av dem med en diameter på 50 
meter och en höjd på 5 meter, men inte den enda. Att enbart räkna storhögar och inte monumentala 
rösen presenterar dessutom en snedvriden bild då rösen till stor del tycks ersätta högar desto längre 
norrut man kommer, och det finns flera större rösen på Öland, bland annat det utgrävda Blå rör med 
en diameter på 30 meter (Åstrand 1989; Wollentz 2012a).  
 
Vad T.B. Larssons karta visar är hur bronsrikt Öland är, och med de ovan nämnda iakttagelserna 
framkommer det dessutom monumentala gravmonument varav flera antagligen hör hemma under 
bronsålder. Det går därmed att konstatera att forskningen som bedrivits kring Öland i stor 
uträckning har formats av det landskap som skapades under järnåldern, vilket i sin tur har medfört 
att det landskap som, medvetet eller omedvetet, osynliggjorts under järnåldern också blivit osynligt 
i dagens forskning. 
 
Ölands skeppsformade monument 
Det är det skeppsformade monumentet som jag planerar att utreda närmare. Det är ingen överdrift 
att säga att de stenbundna skeppen från yngre bronsålder på Öland är en glömd gravform i ett 
osynliggjort landskap. De få verk som har behandlat Ölands bronsålder (Larsson 1986; Andersson 
1987; ̊strand 1989; Gurstad-Nilsson 2001; Ateva 2004) tenderar att lägga fokus på monumentala 
rösen/högar, möjligtvis i relation till lösfynd och eventuella boplatser, medan det skeppsformade 
monumentet antingen inte nämns eller enbart förs på tal i korthet. I sammanhanget bör det läggas 
till att det skeppsformade monumentet under bronsåldern generellt i forskningen brukar kopplas till 
centralområden (se t.ex. Nord 2009). Bland annat till viktiga mötesplatser (Wehlin 2010, 2013) eller 
särskilda rituella aktiviteter knutna till bronsålderns kosmologi (Widholm 1998). Med det i åtanke 
ter det sig naturligt att en studie kring Ölands skeppsformade monument kan hjälpa oss komma 
närmare Ölands bronsålder i sig. Dessutom kan det belysa hur skeppssymboliken användes under 
bronsåldern ur en ny vinkel. Det finns på så vis en stor potential i att utreda Ölands skeppsformade 
monument närmare.  
 
Joakim Wehlin släppte tidigare i år (2013) en doktorsavhandling kring Östersjöns stenbundna 
skepp. Jag kommer att behandla Wehlins avhandling mer ingående senare. I det här stycket räcker 
det med att konstatera att det är den mest grundliga genomgången hittills av Gotlands 412 
skeppsformade monument. Trots att dess ambition är att behandla Östersjöns skeppsformade 
monument tittar den dock inte närmare på Ölands. Det enda som nämns om Ölands skeppsformade 
monument ̈r följande: ”Enligt FMIS finns n̈ra fyrtio skeppss̈ttningar på Öland varav minst 
ḧlften sannolikt kan dateras till bronsålder.” (Wehlin 2013: 15). I enlighet med dessa ord bör alltså 



4 

runt 20 skeppsformade monument på Öland härstamma från bronsåldern. Min förhoppning är att 
den här uppsatsen kan klargöra den frågan något. Johan Åstrand har gjort det mest utförliga arbetet 
av Ölands bronsålder hittills och han tar inte mer än i förbifarten upp det skeppsformade 
monumentet. Han inser dock dess betydelse: ”Även om det inte finns någon anledning att tro att alla 
öl̈ndska skeppss̈ttningar hör till bronsåldern så ̈r det ̈ndå möjligt att detta ̈r en förbisedd grupp 
av bronsåldersgravar. Att de ofta ligger på järnåldersgravfält motsäger inte en eventuell datering till 
bronsålder eftersom många bronsåldersgravfynd ̈r gjorda på j̈rnåldersgravf̈lt.” (̊strand 1989: 
48) 
 
Frågeställningar 
 
1. Hur kan Ölands skeppsformade monument hjälpa oss komma närmare Ölands bronsålder? 
 
2. Vad säger de skeppsformade monumenten på Öland om hur skeppssymboliken användes under 
bronsåldern?  
 
3. Hur brukades minnet i samband med Ölands skeppsformade monument? Uttrycks det en 
kontinuitet eller ett brott från äldre bronsålder in i yngre genom de skeppsformade monumenten? 
 
För att besvara frågorna kommer jag att läsa om och besöka varje skeppsformat monument på 
Öland för att försöka ge dem en sannolik datering utifrån fynd, form och kontext. I de anläggningar 
som är helt eller delvis undersökta kommer även dess innehåll utredas.Vidare ämnar jag sätta dem i 
relation till det som vi vet om Ölands bronsålder; andra gravar från perioden, lösfynd, depåfynd, 
möjliga centralplatser, troliga kontakter med fastlandet mm., för att se om de kan öka vår förståelse 
av Ölands bronsålder. För att besvara fråga 3 kommer jag att titta på hur skeppsformade monument 
relaterar till äldre gravar. Fristående skeppsformade monument i landskapet utgör ett nytt tillskott i 
begravningsritualerna under yngre bronsålder. Av den anledningen menar jag att det är spännande 
att diskutera brottet mellan äldre och yngre bronsålder med skeppsformade monument som 
utgångspunkt.  
 
Det krävs att de skeppsformade monumenten på Öland inte blir isolerade utan sätts i relation till 
dem från andra områden under samma period. Av den anledningen ämnar jag presentera och 
analysera de som finns väster om Öland, i Småland, samt de som finns öster om Öland, på Gotland.



5 

2. Metod och material 
 
Min metod består av kvalitativa litteraturstudier samt lokalbesök. Jag kommer att besöka samtliga 
platser med skeppsformade monument på Öland. Allt som allt har jag hittat uppgifter om runt 40 
skeppsformade monument på Öland men ett antal av dessa finns enbart dokumenterade i gamla 
källor. Av de kvarvarande 34 monumenten är två stycken idag borttagna. Det innebär att det finns 
32 monument på Öland som jag ska besöka. Väl på plats kommer jag att undersöka hur de ligger i 
landskapet. Ligger de högt och monumentalt eller lågt och undanskymt? Hur förhåller de sig till den 
lokala topografin? Finns det en närhet till havet inom platsen? Hur relaterar de till andra gravar 
inom lokalen? Jag kommer dessutom titta på dess form och hur de är uppbyggda för att kunna ge 
dem en sannolik datering. 
 
I mina egna lokalbesök kommer jag främst vara inspirerad av Richard Bradleys (2000) och 
Christopher Tilleys (1994) landskapsanalyser. Jag ser relationen mellan människan och landskapet 
som dialektisk, landskapet påverkar människan i samma utsträckning som människan påverkar 
landskapet (se Borić 2008). D̈rför anser jag att det ̈r meningsfullt att utföra landskapsanalyser som 
en metod att nå människorna. I Tilleys landskapsfenomenologi är det relevant att ha i åtanke att 
vissa känslor som man slås av när man rör sig i ett landskap kan vara subjektiva eller bundna till 
vårt eget samhälle eller kultur (Soanes 2008). Den aspekten är viktig att vara medveten om och 
försöka hantera när man besöker varje unik lokal. Vidare har vegetationen och strandlinjen gått 
annorlunda under bronsåldern. Det kan därför vara vanskligt att göra tolkningar som baserar sig på 
skog eller strandlinjen. Det är säkrare att försöka föreställa sig lokalerna utan skog när man rör sig i 
dem (Tilley 1994; Gansum et al 1997). Det finns ingen säkerhet kring hur vattenlinjen gick på 
Öland under äldre och yngre bronsålder. Vidare skiljer sig detta sannolikt från södra och norra 
sidan. Norra Öland höjde sig senare över vattnet än södra. Information tyder på att norra sidan höjde 
sig flera meter enbart under loppet av bronsåldern medan skillnaden bör vara avsevärt mindre på 
södra sidan av Öland (Svensson 2001). 
 
Jag har använt FMIS för att spåra upp och hitta information kring Ölands skeppsformade 
monument. I de få fall där lokalerna är omskrivna kommer jag fylla ut resultaten från lokalbesöken 
med litteraturstudier. Det finns ett fåtal skeppsformade monument utgrävda på Öland, och i de 
fallen kommer jag att använda mig av den information i litteratur som går att finna om dessa 
utgrävningar. I dessa sammanhang har de fyra volymerna av Ölands järnåldersgravfält varit till stor 
hjälp. De flesta av dessa utgrävningar skedde under slutet av 1800-talet, början av 1900-talet, och 
flera av dem är inte utförligt dokumenterade.  
 
Avgränsningar 
Jag har valt att titta på Ölands skeppsformade monument eftersom det inte tidigare gjorts något 
utförligt arbete kring dem. Vidare hoppas jag att vi kan komma närmare öns bronsålder genom att 
spåra vilka som kan ges en sannolik datering till bronsålder respektive järnålder. För att inte isolera 
Öland har jag dessutom valt att titta på norra Smålands och Gotlands skeppsformade monument. I 
enlighet med Joakim Wehlins tankar kring ett maritimt nätverk i Östersjön har det funnits en nära 
förbindelse mellan dessa tre områden. För att göra det här stora materialet hanterbart har jag valt ut 
ett antal lokaler från norra Småland respektive Gotland som jag bedömt vara relevanta i jämförelse 
med Öland för att besvara frågeställningarna. Eftersom min uppsats är avgränsad till bronsåldern 
kommer jag enbart i korthet ta upp de skeppsformade monument på Öland som kan ges en sannolik 
datering till yngre järnålder.  
 
Källkritik 
En källkritisk faktor är dateringsfrågan. Eftersom så få av dem är utgrävda kan jag i de flesta fall 
enbart utifrån form och kontext ge dem en sannolik datering. Joakim Wehlin har visat i sin 
avhandling att det finns tidstypiska drag för de gotländska skeppsformade monumenten vilket gör 
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studien möjlig att genomföra. 
 
En annan aspekt är att de få utgrävningar som genomförts ofta är dåligt dokumenterade. Jag har 
försökt hitta mer än en källa som beskriver utgrävningarna och i den mån det är möjligt gå till 
originalkällorna. Men flera av utgrävningarna finns inte publicerade utan återfinns enbart i arkiven. 
Eftersom jag inte haft tid till att besöka arkiven är det en källkritisk faktor.  
 
Avslutningsvis är graden av bortodling mycket viktig att ha i åtanke. Det finns flera skeppsformade 
monument dokumenterade i gamla källor som är borta idag. I vissa socknar kan graden av 
bortodling vara högre än i andra. Eftersom dessa källor enbart ger knapphändig information som 
gör det omöjligt att ge dem en sannolik datering utifrån form har jag enbart i undantagsfall använt 
mig av de idag försvunna monumenten. Det är dock väsentligt att vara medveten om att många 
stenbundna skepp har försvunnit vilket påverkar resultatet av arbetet. 
 
Disposition 
Innan jag inleder analysen kommer jag att presentera tidigare forskning och teori. I teorin kommer 
jag att ta upp tre diskussioner i relation till skeppssymboliken: det förflutnas betydelse under 
bronsåldern, uppdelningen mellan sakralt och profant samt bronsålderns cirkulära tidsuppfattning. 
Därefter ämnar jag presentera lokalerna. Jag inleder med de jag valt att belysa från norra Småland, 
sedan de från Gotland. Slutligen presenterar jag Ölands skeppsformade monument. Därefter följer 
uppsatsens resultat där jag väver samman lokalerna från de tre presenterade områdena med tidigare 
forskning och teori i syfte att besvara frågeställningarna. Som avslut diskuterar jag dessa resultat.  
 
Terminologi 
Jag kommer fr̈mst att anv̈nda ”skeppsformade monument” som en övergripande term. Det ̈r 
annars vanligt att använda begreppet skeppssättningar för alla skeppsformade monument men 
eftersom skeppssättningar utgörs av resta stenar i en skeppsform utan en inre stenpackning anser jag 
att det är missvisande då det råder större variation än så i uppbyggnaden och monumentens 
morfologi. I norra Småland förekommer tillexempel enbart skeppsformade stensättningar. Dessa är 
fyllda av en stenpackning. När jag bedömt att anläggningen är en skeppssättning eller en 
skeppsformad stensättning kommer jag att använda dessa två termer, annars skriver jag 
”skeppsformat monument”. För att bidra med variation i språket kommer jag dessutom ibland att 
anv̈nda ”stenbundet skepp” eller enbart ”skeppet”. Jag kommer endast att klassa de skeppsformade 
monument där begravningar har anträffats som gravar.  
 
Konstruktionsdetaljer och typologi kring bronsålderns skeppsformade monument 
Det finns en rad konstruktionsdetaljer på skeppen från yngre bronsålder som jag kommer att 
använda mig av när jag beskriver de monument som jag besöker. Efter Wehlin 2013: 
 
A: Stävsten. 
B: Midskeppssten. 
C: Årtullssten. 
D: Relingsten. 
E: Förlängd för, förstäv.  
F: Toftmarkering, roddarbänkar.  
G: Ankar, rodersten.  
 
 
 
Utifrån Gotlands skeppsformade monument delar Joakim Wehlin in dem i fyra typer (Wehlin 2013):  
 
Typ 1 utgörs av skepp vars kantkedja markeras av större gråstenar. De är oftast 6 - 10 meter långa 

Figur 2. Det skeppsformade monumentets 
konstruktionsdetaljer efter Wehlin 2013.  
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och 2 - 4 meter breda. Stenarna i kantkedjan är vanligtvis jämnstora med markerade 
midskeppsstenar och stävstenar. 
 
Typ 2 har mindre tätt lagda gråstenar. Dess form är längre och smalare än typ 1, vanligtvis 10 - 20 
meter långa och 2 - 5 meter breda. De har ibland större stenar mot ändarna och är ofta fyllda av en 
stenpackning. 
 
Typ 3 är den mer monumentala typen av skeppsformade monument. Dess stenar är resta och ökar i 
höjd mot stävarna. Precis som typ 2 är de längre och smalare till formen än typ 1. Ofta mellan 10 – 
20 meter långa och 3 - 5 meter breda. 
 
Typ 4 kännetecknas av nedgrävda kalkstenshällar vilket gör den svår att urskilja ovan mark. De är 
den minsta typen av skeppsformade monument, ofta 4 - 6 meter långa och 2 -3 meter breda. 
 
Det bör poängteras att dessa typer baseras på Gotlands skeppsformade monument och det är 
sannolikt att de inte direkt kan överföras till det öländska materialet. De utgör dock ett bra 
jämförelsematerial.  
 
Bronsåldern eller järnåldern? 
En stor utmaning kommer att ligga i att särskilja bronsåldersskeppen från järnåldersskeppen. 
Generellt sett har de skeppsformade monumenten från yngre järnålder glesare mellan stenarna än de 
tätt placerade stenarna på många av de från bronsåldern (Goldhahn 2011; Wehlin 2013). Det kan 
dock inte användas för en säker datering då det finns undantag (Pettersson 1982). Den 
skeppssättning som finns i närheten av den berömda Kiviks-graven har glest satta stenar (se Södra 
Mellby 43). Vidare grävde Märta Strömberg ut en skeppssättning i Skåne från yngre järnålder som 
hade förhållandevis tätt satta stenar (Strömberg 1994). Metoden kan alltså fungera som en 
fingervisning men kan inte användas för en säker datering. Tove Werner har försökt utreda vilka 
skeppsformade monument som kan dateras till bronsåldern i Sörmland. Genom att enbart titta på 
fornlämningskontexten ger Werner 66 stenskepp en sannolik bronsåldersdatering. När hon jämför 
dessa skepp med de från yngre järnåldern i området är det tydligt att bronsåldersskeppen inte är lika 
breda som de från järnåldern (Werner 2003). Torsten Capelle diskuterar dateringsfrågan i sin studie 
av skeppsformade monument. Han menar att det finns vissa drag som tycks vara kopplade enbart 
till bronsåldern, i synnerhet en förlängd för och markerade midskeppsstenar. Kring markerade 
midskeppsstenar skriver han: ”This too, must reflect a special Bronze Age detail of contruction 
never applied in later periods. I prefer to see these stones as indications of thole-pins for the oars, 
chiefly because these higher stones in Musinais are both hollowed out in the same direction”. 
(Capelle 1995: 74). Vidare ser han vad som kan tolkas som markerade roddarbänkar som en möjlig 
bronsåldersdetalj. Eftersom inga utgrävda skeppsformade monument med mittstenar har blivit 
daterade till bronsålder föreslår han att mittstenar indikerar järnåldersdatering och att de markerar 
mastar (Capelle 1995), vilket i så fall tyder på en datering till yngre järnålder för dessa. 
  
Ett av Ölands mest välkända skeppsformade 
monument är den av Carl von Linné besökta 
Noaks ark (Högsrum 83) på Karums alvar, 
mellersta Öland. Det som i samband med 
Capelles resonemang kring dateringar gör 
Noaks ark särskilt intressant är att den har både 
förlängd för och roddarbänkar, vilket han såg 
som typiskt för bronsåldern, samt en mittsten, 
vilket han föreslog var typiskt för yngre 
järnålder. Dess form tyder snarare på en yngre 
bronsåldersdatering och det är också där de flesta forskare vill placera den (se Edgren et al 1976; 

Figur 3. Noaks ark efter Linnés avritning. Från Linné 
1741. 
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Schultze 2001). Den är omgiven av gravar som tycks härstamma från äldre järnålder (Schultze 
2001). Linné beskriver platsen på följande vis: 
 

”Ätteplatsar voro fuller åtskillige, men något längre i norr ifrån Odens flisa voro de helt sällsamt 
anlagde till form av ett skepp, vid vilkets bägge stammar voro upprättade mindre fliser, och denna 
skeppsform tvärtföre avdelt med 16 rader små stenar, liksom bänkar. Mittuti låg ett par större stenar. 
Denna skeppsform var 32 steg och mer än en famn bred."  
 
(Linné 1741: 162) 

 
Skeppet hade enligt beskrivningen mer än en mittsten när Linné besökte platsen 1741. Linné målar 
dessutom av skeppet och på hans avritning finns 14 så kallade roddarbänkar samt två stenar 
placerade jämte varandra i dess mitt (Linné 1741: 163). Varför skulle en mast markeras med flera 
stenar? Förekomsten av flera mittstenar påminner om skeppssättningen vid Kiviksgraven som har 
två stycken (Södra Mellby 43). Fornlämningsmiljöns kontext, skeppets smala form med förlängd 
för och roddarbänkar gör en yngre bronsåldersdatering mest sannolik.  
 
I norra Småland finns åtminstone tre skeppsformade monument med möjliga mittstenar enligt 
Hedengran & Janzon (1999): Lofta 178, Västra Ed 129 samt Törnsfall 178. Det är dock osäkert om 
den sistnämnda har mittsten. De tycks samtliga påträffas i bronsålderskontext. På Gotland finns det 
enbart en känd skeppssättning med mittsten (Kräklingbo 10). Den ligger på ett gravfält med typisk 
järnålderskaraktär, men dess form tyder på en yngre bronsåldersdatering, period V. Joakim Wehlin 
föreslår att mittstenen skulle kunna markera en sekundärgrav från förromersk järnålder (Wehlin, 
personlig kom.). Det är dessutom av intresse att Peter Manneke upptäckte ett stolphål mellan åtta 
mindre gråstenar på mitten av skeppssättningen Gannarve på Gotland när han restaurerade 
skeppssättningen. I och med att han tolkar det som en skeppssättning från yngre bronsålder ser han 
det som att gå för långt att betrakta det som en mast. Istället föreslår han att det kan ha utgjort 
skoningen för en skulptur av något slag som var placerad i skeppssättningens mitt (Manneke 1967). 
Sammantaget är det tydligt att en mittsten inte utesluter en yngre bronsåldersdatering på 
skeppsformade monument och att den i sig utgör en intressant konstruktionsdetalj. 
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3. Tidigare forskning 
 

 Joakim Wehlin har skrivit ett utförligt arbete kring Östersjöns skeppsformade monument vid namn 
”Östersjöns skeppss̈ttningar” med fokus på Gotland (2013). D̈r menar han att skeppssymboliken 
under bronsåldern i tidigare forskning har tolkats utifrån följande fem punkter: 
 

1. Skeppet har ingått som en del i en inter-regional celestisk föreställningsvärld. 
2. Skeppssymbolen har betydelse inom fruktbarhetskulten.  
3. Skeppet är ett transportmedel till livet efter detta.  
4. Skeppet har betydelse som symbol för metafysisk närvaro och kommunikation.  
5. Skeppet har betydelse inom den maritima praktiken. (Wehlin 2013: 52-53) 

 
Jag planerar nu att redogöra var och en av dessa punkter i taget.  
 
1. 
Många forskare menar att skeppet ingått i en inter-regional celestisk föreställningsvärld. Det kanske 
mest inflytelserika arbetet inom den post-processuella arkeologin som argumenterar för detta är 
Flemming Kauls ”Ships on Bronzes” från 1998. Genom att titta på de skeppssymboler som 
förekommer på bronsföremål, framförallt rakknivar, från yngre bronsålder, lyckas Kaul presentera 
en sammansatt kosmologi baserat på tron att ett skepp och diverse djur hjälper solens gång genom 
himlavalvet på dagen och genom underjorden på natten. Kaul har kunnat se att när skeppet är på 
väg åt höger är solen fritt svävande, medan när den är på väg åt vänster så förekommer sällan en 
solsymbol. Han har tolkat det som att skeppet åt höger representerar dagen medan skeppet åt 
vänster är natten nere i underjorden, och att de därmed kännetecknar en cyklisk världsbild som är 
beroende av att skeppet och diverse djur hjälper solens gång under olika tidpunkter på dygnet. Det 
här stödjs dessutom av den berömda solskivan från Trundholm; när solen är på väg åt höger skiner 
skivan av guld, medan skivan vänd åt vänster är mörk (Kaul 1998). Av särskilt intresse för mitt 
arbete kring skeppssymbolik är att just skeppet tycks vara kopplat till solens uppgång och nedgång 
(Kaul 1998; se även Bradley 2000). Kaul ser skeppssymbolen som väsentlig i samband med solens 
återfödelse varje morgon och därmed för livets fortsättning (Kaul 1998, 2005). Han ser den som en 
viktig och positiv symbol som anv̈nts i en rad olika syften och sammanhang: ”the vehicle for 
everything in every sphere” (Kaul 1998: 111). Något liknande uttrycks av Joakim Goldhahn: 
”Skeppet var en rotmetafor, en grundbult, som inte bara sammanband m̈nniskor med varandra 
under bronsåldern, skeppet förband ̈ven skilda materiella och immateriella v̈rldar med varandra. 
Skeppet var den nod som samḧllets eskatologi och kosmologi vilade på.” (Goldhahn 2011: 254). 
 
2.  
Att skeppssymbolen av somliga forskare kopplas till fruktbarhetskulten är med största sannolikhet 
knutet till hällbildsforskningen, där skeppet är den vanligaste symbolen bortsett från skålgropar. 
Under 1900-talets början skedde en uppdelning inom hällbildsforskningen där bilderna antingen 
sågs som ett uttryck för en fruktbarhetskult eller en dödskult (Ling 2008). De forskare som kopplat 
hällbilderna till en jordbrukande kultur, vilket enligt Johan Ling varit den dominerande trenden i 
modern forskning, såg därmed skeppet som en fruktbarhetssymbol. Det sistnämnda perspektivet får 
dock alltmer kritik i och med att nyligen utförda naturvetenskapliga analyser i Bohuslän mätt 
vattenkantens linje under bronsåldern i relation till hällbilderna och på så vis tydligt visat att de 
snarare har ett samband till vattnet än till den mark som brukats (Ling 2008, 2012). Det innebär inte 
att skeppets koppling till en fruktbarhetskult helt försvunnit i forskningen. I synnerhet inte bland de 
forskare som menar att vattnet i sig var ett element kopplat till fruktbarhet och fertilitet, vilket bland 
annat uttryckts av Tore Artelius (1996) och Anders Kaliff (2007). 
 
3. 
Att skeppet i gravsammanhang ses som ett transportmedel till livet efter detta tycks vara en av de 
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vanligaste tolkningarna i forskningen (Widholm 1998). En anledning till detta kan vara hur skepp 
och vatten inom hällbildsforskningen har knutits till den undre världen, inspirerad av etnografiska 
exempel från den cirkumpolära zonen där en övre värld (himmel, sol, berg), en mellersta värld (vår 
värld) och en undre värld (vatten, mossar) kunnat noteras (Helskog 1999; Bradley 2000; Ballard et 
al 2003; Jordan 2003; Goldhahn 2005; Grønnesby 2009; Nord 2009; Wollentz 2012b). I det 
sammanhanget är skeppet i sig kopplat till döden och underjorden, vilket också studier av hällbilder 
i samband med begravningsritualer pekar på (Goldhahn 2005). Jag kommer att återvända till dessa 
tankegångar senare, det räcker i sammanhanget med att nämna att skepp byggda i sten ofta tycks 
peka på gravar, och i vissa fall till och med klyver in eller ut ur gravmonument, bland annat i ett 
gravröse i Stenunga, Västergötland. Enligt vissa forskare indikerar det att skeppen fungerat som ett 
färdmedel till underjorden (Artelius 1996; Bradley & Widholm 2007a). Vidare menar Goldhahn att 
skeppet dessutom kan ha fungerat som ett transportmedel ut ifrån dödsriket: 
 

”Liksom skeppet spelade en vital roll för solens återfödelse var morgon så förband skeppet döden 
med livet. Det var med hj̈lp av skepp som de dödas sj̈lar kunde f̈rdas vidare till dödens rike. Och 
kanske av större betydelse i detta fall: Det var sannolikt med hj̈lp av ett skepp som de dödas sj̈lar 
kunde ta sig d̈rifrån.” (Goldhahn 2011: 256) 

 
4. 
Att skeppet fungerat som symbol för metafysisk närvaro och kommunikation kan förekomma i 
kombination med andra tolkningar, men tycks i sig vara något ovanligare än de övriga teorierna i 
den moderna forskningen då bristen på skriftliga källor har gjort att religion och i synnerhet 
specifika gudaväsen sällan diskuteras (Insoll 2004; Kaul 1998; Nordenborg-Myhre 1998; se dock 
Kristiansen & Larsson 2005). Inspirerad av Carl Gustavs Jungs diskussion kring ”arketypen” menar 
Artelius att skeppssymbolen kan ha representerat samma symboliska innehåll under bronsålder 
såväl som under järnålder, men att den har brukats i olika sociala målsättningar under olika 
perioder. Vidare argumenterar han för att skeppsarketypen bland annat har representerat metafysisk 
närvaro och kommunikation (Artelius 1996). Något liknande uttrycks av Åke Ohlmarks i sin 
avhandling ”Gravskeppet” från 1946 (Ohlmarks 1946), d̈r han föreslår att skeppet både under 
bronsåldern och under j̈rnåldern tj̈nat som ”en stenbild av solens himmelska skepp” (Ohlmarks 
1946: 199).  
 
5.  
Att se skeppssymbolen som ett uttryck för en maritim kultur förekom inom den kulturhistoriska 
arkeologin: ”Men de många stenskeppen i Gotlands kusttrakter kan lika v̈l vara uttryck för något 
annat, för något mer materiellt och verklighetsbetonat. Ön var sjöfararnas rike. Skeppen kan vara 
minnesmärken över dugliga sjömän och deras bedrifter och därmed också indirekt monument över 
handelns och samf̈rdselns betydelse för öns befolkning” (Stenberger 1964: 259), såv̈l som den 
processuella arkeologin: ”So first and foremost these must be seen merely as an expression of a 
seagoing population (Capelle 1995: 75). Idag finns det en trend inom bronsåldersforskning att fokus 
går ifrån betydelsen av den sakrala funktion som skeppet haft i bronsålderns kosmologi, vilket 
dominerat i den post-processuella arkeologin (Kaul 1998; Thedéen 2004; Goldhahn 2005, 2011; 
Bradley & Widholm 2007a), till en där den i första hand ses som ett uttryck för ett maritimt nätverk 
igen (Kristiansen & Larsson 2005; Ling 2008; Wehlin 2013). Om det under 2000-talets första tio år 
var populärt att skriva om bronsålderns kosmologi blir det nu alltmer populärt att skriva om de 
långväga kontakter som påstås ha lagt grunden för den Skandinaviska bronsåldern. Det behövs både 
koppar och tenn för att tillverka brons och dessa två metaller hittas aldrig inom samma område och 
ingen av dem tros ha hämtats från Skandinavien. Det har därmed behövts långväga 
handelsförbindelser för att kunna smida den åtråvärda metallen och dessa förbindelser argumenteras 
ofta som avgörande för eliter i maktstrider (Gröhn 2004; Helms 2012). Ett av de viktigaste arbetena 
som ligger till grund för detta skifte i bronsåldersforskningen är Kristian Kristiansens och Thomas 
B. Larssons ”The rise of Bronze Age Society” (Kristiansen & Larsson 2005). Joakim Wehlins 
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avhandling kan ses som det senaste exemplet på ett arbete inom bronsåldersforskningen där 
skeppssymboliken kopplas till en maritimt sjöfarande kultur (Wehlin 2013). Wehlin ser först och 
främst skeppsformade monument som viktiga mötesplatser vid in och utresor (Wehlin 2010, 2013).  
 
6. 
Efter att ha gått igenom dessa fem punkter som dominerat den tidigare forskningen skulle jag vilja 
lägga till en sjätte, som i sig ofta kan ses kombinerad med någon av de övriga, men är så pass 
väsentlig att den enligt mig förtjänar en egen punkt; nämligen skeppet som en symbol för 
transformation, rörelse och förändring. Att se det skeppsformade monumentet som en symbol för 
rörelse kan vara en utveckling av punkt 3, nämligen skeppet som en symbol för resan till dödsriket, 
men istället för att enbart känneteckna en resa till dödsriket är det processen i sig som står i 
centrum. Artelius ser i första hand skeppet som en symbol för transformation mellan olika stadier 
(Artelius 1996). Vidare menar Susanne Thedéen att den skeppsformande graven fungerat för att 
mediera mellan olika sociala tillstånd i begravningsritualen. Den har fungerat för att transportera 
den dödes själ mellan kulthusen som symboliserat de levandes värld (där den avlidnes sociala död 
sker) till rösena (där den avlidnes biologiska död sker). På så vis föreslår hon att skeppet 
symboliserar processen från social död till biologisk (Thedéen 2004: 100). I likhet med både 
Artelius och Thedéen är det skeppets roll i transformation som Lise Nordenborg-Myhres forskning 
pekar på. I och med att hällbilder på skepp både återfinns inne i gravmonument samt inknackade på 
öppna hällar i sydvästra Norge ser Nordenborg-Myhre skeppet som en gränsöverskridande symbol 
(Nordenborg-Myhre 2004, se även Nordenborg-Myhre 1998). Något liknande uttrycks av Wehlin. 
Han ser förflyttningen/rörelsen/transitionen/transformationen som det centrala elementet i 
bronsålderns symbolinnehåll, och ger därmed indirekt kritik åt den tredeleade uppdelningen av 
världen i en övre, mellersta och en undre. Istället anser han att det är transformationen som uttrycks, 
och i samband med skeppsformade monument är det den dödes liminala övergång till livet efter 
detta som gestaltas. Skeppet används som symbolen för transiton i de maritima områdena, medan 
hästen har uppfyllt en liknande funktion i jordbrukande inlandsmiljöer, menar Wehlin (Wehlin 
2013: 134). 
 
Skeppssymbolens kronologi 
Vilken kontinuitet finns i skeppssymboliken? Är det under äldre bronsålder period II (1500 f.kr.) 
som skeppet får den avgörande betydelsen i kosmologin som dagens forskare menar att den har haft 
(se t.ex. Kaul 1998) och hålls dess kosmologiska innebörd intakt och oförändrad genom hela 
bronsålder såväl som in i järnåldern (se t.ex. Ohlmarks 1946; Artelius 1996)?  
 
De äldsta påträffade skeppsformade gravarna är två båtformade hällkistor som antagligen kan 
dateras till senneolitikum. Det finns dessutom exempel från samma period där individer hittats 
begravda i vad som tolkats som stockbåtar eller kanoter (Hernek 1994a: 20-21). I övrigt får man 
dock betrakta äldre bronsåldern period III som traditionens huvudsakliga startpunkt. Lisa 
Nordenborg-Myhre har utfört en studie över de skeppsformade monument som kan dateras till äldre 
bronsålder i Skandinavien och uppskattar antalet till tio stycken (Nordenborg-Myhre 1998: 162), 
sedan dess har ytterligare en upptäckts (Bursell-Haglund 2009). I Sverige har de gemensamt att de 
är koncentrerade till västkusten. Fem av Skandinaviens kända skeppsformade monument från äldre 
bronsålder är belägna på västkusten, i norra Skåne och i Halland, medan ytterligare tre har påträffats 
i Danmark och två i Norge. Den enda kvarvarande sticker ut på flera vis. Den påträffades i Dragby 
vid Mälardalen och är därmed geografiskt placerad långt ifrån den övriga utbredningen i Sverige. 
Den avviker dessutom på så vis att den är daterad till period II medan samtliga övriga kan dateras 
till period III (Hernek 1994a; Nordenborg-Myhre 1998: 162; Goldhahn in press). Det är dock ytterst 
omtvistat om kistan verkligen är båtformad eller om det helt enkelt är en hällkista med en något 
udda form (Artelius 1996: 34; Bursell-Haglund 2009). Samtliga skeppsformade monument från 
äldre bronsålder har påträffats dolda under högar vilket kan vara en förklaring till att så få av dem 
har upptäckts (Hernek 1994a; Skoglund 2005).  
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Det är först under yngre bronsålder som det skeppsformade monumentet får ett ordentligt fäste och 
blir synlig ovan mark, och en stor andel av dem är koncentrerade till Gotland. Av Gotlands 412 
skeppsformade monument har ungefär 70 blivit utgrävda (Wehlin 2010: 92). Ingen av de som grävts 
ut har blivit daterad till järnåldern utan samtliga tros vara från yngre bronsålder (Wehlin 2013), 
varav en majoritet byggs under period V (Söderström 2008a). På västkusten förekommer också 
skeppsformade monument men här fortsätter de att övertäckas av högar precis som under äldre 
bronsålder, bland annat hör det berömda Lugnaro-skeppet till den kategorin (Artelius 1996; 
Skoglund 2005). Ett undantag är möjligtvis den av Märta Strömberg utgrävda skeppsformade 
stensättningen i Slätteröd på Bjärehalvön (Nord 2009: 100). 
 
Övergången mellan yngre bronsålder och äldre järnålder delar dock upp forskningen. Kaul ser 
skeppssymbolen som den dominerande symbolen under bronsåldern för att avta under äldre 
järnålder: 
 

”We should consider instead whether it is necessary to ”fight” for such a long-lived continuation of 
the ship-iconography of the Bronze Age. It would not at all be variance with the archaeological find-
material to simply accept that the Litsleby-Mikkelsborg ship-representations represent a final, very 
sporadic flowering of the Bronze Age ship-iconography on some few areas where it had not been 
”realised” or ”accepted” that the Bronze Age had come to an end.” (Kaul 1998: 109)  
 

Det blir möjligtvis något egendomligt att anv̈nda ord som ”accepted” eller ”realised” i samband 
med dagens kronologiska uppdelning av förhistorien som självfallet personerna som levde då inte 
var medvetna om. Med det sagt verkar det som att skeppssymboliken avtar under äldre järnålder. 
Som symbol på hällbilder, som symbol på bronsföremål samt som gravform. Det är dock på inget 
vis allmänt accepterat att brottet mellan brons och järnålder skulle vara så stort som Kaul vill hävda 
(se Ohlmarks 1946; Artelius 1996: 102; Kaliff 2007). Torsten Capelle utförde under 1980-talet en 
av de mest omfattande genomgångarna av Skandinaviens skeppsformade monument där han listar 
upp de som kan dateras till äldre respektive yngre bronsålder. I första hand ser han dem som ett 
uttryck för en maritim kultur och diskuterar inte dess kosmologiska innebörd. Han menar själv att 
traditionen att begrava i skeppsformade gravar fortsätter i samma takt under äldre järnålder men att 
de nu är i form av oansenliga båtformande kistor som är nedgrävda i marken, eller i form av 
båtformade kistor i trä. De blir därmed lättare att missa vilket skulle förklara att de förbisetts av 
forskningen (Capelle 1986).  
 
Det går att konstatera att forskningen kring skeppssymboliken är intresserad av brottet mellan 
bronsålder och järnålder och en diskussion kring varför skeppssymboliken tycks avta i betydelse 
och vad detta kan känneteckna. Däremot är det få forskare som intresserar sig av brottet mellan 
äldre och yngre bronsålder. Snarare brukar bronsålderns kosmologiska och symboliska enhetligt 
förespråkas i dagens forskning, där brottet till äldre järnålder understryks (Kaul 1998; Goldhahn 
2005; Kristiansen & Larsson 2005; Wehlin 2013; se dock Kaliff 1997, 2007). Varför blir det 
skeppsformade monumentet synliggjort i landskapet under yngre bronsålder efter att ha varit dold 
under rösen/högen under äldre bronsålder? Wehlin skriver att både hus- och skeppssymbolen 
”frigörs” från röset under yngre bronsålder (Wehlin 2013: 104), men för ingen diskussion kring 
varför och vad detta kan innebära. Kanske skulle bronsåldersforskningen tjäna på att närmare utreda 
de minst lika väsentliga förändringar som sker i begravningsritualerna mellan äldre och yngre 
bronsålder? 
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4. Teori 
 
Förhållandet till det förflutna 
Det förflutna kan både användas som ett vapen och som en fredsduva. Beroende på vilket syfte 
personen har kan det nämligen både tjäna för att splittra och för att ena människor (Högberg & 
Holtorf in press). Det finns med andra ord ingen enkel och tydlig bild av hur vi förhåller oss och 
använder det förflutna. Det är dock en viktig faktor i våra liv, oavsett om vi tar avstånd eller närmar 
oss den, och vårt förhållande till det förflutna kan lära oss mycket om oss själva i vår samtid. Vi kan 
med stor sannolikhet anta att det förflutna hade lika stor betydelse under bronsåldern som idag, men 
att det uppfattades på ett annat vis i linje med en cirkulär tidsuppfattning och att det inte fanns 
samma utrymme för individuella förhållningssätt till det förflutna som det gör idag (Bowie 2000; 
Insoll 2004). I linje med dessa ord menar jag att en studie av bronsålderns förhållande till det 
förflutna kan lära oss mycket om bronsåldersmänniskan. 
 
Inom den post-processuella arkeologin har frågor kring minnespraktik och återanvändning av 
gravar uppmärksammats och fått den betydelse inom forskningen som fenomenet förtjänar (se t.ex. 
Holtorf 1996, 1998-2008; Gosden & Lock 1998; Bradley 2002; Erlandsson 2007; Wollentz 2012b, 
2013; Hållans-Stenholm 2013; Papmehl-Dufay 2012). I forskningen kring minnet och minnets makt 
brukar vanligtvis en distinktion mellan olika sorters minnen göras och i det sammanhanget har 
Gosden & Locks (1998) arbete varit mycket inflytelserikt om än stundom ifrågasatt (se Hållans-
Stenholm 2013). De skiljer mellan två minnen, det genealogiska och det mytologiska. Det 
genealogiska minnet rör det som ligger inom räckhåll; döda släktingar eller andra personer och 
händelser som inte ligger alltför avlägset i tiden. Det mytologiska minnet är å andra sidan det minne 
som ligger bortom vårt räckhåll men som vi trots detta upplever som ett minne, t.ex. genom 
berättelser och sagor (Gosden & Lock 1998). Efter att det genealogiska minnet förvanskats 
utvecklas minnet till mytologiskt minne. Det mytologiska minnet kan brukas i en rad olika syften 
eftersom det är formbart. I vissa sammanhang kan vissa grupper lägga beslag på minnet (ibland till 
och med genom att förstöra det) och använda det till sin egen fördel (Bradley 2002). Det är viktigt 
att ha i åtanke att minnet, när det brukas, alltid är projicerat mot framtiden (Holtorf 1996). 
 
Bronisław Malinowskis legendariska verk “Argonauts of the Western Pacific” (1922) ̈r intressant i 
sammanhanget. Malinowski har i drygt ett och ett halvt år levt hos en befolkning som bor på ett 
flertal öar vid namn Trobriandöarna i Papua Nya Guinea. Malinowski beskriver tidsuppfattningen 
hos dem på följande vis: 
 

”We, in our religious and scientific outlook alike, know that earth ages and that humanity ages, and we think of 
both in these terms; for them, both are eternally the same, eternally youthful.” (Malinowski 1922: 301) 

 
Här kan vi se hur tidsuppfattningen i annan kultur kan vara omtumlande olik vår egen. Malinowski 
beskriver hur allt som ligger bortom fädernas historia är placerat på en och samma skala vilket är 
”very long ago”. Det finns d̈rmed ingen linj̈r tidsuppfattning bortom f̈derna, och alla ḧndelser i 
det ”mytologiska” ligger i samma tidsskala. Det mytologiska minnet ser dessutom likadant ut som 
idag. Personerna ägnar sig åt samma sysselsättningar och bär samma kläder; det enda som skiljer 
sig åt är att personerna i det mytologiska minnet hade övernaturliga krafter. Krafter som alla önskar 
att de återigen besatt och krafter som det heller inte anses som omöjligt att återfå. Relationen till det 
mytologiskt förflutna blir d̈rmed mycket dynamisk. Det ̈r via ”magin” som det förflutna och 
nutiden binds samman. Magin ses nämligen som ärvt från förfäderna. Naturligtvis kan inte den här 
tidsuppfattningen överföras direkt till skandinavisk bronsålder, men för att vidga våra vyer kring 
tidens och minnets makt anser jag att den fungerar utmärkt. Avslutningsvis beskriver Malinowski på 
ett målande vis hur landskapet omkring människorna kontinuerligt bekräftar det mytologiska 
minnet, eftersom punkter i landskapet är levande och kopplat till mytologiska händelser. Det i sin 
tur innebär att förhållandet mellan människan och landskapet både skapar och, via den frihet som 
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finns i alla muntliga berättelser, återskapar det mytologiska minnet (Malinowski 1922: 298-305, se 
även Barth 1987). Jag menar att det landskap som den skandinaviska bronsåldersmänniskan 
vistades i sannolikt har uppfyllt en liknande roll (se t.ex. Tilley 1994). 
 
Det går att konstatera att forskningen kring bronsålderns skeppsformade monument på senaste tiden 
fokuserat mer på regional variation än på förändring över tid (Skoglund 2005; Söderström 2008b; 
Bursell-Haglund 2009). Både Peter Skoglund och Ulrika Söderström använder sig av Fredrik Barths 
(Barth 1987) etnografiska studie av en befolkning i Papua Nya Guinea för att utreda regional 
variation. Det är en minst sagt intressant fråga då skeppsformade monument på västkusten är 
övertäckta medan de på ostkusten är fristående, vilket jag var inne på i tidigare forskning. Skoglund 
kommer fram till följande slutsatser:  
 

”På Gotland initierades förmodligen en större andel av befolkningen i de myter och föreställningar 
som var förknippade med skeppssymboliken; i Skåne och Halland var dessa erfarenheter förbehållna 
ett mindre antal m̈nniskor.” (Skoglund 2005: 180-181) 
 

Följer man Skoglunds resonemang innebär det att tankarna och idéerna kring skeppet på västkusten 
var förbehållna en begränsad grupp människor. Skoglunds tankar är mycket intressanta men ett 
problem jag har med dem är att den skeppsformade graven isoleras och får symbolisera 
”skeppssymboliken” i stort, utan att relateras till ett större sammanhang. På Sveriges v̈stkust finns 
Europas största koncentration av hällbilder varav runt 10 000 föreställer skepp (Ling 2008: 1). Det 
ter sig därmed egendomligt att de riter och myter som var förknippade med ”skeppssymboliken” 
skulle vara förbehållet ett mindre antal människor på västkusten än på ostkusten. Av särskilt intresse 
i sammanhanget är att det enbart finns två hällbildslokaler med skepp på Gotland, och båda kan 
dateras till period III (Wehlin 2010), dvs. innan den skeppsformade graven introduceras på ön. 
Inspirerad av Harald Hansson föreslår Joakim Wehlin att idén att knacka in skepp på sten 
utvecklades till att bygga stora skepp i sten på Gotland (Wehlin 2010: 94). Kanske är det i så fall 
troligare att det ena gjorde det andra överflödigt. I och med att alla dessa skeppsformade monument 
byggdes på Gotland fanns det inte längre ett behov av att gestalta skeppssymbolen i skeppsbilder. I 
och med att skeppsbilder var så vanliga på västkusten fanns inget behov av att synliggöra den i 
monumenten. Det viktiga i sammanhanget är kanske att skeppssymboliken i sig synliggörs i 
landskapet. Det går dock inte att undvika att det är en förenkling av ett komplext fenomen och jag 
ämnar återvända till frågan senare.  
 
Skoglund presenterar en övertygande studie där vikten av att se på regional variation framkommer. 
Han visar på ett pedagogiskt tydligt vis att vi inte har att göra med en statisk kultur som varit 
enhetlig över ett stort geografiskt område. Den bild som presenteras i bronsåldersforskningen har 
ibland en tendens att vilja framhäva den geografiska enhetligheten i den materiella kulturen till 
förmån för variationen (se t.ex. Kaul 1998) vilket gör Skoglunds avhandling till ett hälsosamt 
tillskott till forskningen. Vad jag kan tycka saknas i både Skoglunds och Söderströms användning 
av Fredrik Barths studie är hur snabbt förändringar sker i en muntlig kultur. De lägger vikten vid 
variationen över rum och inte över tid. Samtidigt är transformationen över tid det centrala elementet 
i Barths studie kring varför den regionala variationen mellan näraliggande grupper förekommer. I 
den muntliga kultur som Barth behandlar skapas kosmologin konstant, bland annat i det dialektiska 
förhållandet som råder mellan ”den rituella specialisten” och de som deltar i initiationsriterna. Men 
det sker på ett omedvetet plan. Det finns nämligen en uppfattning bland människorna att 
kosmologin hålls intakt och oföränderlig som ett arv från förfäderna från ett mytologiskt förflutet 
(jmfr ovan med Malinowski 1922). I och med att kosmologin är i en kontinuerlig transformation är 
det naturligt att det råder en enorm regional variation mellan de olika grupperna. I Barths studie går 
med andra ord variation över tid och rum hand i hand (Barth 1987: 27). 
 
Söderström behandlar det berömda bronsålderskomplexet Snäckedal i sin magisteruppsats. 
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Snäckedal har en av de längsta skeppsformade monumenten från yngre bronsålder (runt 40 meter) 
och den pekar mot ett monumentalt röse. Vidare finns där rektangulära stensättningar som av 
Widholm klassas som symboliska hus (Widholm 1998; Bradley & Widholm 2007a). Söderström 
spårar här bronsålderns tredelade kosmologi uttryckt av skeppet (underjorden), huset (livet) samt 
röset (solen). Hon lyckas dessutom spåra den tredelade kosmologin i de övriga fallstudierna vilka 
utgörs av Lugnaro i Halland, Hellerö i Småland och Domarlundan på Gotland (Söderström 2008b). 
I linje med Barths fokus på transformation över tid anser jag att tidsaspekten glöms bort. Det 
monumentala röset i mitten är troligtvis från äldre bronsålder (se Bradley & Widholm 2007a) 
medan den skeppsformade stensättningen med största sannolikhet är från yngre bronsålder, period 
V (se Wehlin 2013: 98). Det har antagligen passerat hundratals år mellan rösets anläggning och 
skeppets. Det i sig gör inte en diskussion kring relationen mellan skepp, hus och sol ointressant. 
Tvärtom är resonemang i den linjen mycket spännande, men jag menar att de först och främst blir 
riktigt intressanta ifall vi har i åtanke att det kan ha gått hundratals år mellan gravarna. Följer vi 
Barths etnografiska studie är trots allt kosmologin i en kontinuerlig transformation (Barth 1987). 
Hur kan det vara möjligt att en enhetlig och sammansatt kosmologi uttrycks via ett gravfält som 
sannolikt kontinuerligt anlagts under hundratals år? Bör inte istället flera kosmologier gestaltas på 
ett sådant gravfält? 
 
Jag tror att det finns en stor potential i att utreda minnespraktik via det skeppsformade monumentet 
under yngre bronsålder. Skeppsformade monument kännetecknar ett sådant distinkt tillskott till 
begravningsritualerna som står i stor kontrast mot de från äldre bronsålder. Hur relaterar det 
skeppsformade monumentet till äldre gravar och vad innebär den kopplingen? I enlighet med den 
teori jag presenterat kring minnets betydelse och makt, samt Barths etnografiska verk som belyser 
den kontinuerligt ”skapade” kosmologin, menar jag att det i skeppsformade monument finns en 
ingång till att belysa kosmologin under yngre bronsålder från ett nytt perspektiv.  
 
Det praktiska eller det symboliska 
Den olyckliga uppdelningen mellan vad som klassas som ”sakralt” och ”profant” har flitigt 
diskuterats inom den post-processuella arkeologin (Kaliff 1997,1999; Bowie 2000; Bradley 2005). 
Trots att diskussionen har förts i många andra sammanhang tidigare tycks vi inte kunna lösgöra oss 
från dess problematik. Jag närmar mig det sakrala och det profana som två sfärer som kontinuerligt 
influerar och transformerar varandra. I linje med Fiona Bowies etnografiska studier som pekar på 
att religionen i en muntlig kultur tenderar att vara this-worldy i sin riktning, det vill säga att det som 
har betydelse i det praktiska livet också får betydelse i det sakrala (Bowie 2000: 23). Detta kan vi 
tydligt hitta i den materiella kulturen; inte minst i hur spår från ritualer kan hittas i olika faser av ett 
hus livstid (Bradley 2005; Carlie 2004), och vid tillverkningen av flintyxor (Högberg 2002). I linje 
med dessa iakttagelser ter det sig naturligt att skeppet både hade en praktisk och en sakral betydelse 
för människorna som levde under bronsåldern, och att i vissa sammanhang (t.ex. vid konstruktionen 
av båten, se Malinowski 1922) stod den ena sfären i fokus medan enbart den praktiska kan ha haft 
betydelse i andra sammanhang. 
 
Det mest målande etnografiska exemplet som stödjer det här förhållningssättet är det ovan nämnda 
verket av Bronisław Malinowski. Han beskriver sina upplevelser av att följa med på handelsresor 
mellan de olika öarna. Vi ser med önskvärd tydlighet hur rituella aktiviteter influerar både 
konstruktionen av båten samt sj̈lva seglandet: ”(...) the technicalities of construction are interrupted 
and punctuated by magical rites” (Malinowski 1922: 124). Det ceremoniella utgör till och med 
sj̈lva grunden i det komplexa handelssystemet. I de så kallade ”Kula-handelesresorna” som binder 
samman öarna är det två handelsvaror vars betydelse ligger på ett helt annat plan är de övriga rent 
”praktiska” handelsvarorna. Dessa två föremål ̈r armringar och halsband av snäckor, och 
cirkulationen av dessa beskrivs på följande vis: ”To the natives, it represents one of the most vital 
interests in life, and as such it has a ceremonial character and is surrounded by magic.” (Malinowski 
1922: 101). Armringarna och halsbanden har ett värde enbart i den ceremoniella betydelse som 
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människorna lägger i dem, och detta varierar beroende på tidigare ägare och händelser som är 
knutna till de specifika föremålen. För att erhålla berömmelse är dessa Kula-snäckor avgörande och 
berömmelse är mycket eftersträvansvärt för att bli en viktig person i samhället. En person får inte 
behålla en kula-snäcka för resten av sitt liv utan måste skicka den vidare inom ett år eller två. Det 
leder till att dessa föremål går runt, runt, runt mellan öarna. Armringar måste skickas åt ett håll 
medan halsbanden måste skickas i motsatt riktning, vilket medför att det ena föremålet åker medurs 
runt öarna medan det andra åker moturs. Det bör poängteras att det under dessa ceremoniella Kula-
resor dessutom transporteras ”vanliga” handelsföremål som fyller en praktisk funktion för 
människorna (Malinowski 1922, se även Munn 1986).  
 
Anledningen till att jag för på tal Malinowski är för att det finns en tendens i forskningen att fokus 
läggs antingen på den sakrala funktionen eller den praktiska. Under slutet av 90-talet och början av 
00-talet var det skeppets symboliska roll i kosmologin och färden till dödsriket som det lades mest 
vikt vid (Artelius 1996; Kaul 1998; Widholm 1998; Bradley 2000; Goldhahn 1999, 2005; Thedéen 
2004). Sedan mitten av 00-talet har vikten flyttats mer och mer till båtens praktiska funktion i 
handelsresor (Kristiansen & Larsson 2005; Ling 2008; Wehlin 2010, 2013 m.fl.). Forskare från båda 
fälten menar att den praktiska såväl som den kosmologiska betydelsen är av vikt men det skiljer sig 
ofta avsevärt vilket område som det läggs fokus på (jfr Bradley & Widholm 2007a med Wehlin 
2010). Är det skeppets praktiska betydelse som är avgörande eller är det dess roll i kosmologin? 
Idag pekar det mot att skeppets praktiska roll i en maritim sjöfarande kultur kommer att få allt större 
vikt i forskningen kring skeppssymboliken, samtidigt som dess roll i kosmologin, bland annat för 
att föra solen längs med himlavalvet eller den dödes själ till underjorden, kommer att ges en 
jämförelsevis underordnad betydelse. Istället för att låta de två elementen komplettera varandra 
rycks de tyvärr ofta loss ifrån varandra (Ballard et al 2004).  
 
Ett av de viktigaste arbetena som ligger till grund för skiftet i bronsåldersforskningen är Kristian 
Kristiansens och Thomas B. Larssons ”The rise of Bronze Age Society” (Kristiansen & Larsson 
2005). Där utreder de relationen mellan Skandinavien och de civilisationer som fanns i medelhavet, 
i synnerhet de Minoiska, Mykenska, och Hettitiska civilisationerna. Det är naturligt att skeppet hade 
en avsevärd betydelse i dessa långväga handelsförbindelser, och Kristiansen och Larsson kopplar i 
första hand skeppssymboliken under bronsåldern till eliters långa resor till främmande länder: 
 

”Thus knowledge acquired from travels to such distant places may form a part of corpus of esoteric 
knowledge controlled by specialists (chiefs, artisans, priests) as an atrribute to and legitimization of 
their status, power and authority.” (Kristiansen & Larsson 2005: 39) 
 

Kristiansen och Larsson ḧvdar att k̈nslan av ”otherness” var avgörande för att en person skulle 
kunna accepteras som hövding och det fick personer genom att antingen ursprungligen härstamma 
från ett exotiskt land eller genom att utföra resor dit. Vidare argumenterar de för att hövdingen som 
begravdes i Kivik-graven var en person som föddes i, eller som rest till, den Minoiska civilisationen 
och introducerat en rad av nya exotiska kunskaper därifrån till Skandinavien, bland annat vagnen, 
vilka kan ses avbildade på bildhällarna. Det är således i första hand skeppet som en viktig 
maktsymbol i samband med eliters resor som ges utrymme, både i samband med hällbilder och 
skeppsformade monument (Kristiansen & Larsson 2005). Kristiansen och Larssons verk är 
möjligtvis lika inflytelserikt som det är ifrågasatt. I synnerhet ifrågasätts den bild arbetet presenterar 
av enskilda individers möjlighet att förändra sin situation (Skoglund 2005; Kaliff 2007; Ling 2008; 
Nord 2009). Kristiansen och Larsson lägger allt fokus på hövdingars resor och vikten av sjöfarandet 
som ett maktredskap och ingen vikt vid ”vanliga” individer. De individer som utgör bronsåldern ter 
sig därmed helt osynliggjorda, viljelösa och maktlösa. Framställda som passiva dockor inför 
mäktiga eliter. 
 
Avsaknaden av individer ̈r bristen i ett arbete d̈r ett ”makro-perspektiv” har ersatt ett ”mikro-
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perspektiv”. I en diskussion kring långv̈ga handelsresor och kontaktn̈t tar forskaren vanligtvis ett 
makro-perspektiv vilket i sin tur per definition osynliggör individer och enstaka händelser. I en 
diskussion kring kosmologi och ritualer tas det å andra sidan ofta ett mikro-perspektiv där 
ambitionen ligger i att nå individer men där de större perspektiven kan missas (Goldhahn in press). 
Att integrera båda perspektiven har försökts men är av naturliga orsaker mycket svårt (Wehlin 
2013). Följer vi dagens utveckling finns det en risk att makro-perspektiv kommer att bli allt 
vanligare inom bronsåldersforskningen vilket lär gå ut över individer och enstaka händelser. För att 
undvika att det sker i relation till de stenbundna skeppen tror jag att det krävs en bättre integration 
mellan skeppets praktiska funktion och dess rituella (Ballard et al 2004). Vidare menar jag att ett 
större fokus bör läggas på de individuella upplevelser och handlingar utförda i och med de ritualer 
som föranlett konstruktionen av dem i linje med Catherine Bells handlingsteoretiska perspektiv 
(Bell 1992, 1997). Det tycks som att själva konstruktionen av skeppet och de handlingar och ritualer 
som ligger bakom det skeppsformade monument som vi ser i landskapet idag glöms bort i förmån 
för de handlingar som argumenteras ha skett i monumentet efter dess konstruktion (Wehlin 2013). 
 
Ballard et al har behandlat den olyckliga uppdelningen mellan sakralt och profant som dominerat 
inom bronsåldersforskningen:  
 

(…) Northern European scholars have been facing a seemingly intractable problem in deciding the 
relationship between an exchange based on travel by sea and the symbolic significance of boats in 
mortuary rites and rock art. These two elements juxtapose the practical and the cosmological in a 
way that has been difficuly to imagine. As a result, discussions of this period have been polarized to 
an unnecessary extent. (Ballard et al 2004: 396) 
 

Med hjälp av etnografiska paralleller till sydöstra Asien visar de hur det sakrala och det profana kan 
vara ẗtt sammanv̈vt och menar att det beror på det som av Bell ben̈mns ”ritualization” (Ballard et 
al 2004: 398). Bell lägger stor vikt vid själva handlingen och de upplevelser som handlingen inger i 
individen som utför ritualen (skeppsformade monument är sannolikt resultatet av ett flertal ritualer). 
Hon kaller det ”The ritualized body” och beskriver den följande: ”the natural logic of ritual, a logic 
embodied in the physical movements of the body and thereby lodged beyond the grasp of 
consciousness and articulation.” (Bell 1992: 99) Det ̈r genom kroppens upplevelser som en 
handling blir ritualiserad, något som sker genom att denna handling kontrasteras mot andra 
handlingar och får en speciell ställning jämte dem. Nyckeln ligger med andra ord i kontrasten och 
kroppens upplevelse av denna kontrast och inte i upprepade handlingar (för rutiner upprepas också) 
eller i graden av formalitet (för vardagshandlingar kan också bli ritualiserade). Men det är mer än 
så, för att återigen anv̈nda Bells ord: ”Ritualization not only involves the setting up of oppositions, 
(...) it generates hierarchical schemes to produce a loose sense of totality and systematicity.” (Bell 
1992: 104) Ritualen inger en känsla av ordning och sammanhang hos de som utför dem, en ordning 
som är bunden till dess interna logik och som därmed enbart kan upplevas av de som utför den, av 
den ”ritualiserade kroppen” och på så vis kan ett hierarkiskt system (t.ex. mellan rik och fattig, 
kvinna och man, natur och människa etc) bekräftas samt, via den frihet som tillåts i ritualen, 
transformeras. Ritualer ̈r n̈mligen inte statiska: ”Ritualization as any form of social control (…) 
will be effective only when this control can afford to be rather loose.” (Bell 1992: 222) 
 
Bells arbete kan vara till stor hjälp när vi ska försöka urskilja och tolka den rituella aktiviteten. 
Istället för att lägga fokus på tankarna som leder till handlingarna (då handlingarna i ritualer 
bekräftar sig själva genom ritualens inre logik blir en diskussion kring tanke meningslöst) läggs 
fokuset på själva handlingen och de känslor och upplevelser som den handlingen kan inge i kroppen 
i kontrast mot andra aktiviteter. Här finns en öppning för oss som kräver att vi sätter in det vi hittar i 
ett större sammanhang där kroppens upplevelse inte får glömmas. I det sammanhanget bör alla 
kroppens sinnen beaktas; syn, hörsel, känsel, smak såväl som lukt. 
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Skeppet har haft en enorm betydelse i bronsålderns samḧlle och genom ”ritualisering” har skeppet 
fått en betydelse i kosmologin. Skeppet behövdes inte minst för att få tag på den koppar och tenn 
som krävs för att tillverka den metall som bronsåldern blivit uppkallad efter. Bronset är en metall i 
sig som lär ha haft en stor ceremoniell betydelse i kosmologin och Mary Helms argumenterar för att 
den kan ha betraktats som central för universums fortsätta existens:  
 

My basic hypothesis holds that the long-distance acquisition and subsequent localized deposition of bronze 
were believed to support and enhance the basic life force or life energy that was thought to keep the universe 
properly functioning by literally feeding universal creative processes, thereby helping to assure an abundance 
of the resources on which people and polities depended for survival. (Helms 2012: 112) 

 
De skeppsformade monumenten och hällbildernas koppling till vatten har förts på tal i tidigare 
forskning (Nordenborg-Myhre 1998, 2004; Kristiansen & Larsson 2005; Ling 2008, 2012; Wehlin 
2013). Både det inknackade skeppet och det stenbyggda verkar vara knutna till sjöfärder. Wehlin 
menar tillexempel att de skeppsformade monumenten på Gotland ligger på betydelsefulla maritima 
knutpunkter i landskapet (Wehlin 2013). Följer vi Helms argumentation är det inte orimligt att tänka 
sig att bronset i likhet med Kula-handeln i Papua Nya Guinea var starkt ceremoniellt bundet såväl 
som praktiskt. Det ena perspektivet kan omöjligt utesluta det andra! För att få ett så nyanserat 
resultat som möjligt tror jag, i linje med Bells handlingsteoretiska perspektiv, att vi behöver se både 
på de upplevelser som ligger i de ritualer som de skeppsformade monumenten är ett resultat av, 
samt den upplevelse som ligger i resan till sjöss. Låt oss slutligen illustrera detta med hjälp av några 
väl valda ord av Nordenborg-Myhre: 
 

”Seafaring is always to balance on a borderline between life and death. To travel is a state of in-
between-ness.” (Nordenborg-Myhre 2004: 180) 
 

Bronsålderns cirkulära kosmologi 
Jag inledde uppsatsen med att diskutera det förflutna och minnets kraftfyllda roll, igår såväl som 
idag. Idag har vi en linjär tidsuppfattning, vi ser tiden som en rad händelser som kronologiskt 
avlöper varandra. En av mina teoretiska utgångspunkter är att bronsåldersmänniskan hade en 
cirkulär tidsuppfattning, (Kaul 1998; Thedéen 2004; Goldhahn 2005) och att det i sin tur innebär en 
radikal förändring gentemot hur vi uppfattar tiden idag. Vidare menar jag att detta uttrycks i 
ceremonier, bland annat begravningsritualer, och att en medvetenhet kring detta är avgörande för att 
vi ska kunna begripa och tolka de spår från begravningsritualer som vi har kvar från bronsåldern 
idag, vilket skeppsformade monument ofta utgör en del av. 
 
Både den materiella kulturen samt etnografiska exempel pekar på att människorna som levde under 
bronsåldern hade en cirkulär tidsuppfattning där solens gång över himlen och årstidernas rytm stod i 
centrum. Jag var tidigare inne på hur Flemming Kaul studerat rakknivar från yngre bronsålder i 
Danmark och spårat en kosmologi som går ut på att skeppet och diverse djur hjälpte solen i dess 
gång över himlavalvet på dagen och tillbaka genom underjorden på natten. I självaste grunden av 
kosmologin ligger därmed en cyklisk tidsuppfattning.Vidare argumenterar Kaul att anledningen till 
att hällbilderna inte i samma utsträckning avbildar en enhetlig kosmologi är för att de föreställer de 
ritualer som utfördes i landskapet och är inte försök till att gestalta den föreställningsvärld som 
uttrycks på de personliga och ceremoniellt knutna rakknivarna (Kaul 1998). Följer vi Kaul betyder 
det att vi i den uppenbart komplexa relationen mellan hällbilder och rakknivar skulle kunna utreda 
det dialektiska förhållande som råder mellan struktur och handling i enlighet med Anthony Giddens 
strukturationsteorier (Giddens 1984). Något sådant har dock inte utförts på djupet, och en faktor till 
det kan vara att Kaul i sin jakt efter en enhetlig struktur förbisett lokal variation och betydelsen av 
individuella handlingar och kontexter (Barth 1987). Med det sagt är Kauls arbete mycket 
imponerande både i sin bredd och sitt djup och lyckas föredömligt med sitt syfte; att visa hur en 
cirkulär tidsuppfattning genomsyrade kosmologin via den materiella kulturen.  
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I sammanhanget är det värt att föra på tal den närhet som kunnat noteras mellan skeppsformade 
monument och cirkelformade monument (Bradley & Widholm 2007a). Den här relationen är extra 
tydlig på Gotland och Bradley et al (2010) samt Wehlin (2012, 2013) har diskuterat detta fenomen i 
en medieöverskridande studie. Genom att se på skeppets riktning och hur det cirkelformade 
monumentet ligger i anslutning till skeppet försöker de utreda om det är möjligt att finna ett 
samband mellan skeppet och solen i dessa monument i likhet med det som Kaul lyckades hitta 
avbildat på Danmarks rakknivar. De lyckas inte spåra en sådan korrelation, vilket var väldigt svårt 
då skeppets riktning enbart i undantagsfall kan konstateras. Det utesluter dock inte att kosmologin 
där skeppet och solen stod i centrum kan ha gestaltats i form av dessa monument, även om det inte 
nödvändigtvis behöver vara så i samtliga fall. 
 
Om vi närmar oss begravningsritualen som ett fenomen som i större utsträckning rör de 
efterlevande än den avlidna (Berggren & Brink 2010), och i linje med Siv Kristoffersen och Terje 
Oestigaard ser den som en metod att återinföra den balans som en persons död ofta ruckar på i ett 
samhälle (Kristoffersen & Oestigaard 2008), innebär det att sättet som personen avlider på och 
personens ålder mm, är lika viktigt som personens betydelse eller makt i fråga om de 
begravningsritualer som genomförs. Det för med sig att begravningsritualer kan skilja sig markant 
från fall till fall och ofta kan orsaken vara svår för oss att spåra i den materiella kulturen. En metod 
att återfinna balansen i tillvaron är att återskapa samhällets kosmologi i begravningsritualen, vilket 
kan skönjas i de berömda bilderna i Sagaholmsgraven och Kiviksgraven, samt på den så kallade 
klintastenen på Öland (Goldhahn 1999, 2005, 2006, 2007). Med det i åtanke är det mycket sannolikt 
att det nära samband som noterats mellan skeppssymbolen och solsymbolen i vad som traditionellt 
tolkas som gravmonument i somliga fall kan vara en spegling av bronsålderns cirkulära kosmologi. 
 
Det finns många andra spår i den materiella kulturen som pekar på att det under bronsåldern funnits 
en cirkulär tidsuppfattning. Inte minst hur cirkelfiguren började användes under äldre bronsålder, 
både som ornamentering på föremål (spiralornamentik) och i begravningsritualer (högar och rösen) 
(Goldhahn 2005). Vad en cirkulär tidsuppfattning innebär för människorna i kombination med 
begravningsritualer är bland annat att döden inte uppfattades som slutet, och de flesta forskare som 
behandlar bronsålderns eskatologi argumenterar för att det fanns tankar kring ett liv efter döden. 
Det finns dock ingen enighet om hur detta efterliv såg ut. Kaliff föreslår att en tro på reinkarnation 
introducerades i och med yngre bronsålder då kremeringsgravskicket synliggör själens frigörelse i 
röken som åker upp mot himlen (Kaliff 1997). Goldhahn å andra sidan spårar tankar kring 
reinkarnation tillbaka till äldre bronsålder period Ib (1600-1500 f.kr) (Goldhahn 1999) på grund av 
de många förändringar i begravningsseder som inträffar under den perioden. Slutligen argumenterar 
Torbjörn Ahlström och Bo Gräslund i studier av neolitiska gånggrifter (ca 3500-3000 f.kr) att tron 
på återfödelse redan kan skönjas i utformningen av neolitiska gånggrifter med dess gång som alltid 
är riktad mot öster (soluppgången) och i kropparnas behandling. I enlighet med dessa tankegångar 
var det därmed inte ett begrepp som introducerades under bronsåldern utan en uppfattning som 
existerat i över tusen år innan bronsålderns inledning (Gräslund 1994; Ahlström 2009). Vidare finns 
det forskare som menar att det inte fanns någon tro på reinkarnation under bronsåldern 
överhuvudtaget. Kaul har tolkat de avancerade ritualer som föregått konstruktionen av de större 
högarna som ämnade att föra den mobila själen (se Gräslund 1994) upp till skeppet som hjälper 
solen längs med himlen. Där förenas personen med de övriga besättningsmedlemmarna som utgörs 
av tidigare avlidna. Att hjälpa den mobila själen till skeppet ligger därmed i samtliga efterlevandes 
intresse eftersom det styrker solens resa längs med himlen (Kaul 2005).  
 
Att det råder delade meningar kring hur efterlivet kan tänkas ha sett ut behöver i sig inte 
nödvändigtvis motstrida den verkliga situationen; vi diskuterar en period på 1300 år över ett stort 
geografiskt område. Det är mycket sannolikt att bilden av underjorden kan ha varierat kraftigt över 
såväl tid som rum, vilket etnografiska exempel pekar på (Barth 1987), och att det kan ha funnits 
olika vägar efter döden för olika själar (Gräslund 1994; Söderström 2008a), vilket förekommer hos 
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Khanty-folket i Sibirien (Jordan 2003). Vad jag vill poängtera är att döden inte innebar slutet på 
samma vis som det ofta gör för oss i västvärlden vilket är kopplat till en cyklisk tidsuppfattningen 
där allt går runt. Slutet är dessutom en början (se t.ex. Bowie 2000 för etnografiska exempel). Trots 
att forskarna är enade om den cykliska tidsuppfattningen anser jag att den sällan integreras mer 
djupgående inom den forskning som berör det skeppsformade monumentet i den skandinaviska 
forskningen. I synnerhet inte i jämförelse med den forskning som bedrivits kring de monumentala 
rösena och högarna från äldre bronsålder. När skeppet brukats som grav är den vanligaste 
tolkningen att skeppet fungerat som transportmedel för den dödes själ till underjorden (se bland 
annat Widholm 1998). Under äldre bronsålder anläggs monumentala rösen och högar på höjden och 
forskningen brukar lägga fokus på kopplingen till solen och cirkeln. De tycks vara byggda för att nå 
solen och dessutom formade i solens avbild. Vidare är högarna byggda av den fertila jorden som 
annars användes för jordbruk (Goldhahn 1999; Nordenborg-Myhre 1998; Kaul 2005; Kristiansen & 
Larsson 2005). Under yngre bronsålder anläggs istället skeppsformade monument medan rösen och 
högar blir mer ovanliga och mindre till formen. I tolkningar kring skeppsformade monument är det 
en resa till underjorden som dominerar och vi tycks vara långt ifrån cirkeln och solen och, kan det 
tyckas, återfödelsen. Döden tycks plötsligt mer slutgiltig. Jag tror dock att det speglar en forskning 
där det funnits en tendens att slentrianmässigt koppla skeppsformade monument till en färd till 
underjorden utan att mer ingående integrera bronsålderns kosmologi och världsåskådning i 
tolkningarna. Att havet/vattnet i forskningen ofta är knutet till den undre världen (se bland annat 
Bradley 2000) är möjligtvis en annan faktor. Mitt mål är att i högre utsträckning integrera en 
cirkulär tidsuppfattning i tolkningar kring de begravningsritualer som ägt rum i och med 
konstruktionen av de skeppsformade monumenten.  
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5. De skeppsformade monumenten i norra Småland 
 
I det här kapitlet kommer jag att presentera de lokaler med skeppsformade monument i norra 
Småland som jag bedömt som relevanta i jämförelse med de från Öland. Inledningsvis ger jag en 
kortare presentation av norra Smålands skeppsformade monument för att sedan behandla en lokal i 
taget. De lokaler jag tänker utreda närmare är: Snäckedal, Hellerö och Lofta.  
 
I norra Småland med koncentration till Misterhult och Tjust finns det en mycket rik 
bronsåldersbygd och området brukar ses som ett centralt område under bronsåldern (Goldhahn 
2011). Det förekommer ett rikligt antal skeppsformade monument området men de är generellt sett 
av annan karaktär än de på Gotland, i och med att de är skeppsformade stensättningar och inte 
skeppssättningar. Forskningen brukar dock inte lägga någon vikt vid denna skillnad i uttryck utan 
betonar att det är samma skeppssymbolik som manifesteras i båda formerna (se Skoglund 2005; 
Söderström 2008a; Goldhahn 2011; Wehlin 2013). I en sammanställningen av Dag Widholm 1998 
uppskattades antalet skeppsformade monument till 55 stycken (Widholm 1998: 116). Sedan dess 
tycks fler ha påträffats. I FMIS finns åtminstone 72 skeppsformade stensättningar registrerade över 
hela området. Av 66 registrerade skeppsformade stensättningar i Tjust-bygden bedömer Goldhahn 
att runt ett dussin kan dateras till järnåldern (Goldhahn 2011: 233). Av samtliga monument har nio 
grävts ut och dokumenterats. Påfallande många av dem, nämligen fyra stycken, har visat sig vara 
fyndtomma. De fyndtomma stenbundna skeppen utgör därmed nästan 50% av de samtliga utgrävda. 
Bland annat hör den senaste utgrävningen till den skaran, vilket är Lofta 148 som grävdes ut 2009 
av Goldhahn (Goldhahn 2011). Jag kommer senare i texten utreda Lofta närmare, men först över till 
Snäckedal.  
 
Snäckedal 
Det första exemplet jag planerar att ta upp från norra Småland är det berömda bronsålderskomplexet 
i Snäckedal i Misterhult, norr om Oskarshamn. Gravfältet är beläget på en höjd och domineras av 
ett monumentalt röse som är markant placerat på dess högsta punkt. Det är det mäktiga röset ens 
ögon först faller på när man närmar sig gravfältet från sydöst där boplatsen tros ha legat. Först när 
man nått upp på höjden och passerat ett antal rektangulära och runda stensättningar uppenbarar sig 
den åtminstone 40 meter långa skeppsformade stensättningen som pekar på det stora röset 
(Misterhult 98). Vidare finns det ytterligare fyra skeppsformade stensättningar i dess omedelbara i 
närhet som alla tycks vara riktade mot större rösen i området (se Fig. 4). Richard Bradley och Dag 
Widholm kopplar skeppets roll i det här sammanhanget till att föra de dödas själar till gravarna. 
Ytterligare en skeppsformad stensättning påträffas i utkanten av gravfältet som de tolkar som riktad 
mot vattnet. Bradley och Widholm menar att de är där för att transportera själarna vidare från 
gravarna mot havet, underjorden (se 
Bradley 2000). Avslutningsvis konstaterar 
de att: ”the ”cemetary” at Sn̈ckedal may 
have been less a burial ground than a 
place where the dead were transformed” 
(Bradley & Widholm 2007b: 252). Det 
tycks som att Snäckedal understryker 
skeppets förmåga att överskrida olika 
stadier (se även Artelius 1996; 
Nordenborg-Myhre 2004).  
 
Bradley och Widholm har noterat hur 
gravfältet är uppdelat i två skilda 
avdelningar. Norr om det större skeppet 
finns de skeppsformade stensättningarna 
och söder om det finns de rektangulära 

Figur 4. Snäckedal. Efter Bradley & Widholm 2007a. 
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stensättningarna. I linje med forskningen kring skepps- och hussymboliken under bronsåldern tycks 
det finnas en avdelningen för de döda (skeppen) och en för de levande (husen) (se Bradley & 
Widholm 2007 a & b, Söderström 2008a). Söderström har argumenterat för att vi här kan se hur 
bronsålderns tredelade kosmologi enhetligt uttryckts på gravfältet. Hon föreslår att röset 
symboliserar solen och den övre världen, hussymbolen står för de levandes värld och slutligen att 
skeppssymbolen representerar underjorden (Söderström 2008b). 
 
I likhet med vad som tidigare uppmärksammats på hällbilder i kombination med 
begravningsritualer, bland annat klintastenen på Öland, pekar det mot att kosmologin har gestaltats i 
begravningsritualerna (Goldhahn 2005). Den avgörande skillnaden mellan klintastenen och 
Snäckedal är att det sistnämnda är ett komplext gravfält med stort tidsdjup. Det monumentala röset 
är med största sannolikhet från äldre bronsålder (se Bradley & Widholm 2007a) medan den 
skeppsformade stensättningen bör typologiskt dateras till yngre bronsålder period V (Wehlin 2013). 
Snäckedal är med andra ord ett resultatet av ett flertal begravningsritualer, varav vissa i sig kan ha 
pågått i flera år (se Metcalf & Huntington 1991), spridda över hundratals år. Detsamma kan 
förmodligen inte sägas om klintastenen även om det är möjligt att de skålgropar som pryder dess 
sidor kan ha knackats dit kontinuerligt under bronsåldern såväl som in i järnåldern (Arne 1917; 
Goldhahn 2005). Det går dock att argumentera för att de bilder som representerar den tredelade 
kosmologin på klintastenen härleder från en enskild begravningsritual, som inträffade under äldre 
bronsålder. De skålgropar som senare kan ha tillkommit har därmed utförts inom en annan kontext 
utan samma innebörd och syfte. Närmar vi oss Snäckedal som en gestaltning av den tredelade 
kosmologin får vi ha i åtanke att bilden av en sammansatt kosmologi är resultatet av hundratals år. 
Det mäktiga röset var antagligen en del av ett mytologiskt förflutet (Gosden & Lock 1998) när det 
skeppsformande monumentet kom till. Av den anledning är det inte sannolikt att det fanns en bild 
av det slutgiltiga gravfältet när det monumentala röset i gravfältets mitt konstruerades.  
 
Det finns ingen tydlig koppling till havet i lokalen även om vattnet inte är avlägset. Idag är det över 
två kilometer till närmaste vattendrag som leder ut till Östersjön men det finns tyvärr ingen säkerhet 
kring hur vattenlinjen gick under bronsåldern i området. Det är lätt att tänka sig att närheten till 
vattnet är en faktor till Misterhults rika bronsåldersbygd i allmänhet. I det här fallet tycks det 

Figur 5. Snäckedal 
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snarare vara boplatsen som gravfältet i första hand relaterar till. Gravarna ligger utspridda på en 
höjd som löper runt en dalgång där troligtvis boplatsen har legat. Det gravfältskomplex som jag 
beskrev här ovan är på så vis enbart en del av ett större sammanhängande gravfält som omringar 
boplatsen. Det ̈r tydligt att ”döden” varit n̈rvarande för m̈nniskorna n̈r de vistades i boplatsen 
och då har det först och främst varit rösena som synts från dalgången, inte de skeppsformade 
monumenten. I det här fallet tycks ett monumentalt röse från äldre bronsålder och ett av Sveriges 
längsta skeppsformade monument från yngre bronsålder dela upp gravfältet i en avdelning för 
symboliska hus och en för symboliska skepp. Jag tror att rösets koppling till ett mytologiskt 
förflutet är väsentligt för att förstå hur de olika symbolerna relaterar till varandra, men mer om det 
senare. 
 
Hellerö och Lofta 
1983 grävdes en skeppsformad stensättning med den imponerande längden av 19 meter ut i Hellerö, 
Västra Eds socken (Hedengran & Janzon 1999). I skeppet påträffades det ben från minst 14 
individer och möjligen ännu fler. Det finns en rad iakttagelser som gör skeppet i Hellerö 
fascinerande. För det första kan det noteras att begravningsskicket skiljer sig mellan den norra och 
den södra delen. I den norra delen hittades de brända benen i så kallade bengömmor vilket innebär 
att de antagligt förvarats i en behållare av något slag. I den södra delen låg däremot benen spridda i 
stenpackningen (Hedengran & Janzon 1999: 389). Att sprida benen i stenpackningen tycks indikera 
en äldre datering (Hernek 1994a; Artelius 1996) vilket tyder på att den södra delen av skeppet i så 
fall nyttjades i dess första skede. 
 
Vid senare begravningar hade begravningsseden förändrats och då förvarades istället benen i 
bengömmor som placerades i skeppets norra del (Hedengran & Janzon 1999). Det blir snabbt 
uppenbart att graven använts under en längre period och C14-dateringar visar på en brukningstid på 
500 år, från 1000 till 500 f.kr. (Goldhahn 2011: 227). Bland fynden påträffades bland annat en 
skeppsformad rakkniv och en spiralnål (Hedengran & Janzon 1999). Av ytterligare intresse är att 
bergartsyxor hittades invid de båda stävstenarna. I södra änden anträffades två bergartsyxor i 
vertikalt läge med eggen uppåt i direkt anslutning till stävstenens ursprungliga position. Vidare fann 
man en bergartsyxa i den norra änden, omedelbart invid den den västra relingen vid stäven, samt ett 
yxämne till en bergartsyxa på motsatt östra sida (Hedengran & Janzon 1999: 391). Bergartsyxorna 
bör ha kopplats till ett mytologiskt förflutet under yngre bronsålder (se Goldhahn 2011), och dess 
uppenbart medvetna parvisa placeringen i skeppets för och akter är av särskilt intresse.  
 
Det jag ämnar lägga fokus på i det här fallet är just den kontinuitet som kan noteras, både i den 500 
år långa brukningstiden av graven samt i den omkringliggande fornlämningsmiljön. Skeppet tycks 
vara placerat mellan två på höjden liggande gravfält, varav det norra tycks vara äldre än det södra. 
Det norra gravfältet utgörs av runda och kvadratiska stensättningar samt av rösen, varav ett är större 
med en diameter på 12 meter och en höjd på 1,8 meter (Hedengran & Janzon 1999). Det har en för 
området typisk yngre bronsålderskaraktär och det större röset skulle ursprungligen kunna härröra 
från äldre bronsålder i och med dess monumentala form och placering i landskapet. Det södra 
gravfältet har en yngre karaktär och vid en undersökning av ett av dess stensättningar anträffades ett 
runt gravklot vilket tyder på en äldre järnålders-datering. Den skeppsformade stensättningen är 
placerad mellan dessa gravfält, invid skärvstenshögar vilket pekar på att den snarare ligger i 
närheten av boplatsen (Hedengran & Janzon 1999). Vi kan inte utifrån den information vi har idag 
kartlägga den kronologi som kan noteras på platsen, och dessa två gravfält överlappar möjligtvis 
kronologiskt varandra. Slutligen ska det under bronsåldern ha legat en sjö alldeles i närheten av 
skeppet (Söderström 2008b: 26). 
 
I en diskussion kring minnespraktik blir lokalen intressant i jämförelse med det fyndtomma Lofta 
148. De är belägna 13 km ifrån varandra och är mycket likartade i form. De är båda ungefär lika 
långa och breda. Båda skeppen har markerad kantkedja som ökar i och med änderna och resta 
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stävstenar. Båda ligger i anslutning till andra gravar. Ingen av dem är i sig på avstånd påfallande 
monumental varken till form eller hur den ligger i landskapet (Hedengran & Janzon 1999; 
Goldhahn 2011). Av någon anledning har skeppet i Hellerö kontinuerligt använts för begravningar i 
500 år medan skeppet i Lofta inte brukats som grav en enda gång. Det är viktigt att understryka att 
vi inte talar om en begravningsritual under en specifik tid utan ett flertal ritualer spridda över 
hundratals år. Vad är det som har gjort att Hellerö i det kollektiva minnet om och om igen har 
bedömts som lämplig som gravplats, medan skeppet i Lofta uppenbarligen har haft ett annat syfte 
eller funktion i det kollektiva minnet? 
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6. De skeppsformade monumenten på Gotland 
 
I det här kapitlet kommer jag att presentera de lokaler från Gotland som jag bedömt som relevanta i 
jämförelse med de från Öland. Inledningsvis ger jag en kortare bakgrund till Gotlands 
skeppsformade monument för att sedan presentera en lokal i taget. De jag planerar att fokusera på är 
Ansarve hage, Uppgarde och Rannarve. 
 
Gotland har den största koncentrationen av skeppsformade monument från yngre bronsålder i 
Skandinaiven med 412 stycken varav ca 70 har blivit utgrävda. Det bör dock läggas till att långt 
ifrån alla utgrävningar är modernt utförda eller ordentligt dokumenterade (Wehlin 2010, 2013). 
Widholm har uppmärksammat sambandet mellan skeppssymboliken och hussymboliken och 
kopplat den till centralplatser ägnade åt rituell aktivitet (Widholm 1998). På Gotland är hus och 
skepp-sambandet ännu tydligare än på fastlandet, men uttryckt på ett annat sätt. 70% av 
Skandinaviens husurnor har nämligen återfunnits på Gotland och 75% av dessa har påträffats i 
skeppsformade gravar (Sabatini 2007; Söderström 2008b: 28).  
 
Wehlin ser Gotlands skeppsformade monument i första hand som en aspekt av en maritim kultur:  
 

When studying ship settings closer, I argue that we should abandon the idea of the ship settings as 
simple burials related to the death cult in favour of a more contextual understanding using a maritime 
perspective. (...) I suggest that the ship settings be placed in the context of a maritime social 
institution.” (Wehlin 2010: 94) 

 
Genom att titta på historiska kartor och använda geologiska data spårar han den förhistoriska 
kustlinjen och hur vattendrag kan ha gått på ön under bronsåldern. Han tydliggör hur det 
skeppsformade monumentet är beläget nära vattnet och han föreslår att lokaler med skeppsformade 
monument kan ha fungerat som mötesplatser för människor vid in och ut och resor (Wehlin 2010, 
2013).  
 
Ansarve hage 
Ansarve hage ligger på Gotlands västra kust 
och här anträffas Gotlands största 
skeppssättning på 45 meter. Den ligger i en 
något ojämn linje tillsammans med två andra 
skeppsformade monument (se fig. 6). Dessa 
tre skeppsformade monument är riktade mot 
den enda kända megalitgraven på Gotland, 
nämligen en dös (Tofta 14). C14 dateringar 
indikerar att dösen anlades runt 3300 till 
3000 f.kr. cal. BC. (Wehlin 2011a: 78). Både 
fynd och C14 dateringar visar att dösens 
kammare åtminstone användes för en 
begravning under äldre bronsålder. I 
kammarens anträffades en tutulus som kan 
dateras till period II. Vidare återfanns i 
högens södra sida utanför kammaren en 
sekundärgrav som med stor 
standardavvikelse kunde dateras kring år 0 
(Martinsson-Wallin & Wallin 2010; Wehlin 
2011a).  
 
Två av de skeppsformade monumenten i området har blivit utgrävda av Harald Hansson år 1928 

Figur 6. Ansarve hage. Från Wehlin 2011a.  
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respektive 1930. På fig. 6 är det D samt A. D visade sig vara fyndtomt medan A innehöll två 
urnebrandgravar med fynd, bland annat en pincett, som typologiskt kan dateras till period IV-V 
(Wehlin 2011a: 77). I en diskussion kring tidsdjup är dessutom det röse som på kartan är utmärkt 
som E av intresse. Det är beläget några meter sydöst om den fyndtomma skeppssättningen och kan 
ges en sannolik datering till äldre bronsålder (Tofta 15). 
 
Vad som framkommer här är en miljö där tre skeppsformade monument pekar på en megalitgrav 
som måste ha varit upp emot 2500 år gammal när det skeppsformade monumentet anlades. Joakim 
Wehlin tolkar därmed de skeppsformade monumenten i Ansarve som förtöjda i det förflutna. Han 
ser lokalen som en minnesplats snarare än en begravningsplats. Som ett exempel på hur det 
förflutna kunde användas som en stabiliserande faktor i oroliga tider (se Hållans-Stenholm 2013): 
 

N̈rmar vi oss Ansarve hage som minnesplats under den yngre bronsåldern och ̈ldsta j̈rnåldern så 
möter vi en plats som anv̈ndes för att vidmakthålla social och/eller religiös stabilitet under en period 
av samḧllsför̈ndring. En plats som denna, vare sig den tolkas som begravningsplats eller ej, var 
sannolikt en landskapsposition d̈r det kollektiva minnet förvaltades och uppr̈tthölls. (Whelin 2011: 
82) 
 

Det går att föra diskussioner kring skepp- och solsymbolik utifrån lokalen (se Bradley et al 2010). 
Både skeppssättning G och D har nämligen en rund stensättning intill sig. D har en till vänster om 
dess norra ände och G har en öster om dess södra ände. Det tycks vara mycket vanligt att runda 
stensättningar ligger i anslutning till skeppsformade monuments ändar på Gotland (se Wehlin 
2011b; Wehlin 2012). Den runda stensättningen vid den tomma skeppssättning D blev utgrävd i 
samband med skeppssättningen och visade sig också vara tom (Wehlin 2011). Av den anledningen 
̈r det sannolikt att de har konstruerats n̈ra inpå varandra i tid och var menade att ”komplettera” 
varandra.  
 
I Ansarve hage finns ingen tydlig koppling till vattnet i landskapet och idag ligger lokalen nära två 
km ifrån havet. Det är dock sannolikt att närheten till vattnet är en faktor till att många 
skeppsformade monument anlagts i Tofta och det är inte omöjligt att området kan ha fungerat som 
en nod i de maritima nätverken. Inte i minst i samband med sjöresor mot fastlandet; först söderut till 
Stora Karlsön, sedan västerut till Misterhult via Ölands norra udde. Det verkar dock som att en 
megalitgrav från 3300-3000 f.kr. också varit en betydelsefull faktor till hur skeppsformade 
monument är belägna och orienterade i landskapet. Precis som i Snäckedal kan det noteras hur 
skeppssymbolen riktas mot och relaterar till en äldre grav i området. I både fastlandets längsta samt 
Gotlands längsta skeppsformade monument från yngre bronsålder tycks därmed närheten till ett 
mytologiskt förflutet ha haft en avgörande betydelse för dess placering i landskapet.  
 
Uppgarde 
Skeppssättningen i Ansarve hage må vara Gotlands längsta kvarvarande skeppsformade monument 
men de negativa avtrycken efter en ännu längre skeppssättning har anträffats i Uppgarde i Vallstena 
socken på Gotlands nordöstra sida. Med en längd på 46 meter är den en meter längre än den i 
Ansarve. Skeppssättningen påträffades i samband med en grustäkt år 1977. Precis som Ansarve är 
Uppgarde-skeppet fascinerande ur ett perspektiv på kontinuitet och minnesbruk. Omkring 100 
meter sydsydöst om monumentet fanns två runda rösen lokaliserade som blev utgrävda av Arne 
Hallström 1970 (Hallström 1971; Wehlin 2013). Dessa två anläggningar visade sig vara långt mer 
komplexa än vad de till ytan gav ett intryck av att vara. Det mindre av rösena innehöll en hällkista 
med omrörda skelett från ett tiotal individer. Utifrån fynden av bland annat en flintdolk och en 
bennål bör anläggningen dateras till SN / äldre bronsålder. I det större av rösena, vilket var ca 30 
meter i diameter och en meter högt, påträffades en hällkista i mitten av nio koncentriska cirklar. I 
hällkistan anträffades tre skelett och utifrån en benknapp bedömer Hallström den som samtida med 
det andra röset. Under båda anläggningarna låg ett mindre gravfält som bestod av ett 10-tal 
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nedgrävningar i form av hällkistor eller schakt. Dessa 10 nedgrävningar visade sig innehålla ett 20-
tal skelett varav ett flertal var spädbarn. Med hjälp av lerkärl och bronsföremål daterar Hallström 
dessa underliggande begravningar till runt 1500 f.kr. Vad som gör lokalen ytterligare fascinerande 
är att 15 stolphål i en oval form anträffas under det större röset. Hallström tolkar det som spåren 
från ett så kallat ”dödshus” kopplat till begravningsritualer. Utifrån rester av kol bedömer han att 
”dödshuset” br̈nts upp innan det ẗcktes av röset. Vidare tycks de två rösena ha anlagts ovanpå en 
yta som tidigare använts som boplatsområde då stolphål som utgjort skoningen till två byggnader 
påträffades under gravarna (se Bradley 2005 för en diskussion kring grav över hus). Dessa bör 
dateras till SN (Hallström 1971). 
 
Helena Victor tar upp det så kallade dödshuset under röset i sin avhandling ”Med graven som 
granne” om Sveriges kulthus och bedömer den som Gotlands enda säkra kulthus. I det här fallet är 
det ett exempel på den mindre typen av stolpburna kulthus. Den är tidsmässigt något avvikande med 
sin datering till övergången mellan SN och äldre bronsålder vilket är ovanligt tidigt. Victor 
konkluderar: ”denna placering av gravar ovanpå boplatslämningar och kulturlager antyder att man 
̈ven på Gotland hade ett behov av att uttrycka Husets idé vid gravl̈ggningar.” (Victor 2002: 142) I 
sin avhandling tolkar hon ytterligare en anläggning söder om Vallstena som ett av Gotlands kulthus, 
den här gången i form av den större typen av stengrundshus (Victor 2002). Wehlin et al har dock 
undersökt lokalen och bedömt det som resterna av ett stengrundshus från äldre järnålder, en så 
kallad ”k̈mpgrav” (Wehlin et al 2011). Anläggningen under Vallhagars två rösen är därmed 
Gotlands enda påträffade kulthus.  
 
Det framkommer en tydlig bild av att dessa två rösen utgör resultatet av en mängd komplexa 
begravningsritualer från SN in i äldre bronsålder. Att kulthuset och därefter rösena anlagts ovanpå 
ett flertal begravningar, varav många innehöll spädbarn, gör lokalen desto mer fascinerande. Vi kan 
därför se det som sannolikt att dessa två rösen under yngre bronsålder fanns kvar i det kollektiva 
minnet som betydelsefulla platser. Vidare är det förmodligen inte en slump att en 46 meter lång 
skeppssättning konstrueras omkring 100 meter nordnordväst om dessa två rösen. En skeppssättning 
som dessutom är riktad åt NV-SV och därmed ligger i en ungefärlig linje med de två 
stensättningarna (jmfr med Ansarve hage). Det påträffades dessvärre ingen begravning i 

Figur 7. Uppgarde efter Wehlin 2013. B & C: Profilfoto respektive 
profilritning av härd A18.  
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skeppssättningen som kunde datera den, men i samt omkring den hittades ett antal brandgravar och 
två skelettbegravningar. Endast två av dem kunde dateras. Den ena, belägen utanför den södra 
kantkedjan, kunde utifrån fynd dateras till 600-talet e.kr. Den andra var en skelettbegravning som 
låg utanför skeppssättningen. Den kunde utifrån fynd av bland annat ett nålhus av ben dateras till 
sen järnålder. Båda utgör med största sannolikhet sekundära begravningar som inte är samtida med 
skeppssättningen (Wickman 1978). I och med att samtliga skeppsformade monument på Gotland 
tros härröra från yngre bronsålder och att den i form påminner mest om typ 3 bör den sannolikt 
dateras till period V (Wehlin 2013). 
 
Endast några meter söder om skeppssättningens sydöstra ände återfanns 15 mörkfärgningar (se fig. 
7). Dessa 15 mörkfärgningar gick i en linje i öst-västlig riktning. De tolkas som härdar (Wickman 
1978). Två av dem har C14 daterats till yngre bronsålder. Wehlin tolkar dem som spår från 
ceremonier som kan ha ägt rum efter det att skeppssättningen konstruerats; bland annat i och med 
avresor och utresor (Wehlin 2010, 2013). Eftersom dessa 15 mörkfärgningar är belägna i en rak 
linje där varje grop tycks relatera till den som ligger bredvid ser jag det som mer sannolikt att de 
utgör lämningar från en ritual som skedde i och med konstruktionen av skeppssättningen. Om det 
under en och samma ritual anlagts en eld i varje grop ser vi här spåren från femton eldar som ligger 
i en rak linje precis sydöst om skeppssättningens södra ände, vilket är samma ände som ligger i 
ungefärlig färdriktning mot de två ovan nämnda rösena. I de ritualer som föranlett konstruktionen 
av Gotlands längsta anträffade skeppssättning finns därmed en anspelning till resultatet av flera 
ritualer som inträffade hundratals år tidigare.  
 
Rannarve 
I Rannarve på Gotlands sydvästra kust finns fyra skeppsformade monument belägna stäv i stäv med 
varandra i en nord-sydlig riktning (se fig. 8). De är runt nio meter långa och upp till fem meter 
breda. De kännetecknas av stora resta gråstenar. Stävstenarna är upp till två meter höga och de har 
markerade midskepsstenar (Grimlund-Manneke 1979). Runt 10 meter sydöst om dem ligger 
ytterligare två skeppsformade monument (en av dem är dock osäker till formen) tillsammans med 
en rund stensättning. Samtliga anläggningar grävdes ut av Gunilla Grimlund-Manneke 1966-67 men 
undersökningen har ännu inte blivit rapporterad (Grimlund-Manneke 1979; Wehlin 2013). I de fyra 
skeppsformade monumenten som låg stäv i stäv med varandra återfanns enbart en begravning. Den 
hittades i den som låg näst längst söderut, vilket är skepp två på fig. 8. Det påträffades dock mindre 
mängder brända ben av en människa samt djurben av hund och får/get i de övriga skeppsformade 
monumenten. Begravningen i skepp två bestod av en husurna vari två kg brända ben låg. Husurnan 
var placerad tillsammans med ett bronsbleck och en miniatyrkniv (Grimlund-Manneke 1979; 
Sabatini 2007; Wehlin 2013).  
 
Både det skepp som låg längst norrut, skepp 4 på bilden, och det där husurnan återfanns hade en 
oval stenpackning innanför den yttre kantkedjan. I skepp 4 innehöll den ovala stenpackningen ett 
underliggande lager av mörkt fet jord och ett fåtal brända sotiga ben. C14 dateringar pekar på att 
dessa fyra skeppsformade monument är ungefär samtida, 1000-900 f.kr. Wehlin tolkar dem som 
resultatet av en och samma begravningsritual och inspirerad av forskning kring skeppssymboliken 
på hällbilder ser han dem som ett narrativ som kan följas från norr till söder. I skepp fyra ser vi 
spåren från kremeringsbålet av den avlidna. De brända benen rör sig därefter söderut till skepp 2 där 
de placerar i husurnan. I den narrativa tolkningen fortsätter rörelsen söderut för att återförenas med 
den runda stensättningen (Wehlin 2013: 127-128). De skeppsformade monumenten i lokalen 
kännetecknar därmed, i likhet med Bradley och Widholms tankar kring Snäckedal, transformation 
för den avlidna mellan olika stadier. 
 
I den runda stensättningen som i Wehlins narrativ avslutar förloppet påträffades ytterligare en 
begravning. Den här begravningen innehöll en bikonisk urna med bland annat en rakkniv. Benen 
bedömdes som tillhörande en vuxen individ. Anläggningen kan typologiskt dateras till yngre 
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bronsålder. Den är möjligtvis något yngre än den i husurnan (Wehlin 2013: 115-117). Följer vi 
Wehlins narrativ tycks därmed den runda anläggning som avslutar förloppet vara yngre än de 
begravningsritualer som leder upp till det. Om graven daterar stensättningen pekar det snarare mot 
att vi talar om två separata narrativ; två skilda begravningsritualer som relaterar till varandra. Av 
särskilt intresse är en ansamling flintavslag som anträffades strax söder om skepp två, det skepp 
som innehöll husurnan: ”Materialet utgörs av lokal flinta, men tekniken är mycket ovanlig för att 
komma från en bronsålderskontext och är snarare av stenålderskaraktär. De flesta avslagen är gjorda 
med biplör teknik, men det finns också tendenser till flathuggning (bifacial teknik).” (Wehlin 
2013: 127-128, jmfr med de två bergartsyxorna i Hellerö, Goldhahn 2011) Avslagen är sannolikt 
spår från ritualer i anslutning till de ben som nedlades i husurnan. Det verkar som att det i 
aktiviteten låg en anspelning till hundratals år gamla traditioner och seder men som fortfarande hade 
en betydelse i det kollektiva minnet. I Rannarve kan vi möjligtvis se hur användandet av en teknik 
som sannolikt var kopplat till ett mytologiskt förflutet hade en betydelsebärande innebörd i 
begravningsritualen.

Figur 8. Rannarve efter Wehlin 2013. A: Skeppssättningslokalen. B: Den ovala 
stenpackning i skeppssättning 2. C: Husurnan in situ. D: 

Rekonstruktionsteckning av husurnan. 
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6. Tabeller över Ölands skeppsformade monument 

 

Tabell 1. Skeppens orientering 

Orientering N-S NNV- SSÖ 
NV - SÖ 

NNÖ- SSV 
NÖ - SV 

V - Ö VNV - ÖSÖ VSV - ÖNÖ 

YJÅ 1 1 3   1 

YBRÅ - ÄJÅ   9   6 

YBRÅ 2 2 2 1 1  
 
Osäkra: Algutsrum 27-28, Köping 107 & 119, Ås 53 
 
Tabell 2. Skeppens längd 
 

Längd 0 – 4 m 5– 9 m 10 - 14 m  15 – 19 m 20 – 24 m 25 – 29 m 30 – 35 m 

YJÅ    2 1 1 2 

YBRÅ - 
ÄJÅ 

 3 8 4   1 

YBRÅ  2  5  2  
 
Osäker datering och/eller form: Köping 119, Ås 53 
 
Tabell 3. Skeppens bredd 
 
Bredd 0 - 2 m  3 - 5 m 5 – 10 m  11 – 15 m 

YJÅ  1 3 1 

YBRÅ - ÄJÅ 9 3   

YBRÅ  6 2  
 
I flera fall är det skeppsformade monumentet så pass skadat att dess bredd inte kan fastställas.  
 
Tabell 4. Vy över havet 
 

Vy över havet Med vy Utan vy 

YJÅ 4 2 

YBRÅ - ÄJÅ 9 7 

YBRÅ 2 7 
 
Dessa resultat baseras på den nuvarande strandlinjen och det ursprungliga antalet skeppsformade 
monument som låg på med vy över havet bör ha varit större än vad som framkommer i tabellen. 
 
På grund av osäkerhet kring om Böda 5 är ett skeppsformat monument eller inte har den inte tagits 
med i tabellerna.  
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7. Ölands skeppsformade monument 

 
I det här kapitlet kommer jag att presentera de 
skeppsformade monument som finns på Öland. 
Resultaten kommer till stor del bygga på mina egna 
besök till samtliga lokaler. Bortsett från mina egna 
observationer genom att besöka lokalerna kommer 
jag främst att använda mig av den informationen 
som finns i FMIS och i de fyra volymerna av 
Ölands järnåldersgravfält. Jag har besökt de 32 
skeppssättningar som jag lyckats hitta i FMIS och i 
andra källor. Två ytterligare är utgrävda och 
borttagna (Algutsrum 27-28 samt Ås 53). Vidare 
finns det flera som är dokumenterade eller avritade 
i gamla källor som nu inte längre går att finna, 
bland annat i Thekla Engström bok om Ölands 
historia (Engström 1903: 234). Dessa är dock inte 
tillräckligt väl dokumenterade för att kunna utgöra 
underlag för en sannolik datering. Mitt fokus 
kommer därmed att ligga på de som finns kvar.  
 
Fyra av Ölands skeppsformade monument är 
utgrävda, nämligen Algutsrum 27-28, Föra 64, 
Köping 103 samt Ås 53. Av dessa är Föra 64 och 
Köping 103 (Edgren et al 1976) fortfarande kvar i 
landskapet även om båda är kraftigt övertorvade. 
Jag kommer att presentera resultaten från dessa 
utgrävningar senare i kapitlet. Det finns dessutom 
uppgifter om ytterligare tre utgrävda 
skeppsformade monument under 1800-talet men 
dokumentationen från dessa är dessvärre bristfällig 
(Ohlmarks 1946: 28-29). Inledningsvis ämnar jag 

Figur 9. En av skeppssättningarna på Gettlinge gravfält. 

Karta 1. Skeppen från yngre järnålder. 1: Södra 
Möckleby 10-15. 2: Segerstad 24. 3: Hulterstad 
86. 4: Norra Möckleby 68. 5: Borgholm 1. Karta 

hämtad från FMIS. 
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redovisa de skeppsformade monument som jag ger en sannolik datering till yngre järnålder, för att 
sedan gå ”bakåt” i tiden och presentera yngre bronsålder / ̈ldre j̈rnålder. Avslutningsvis beskriver 
jag de som jag bedömer har en sannolik datering till yngre bronsålder. Eftersom den här uppsatsen 
har som ambition att utreda skeppssymboliken under yngre bronsålder kommer jag framförallt att 
behandla de som utifrån form och kontext kan ges en sannolik datering till yngre bronsålder eller 
övergången till äldre järnålder. 
 
Skeppen från yngre järnålder 
Det finns ingen utgrävd skeppssättning som kan dateras till yngre järnålder på Öland, däremot finns 
det sex skeppssättningar som utifrån form och kontext kan ges en sannolik datering till perioden. 
Som jag beskrev i metod-kapitlet kännetecknas skeppssättningar från yngre järnålder av glest 
ställda större gråstenar. Till formen är de generellt sett bredare än bronsålderns motsvarigheter. 
Dessutom finns det ett antal konstruktionsdetaljer som har tolkats som indikerande en 
bronsåldersdatering och som inte återfinns på järnåldersskeppen (se Capelle 1995; Werner 2003; 
Goldhahn 2011; Wehlin 2013). 
 
Fyra av yngre järnålderns skeppssättningar återfinns på större järnåldersgravfält på Ölands södra 
sida. Dessa är de två välkända skeppen på Gettlinge-gravfältet (Södra Möckleby 10-15) samt två 
skadade skepp på Hulterstads-gravfältet (Hulterstad 86) respektive Sebygravfältet (Segerstad 24). 
Båda de sistnämnda är så pass skadade att de till formen är något osäkra. Ifall de åtta kvarvarande 
stenarna i Hulterstad utgör resterna av en skeppssättning är den av yngre järnålderskaraktär och då 
är det dessutom den största på Öland med 35 meter på längden och 15 meter på bredden.  
 
Den anläggning som bedömts som en 
skeppssättning på Sebygravfältet har en 
något egendomlig form. Enbart den västra 
långsidan är kvar idag och den utgörs av 
tätt lagda gråstenar i en rak linje. I dess 
södra ända finns en rest kalksten och i dess 
norra en rest gråsten. Vad som komplicerar 
den ytterligare är att den har två parvisa 
ställda resta gråstenar i kantkedjan vilket 
pekar på förekomsten av midskeppsstenar 
som skulle vara en bronsåldersdetalj 
(Capelle 1995). Skeppssättningen är dock 
apart i sin raka form och kan knappast 
anses vara typisk för bronsåldern. Det finns 
dessutom en del intressanta detaljer, bland 
annat verkar en rest kalksten ha stått jämte 
den andra i dess södra ände (se fig. 10) vilket indikerar att två stävstenar varit resta i den södra 
ändan. En sådan konstruktionsdetalj känner jag inte igen från någon annan skeppssättning. I och 
med dess suspekta form och eftersom halva anläggningen saknas blir en datering utifrån form svår. 
Kontexten pekar på en datering till yngre järnålder.  
 
De två skeppssättningarna på Gettlingegravfältet (se fig. 9) på Ölands sydvästra kust är Ölands två 
mest berömda skeppssättningar. De ligger några meter ifrån varandra längs med den västra 
landborgen tillsammans med ca 200 gravar från järnåldern. Den längsta av dem har flera skålgropar 
på dess norra stävsten (Näsman 2001; Widholm 2006). Båda skeppssättningarna kan genom form 
och kontext dateras till yngre järnålder.  
 

Figur 10. Skeppssättningen på Sebygravfältet från söder. 
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Vad som kännetecknar de ovan fyra 
presenterade skeppssättningarna från yngre 
järnålder är dess placering på Ölands södra 
sida utmed den västra eller den östra 
landsborgen på större järnåldersgravfält med 
vy över havet (se karta 1). Bortsett från 
Borgholm 1 som med en avskuren akter och 
markerade midkskeppsstenar skulle kunna 
vara från äldre järnålder är det enbart en 
skeppssättning med sannolik datering till 
yngre järnålder som bryter mot detta 
mönster, nämligen Norra Möckleby 68 (se 
fig. 11). 
 
Precis som de övriga fyra ligger den på 
Ölands södra sida men det finns ingen tydlig 
koppling till havet i lokalen. Den är nämligen 
belägen ca fem km från havet på Ölands 
sydöstra sida, nordväst om Norra Möckleby. 
Skeppssättningen består av större glest ställda 
gråstenar och har en längd på 27 meter och bör 
utifrån form dateras till vikingatiden (se 
Strömberg 1994). Det är en av de mest 
monumentala skeppssättningarna på Öland. 
Vidare är dess läge i förhållande till ett stort röse 
fascinerande ur ett perspektiv på minnesbruk. 
Röset är skadat och överbevuxet och har idag en 
diameter på 20 meter och en höjd på två meter. 
Alla rösen och högar i den storleken som är 
modernt utgrävda på Öland har daterats till 
bronsåldern (Jansson 1978, 44; ̊strand 1989; 
Ateva 2004; Papmehl-Dufay & Wollentz 2012a, 
in press) vilket gör en bronsåldersdatering till 
röset mest sannolikt, troligtvis äldre bronsålder. I 
den här lokalen tycks en vikingatida 
skeppssättning ha anlagts 16 meter sydöst om ett 
ca 2000 år äldre gravmonument. Precis som i 
Snäckedal pekar dessutom skeppssättningen på 
röset. Ytterligare två stora gråstenar ligger mellan 
röset och skeppet som ursprungligen kan ha varit 
en del av skeppssättningen. Det finns ingen närhet 
till havet i lokalen och den ligger inte på någon 
förhöjning i landskapet som en del av ett större 
gravfält. Med andra ord verkar det som att det 
äldre röset avgjort att skeppssättningen 
konstruerades just där och i den riktningen. Det är 
ett röse vars monumentala placering och form är 
den typen av konstruktion som varit projekterad 
mot framtiden (Holtorf 1996) och blivit 
betydelsebärande för de människor som vistats i 

Figur 11. Norra Möckleby 68 från dess nordvästra ände. 
Precis bakom fotografen ligger röset. 

Karta 2. Skeppen från YBRÅ / ÄJÅ. 1: Ås 53. 2: 
Räpplinge 94, 97, 102, 106 1 & 2. 3: Köping 107. 
4: Alböke 32. 5: Föra 80. 6: Föra 64. 7: Högby 26 

& 29. Karta hämtad från FMIS.  
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landskapet långt efter det att dess genealogiska historia suddats ut från minnet. Lokalen är därmed 
ytterst intressant i en diskussion kring minnesbruk av bronsåldersmonument under vikingatiden (se 
Hållans-Stenholm 2013: 227).  
 
Skeppen från yngre bronsålder / äldre järnålder 
Runt hälften av Ölands skeppsformade monument kan ges en sannolik datering till yngre bronsålder 
/ äldre järnålder. Tillskillnad från på Gotland där skeppssättningar inte förekommer längre under 
slutet av yngre bronsålder och istället fortsätter i form av mindre nedgrävda båtformade hällkistor 
(Capelle 1995; Artelius 1996; Wehlin 2013) tyder Ölands material på att traditionen fortsätter in 
under äldre järnålder. Skeppsformade monument från den här perioden utgörs ofta av tätt ställda 
kalkstenshällar fyllda med en stenpackning. De är ofta nedgrävda i marken vilket gör att de kan 
vara svåra att hitta i landskapet. I flera fall har de dock resta gråstenar i fören och aktern. De är 
vanligtvis mellan 10 och 20 meter långa och en till två meter breda (se tabell 2 och 3). En av dem är 
dock hela 35 meter lång och fem meter bred (Räpplinge 94). Till form påminner de mest om de som 
Wehlin kallar typ 4 på Gotland, vilket är en typ som vanligtvis innehöll husurnor och enligt Wehlin 
är knutna till mer hushållsnära aktiviteter. De bedömdes dock som äldre än de mer monumentala 
skeppssättningarna från yngre bronsålder vilket inte nödvändigtvis verkar vara fallet på Öland 
(Wehlin 2013: 98). 
 
Två av Ölands utgrävda skeppsformade monument kan utifrån fynd ges en sannolik datering till 
äldre järnålder. En liten skeppsformad stensättning grävdes ut av Frands Herschend 1969 i Ås 
socken vilket är Ölands mest södra socken. Den skeppsformade stensättningen hade en osäker form 
och låg tillsammans med en runda stensättning. I den påträffades en urna med brända ben 
tillsammans med en skadad grön-gul glasbägare som bedömdes som importerad från de romerska 
provinserna under övergången mellan senromersk järnålder och folkvandringstid (Ring 2001a: 
386). Det finns inget som tyder på att den grön-gula glasbägaren skulle vara sekundärt tillkommen 
och eftersom den skeppsformade stensättningen var liten till formen och inte prominent placerad i 
landskapet ser jag det som mest sannolikt att glasbägaren också kan datera det skeppsformade 
monumentet. Det blir därmed det senast daterade skeppsformade monumentet på Öland.  
 
Det andra utgrävda skeppsformade monumentet som har daterats till äldre järnålder är Föra 64 (se 
fig. 12). Det skeppsformande monumentet ligger på en höjdrygg i landskapet i Föra socken på 
Ölands nordvästra sida. På höjdryggen som 
går i nordost-sydvästlig riktning finns runt 50 
gravar. Bland annat 32 runda stensättningar, 
fyra rektangulära stensättningar och fyra 
rösen. Det skeppsformade monumentet är 19 
meter lång och ligger i anslutning till ett 
flertal runda stensättningar. Fabian 
Baehrendtz grävde ut skeppet 1890 men 
påträffade ingen begravning i den. I en 
hällkista enbart 1,65 meter norr om dess 
norra ände och orienterad i samma riktning 
som skeppet anträffades däremot en 
skelettbegravning. Anläggningen ges en 
generell datering till äldre järnålder och det 
finns inga fynd registrerade (Rasch 2001a: 
179-181). Skeppet är uppbyggd av tätt ställda 
kalkstenshällar samt mindre gråstenar. Den 
ska ha varit ofylld och saknar idag stävstenar. 

Figur 12. Föra 64. Anläggningen är idag kraftigt 
övertorvad. 
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I övrigt är den mycket svår att ge en närmare datering. Wehlin har uppmärksammat att det är vanligt 
med skelettbegravningar i hällkistor från förromersk järnålder i och invid skeppssättningar från 
yngre bronsålder på Gotland (Wehlin 2013). Det här skulle kunna vara ett exempel på det. 
Hällkistan med skelettbegravningen behöver därför inte datera det skeppsformade monumentet. 
 
Fornlämningsmiljön är dock av järnålderskaraktär och T.J. Arne utförde 1935 tre utgrävningar i 
området. Fynden pekar på dateringar till både romersk järnålder samt vikingatid (Rasch 2001a: 179-
181). Lokalen ligger 1,5 km ifrån vattnet men man kan här och var skönja havet mellan träden i 
fjärran eftersom det är beläget på en höjdrygg. Skeppet är orienterad i linje med den lokala 
topografin. Det är omöjligt att ge den en närmare datering än yngre bronsålder/äldre järnålder.  
 
Skeppsformade monument från den här 
perioden tycks vanligtvis ligga på större 
gravfält längs med åsryggar i landskapet 
vilket ger dem en vy över havet. De är 
generellt sett koncentrerade till Ölands 
nordvästra sida (se karta 2). Jag ämnar nu 
presentera två koncentrationer av den här 
typen som är av särskilt intresse, nämligen 
en i Högby samt en i Räpplinge socken. 
 
Skeppen i Högby socken 
I Högby socken på Ölands nordvästra sida 
ligger två klungor med sex skeppsformade 
monument, vilket utgör den största 
koncentrationen av skeppsformade 
monument på Öland. Fyra av dem (Högby 
26) är belägna några meter ifrån varandra i 
en väst-östlig linje, medan de resterande två 
(Högby 29) ligger några hundratal meter söder om de övriga. De sista två återfinns på ett mindre 
gravfält med sju runda stensättningar medan de fyra nordliga är ensamliggande. De stenbundna 
skeppen är mycket skadade idag och det är framförallt med hjälp av de massiva stävstenarna som de 
kan lokaliseras. Samtliga monument är orienterade i samma riktning vilket är den atypiska riktning 
ÖNÖ-VSV. En avgörande majoritet av Ölands skeppsformade monument är nämligen orienterade i 
en nord-sydlig riktning och det gäller dessutom för de som är lokaliserade inåt landet (se tabell 1). 
 
En av dem finns tyvärr inte kvar längre och ytterligare en har enbart de två stävarna kvar i behåll (se 
fig. 13). Fyra av dem är dock fyllda med en stenpackning mellan de två stävstenarna och två av dem 
har en kantkedja. Vidare finns det uppgifter om att en av anläggningarna, den längsta av dem med 
en längd på 16 meter, tidigare ska ha ägt kantkedja med stenar som haft tilltagande höjd mot 
stävarna, vilket indikerar en bronsåldersdatering. I övrigt utmärks de idag av sina stora stävstenar 
som lär ha setts på långt håll. Stävstenarna är tydligt omsorgsfullt utvalda där dessutom färgen kan 
ha haft betydelse. En företeelse som också uppmärksammats kring skeppsformade monument på 
annat håll (Thedéen 2004: 102-103; Goldhahn 2011). I två fall noterade jag att den ena stävstenen 
på skeppet var av röd granit, men inte en enda gång att båda stävstenarna var det. Det tycks dock 
variera vilken riktning den röda stenen pekar mot. En rolig detalj i sammanhanget är att de ligger 
precis intill en mindre by vid namn ”Skeppssẗv”.  

Figur 13. Några meter bort ligger den västra stävstenen 
på det starkt skadad skeppsformade monumentet i Högby 

26. Bilden är tagen från dess östra ände. 
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Det finns uppgifter om att ett av de skeppsformade monumenten vid Horns kungsgård har blivit 
utgrävd under tidigt 1800-tal. Enligt Abraham Ahlqvist undersöktes en mycket skadad 
skeppssättning uppbyggd av klumpsten och med hög stävsten av granit i området. Den var 30x10 
steg lång och hade en stor omkullfallen stävsten av granit. I det skeppsformade monumentet 
påtr̈ffades ”br̈nda ben”(Ahlqvist 1825: 82; Ohlmarks 1946: 28). Vi kan utgå ifrån att det antingen 
är ett av de monument som beskrivits ovan eller en som idag tagits bort men som legat i dess 
omedelbara närhet. Utifrån dess beskrivning med fyllning av klumpsten och stävsten av hög granit 
är det i så fall troligtvis den som är belägen längst österut, även om den är kortare än 30 steg idag. 
 
Dessa två lokaler återfinns på två mindre 
höjdryggar i landskapet, men det finns 
ingen koppling till havet i landskapet. Jag 
tror dock att ett maritimt perspektiv är 
avgörande för att förstå varför Ölands 
största koncentration av skeppsformade 
monument ligger just i Högby socken. De är 
belägna på en udde vid namn Horns udde 
och ca en km österut ligger Ölands enda 
insjö, Hornsjön (se fig. 14). Äldre kartor 
pekar på att Hornsjön var mer av en lagun 
förr i tiden (Andersson 1987; Ateva 2004). 
Vidare tyder information från SGU på att 
det runt år 1000 f.kr. vattenvägen gick att ta 
sig från Ölands västra kust till dess östra 
rakt nordöst om de sex skeppsformade monumenten (se fig. 15). Tusen år senare, år 0, har det 
istället blivit en insjö. Situationen kan därmed se mycket olika ut beroende på om monumenten är 
från yngre bronsålder eller äldre järnålder. Slutligen är det viktigt att understryka att informationen 
från SGU inte är helt pålitlig. Studier visar att de kan slå flera meter fel (Ling 2008). 

Figur 14. Högby 26 utmarkerad på en karta över norra Öland. Karta hämtad från FMIS. 

Figur 15. Högby socken runt år 1000 f.kr. Bild hämtad 
från SGU. 
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Det är mycket möjligt att de stenbundna skeppen hade en tydligare vattenkoppling under 
bronsåldern än idag. I sammanhanget är närheten till Blå jungfrun av särskilt intresse (se fig. 14). 
Blå jungfrun har än idag en mytisk prägel (se Bradley & Widholm 2007a) och det är sannolikt att ön 
också hade en speciell betydelse i landskapet under bronsåldern (se även Malinowski 1922: 298; 
Tilley 1994). Avslutningsvis är det spännande att det finns ett flertal rösen längst ut på Horns udde 
(se Nordenborg-Myhre 2004). Jag kommer att återvända till det här området i nästa kapitel, för 
tillfället räcker det med att konstatera att en förklaring till koncentrationen av skeppsformade 
monument i Högby samt möjligtvis till dess något aparta orientering troligtvis går att finna i ett 
maritimt perspektiv.  
 
Skeppen i Räpplinge socken 
Längs med den västra landborgen i Räpplinge socken på Ölands nordvästra kust, några kilometer 
söder om Borgholm, återfinns Ölands näst största koncentration av skeppsformade monument. Fem 
anläggningar är nämligen belägna i NÖ-SV riktning längs med den västra landsborgen (Räpplinge 
106:1 & 2, 102, 97 samt 94). De ligger utmed en sträcka på ungefär 1,5 km tillsammans med andra 
gravar, främst runda stensättningar. I form påminner de om de monument som beskrevs ovan i 
Högby socken. De är begränsade av tätt ställda gråstenar och/eller kantställda kalkstenshällar samt 
fyllda av en stenpackning. Tre av dem har stävstenar i ena eller båda ändarna. Samtliga är 10 till 20 
meter och två till fem meter breda bortsett från Räpplinge 94 som är hela 35 meter lång. Det gör det 
till det längsta skeppsformade monumentet på Öland tillsammans med den osäkra anläggningen 
som återfinns på gravfältet i Hulterstad 
(Hulterstad 86). 
 
Två runda stensättningar på gravfälten som 
löper längs med landsborgen har grävts ut. 
Inget av dem kunde dessvärre ges en närmare 
datering men den ena tolkades ha 
konstruerats under äldre järnålder utifrån 
gravens uppbyggnad (Arnell & Arnell 2001: 
153-154). Vidare ska Hans Hildebrand ha 
undersökt två skeppsformade monument 
längs med den västra landborgen söder om 
Borgholm (Hildebrand 1910; Ohlmarks 
1946). Med största sannolikhet är det två av 
de fem ovan nämnda monumenten. 
Hildebrand skrev följande om 
undersökningen: 
 

”Tvenne skeppsformiga stensättningar, icke bildade av resta stenar, men namnet är ändock korrekt. 
Jag kom att märka i sjelfva grässvålen kanter af mindre kalkhällar och vid närmare granskning 
framträdde snart konturen af en skeppsform. Jag gräfde ut båda. Det visade sig att konturen var 
bildad af tunna, ej långa kalkstensplattor, med nedre delen lutande inåt, såsom det höfves att 
skeppsbord. (...) Mot norra ändan af det större stenskeppet fann jag några kol, annars intet. Att 
döma efter grafvarnas innehåll höra dessa skeppssättningar till början af jernåldern.” (Hildebrand 
1910: 19) 

 
Dessvärre står det inget om vad det är i deras innehåll som får Hildebrand att dra den slutsatsen. Det 
går inte utifrån form och kontext att ge de fem skeppsformade stensättningarna en närmare datering 
än yngre bronsålder / äldre järnålder. Det finns indikationer på att Räpplinge 102 har en förlängd för 
vilket bedömts som en bronsåldersdetalj (Capelle 1995; Wehlin 2013). Det är därmed sannolikt att 

Figur 16. Vyn över Kalmarsund från Räpplinge 97. 
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det finns en kontinuitet från yngre bronsålder in i äldre järnålder på gravfältet. 
 
I och med att monumenten är lokaliserade på den västra landborgen finns det en enorm utsikt över 
havet i landskapet (se fig. 16). Trots att de ligger runt en km från sundet är det havsutsikten och 
närheten till vattnet som dominerar. Det är tydligt att de visuella intryck som vyn över havet inger är 
en avgörande faktor till att fem stenbundna skepp har konstruerats längs med landborgen. I 
sammanhanget är närheten till Borgholm och Köpingsvik av särskilt intresse. Borgholm ligger 
enbart 4-5 km norr om dessa anläggningar och områdets betydelse under bronsåldern är tydligt. Ett 
av Ölands största rösen, nämligen Blå Rör med en diameter på 40 meter, ligger sydväst om 
Köpingsvik. Röset är utgrävt i två omgångar och ett mycket praktfyllt svärd från period IV 
antr̈ffades i en av de ”sekund̈ra” gravarna. Trots att ingen primärgrav påträffades som kan datera 
dess konstruktion kan det utifrån sin monumentala form ges en sannolik datering till äldre 
bronsålder (Åstrand 1989: 21). På andra sidan av viken återfinns Ölands största röse, Sote hög 
(Ateva 2004). Röset är svårt sargat idag men det tros ursprungligen ha haft en diameter på 60 meter. 
Sote hög är dessutom beläget i landskapets högsta punkt och måste ha gett ett monumentalt intryck 
på långt avstånd för de som närmade sig Köpingsvik med båt (se fig. 17). Dessa två rösen är 
placerade på varsin sida av viken och dess monumentalitet understryker platsens betydelse under 
bronsåldern, inte minst ur ett maritimt perspektiv. 
 
Det var troligtvis mycket vanligt att sjövägen färdas norrut längs med Ölands västra kust på väg till 
Köpingsvik. De fem skeppsformade monumenten på landsborgen passeras när sjösträckan börjar 
närma sig sitt slut. Det är intressant att de som passerat förbi genom sundet sannolikt inte kan ha 
sett de stenbundna skeppen eftersom de inte är av den monumentala typen. Några av de större runda 
stensättningarna kan å andra sidan ha varit synliga. De skeppsformade monumenten har därmed inte 
först och främst varit ämnade att ses från de förbipasserande båtarna, till skillnad från t.ex. Sote 
hög. Kanske kan vi istället hitta svaren i de upplevelser som kan ha legat i konstruktionen av dem? I 
samband med begravningsritualerna måste havet ha varit konstant närvarande, och dessa synintryck 
bör ha förstärkts ytterligare av att båtar då och då passerade. 
 
I linje med Wehlins diskussion kring 
Gotlands skeppssättningar framgår det med 
önskvärd tydlighet att de fem stenbundna 
skeppen i Räpplinge är riktade i linje med 
vattnet (Wehlin 2013). Dessa fem 
anläggningar blir desto mer fascinerande i 
samband med ett sjätte skeppsformat 
monument i Räpplinge, nämligen Räpplinge 
54. Det sistnämnda stenbundna skeppet 
ligger enbart några km öster om de övriga 
men innehar ett radikalt olikartat läge i 
landskapet och återfinns i en annan kontext. 
Eftersom Räpplinge 54 är av en mer typisk 
yngre bronsålderskaraktär kommer dess 
kontrast i jämförelse med de övriga att 
behandlas i nästa stycke.  

Figur 17. Vyn över Köpingsvik från Sote hög. 
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Skeppen från yngre bronsålder 
De skeppsformade monument som kan ges en 
sannolik datering till yngre bronsålder är framförallt 
belägna på Ölands norra sida. Den sydligaste 
skeppsformade anläggningen är en utgrävd och 
bottagen skeppsformad stensättning i Algutsrum 
socken, mellersta Öland (Algutsrum 27-28). Precis 
som med skeppen från yngre bronsålder / äldre 
järnålder är de koncentrerade till Ölands västra sida, 
även om det finns undantag (Böda 38 & 306). Allt 
som allt är det nio anläggningar som jag ger en 
sannolik datering till yngre bronsålder (se karta 3). 
Det bör understrykas att det är en bedömning utifrån 
form och kontext, och i två fall även fynd, och inte 
en säker datering. Ett flertal av de skeppsformade 
monument som jag presenterade i det föregående 
stycket bör troligtvis också härröra från yngre 
bronsålder. Sannolikt är därmed ca 10 till 15 av 
Ölands stenbundna skepp från yngre bronsålder. 
Skeppen från yngre bronsålder är vanligtvis 15 till 
19 meter långa och tre till fem meter breda (se tabell 
2 och 3). De är ofta orienterade i linje med havet 
men de är inte placerade med en vy över havet i 
samma utsträckning som hos de senare monumenten 
(se tabell 4). Enbart två av skeppen har nämligen 
idag vy över vatten och dessa två återfinns ett 
femtiotal meter ifrån varandra (Glömminge 58 & 
60). I sammanhanget är det viktigt att understryka 
att dessa resultat baseras på den nuvarande 
strandlinjen och att vissa av de skepp som saknar vy 
över havet idag sannolikt hade det under yngre 
bronsålder.  
 
Två av Ölands utgrävda skeppsformande 
monument har av utgrävarna getts en trolig 
datering till yngre bronsålder även om ingen 
säkerhet kunde nås i något av fallen. Dessa 
två är Algutsrum 27-28 samt Köping 103. 
Jag kommer att behandla båda lokalerna 
senare i texten. Först ämnar jag fortsätta 
utreda det jag påbörjade i förra stycket, 
nämligen de stenbundna skeppen i Räpplinge 
socken.  
 
Räpplinge 54 
Jag nämnde tidigare att de fem 
skeppsformade anläggningarna som låg 
belägna längs med den västra landborgen i 
Räpplinge socken blev desto mer 
fascinerande med Räpplinge 54 i åtanke. 

Figur 18. Räpplinge 54 från söder. 

Karta 3. Skeppen från YBRÅ. 1: Algutsrum 27-28. 
2: Glömminge 58 & 60. 3: Högsrum 83. 4: 

Räpplinge 54. 5: Köping 103. 6: Alböke 25. 7: 
Böda 38. 8: Böda 306. Karta hämtad från FMIS. 
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Räpplinge 54 är lokaliserad enbart två km öster om dessa fem monument. Medan det är en enorm 
vy över havet som dominerar i landskapet från västra landborgen (se fig 16) finns det ingen närhet 
till vattnet vid Räpplinge 54. Det stenbundna skeppet är 16x3 m och riktad i en nord-sydlig riktning. 
Den är uppbyggd av tätt satta/och lagda gråstenar. Stenarna ökar i höjd mot de två stävarna och den 
har två större resta gråstenar i vardera ände (se fig. 18). Det finns även tecken på en förlängd för. I 
den södra änden anträffas en större sten som är liggande framför monumentet och som med största 
sannolikhet en gång varit rest. Den färdades därmed sannolikt åt söder vilket också har visat sig 
vara den vanligaste riktningen för skeppsformade monument (Ohlmarks 1946; Wehlin 2013: 145). 
 
Dess form är typisk för yngre bronsålder vilket också dess kontext pekar på. Den ̈r n̈mligen 
bel̈gen tillsammans med två runda stens̈ttningar vilka utgör de enda fornl̈mningarna i området. 
Dessa två stensättningar ligger rakt öster respektive rakt väster om dess södra ände. Den västra 
stensättningen är monumental i sin form med hela 15 meter i diameter och en markant kantkedja (se 
fig. 19). Det är stensättningen som ens ögon först faller på när man närmar sig lokalen. Det 
skeppsformade monumentet ses först senare eftersom det inte är den typ som är skapad för att ses 
på avstånd. De tre anläggningarna återfinns på en mindre höjdrygg i landskapet men skeppet är inte 
lokaliserad i linje med höjdryggen. Istället 
tycks det vara dess relation till de två runda 
stensättningarna som avgjort dess placering 
och orientering i landskapet. Eftersom den 
ligger i anslutning till en mer monumental 
konstruktion är det just dess relation till de 
övriga anläggningarna, framförallt den 
större stensättningen, som tycks accentuerad 
i lokalen. I linje med vad Bradley et al 2010 
argumenterat för på annat håll kring 
Gotlands skeppssättningslokaler verkar 
skepps och solsymboliken medvetet uttryckt 
i somliga lokaler där de två typerna av 
monument tycks ämnade att komplettera 
varandra. I det här exemplet åker skeppet åt 
söder i en färdriktning som går mellan två 
runda stensättningar.  
 
Jag presenterade tidigare fem 
skeppsformade stensättningar några få 
kilometer väster om Räpplinge 54. De 
återfinns längs den västra landborgen med 
vy över havet och den sannolikt viktiga 
maritima leden som gått längs med kusten 
mot nuvarande Köpingsvik. Och så har vi 
Räpplinge 54; ett skeppsformat monument 
där helt andra intryck och en annan 
symbolik manifesteras. Det skulle delvis 
kunna förklaras kronologiskt. Räpplinge 54 
kan vara äldre än de flesta skeppen på 
landsborgen som snarare bör dateras till 
övergången yngre bronsålder/äldre järnålder 
till en bit in i järnåldern. Det i sig gör inte 
diskussionen ointressant då det på Öland 

Figur 19. Södra stäven på Räpplinge 54. I bakgrunden 
syns den större av de två runda stensättningarna. 

Figur 20. Alböke 25 mot söder. I bakgrunden, där 
stenmuren går, ligger den runda stensättningen.  
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tycks finnas en stor kontinuitet kring skeppssymbolik mellan bronsåldern och äldre järnålder. Den 
kontrast som tydliggörs här indikerar att skeppsformade monument kan ha varit konstruerade och 
ämnade för skilda syften och ändamål.  
 
Äleklinta 
På Ölands västra kust, ungefär en mil norr om Köpingsvik, ligger Äleklinta. I närheten av byn 
återfinns två skeppsformade monument runt en km ifrån varandra. Vidare finns det spår av annan 
aktivitet under yngre bronsålder i området, i form av en ”smyckesdepå”. Ett ḧngk̈rl, en 
kupformad bälteprydnad och ett glasögonformat spänne har nämligen anträffats i en mosse i 
Äleklinta (Åberg 1923: 61).  
 
I linje med vad jag argumenterade för i det förra stycket är kontrasten mellan olika skepp påtaglig. 
Den södra av dem, Alböke 25 (se fig. 20), är 18x4 meter lång och orienterad NNV-SSÖ. Den består 
av en kantkedja av tätt lagda gråstenar och är markerad av två resta stävstenar. Den norra stävstenen 
är av röd granit medan den södra är svart. Precis som med Räpplinge 54 finns en nära relation till en 
rund stensättning. 10 meter SV om anläggningen ligger en rund stensättning som är 10 meter i 
diameter. Det stenbundna skeppets södra ände 
pekar rakt mot stensättningen och det finns 
inga andra fornlämningar i dess omedelbara 
närhet. Relationen mellan skeppet och solen 
tycks återigen medvetet uttryckt. Både 
kontexten och formen tyder därmed på en 
yngre bronsåldersdatering. Det finns 
dessutom en antydan till roddarbänkar (se 
Capelle 1995).  
 
Det stenbundna skeppet verkar vara 
orienterad i linje med havet vilket vidare 
understryks av att den ligger enbart några 
hundra meter ifrån vattnet. Trots detta saknas 
en vy över havet. Hade den lokaliserats ett 
femtiotal meter längre västerut hade den legat 
på en ås med en enorm havsutsikt. Vyn över 
havet hade varit det synintryck som 
dominerat, som tagit över och förminskat alla 
andra intryck. Istället är den medvetet 
placerad på den östra sidan om åsen vilket 
medför att vyn över havet är helt blockerad 
(se fig. 21). Det betyder inte att närheten till 
havet saknar betydelse i lokalen. Dess läge i 
landskapet gör däremot att andra intryck än de 
visuella förhöjs. Ljudet av havet dominerar 
när man rör sig runt monumentet och ljudet är 
konstant närvarande i ens sinne. Havet har 
därmed haft stor betydelse för valet av plats 
och i de ritualer som föranlett skeppets 
konstruktion, men vyn över vattnet har 
medvetet skurits bort. Istället är det andra 
intryck som framhävs. Ljudet av vågor som 
slår sköljer över en från väster.  

Figur 21. Bild tagen mot väster från den södra 
stävstenen på Alböke 25. Vyn över havet är blockerad. 

Figur 22. Vyn över Blå jungfrun från Alböke 32 södra 
ände. 
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Återigen är kontrast manifesterad mellan lokalerna. Ungefär en km norr om Alböke 25 återfinns 
Alböke 32. Anläggningen är också orienterad i linje med vattnet. Den är 15x2 meter. Till skillnad 
från Alböke 25 är den uppbyggd av nedgrävda kalkstenhällar och är enbart delvis synlig ovan mark. 
I enlighet med andra stenbundna skepp på Öland skulle det kunna indikera att den är något senare 
än Alböke 25 och kanske snarare bör dateras till övergången till järnåldern, möjligtvis äldre 
järnålder. Här är det andra visuella intryck som dominerar. Den är placerad på den ås som Alböke 
25 låg öster om, och de synintryck som havet inger är manifesterat till förmån över alla andra 
intryck. 
 
Från Alböke 32 södra ände syns hela Blå jungfrun mot nordost. Vandrar man längs med åsryggen 
och passerar skeppet från söder försvinner dock sakta vyn över Blå jungfrun i och med att en udde 
sticker ut nordost om Äleklinta (se fig. 22). När man väl är framme vid skeppets norra ände syns 
bara halva Blå jungfrun. Om vi i linje med Christopher Tilleys landskapsfenomenologi (Tilley 
1994) närmar oss Blå jungfrun som en betydelsebärande punkt i landskapet (se Bradley & Widholm 
2007a), möjligtvis kopplat till berättelser från ett mytologiskt förflutet (se även Malinowski 1922), 
är det sannolikt att Blå jungfrun har varit en viktig faktor vid val av konstruktionsplats för det 
stenbundna skeppet (se även Böda 5). I det här fallet tycks rörelse och transformation förmedlas i 
landskapet via Blå jungfrun. Jag närmar mig 
det som ett meningsfullt val att skeppet är 
placerad just där Blå jungfrun försvinner 
från vyn. Här förmedlas förändring och 
transformation i hur monumentet är 
lokaliserat i landskapet i relation till en 
betydelsebärande punkt. Den här 
transformationen manifesteras genom 
rörelsen i landskapet. 
 
De större skeppsformade monumenten från 
yngre bronsålder: Glömminge och Böda 
Det finns åtminstone två kvarvarande 
skeppsformade monument på Öland av 
typisk yngre bronsålderskaraktär som är mer 
monumentala i sin form. De är av samma 
typ som de som går att finna tillexempel i 
Ansarve hage på Gotland även om ingen är 
så stor. Enligt Wehlins typologi skulle de 
klassas som typ tre. De kännetecknas av 
större tätt ställda gråstenar som ökar i 
storlek vid båda stävarna. Trots att det enligt 
Wehlin inte är signifikativt för typ tre har 
båda markerade midskeppsstenar. En av dem 
(Böda 38) har dessutom markerade 
roddarbänkar. Vi kan förmoda att det 
ursprungligen funnits mer stenbundna skepp 
än två av den här typen på Öland. Utifrån 
Gotlands skeppssättningar kan de ges en 
sannolik datering till period V (900-700 
f.kr.). De är placerade långt ifrån varandra. 
Glömminge 58 ligger nämligen några Figur 24. Den södra stävstenen på Glömminge 58 

Figur 23. Den västra långsidan på Glömminge 58 
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kilometer norr om Färjestaden, på mellersta Ölands västra kust, medan Böda 38 återfinns längst 
norrut på Ölands östra sida, i den så kallade Bödabukten.  
 
Lokalen i Glömminge består av två skeppsformade monument. Den ena är den ovan nämnda av den 
mer monumentala typen, medan den andra är en mycket skadad skeppsformad stensättning ur vars 
mitt ett stort träd har vuxit upp. Båda är troligtvis från yngre bronsålder. Det större monumentet är 
25x6 meter och orienterad i linje med vattnet i NNÖ-SSV-riktning. Den består av tätt ställda resta 
gråstenar som ökar i storlek mot de två stävarna (se fig. 23 & 24). Den är dessvärre mycket skadad 
då en brukningsväg korsas fornlämningens norra del och helt förstört de stenar som utgjort 
kantkedjan i den delen. De två stenarna i kantkedjan som utgjort anläggningens mitt är större än 
övriga vilket innebär att den har markerade midskeppsstenar. Mindre än 100 meter väster om 
Glömminge 58 återfinns den skadade skeppsformade stensättningen vars ursprungliga form är 
mycket osäker (Glömminge 60), men det är sannolikt resterna av en skeppsformad stensättning. 
Idag finns enbart fem meter kvar av dess nordöstra kantkedja, och en inre stenpackning. Ett par 
meter väster om det större skeppsformade monumentets södra stäv ligger en övertorvad rund 
stensättning. Vidare påträffas två större runda stensättningar av mer monumental typ med kantkedja 
17 meter söder om anläggningen. Skeppet är dock inte orienterat rakt på de runda stensättningarna 
utan väster om dem. Det stenbundna skeppet ligger enbart några hundra meter från vattnet. 
 
De är belägna på en höjdrygg som stiger åt öster men inte på toppen av den, vilket medför att vyn 
över havet dominerar i lokalen. I och med närheten till den punkt där avståndet mellan Öland och 
fastlandet är som kortast kan det troligtvis förstås genom ett maritimt perspektiv. Vidare bör både de 
skeppsformade monumenten samt de större stensättningarna ha varit synliga från båtar som 
passerade lokalen längs med kusten. 

 
Det stenbundna skeppet i Böda utgör en av de bäst bevarade skeppsformade anläggningarna från 
yngre bronsålder (se fig. 25). Den är belägen i Bödabukten på nordligaste Ölands östra kust. Som 
jag nämnde tidigare är den av samma typ som den ovan nämnda Glömminge 58 och kan därför ges 
en sannolik datering till bronsåldern period V. Böda 38 har både markerade midskeppsstenar och 
antydan till roddarbänkar (se Fallgren 2001). Den är 16x3,5 meter och orienterad i VNV-ÖSÖ 

Figur 25. Böda 38 från väster. 
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riktning. Dess omedelbara kontext skiljer sig från Glömminges då det inte finns någon vy över 
vattnet i landskapet. Enbart två km österut ligger dock Bödabukten så havet är inte avlägset. Två 
meter nordväst om dess västra stäv återfinns en rund stensättning med markerad kantkedja och 
återigen tycks skepp- och solsymboliken vara tydliggjord i lokalen. 
 
Böda 38 är det skeppsformade monument på Öland som påminner mest om de större av Gotlands 
skeppssättningar. Från Bödabukten har säkerligen båtfärder till Gotland företagits. Det är dessutom 
troligtvis det område som de personer som tog sig från Gotland till Öland anlände. Utbytet mellan 
Bödabukten och Gotlands sydvästra kust har med andra ord sannolikt varit omfattande. Det finns 
ytterligare ett skeppsformat monument i Bödabukten, Böda 306, men enbart fem gråstenar kvarstår 
av den och det är därmed svårt att utifrån dess form ge den en sannolik datering. Med de ovan 
iakttagelserna i åtanke är dock en bronsåldersdatering trolig.  
 
Vad som gör Böda 38 särskilt fascinerande är närvaron av två stora skålgropsblock 26 meter sydväst 
om skeppets västra stäv (se fig. 26). Blocken ligger intill varandra. Det närmast monumentet har tre 
skålgropar medan det andra har 52. Vissa av 
dem är mycket djupt knackade och utgör 
troligtvis resultatet av ett flertal ritualer. 
Skeppet är lokaliserad intill en mindre 
höjdrygg i landskapet och den tycks vara 
orienterad i linje med den. Det är 
fascinerande att skeppet inte konstrueras på 
den mindre höjdryggen utan är placerad 
bredvid den (jmfr Alböke 25). Däremot 
återfinns de två skålgropsblocken på 
höjdryggen och står man intill blocken, på 
den plats där personen/personerna som 
knackade in skålgroparna stått, har man en 
utmärkt vy över både det skeppsformade 
monumentet och den intilliggande runda 
stensättningen. 
 
Noaks ark 
 

På (...) Karby allvar förekommer en 
skeppsformig stenläggning, som kallas 
Noaks ark, ett plumpt försök att förklara 
något okändt. Inom skeppskonturen 
förekomma flera tvärgående linjer af 
lagda småstenar, tydligen angifvande 
roddarbänkarne. De kringliggande 
grafvarne tillhöra början af jernåldern. 
(Hildebrand 1910: 20) 
 

Ett av Ölands mest berömda skeppsformade 
monument ligger på Karums alvar i 
Högsrums socken på mellersta Öland 
(Högsrum 83), ca fem kilometer från Ölands 
västra kust. Den är uppbygd av tätt ställda 
mindre gråstenar. Både dess för och akter 
består av resta kalkstenar. Den är 26x3,5 

Figur 26. I förgrunden syns båda midskeppsstenarna och 
i bakgrunden återfinns de två skålgropsblocken. 

Figur 27. Noaks ark 
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meter (se fig. 27). Dess långsmala form, tätt placerade gråstenar och förekomsten av tretton 
roddarbänkar och en förlängd för pekar mot en bronsåldersdatering. Den har dock en mittsten vilket 
enligt Capelle symboliserar en mast och indikerar en yngre järnåldersdatering (Capelle 1995). Se 
diskussionen i metod-kapitlet för en mer utförlig utredning av förekomsten av mittstenar. Carl von 
Linné besökte Karums alvar på sin Öländska resa 1971 och ritar under vistelsen av Noaks ark. De 
tretton roddarbänkarna syns tydligt på hans avbildning. På avbildningen framkommer det dessutom 
att det då fanns två mittstenar istället för en. Vi bör därmed närma oss mittstenen på Noaks ark som 
en intressant konstruktionsdetalj men inte nödvändigtvis som tecken på en mast. I förbifarten 
klassar Harald Hansson Noaks ark som en vikingatida skeppssättning (Hansson 1939) men de allra 
flesta forskare ser en äldre datering som mest sannolik (Ohlmarks 1946; Edgren et al 1976; 
Schultze 2001a). Hella Schultze skriver följande: ”Tre av de undersökta gravarna kan genom 
gravgåvorna dateras till förromersk järnålder. Det är de två vapengravarna som tillhör periodens 
slutskede, ca 100 f Kr – 50 e Kr. (…) Grav 5, som innehöll en latènefibula, kan med ledning av 
denna och gravskicket dateras till samma period eller något tidigare. Dessa dateringar stämmer även 
med n̈rvaron av skeppss̈ttningen, som torde ha anlagts under yngre bronsålder.” (Schultze 2001a: 
24) 
 

 
Skeppet ligger på ett större gravfält (se fig. 28) som grävts ut i tre omgångar. Under den första 
utgrävningen som utfördes av Hans Hildebrend 1874 påträffades de förromerska vapengravarna 
som Schultze nämnde i citatet. Fabian Baehrendtz grävde ut tre gravar och två resta stenar ca 1900 
men hittade varken ben eller gravgåvor. T. J. Arne återkom till gravfältet 1904 och grävde ut 19 
gravar, främst runda stensättningar, och en rest kalksten. Samtliga anläggningar där fynd påträffades 
tycks ha varit brandgravar men enbart fem kunde utifrån fynd dateras. De två förromerska 
vapengravarna hittades i två större rektangulära stensättningar med markerad kantkedja. Ytterligare 
en grav kunde dateras till förromersk järnålder och slutligen kunde tre ges en sannolik datering till 
romersk järnålder/folkvandringstid (Ohlmarks 1946; Schultze 2001). Utifrån dessa iakttagelser samt 
skeppets uppbyggnad tycks en sen bronsåldersdatering vara mest sannolik, även om en datering till 
övergången till äldre järnålder inte kan uteslutas.  
 
Noaks ark utgör troligtvis en av de första monumenten på gravfältet, ett monument som de övriga 
gravarna sedan relaterade till. Det skeppsformade monumentet ligger på en höjdrygg i landskapet i 
linje med flera andra gravar. Dess färdriktning är sannolikt åt norr. Både precis bakom och precis 
framför skeppet ligger runda stensättningar med markerad kantkedja. Vidare anträffas ytterligare en 
rund stensättning rakt väster om skeppets mellersta del. Stenskeppet är därmed omgärdad av tre 
runda stensättningar i alla väderstreck bortsett från öster. I linje med Flemming Kauls arbete kring 
bronsålderns rakknivar skulle de runda stensättningarna kunna representera tre olika tider på 

Figur 28. Karta över gravfältet. Ritad 1926 av K. A. Gustawsson och Arild Karlén. Från Schultze 2001a.  
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dygnet; soluppgång, solnedgång samt mitt på dagen när solen står som högst (Kaul 1998; se även 
Wehlin 2013). Vad som komplicerar det här exemplet är att skeppet ligger på ett större gravfält med 
flera runda stensättningar, vilket gör att sambandet mellan skeppet och stensättningarna inte är lika 
tydlig som när monumenten utgör de enda anläggningarna i området. Det finns uppgifter om att T. 
J. Arne kan ha grävt ut två av de runda stensättningarna kring Noaks ark. I anläggningen väster om 
skeppet anträffade han en stenkista med brända ben och järnfragment (Schultze 2001a: 25). De 
kunde dessvärre inte typologiskt dateras men förekomsten av järn indikerar äldre järnålder. Det är 
dessutom möjligt att Arne undersökte den runda stensättningen rakt söder om skeppet även om 
uppgifterna inte är helt klara. I den påträffades varken ben eller föremål vilket påminner om hur 
situationen sett ut i ett flertal runda stensättningar vid stenbundna skepp på Gotland (Wehlin 2011b; 
2012; 2013). Det är därmed möjligt den runda stensättningen söder om Noaks ark är samtida med 
skeppet medan den väster om det har tillkommit senare med skeppet som utgångspunkt i 
landskapet.  
 
Det finns ingen koppling till vattnet i lokalen och dess orientering och lokalisering i landskapet 
relaterar till den lokala topografin. I sammanhanget är det intressant att det på gravfältet finns två 
höjdryggar som går parallellt med varandra i nord-sydlig riktning. Det skeppsformade monumentet 
återfinns på den västra av dem. På båda dessa höjdryggar löper gravmonument i en rak linje. Det 
medför att man omgärdas av gravar både åt öster och åt vänster när man rör sig på gravfältet mellan 
de två höjdryggarna. Troligtvis har gravfältet varit ämnat att upplevas vandrande mellan de två 
åsryggarna med gravarna på vardera sida. Oavsett ifall man passerar det stenbundna skeppet från 
söder eller från norr framhävs upplevelsen av att skeppet är i rörelse. 
 
Det finns ett möjligt skeppsformat monument som i form påminner något om Noaks ark på Öland, 
nämligen Böda 5 norr om Byxelkrok. Den skulle kunna vara det nordligaste skeppsformade 
monumentet på Öland och består av en rest kalkstensflisa i dess norra ända och en (idag) synlig 
kantkedja. Den ligger precis vid vattnet med vy över Blå jungfrun på ett gravfält vars utgrävda delar 
har daterats till vikingatid. Det stenbundna skeppet är dock mycket osäker då utgrävningar indikerar 
att det är två stensättningar som misstolkats utgöra en skeppssättning (Ohlmarks 1946; Fallgren 
2001). Besöker man anl̈ggningen idag ̈r den dock ”tillr̈ttalagd” så att den tveklöst bildar formen 
av ett skepp. I landskapet slås man av vyn över vattnet. Blå jungfrun ligger dessutom i ungefärlig 
f̈rdriktning med ”skeppets” södra del. Jag utesluter inte att det ̈r ett stenbundet skepp men i och 
med osäkerheterna samt de vikingatida dateringarna på gravfältet väljer jag att inte utreda den 
närmare. 
 
Algutsrum och Hässlebyskeppet 
Avslutningsvis tänkte jag beskriva de två utgrävda skeppsformade monumenten med sannolik 
datering till yngre bronsålder, nämligen Algutsrum 27-28 och Köping 103. Algutsrum 27-28 var 
belägen på ett större gravfält som ligger på en ås och består av 75 gravar varav 38 har undersökts i 
samband med att en grustäkt skulle utvidgas under slutet av 50-talet och början av 60-talet. Den 
skeppsformade stensättningen var 7,5 x 3 meter och hade en kantkedja. I den påträffades en 
urnegrav under en ljus kalkstensflisa. Utgrävarna anträffade inga föremål som kunde datera den 
men ger den en sannolik datering till yngre bronsålder eller förromersk järnålder (Rasch 2001b: 
176). 
 
Gravfältet visar på en stor kontinuitet. Den tidigaste daterade anläggningen var från övergången 
stenålder/bronsålder. Den bestod av en oval stenpackning som täckte en stensatt grop som överst 
innehöll en skelettbegravning. Under den gravlagda individen anträffades brända och delvis brända 
ben från ett flertal individer. Dessa hittades tillsammans med ett par rörformiga föremål av ben 
(troligtvis knappar), en triangulär benplatta, tre bennålar och en liten flintskrapa. I närheten av dessa 
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hittades också två bronsringar. Fynden pekar på en datering till övergången SN/äldre bronsålder 
(Rasch 2001b: 169; jmfr Arne 1909). Under gravarna från övergången SN/äldre bronsålder 
påträffades en skelettbegravning som saknade huvud. Anläggningen visade sig dessutom ha varit 
använd under äldre järnålder. Den ovala stenpackningen var nämligen täckt av en stensättning som 
innehöll en skelettgrav från äldre järnålder och en sekundärt nedgrävd hällkista med ytterligare en 
skelettbegravning (Rasch 2001b).  
 
En rund stensättning på gravfältet gavs en datering till bronsåldern utifrån formen på det kärl som 
innehöll brandgraven. Den bör sannolikt dateras till yngre bronsålder. En majoritet av de utgrävda 
gravarna kunde dock dateras till äldre järnålder. Gravfältet är av den anledningen mycket intressant 
i en diskussion kring återanvändning och minnesbruk då vi här kan se en tydlig och medveten 
användning av det förflutna. Den ovala stensättning som täckte ett flertal begravningar från 
stenåldern/äldre bronsålder har troligtvis utgjort en av de första gravarna i området. Vidare pekar det 
som grävts ut på att den skeppsformande graven var en av de första som tillkom på platsen efter de 
hundratals år som bör ha gått mellan den ovala stensättningen och de resterande utgrävda gravarna 
på gravfältet. 
 
I en diskussion kring minnesbruk och kontinuitet har den utgrävda skeppsformade stensättningen i 
Algutsrum en del gemensamt med det andra utgrävda stenbundna skeppet på Öland med sannolik 
yngre bronsåldersdatering, Köping 103. Skeppet påträffades på ett gravfältet som ligger två 
kilometer från västra kusten, norr om Köpingsvik (se fig. 29). Det undersöktes 1968 av Kiki 
Johansson (Edgren et al 1976) och upptäckten av en skeppsformad anläggning (A6 på fig. 29) kom 
som en överraskning. Innan avtorvning syntes nämligen enbart det stora mittblocket. Anläggningen 
tillhör kategorin av skepp som är mindre monumental i sin form i stil med den ovan nämnda Noaks 
ark. Precis som Noaks ark har det dessutom tydligt markerade roddarbänkar. Enbart 11 meter av 
skeppet fanns bevarat, resten var bortodlat, men spåren av de uppbrutna flisorna var synliga i 
marken och man kunde därav följa skeppsformen till en ursprunglig längd av ca 18,5 meter. 
Dessvärre påträffades inget som kunde datera den. Edgren et al skriver att de inte fann någon 
gravgömma, men de antr̈ffade en benansamling ”Ö om, och delvis innanför skeppet” med 7,5 liter 
brända och obrända ben av människa samt får/get och nöt, under en stenpackning av kalksten 
(Edgren et al 1976: 12). Dessa ben tolkas därmed inte utgöra skeppets gravgömma. Vid mittstenen 
anträffades ett bronsfragment och en röd pärla av bränd lera som bedömdes som sekundära (Edgren 
et al 1976: 18). Mittblocket var 5 ton tungt och skulle mycket väl kunna ha varit en jordfast sten 
som skeppet anlades runt. Det finns ett exempel från äldre bronsålder i Halland där en 
skeppsformad stensättning anlades vid en stor jordfast sten, för att sedan täckas av ett röse (Hernek 
1994b). I jämförelse med andra skeppsformade monument föreslår Edgren et al att den bör dateras 
till yngre bronsålder: ”Med ḧnsyn till de gotl̈ndska och baltiska stenskeppen, vill man gärna 
datera Hässleby-skeppet till sen bronsålder.” (Edgren et al 1976: 18) 
 
Det skeppsformade monumentet finns kvar idag även om den är kraftigt övertorvad. Den är dock 
lätt att hitta med hjälp av dess enorma mittsten. Den är inte monumentalt lokaliserad i landskapet 
och det finns ingen närhet till vatten i lokalen. Det är intressant att ett större röse i monumentalt läge 
återfinns enbart ett hundratal meter sydväst om anläggningen. Dess läge och form indikerar äldre 
bronsåldersdatering (Schultze 2001b). Från skeppet har man vy över röset och från röset har man vy 
över skeppet. Tecken på aktivitet under bronsåldern i området finns också i och med att åtminstone 
tre praktfyllda depåfynd från yngre bronsålder har anträffats i närheten. Dessa utgörs av åtta 
bronshalsringar från slutet av bronsåldern. Två av dem är av Ostpreussisk typ och troligtvis 
importerade en längre sträcka. Dessutom har ett hängkärl påträffats (Edgren et al 1976). 
 
Det finns två andra stenbundna skepp i dess omedelbara närhet. Ett av dem ligger bara ett hundratal 
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meter nordväst om Köping 103. Skeppet är övertorvat idag vilket gör dess form och uppbyggnad 
osäker. Den återfinns på ett gravfält med andra gravar vars form tyder på yngre bronsålder / äldre 
järnålders-datering. Den tredje anläggningen är blott 3x4 meter och undertecknad kunde dessvärre 
inte återfinna den idag. Den ligger på ett av Ölands största gravfält ett hundratal meter nordöst om 
Köping 103. Gravfältet utmärks av sju monumentala rösen och åtta treuddar. Det som grävts ut på 
gravfältet har daterats till vikingatiden men förekomsten av de monumentala rösena utesluter inte en 
bronsåldersdatering för vissa av anläggningarna. I övrigt är dessa två stenbundna skepp svåra att ge 
en närmare datering med tanke på hur skadade de är. Låt oss därav återvända till den utgrävda 
Köping 103.  
 
Det jag i första hand ämnar belysa med det här exemplet är den kontinuitet som kan noteras på 
platsen. Nu vill jag flytta fokuset ifrån skeppet till det röse som är beläget norr om det, A1 på fig. 
29. Följer vi skeppsformens ursprungliga längd i dess norra del märker vi hur den i sitt oskadade 
skick pekade på röset. I rösets västra del påträffades en hällkista med skelett från tre individer. 
Vidare innehöll den två ovala spännbucklor av brons, öronringar samt glaspärlor och klassas 
därmed som en typisk kvinnograv från slutet av 700-talet e.kr. Det som gör anläggningen särskilt 
spännande är att det precis utanför hällkistan 
påträffades spridda ben från åtminstone 22 
människor, varav 12 var spädbarn (jmfr med 
anläggningarna i Uppgarde på Gotland). Dessutom 
hittades utanför hällkistan två björntänder med 
genomborrade hål och ett skifferhänge som sannolikt 
bör dateras till senneolitikum (se fig. 30). Vidare 
anträffades en stångknapp av ben som typologiskt 
kan dateras till yngre bronsålder eller äldre järnålder. 
Edgren et al föreslår att fynden från senneolitikum 
och bronsålder kan förklaras med att anläggningen 
lagts över ett äldre kulturlager men bedömer det 
samtidigt som osannolikt då dessa fynd utgör typiska 
gravfynd. Som ett alternativ skriver Edgren et al att 
hällkistan anlades under senneolitikum för att 
användas fram till 700-talet. I takt med att nya 
begravningar skett har hällkistans innehåll slängts ut 
(Edgren et al 1976: 13). 
 
Det är i sammanhanget omöjligt att avgöra ifall hällkistans innehåll kontinuerligt slängts ut i och 
med upprepade begravningar eller om detta skedde en gång i och med hällkistans sista begravning 
på 700-talet. Att betrakta den som en hällkista från SN som åtminstone en gång brukats under yngre 
bronsålder måste ses som den mest troliga förklaringen. Hällkistan utgör därmed så vitt vi vet den 
tidigaste graven i området, och fyndet av stångknappen visar att den har funnits kvar i det 
mytologiska minnet under yngre bronsålder. Vidare tycks hällkistan användas ungefär samtidigt 
som skeppet anläggs, vilket med stor sannolikhet är över 1000 år efter att hällkistan konstrueras. 
Skeppet pekar dessutom rakt på den över 1000 år gamla hällkistan. Precis som i bland annat 
Snäckedal och Ansarve hage kan det med önskvärd tydlighet illustreras hur det skeppsformade 
monumentet riktar in sig på ett mytologiskt förflutet. 
 
Under äldre järnålder och in i folkvandringstid anläggs stensättningar och resta stenar runt skeppet, 
främst på dess södra sida vilket, i likhet med den skeppsformade graven på Hellerö, gör att det 
stenbundna skeppet delar upp gravfältet i två delar, med en äldre och en yngre avdelning. De resta 
stenarna anläggs till och med i en linje med skeppets mittsten. Vad vi ser här är en kontinuitet i det 

Figur 29. Gravfältet. Skeppet är A6 på bilden. 
Från Edgren et al 1976. 
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stenbundna skeppet som både pekar bakåt samt framåt. Vi kan se hur skeppet pekar mot ett 
mytologiskt förflutet samtidigt som yngre gravar i landskapet relaterar till den. Den kontinuitet vi 
kan se är med andra ord inte slumpmässig utan i högsta grad medveten.  
 
Både den skeppsformade stensättningen i Algutsrum och skeppet i Hässleby anläggs därmed 
alldeles i närheten av en grav som ursprungligen bör dateras till senneolitikum. I båda fallen bör de 
ha utgjort några av de första monumenten i området efter det att den senneolitiska graven anlades 
hundratals år tidigare. Köpingsvik 103 konstrueras till och med så att dess ena ände är riktad rakt 
mot den senneolitiska hällkistan.

Figur 30. Skifferhänget och stångknappen. 
Från Edgren et al 1976. 
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9. Resultat 
 
Ölands bronsålder 
Hur kan Ölands skeppsformade monument hjälpa oss komma närmare Ölands bronsålder? Efter att 
ha gått igenom materialet framgår det med tydlighet att samtliga stenbundna skepp som kan ges en 
sannolik datering till yngre bronsålder återfinns antingen på mellersta Öland, eller på norra. Den 
sydligaste grävdes ut i Algutsrum, på mellersta Öland. Det finns idag inga anläggningar kvar längre 
söderut som utifrån form och kontext kan dateras till bronsåldern. Däremot finns det flera 
skeppssättningar från yngre järnålder längre söderut, vilka ofta är belägna på större gravfält längs 
med de två landsborgarna. Både fynd och gravar pekar dock mot att södra Öland var minst lika 
befolkat som norra under bronsåldern (Larsson 1986; Åstrand 1989). Om vi följer Widholms tankar 
kring skeppssättningar som knutna till centralområden skulle det betyda att norra Öland var mer av 
ett centralområde än södra (Widholm 1998). Det finns dock inget som tyder på att så skulle vara 
fallet. Tvärtom finns det fler dekorerade bronsföremål på södra sidan av Öland än på norra, en 
aspekt som ofta argumenteras som kopplad till makt och prestige (Åberg 1923; Larsson 1986). Det 
blir därmed tydligt att vi måste närma oss fenomenet från en annan vinkel.  
 
Det är intressant att en kontrast mellan norra och södra Öland under bronsåldern återigen 
framkommer. Ända sedan Thomas B. Larsson avhandling från 1986 (Larsson 1986) har den 
dominerat i de få verk som behandlat öns bronsålder (Andersson 1987; Åstrand 1989; Gurstad-
Nilsson 2001; Ateva 2004). Genom att kartlägga fynden av bronsföremål på Öland delar Larsson 
upp Öland i två centralområden, ett i norra och ett i södra. I båda dessa hittar han ett 
ackumulationsområde (där eliten levde) och ett produktionsområde (där föremålen producerades). 
Mellan dessa två centralområden spårar han två relativt fyndtomma socknar, vilka är Glömminge 
och Runsten. På dessa finns en rad rösen som han föreslår kan vara gemensamt byggda i en dyrkan 
av delade anfäder (Larsson 1986: 135-136). Larssons tankar har kritiserats av senare forskning, i 
synnerhet diskussionen kring ackumulations och produktionsområden (Åstrand 1989; Gurstad-
Nilsson 2001), men de flesta har varit överens om att det förekommer en uppdelning mellan norra 
och södra Öland i två centralområden.  
 
Även i det här materialet tycks det därmed finnas en skillnad mellan södra och norra Öland. Peter 
Skoglund har tidigare visat att den regionala variationen i den materiella kulturen under bronsåldern 
har varit mer omfattande än vad forskningen ofta har velat utvisa (Skoglund 2005). Av någon 
anledning var behovet större att anlägga skeppsformade monument på norra Öland än södra under 
yngre bronsålder samt äldre järnålder, medan situationen var den motsatta under yngre järnålder. I 
linje med min teoretiska diskussion kommer jag att försöka integrera skeppets praktiska betydelse 
med dess kosmologiska för att närma mig frågan. Efter att ha gått igenom materialet är det tydligt 
att det i många fall går att se skeppsformade monument som ett uttryck för en maritim kultur. En 
majoritet av skeppen från yngre bronsålder / äldre järnålder är lokaliserade längs med Ölands 
nordvästra kust. Även om de inte alltid är belägna i landskapet med vy över havet tycks de ofta vara 
orienterade i en riktning som anspelar på havet. Wehlin har argumenterat för att skeppssättningarna 
ofta är orienterade i linje med vattnet för att indikera rörelse och transformation (Wehlin 2013).  
 
De två skeppsformade monumenten i Glömminge är spännande i sammanhanget. I lokalen återfinns 
en av de två mer monumentala skeppen från yngre bronsålder på Öland. Anläggningen återfinns 
tillsammans med en mindre skadad skeppsformad stensättning och tre runda stensättningar 
(Glömminge 58). Det skeppsformade monumentet är av typisk yngre bronsålderskaraktär och en 
datering till järnåldern vore mycket osannolikt (se Wehlin 2013). Vad som gör exemplet intressant 
är att en av bronsålderns mest monumentala stenskepp anträffas i en av de socknar som i den 
tidigare forskningen har argumenterats som en gränszon mellan de två centralområdena. En socken 
som i jämförelse med övriga både saknar ornamenterade bronsföremål (Åberg 1923; Larsson 1986: 
134) samt mer monumentala rösen och högen (Ateva 2004). Jag tänker inte själv föra en diskussion 
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kring ifall Glömminge och Runsten utgör en gräns mellan två centralområden eller inte. Den 
materiella kulturen pekar dock på att dessa två socknar inte var några centrala områden på Öland 
under bronsåldern; varken under äldre eller yngre (Åberg 1923: 74; Åstrand 1989). Tillskillnad från 
vad Widholm noterat i norra Småland tyder inte skeppen i Glömminge på att de i första hand skulle 
markera centralområden knutna till rituell aktivitet under bronsåldern. Vi kan på så vis åtminstone 
konstatera att samtliga monumentala stenbundna skepp inte tycks markera centralområden. Snarare 
visar materialet på en stor bredd. Istället kanske vi måste inta ett maritimt perspektiv för att göra de 
stenbundna skeppen i Glömminge begripliga. Skeppen i Glömminge återfinns några kilometer söder 
om Revsudden, där det är som kortast mellan Öland och fastlandet. Vi kan se det som ytterst 
sannolikt att det var en av de vanligaste maritima leden för att ta sig från fastlandet till Öland för att 
sedan åka vidare norrut eller söderut. I det här sammanhanget kan det monumentala skeppet i 
Glömminge markera en ofta använd maritim led. Längre söderut finns nämligen en rik 
bronsåldersbygd, både på västra och östra sidan (Larsson 1986). 
 
De två skeppsformade monumenten ligger nära kusten och är orienterad i linje med den. 
Åtminstone en av dem är så pass monumental att den bör ha setts tydligt från förbipasserande båtar. 
Att den ligger i nära anslutning till två större runda stensättningar har dessutom gjort den ännu mer 
synlig. Även om Glömminge i sig inte utgjort ett centralt område under bronsåldern är det möjligt 
att tänka sig lokalen som en möjlig maritim mötesplats inför fortsatta resor söderut eller norrut. Att 
Glömminge i viss forskning (Larsson 1986; Åstrand 1989; Ateva 2004) bedömts utgöra en gräns 
mellan två centralområden gör inte tolkningen mindre sannolik. Snarare kan den i så fall neutrala 
marken ha uppmuntrat utnyttjandet av lokalen som en maritim mötesplats. Människor som är ute på 
resor på havet är oftast på väg från eller mot någonting. De är aldrig hemma. Neutrala marker måste 
därmed utgöra de ultimata maritima mötesplatserna; ett så kallat ”third space” (Ling 2008: 242).  
 
Ytterligare två lokaler understryker vikten av ett maritimt perspektiv, nämligen de stenbundna 
skeppen i Räpplinge och Högby. Dessa två lokaler är troligtvis generellt sett något yngre än de två 
anläggningar som återfinns i Glömminge eftersom de till stor del är nedgrävda under mark 
(Hildebrand 1910; Ohlmarks 1946; Capelle 1995). Det finns dock flera skeppsformade 
stensättningar som är uppbyggda av nedgrävda kalkstenshällar på Gotland som kunnat dateras till 
yngre bronsålder. På Gotland tycks dessa vara något äldre än de mer monumentala stenbundna 
skeppen (Wehlin 2013), något som inte verkar vara fallet på Öland. I Räpplinge finns den näst 
största koncentrationen av skeppsformade anläggningar på Öland. De är samtliga av den mindre 
monumentala typen och bör dateras till yngre bronsålder in i äldre järnålder (se Hildebrand 1910). 
Vad som gör dem fascinerande är att de är belägna några kilometer söder om Köpingsvik; ett 
område som utifrån lösfynd (Åberg 1923: 74; Larsson 1986), depåfynd (Åberg 1923: 74; Larsson 
1986; Åstrand 1989) och monumentala anläggningar (Åstrand 1989; Ateva 2004) måste närmas 
som en oerhört betydelsefull plats under både äldre och yngre bronsålder. I det här sammanhanget 
går det att argumentera för att skeppen markerar viktiga maritima transportsträckor som leder till 
centralplatser, utan att i sig vara belägna i centralområdena. Rörelsen i landskapet står istället i 
fokus. 
 
Det går dock inte att bortse från att de stenbundna skeppen är ett resultat av ett flertal ritualer. I 
Räpplinge har inte skeppen varit menade att ses från kusten. Dessa anläggningar utgör inga 
navigeringspunkter i en maritim kultur vilket har argumenterats för rösen (Nordenborg-Myrhe 
2004; König 2007; Ling 2008: 223). Eftersom de inte är skapade för att synas på långt håll bör man 
närma sig dem genom att se på den upplevelse som legat i att konstruera dem. De är belägna i ett 
landskap där havet helt tar över. Om vi linje med ett handlingsteoretiskt perspektiv (Bell 1992) 
närmar oss lokalen är det tydligt att vyn över havet, med de ljud, vindar och havsdofter som det för 
med sig, har dominerat och gjort att den lokalen stått ut i jämförelse med andra lokaler (Bell 1992; 
1997). Vi begriper först skeppens position i landskapet via ett maritimt perspektiv, men vi förstår 
inte dess innebörd om vi inte ser själva konstruktionen av dem som ett betydelsebärande element. 
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De var inte skapade för att synas från havet som ett led i en maritim kultur, de var skapade för att 
det fanns ett behov hos människorna att utföra de ritualer som föranledde konstruktionen av dem. 
En ruckad balans behövde sannolikt återinföras via ritualerna (Bell 1992; Kristoffersen & 
Oestigaard 2008; Fredriksen 2009).  
 
De skeppsformade monumenten vid Horns udde är det tydligaste exemplet på att rörelsen i 
landskapet har en avgörande betydelse. Här finns den största koncentrationen av stenbundna skepp 
på Öland, varav flera sannolikt kan dateras till yngre bronsålder. Det som gör dessa sex 
anläggningar särskilt fascinerande är att samtliga är orienterade i V-Ö istället för N-S. Det finns 
enbart ett fåtal andra skepp på Öland som inte är orienterade i N-S, vilket också gäller för de som 
anträffas inåt landet, men här återfinns sex stycken varav samtliga ligger orienterade V-Ö (se tabell 
1). Dessa två lokaler i Högby socken ligger på en udde, en udde med nära anslutning till ön Blå 
jungfrun (se fig. 14). Det har sannolikt funnits ett maritimt led från fastlandet till Horns udde via 
Blå jungfrun. Den tolkningen understryks ytterligare av att det finns ett flertal rösen längst ut på 
udden. Kustnära rösen tolkas ofta som monument skapade för att markera maritima leder i 
landskapet (Nordenborg-Myhre 2004; König 2007; Ling 2008: 223).  
 
Skeppen är dessutom belägna mellan Östersjön och Ölands enda insjö, Hornsjön, som troligtvis 
under bronsåldern nyttjades för fiske (Andersson 1987). Jag förelår att vi här kan nå en förklaring 
till de skeppsformade monumentens egendomliga orientering. De markerar rörelsen mellan 
Östersjön och Hornsjön. På den sträckan har man troligtvis fått bära båtarna en kortare sträcka, och 
de har burits i en väst-östlig riktning. Hornsjön är idag rik på fisk och det var säkerligen uppskattat 
att utföra fisket i en insjö istället för ute på havet då många av de risker och faror som finns ute på 
havet därmed minskas. Beroende på när skeppen konstruerades och på hur pålitlig SGU är finns det 
dessutom en alternativ tolkning; nämligen att det inte låg en sjö där när monumenten kom till utan 
en maritim led från Ölands västra sida till dess östra. Båda tolkningarna illustrerar hur rörelsen i 
landskapet har markerats ut via de skeppsformade monumenten i Högby socken. I linje med vad 
Malinowski visat i sina etnografiska studier menar jag att själva rörelsen i landskapet kan ha varit 
fylld av kosmologisk innebörd (Malinowski 1922: 298). Vissa formationer i landskapet kan vara 
levande och representera gudar eller andra väsen. Andra landskap kan tjäna som en arena för 
berättelser som ägt rum i ett mytologiskt förflutet (Tilley 1994). På det viset återskapas mytologin 
och kosmologin genom rörelsen i landskapet; samma rörelse som i somliga fall tycks vara markerad 
med hjälp av stenbundna skepp. I det här exemplet har färden utförts via Blå jungfrun, en ö som 
andra skepp relaterat till (se Alböke 32) och som än idag har en mytisk prägel (Bradley & Widholm 
2007a). 
 
Vi kan via dessa exempel se hur de skeppsformade monumenten markerar leder i en maritim kultur 
där praktiska såväl som rent symboliska varor (se Helms 2012) har transporterats, ibland långa 
sträckor, (Kristansen & Larsson 2005), för att komma dit de ska. Att Öland är så pass rikt på 
bronsföremål, bortsett från Skåne är enbart några få platser rikare i Sverige (Larsson 1986), talar för 
att de maritima leden har varit utbredda och väl använda till och från ön. De här exemplen visar 
också hur en maritim rörelse är utmarkerad, en rörelse som inte enbart är knuten till den handel och 
de kontakter som utförs via den, utan dessutom till det landskap i vilken den äger rum. De markerar 
troligtvis den maritima rörelsen i ett levande landskap som i sin tur bekräftar och återskapar 
samhällets myter och kosmologi.  
 
Skeppets betydelse i kosmologin 
När skeppets roll i bronsålderns kosmologi diskuteras brukar det antingen kopplas till döden och 
underjorden (Widholm 1998; Thedéen 2004; Goldhahn 2005) eller till att föra solen över himlen på 
dagen och underjorden på natten (Kaul 1998; Wehlin 2013). Bradley och Nimura har argumenterat 
för att den förstnämnda tolkningen baseras på inflytande från den cirkumpolära zonen där 
kosmologin är indelad i tre världar, den undre kopplad till vattnet, den mellersta där vi lever, samt 
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den övre i himlen. Den sistnämnda kosmologin är å andra sidan ett resultat av inflytande från 
kontinenten där det finns flera andra exempel på dyrkan av solens gång över himlen (Bradley & 
Nimura 2013). Bronsålderns kosmologi blir därmed en hybrid av två influenser som kommer in från 
norr respektive söder och de menar att dessa två blev alltmer polariserade desto senare i bronsåldern 
vi tittar. Medan symboliken på yngre bronsålderns rakknivar är tydligt knuten till influenserna från 
kontinenten är hällbilderna i högre utsträckning ett resultat av influenser från den cirkumpolära 
zonen (Bradley & Nimura 2013; se även Kaul 1998 och Goldhahn 2005). Om vi följer Bradley & 
Nimuaras argumentation innebär det att skeppssymboliken i gravsammanhang intar två radikalt 
olika roller beroende på vilka influenser som dominerat i samband med konstruktionen av den.  
 
De senaste åren har det blivit alltmer populärt att genomföra gränsöverskridande studier kring 
skeppssymboliken under bronsåldern, där skeppet i hällbilderna, skeppet byggt i sten och skeppet 
på brons ställs i relation till varandra för att komma närmare en förståelse av vad skeppssymboliken 
kan ha inneburit för människorna (Kaul 1998; Ballard et al 2004; Wehlin 2013). Utifrån 
etnografiska jämförelser med sydöstra Asien skriver Ballard et al:  
 

”The Southeast Asian material invites a further observation. Here the rock art is not distinct from the 
circulation of motifs and the expression of related beliefs in other media, such as wood, barkcloth or 
bronze. Only where rock art can be addressed as one among a series of such media deployed in 
combination is it possible to talk of a symbolic tradition grounded in a coherent and communicable 
system of beliefs.  
The same was surely true in Bronze Age Scandinavia where similar features occur.” (Ballard et al 
2004: 396-397) 
 

På Öland finns enbart en känd lokal med figurativa hällbilder, nämligen den redan nämnda 
klintastenen från sydvästra Öland, enbart några hundra meter norr om de två stora 
skeppssättningarna på Gettlingegravfältet. Goldhahn har övertygande argumenterat för att den 
tredelade kosmologin här har gestalts i samband med en begravningsritual. På stenen kan en övre 
sfär med solfigurer, en mellersta sfär med hästar och en undre sfär med skepp och död spåras (Arne 
1917; Goldhahn 2005). Den bör dateras till äldre bronsålder. Den är på så vis ett exempel på hur den 
tredelade kosmologin har gestaltats i samband med en begravningsritual under äldre bronsålder där 
skeppet har kopplats till underjorden och döden. Den är belägen på sydvästra Öland, inom en av de 
centrala områdena på ön under bronsåldern. Södra Öland är både rikt på dekorerade bronser och 
monumentala gravar (Jansson 1978; Larsson 1986; Åstrand 1989; Gurstad-Nilsson 2001; Ateva 
2004; Wollentz 2012a, 2012b; Wollentz & Papmehul-Dufay 2012). Det är dock ett område som 
saknar skeppsformade monument som kan dateras till yngre bronsålder även om det finns ett i 
närheten av Stuvenäs, på andra sidan vattnet (Widholm 2006). Det är intressant att Thekla Engström 
1903 beskriver en skeppssättning ungefär hundra meter norr om klintastenen. En skeppssättning 
som pekar rätt på en hög som mycket möjligt skulle kunna vara från äldre bronsålder (Engström 
1903: 234). Beskrivningen är dock för knapphändig för att man ska kunna bedöma ifall 
skeppssättningen är från bronsåldern eller järnåldern vilket medför att jag överger den diskussionen. 
I nuläget anträffas Ölands enda kända skeppsbild i ett område som i övrigt saknar skeppsformade 
monument från yngre bronsålder.  
 
Jag har enbart kommit i kontakt med en rakkniv på Öland som har ett avbildat skepp på sig som 
figurativt motiv. Den finns inte med i Nils Åbergs (1923) sammanställning eftersom den påträffades 
i början av 60-talet av lantbrukare Axel Johansson vid jordbruksarbete i Ormöga på mellersta 
Ölands östra kust. Rakkniven är vackert ornamenterad och visar ett skepp med besättningsstreck 
som mynnar ut i ett fågelhuvud (se fig. 31). Skeppet är böjt och fortsätter både på rakknivens nedre 
och övre sida. Framför skeppet löper fyra cirkelformade ”solḧstar” i en rad. Skeppet har en 
förlängd för och är på väg mot höger. Det kan ges en sannolik datering till yngre bronsålder period 
V (Königsson 1963). Både riktningen och förekomsten av solhästarna pekar mot att det är ett 
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dagsskepp (Kaul 1998). Det anträffades tillsammans med en pincett som kan dateras till samma 
period och bör utgöra gravgåvorna till en förstörd grav. Precis som med hällbilderna i Klinta 
påträffas Ölands enda kända rakkniv med skeppsmotiv, så vitt jag känner till, i ett område där 
skeppsformade monument inte förekommer. Det ligger dock i en rik bronsåldersbygd; några 
kilometer söderut finns Ölands största gravhög, nämligen Tjus hög med en diameter på 50 meter 
och en höjd på fem meter. Vad som gör det här fyndet särskilt intressant är att det är, tillskillnad från 
klintabilderna, samtida med de skeppsformade monumenten från yngre bronsålder. På Gotland är 
period V de stenbundna skeppens huvudsakliga anläggningstid (Wehlin 2013). 
 
Den främsta anledningen till att det inte 
förekommer några skeppsformade monument 
från yngre bronsålder på den delen av Öland 
är sannolikt att det inte gick något utbrett 
maritimt led längs med östra kusten. Det var 
troligtvis både smidigare och mindre farligt 
att stanna båten på västra kusten och därifrån 
på annat vis ta sig till östra sidan. Det här 
exemplet illustrerar på så vis tydliga 
skillnader mellan skeppssymboliken på 
rakknivar och den som uttrycks i form av 
stenbundna monument. I båda formerna 
gestaltas aspekter av kosmologin och de 
utesluter inte varandra; det finns flera 
rakknivar på annat håll som påträffats i 
skeppsformade monument (se t.ex. Hedengran & Janzon 1999). Vad förekomsten av en rakkniv 
med skeppsmotiv i Ormöga säger oss är att de inte i samma utsträckning är bundna till den maritima 
rörelsen i landskapet. I båda fallen är de dock kopplade till döden och gravar. Det är därmed ett 
utmärkt exempel då det på ett tydligt och pedagogiskt vis illustrerar kontrasten mellan skepp på 
bronser och skepp byggda i sten. Det finns aspekter som förenar skeppsmotiven i 
gränsöverskridande medier, men det finns också aspekter som skiljer dem åt. Och det är inte enbart 
en fråga vars svar ligger i relationen mellan synliga och monumentala konstruktioner kontra 
personliga och dolda gravgåvor. Flera av de skeppsformade monumenten på Öland är nämligen mer 
eller mindre nedgrävda och knappast konstruerade för att synas. 
 
Om vi fortsätter att titta på stenbundna skepp i relation till symboliken som återfinns på rakknivar 
framkommer det med en häpnadsväckande tydlighet att skeppen från yngre bronsålder på Öland 
ofta ligger i omedelbar närhet till en eller flera runda stensättningar. I många fall kan dessa 
monument utgöra de enda anläggningarna inom lokalen. Precis som Wehlin har uppmärksammat 
kring det Gotländska materialet kan dessa monument i somliga fall ha varit konstruerade för att 
komplettera varandra (Bradley et al 2010; Wehlin 2011b; 2012; 2013). I många Öländska exempel 
finns det en stor överensstämmelse med Gotlands skeppssättningslokaler, till exempel till den ovan 
presenterade i Ansarve hage, både kring förekomsten av runda stensättningar samt hur den runda 
stensättningen förhåller sig till det skeppsformade monumentet. På Öland är de ofta placerade i 
anslutning till skeppets ena stäv, vanligtvis intill den, något som också uppmärksammats på Gotland 
(Wehlin 2013). I de flesta exemplen från Öland ligger den runda stensättningen i anslutning till 
skeppets södra stäv, vilket också i många fall troligtvis utgjort dess för (se Alböke 25, Glömminge 
58, Räpplinge 54). Böda 38 är dock ett undantag men dess orientering sticker också ut i och med att 
den riktades VNV-ÖSÖ. Den runda stensättningen påträffades precis öster om Böda 38 västra stäv. 
Vid Noaks Ark på Karums alvar har en rund stensättningen anlagts i alla vädersträck runt det 
skeppsformade monumentet förutom mot öster. Att solen står som högst på himlen åt söder är 
sannolikt relevant i sammanhanget.  
 

Figur 31. Rakkniven med skeppsmotiv. Efter 
Königsson 1963. 
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Det är lockande att tolka fenomenet som försök att gestalta den komplexa relationen som råder 
mellan solen och skeppet i bronsålderns kosmologi, i enlighet med Kauls arbete kring bronsålderns 
rakknivar (Kaul 1998). Det tycks vanligast att skildra soluppgången; när solen ligger precis intill 
fören på skeppet, men inte, som i Noaks ark, står mitt över skeppet. Just soluppgång och nedgång 
kan under bronsåldern ha setts som liminala övergångsfaser där solen behöver särskilt mycket hjälp 
sin resa (Wehlin 2013: 130). I vissa lokaler under yngre bronsålder kan vi därmed se hur 
kosmologin har uttryckts via de ritualer som föranlett konstruktionen av de skeppsformade 
monumenten. Det intressanta i sammanhanget är den variation som råder mellan olika lokaler. I 
somliga fall tycks den maritima rörelsen vara i fokus, och havet övertar helt sinnesintrycket i 
lolaken (se Bell 1992). Undantagsvis Glömminge 58, där relationen mellan sol- och 
skeppssymboliken inte är helt tydlig, är det de lokaler som inte har närhet till vattnet där 
kosmologin tycks vara mer komplext framställd. Lokalerna i Räpplinge är ett bra exempel på det. I 
Räpplinge anträffas fem skeppsformade monument i nära anslutning till en troligtvis väl använd 
maritim led, samtidigt återfinns ett skepp några kilometer öster om dem utan någon som helst 
anknytning till havet. Den ligger däremot invid två runda stensättningar som är placerade på varsin 
sida av dess södra stäv. 
 
De anläggningar som bäst illustrerar variation är de två skeppen i Äleklinta. I den ena tycks vyn 
över havet medvetet ha blockerats, vilket medfört att andra sinnesintryck istället tar överhanden. I 
ett handlingsteoretiskt perspektiv är det tydligt att valet av plats här är medvetet. Vyn över havet har 
av någon anledning ryckts bort, vilket influerat de handlingar som föranlett i konstruktionen av 
monumentet. Havet är närvarande i lokalen, via ljud, via dofter, via insikten att havet bara är några 
hundratal meter bort. Det skeppsformade monumentets södra stäv tycks riktad mot en rund 
stensättning, och dessa två anläggningar utgör de enda fornlämningarna i lokalen. Några kilometer 
norrut anträffas ytterligare ett stenbundet skepp och den är lokaliserad på toppen av just den åsrygg 
som blockerar vyn över havet för den andra. Här är det den maritima rörelsen som har dominerat i 
de intryck som föranlett konstruktionen av skeppet (Bell 1992). Det förstärks ytterligare av 
närvaron av Blå jungfrun och hur anläggningen tycks medvetet placerad just där Blå Jungfrun 
försvinner från vy (se Tilley 1992). Jag tolkar det som att den maritima rörelsen och 
transformationen här står i fokus. 
 
I linje med Fredrik Barths etnografiska studier ser jag variation som meningsfylld. I norra Småland 
kan vi se hur två skeppsformade stensättningar belägna i närheten av varandra måste ha haft radikalt 
olika roller i det kollektiva minnet, nämligen Hellerö och Lofta (Hedengran & Janzon 1999; 
Goldhahn 2011). Den ena har kontinuerligt använts för begravningar i 500 år medan den andra inte 
använts en enda gång. Trots detta är de uppbyggda på samma sätt och är ungefär lika långa och 
breda. Det är dock uppenbart att de har haft olika syften, och den åtskillnaden har hållits intakta i 
500 år, det vill säga förbi det minne som vanligast kan hållas intakt i muntliga samhällen (Bradley 
2002). De skeppsformade monumenten i Äleklinta visar på sätt och vis samma fenomen men här är 
det uttryckt på ett annat vis. I det här sammanhanget skulle variationen tillskillnad från de två 
skeppsformade stensättningarna i Småland kunna förklaras kronologiskt. I och med att det norra 
stenbundna skeppet är uppbyggd av nedgrävda kantställda kalkstenshällar skulle den kunna vara 
yngre än den södra. Detsamma kan noteras i de ovan nämnda exemplen i Räpplinge. Återigen tycks 
det vara det äldre monumentet som saknar vy över havet och som med större tydlighet anspelar till 
bronsålderns kosmologi. Precis som Barth har visat är inte kosmologin statisk, den är i allra högsta 
grad föränderlig både över rum och tid. Dessa exempel skulle därmed kunna användas för att visa 
på hur variation kan göras meningsfylld genom att spegla en kontinuerligt skapad kosmologi. Vad 
Barth också visar är hur vissa kunskaper i en och samma kosmologi kan vara komplex och 
mångtydig. Ett och samma fenomen kan ha flera olika innebörder inom en kosmologi beroende på 
hur djup kunskap man har erhållit av den esoteriska kunskapen (Barth 1987: 32-33). Det är därmed 
inte egendomligt att olika skeppsformade monument framhäver skiljda intryck. Det kan finnas flera 
orsaker till vilka intryck som framhävs i de ritualer som föranleder konstruktionen av ett monument. 
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Ifall det är en begravning av en individ kan det bland annat vara kopplat till individens liv eller 
vilket vis han/hon avled på (Kristoffersen & Oestigaard 2008), men det kan också vara kopplat till 
den esoteriska kunskap som finns hos de efterlevande.  
 
De två mest monumentala skeppssättningarna från yngre bronsålder är intressanta ur den aspekten, 
nämligen Glömminga 58 och Böda 38. I och med att både är typiska för bronsåldern period V är det 
rimligt att tänka sig att de kan vara ungefär samtida. Trots detta framhävs olika intryck i de två 
lokalerna. I Glömminge är det vyn över havet som dominerar och skeppet ligger dessutom 
orienterad i linje med vattnet. Jag har tidigare föreslaget att det kan vara ett exempel på en maritim 
mötesplats, i linje med vad Wehlin uppmärksammat på Gotland. Böda 38 återfinns å andra sidan på 
Ölands nordöstra kust och är orienterad i NV-SÖ och här finns det ingen närhet till havet. Det 
verkar därmed som att fokus medvetet har lagts på olika sinnesintryck. Det är dock spännande att 
inget av Ölands två mer monumentala skeppsformade monument ligger i närheten av vad som kan 
klassas som ett centralområde under vare sig äldre eller yngre bronsålder (se Larsson 1986; Åstrand 
1989; Ateva 2004).  
 
Böda 38 är en särskilt fascinerande lokal så jag låter avsluta stycket med den. Böda 38 återfinns i 
Bödabukten. Det är dessvärre idag svårt att avgöra hur vattenlinjen gått i Bödabukten under 
bronsåldern. Det är inte omöjligt att skeppet hade en större närhet till vattnet när monumentet 
byggdes. Om man tog sig med båt från Gotland till Öland var det sannolikt just i Bödabukten man 
stannade till. I sammanhanget är det dessutom spännande att det är det skeppsformade monument 
som till form har mest gemensamt med Gotlands större skeppssättningar. Det är därmed inte alls 
omöjligt att lokalen kan ha utgjort en maritim mötesplats under yngre bronsålder. Idag är det dock 
inte det maritima perspektivet som dominerar när man rör sig i landskapet. En rund stensättning 
med kantkedja ligger precis intill skeppets västra stäv. Det i sig har uppmärksammats på så många 
andra lokaler att det stundom under yngre bronsålder snarare verkar vara en regel än ett undantag. 
Vad som gör att lokalen sticker ut är förekomsten av två stora intilliggande skålgropsblock 26 meter 
sydväst om dess västra stäv. Det närmaste blocket har tre djupa skålgropar i en linje, medan det 
intill har 52. Vissa av dem är mycket djupt huggna och tyder på upprepade handlingar spridda över 
en längre tidsperiod. Skeppet är lokaliserad invid och i linje med en mindre höjdrygg som löper 
genom landskapet, medan skålgropsblocken ligger på höjdryggen. Det medför att man från 
skålgropslokalen har en perfekt vy över både det skeppsformade monumentet och den intilliggande 
runda stensättning. Dessa två anläggningar har troligtvis varit menade att komplettera varandra. 
 
Trots att Böda 38 är en av de mest monumentala skeppen från yngre bronsålder på Öland är den 
medvetet inte monumentalt placerad (jmfr med Alböke 25). I form av skålgropsblocket kan vi dock 
spåra resultatet av upprepade ritualer som tycks ha ägt rum där vyn över både det skeppsformade 
monumentet och den runda stensättningen har varit som bäst. Jag argumenterar för att det här är ett 
skeppsformat monument som var konstruerad för att synas, tillskillnad från många andra på Öland 
där själva konstruktionen bör ha varit det väsentliga. Vidare är det en lokal där vi kan spåra hur 
upprepade ritualer ägt rum i anslutning till den efter det att den färdigställts. Ritualer som sannolikt 
har varit ämnade att försäkra sig om att skeppet och solens färd över himlen ska kunna fortgå; 
ritualer ämnade för att solen ska kunna återfödas varje morgon.  
 
Bruket av minnet – brottet mellan äldre och yngre bronsålder 
De större stenbundna skeppen utgör generellt sett de mest monumentala gravarna från yngre 
bronsålder men trots detta är de sällan monumentalt placerade. Ofta framkommer de skeppsformade 
monumenten först när man nått lokalen medan det varit andra anläggningar, tillexempel runda 
stensättningar, som varit mer monumentalt lokaliserade och som synts på avstånd. Det medför att 
det sällan är de stenbundna skeppen som utgör introduktionen till lokalen. Jag har tidigare visat att 
det finns exempel på hur de är belägna bredvid höjdryggar istället för på dem. Det är fascinerande i 
jämförelse med gravskicket under äldre bronsålder där de större rösena och högarna dessutom är 
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monumentalt placerade i landskapet (se t.ex. Sote hög, fig. 17). Dessa monument har uppenbart 
konstruerats för att synas på håll, både från havet och från landet. De är skapade för att dominera 
och för att omvandla det omkringliggande landskapet.  
 
Susanne Thedéen har diskuterat skillnaden mellan hur landskapet nyttjas under äldre och yngre 
bronsålder utifrån den södermanländska bronsåldersmiljön. Hon föreslår att de vertikala gränserna i 
landskapet har mest betydelse under äldre medan de horisontella gränserna övertar under yngre 
(Thedéen 2004: 190-191). Även om det arkeologiska materialet är komplext och mångfacetterat 
indikerar det öländska materialet åt det hållet. Under yngre bronsålder tycks de horisontella 
gränserna i landskapet viktigare än de vertikala. I form av de skeppsformade monumenten har jag 
tidigare visat att rörelsen i landskapet står i fokus. Om vi diskuterar dessa iakttagelser utifrån tankar 
på begravningsritualer och den kosmologi som kan ha uttryckts via begravningsritualer blir 
kontrasten mellan äldre och yngre bronsålder intressant.  
 
Joakim Goldhahn har visat hur en vertikalt uttryckt tredelad kosmologi har gestaltats på hällbilder i 
samband med begravningsritualer i Kivik på Skåne, Klinta på Öland och Sagaholm i Småland. 
Dessa bör samtliga dateras till äldre bronsålder. Han finner dessutom den kosmologin uttryckt på 
äldre bronsålderns rakknivar (Goldhahn 2005). Det är den tredelade kosmologin mellan underjoden 
(vatten, skepp), livet (hästen) och den övre världen (solen) som Bradley & Nimura ser som 
influenser från den cirkumpolära zonen (Bradley & Nimura 2013; se även Kaul 1998). Det går att 
konstatera att de begravningsritualer där den vertikala, tredelade, kosmologin har gestaltats 
framförallt kan spåras till äldre bronsålder. I samband med vattensymboliken är det talande att de 
exempel som stödjer den tredelade kosmologin, precis som med skeppssymboliken på hällbilder, 
främst kan härledas till äldre bronsålder. Det är under äldre bronsålder som vi med säkerhet kan 
konstatera att vissa gravkammare har täckts med vatten innan de slöts. Annars hade vi inte 
återfunnit de exceptionellt välbevarade ekstamskistorna i södra Skandinavien. Vidare finns det 
exempel på att ”rituella specialister” begravts med tydliga konnotationer till vatten och underjorden, 
tillexempel där gravkammaren har täckts av tång. Även dessa kan uteslutande dateras till äldre 
bronsålder (Goldhahn 2007; Kaliff 2007; Gunnarsson 2010; Wollentz 2012b).  
 
Dessa tankegångar bör sättas i relation till de skeppsformade monument som kan dateras till äldre 
bronsålder (Hernek 1994a; Artelius 1996; Nordenborg-Myrhe 1998). Jag ser det nämligen som 
betydelsebärande att samtliga av dessa anläggningar medvetet har täckts av monumentala högar. De 
var inte ämnade att ses. Skeppet täcktes av flera meter jord. Dessa exempel illustrerar på så vis 
tydligt hur skeppet är aktivt placerad i underjorden i samband med de begravningsritualer som skett 
under äldre bronsålder (jfr med Gansum 2004). Samtliga skeppsformade monument från äldre 
bronsålder understryker därmed den vertikalt tredelade kosmologin där skeppet och vattnet är 
kopplat till underjorden. Precis som vid Klinta på Öland och Sagaholm i Småland tycks den 
tredelade kosmologin ha gestaltats i begravningsritualerna (se Söderström 2008b). Situationen ser 
annorlunda ut under yngre bronsålder, skeppet frigörs ur högarna. I linje med den föregående 
argumentationen inneb̈r det att skeppet har ”f̈rdats” ut ur underjorden. Det förekommer 
fortfarande att skeppet täcks av högar, vilket i synnerhet fortsätter att ske på västkusten (se 
Skoglund 2005), bland annat hör det berömda Lugnaroskeppet till den skaran. Jag närmar mig det 
som tecken på regional variation där skeppet kan ha innehaft olika kosmologiska innebörder i olika 
delar av Skandinavien under yngre bronsålder (Barth 1987). På Öland menar jag att skepp- och 
vattensymboliken i bronsålderns kosmologi inte längre går att koppla uteslutande till underjoden i 
en tredelat gestaltad kosmologi. Jag har tidigare visat att dessa lokaler går att knyta till tron på 
skeppets och solens gång över himlen och underjorden på natten, där skeppet troligtvis hjälpt solen 
både vid solnedgången och soluppgången. 
 
Om vi följer Bradleys och Nimuras diskussion är det i så fall de sydliga influenserna jag kan spåra i 
Ölands skeppsformade monument (Bradley & Nimura 2013). Utifrån dessa exempel argumenterar 
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jag, i linje med Thedéen, att bronsålderns kosmologi blir mer horisontellt än vertikalt uttryckt under 
yngre bronsålder (Thedéen 2004). Av den anledningen är det intressant att titta närmare på hur 
brottet mellan äldre och yngre bronsålder ser ut på Öland. Det är ytterst vanligt att täcka över gravar 
med kontinuitet under yngre bronsålder på Öland (Wollentz 2012a, 2012b). Låt mig lyfta fram 
några av flera exempel. I Algutsrum övertäcks en hällkista som kontinuerligt använts sedan SN 
(Hagberg & Wærn 1974; Eriksson et al 2008). I Torsborg övertäcks åtminstone fyra hällkistor och 
tre flatmarksgravar av en stenpackning. Detta sker troligtvis under yngre bronsålder medan de 
övertäckta gravarna uppvisar en kontinuitet från stridsyxekulturen, MNB, (2800 f.kr) till äldre 
bronsålder (1400 f.kr) (Petersson K.G. 1956; Kanstrup 2004; Eriksson et al 2008; Papmehl-Dufay 
2010). Det avslutande exemplet är en gånggrift från 3500 f.kr. i Resmo på Öland. C14 dateringar 
har visat att den åtminstone använts för tio begravningar under äldre bronsålder (Arne 1909; 
Eriksson et al 2008; Fornander 2011; Papmehl-Dufay 2012). Jag har tidigare argumenterat för att 
dess ingång slöts under yngre bronsålder av ett så kallat mynningsröse. Gånggriftens hög och den 
övre delen av kammaren har sannolikt därefter nyttjats. Vidare föreslår jag att megalitgravens 
kammare kan ha varit knuten till underjorden, dvs den undre sfären i bronsålderns tredelade 
kosmologi (Wollentz 2012a, 2012b). Vad dessa exempel visar oss är ett tydligt brott i 
begravningssederna under yngre bronsålder. Det verkar som att det blir betydelsefullt att omvandla 
gravar med kontinuitet och sedan använda dem på ett nytt sätt. Jag ser det som en medveten 
manifestation som både markerar ett avståndstagande från gångna traditioner samtidigt som det ger 
legitimering åt de nya (Bradley 2002; Hållans-Stenholm 2013).  
 
Det manifesterade brottet förekommer under yngre bronsålder samtidigt som större rösen och högar 
från äldre bronsålder fortsätter att nyttjas för begravningar under yngre bronsålder. Det stora röset 
Blå rör vid Köpingsvik är ett exempel på det, där ett mycket praktfullt svärd från period IV 
anträffades i en sekundärt nedsatt hällkista (Åstrand 1989: 21). Gösslunda rör ute på Ölands alvar är 
ytterligare ett talande exempel. Röset tycks relativt kontinuerligt ha använts för begravningar från 
äldre bronsålder in i vendeltid (Jansson 1978; Widholm 2006). Det är därmed spännande att titta på 
hur skeppsformade monument ligger i förhållande till äldre bronsålderslämningar. I sammanhanget 
finns självfallet det källkritiska problemet i att kunna avgöra vilka lämningar som kan dateras till 
äldre bronsålder. I många fall är detta omöjligt att säga innan utgrävning. Det finns dock inte ett 
stenbundet skepp på Öland med sannolik datering till yngre bronsålder som ligger i närheten av ett 
monumentalt röse eller hög på över 20 meter i diameter, i likhet med vad jag tidigare visade i 
Snäckedal i norra Småland. Bortsett från en idag övertorvad skeppsformad stensättning med osäker 
datering i Stora Dalby finns det enbart ett skeppsformat monument som ligger invid ett 
monumentalt röse med sannolik äldre bronsåldersdatering. Det är en stor skeppssättning med glest 
ställda stenar som troligtvis kan dateras vikingatiden (Norra Möckleby 68). Den vikingatida 
skeppssättningen är riktad på röset vilket gör det till ett spännande exempel kring vikingatidens 
minnesbruk (se Hållans-Stenholm 2013). Jag har tidigare visat att de skeppsformade monumenten 
från yngre bronsålder / äldre järnålder inte är lokaliserade inom Ölands centralområden, varken 
under äldre eller yngre bronsålder. Det finns självfallet undantag, men flera av dem tycks snarare 
markera de viktiga maritima leden som går till centralplatserna (se Åberg 1923: 74; Larsson 1986; 
Ateva 2004). Ölands stenbundna skepp verkar därmed inte vara placerade i samma områden som 
äldre bronsålderns monumentala högar och rösen, eftersom de sistnämnda i högre utsträckning är 
knutna till de centralområden som skeppen markerar färden till.  
 
Det innebär inte att Ölands stenbundna skepp aldrig uppvisar anspelningar till äldre tider. I det 
Småländska och Gotländska materialet lyfte jag fram ett antal exempel på hur en medveten 
anspelning till ett mytologiskt förflutet kan knytas till de ritualer som föranleder konstruktionen av 
de skeppsformade monumenten (se Gosden & Lock 1998). Det mytologiskt förflutna har dock 
spelat olika roller i ritualerna. I Snäckedal i norra Småland argumenterade jag för att lokalen först 
blir begriplig om vi har i åtanke att det röse som den skeppsformade stensättningen pekar på var 
hundratals år gammalt när skeppet anlades. Något liknande kan noteras i Ansarve hage på Gotland. 
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Här är skeppssättningen riktad mot en dös från 3000-talet f.kr. Det mest häpnadsväckande exemplet 
är möjligtvis Uppgarde i Vallstena socken. Här tycks Gotlands längsta påträffade skeppssättning 
(idag finns den enbart kvar i form av negativa avtryck) vara ungefärligt riktad mot en mängd 
övertäckta gravar från SN/ÄBRÅ. Över en av dessa gravar har dessutom Gotlands enda kända 
kulthus anträffats. Skeppssättningen och anläggningen som dolde kulthuset verkar under ritualerna 
ha blivit symboliskt avgränsad av en rad härdar som legat i en linje söder om skeppssättningen östra 
stäv (Hallström 1971; Wickman 1978; Victor 2002: 142; Wehlin 2013: 166-168). Via dessa exempel 
kan vi tydligt se hur det mytologiskt förflutna och de mytologiska anfäderna har haft en avgörande 
betydelse i ritualerna. I andra exempel kan ett mytologiskt förflutet spåras rent konkret genom de 
handlingar som inträffat under ritualerna (Bell 1992). I Rannarve har ett flinthantverk skett intill 
den skeppssättning som urnan nedlades i. Detta flinthantverk har bedömts vara av 
stenålderskaraktär snarare än bronsålderskaraktär (Grimlund-Manneke 1979; Wehlin 2013: 115-
117, 127-128). I Hellerö i norra Småland har å andra sidan bergartsyxor av stenålderskaraktär 
nedlagts i båda stävarna av den skeppsformade stensättningen (Hedengran & Janzon 1999; 
Goldhahn 2011). 
 
Vi kan därmed konstatera att det mytologiskt förflutna i form av monument, föremål och hantverk, 
har haft en betydelsebärande roll i ritualerna. Vidare är det sannolikt att vissa landskap kan ha varit 
kopplade till anfäderna, vilket etnografiska exempel stödjer (se t.ex. Malinowski 1922: 298; Tilley 
1994). Av naturliga anledningar är dessa mycket svåra att hitta via det arkeologiska materialet. Jag 
föreslår att Blå jungfrun kan ha varit en sådan punkt i landskapet (Bradley & Widholm 2007a) i och 
med att vi kan se hur vissa av Ölands stenbundna skepp tycks relatera till Blå jungfrun. Eftersom så 
få av Ölands skeppsformade monument är utgrävda är det dessvärre svårt att spåra enstaka 
handlingar i de ritualer som föranlett konstruktionen av monumenten. De få utgrävda lokalerna vi 
har till hands visar dock spännande resultat i en diskussion kring minnesbruk. Båda de utgrävda 
skeppen i Algutsrum och Hässleby vekar nämligen ha anlagts i närheten av gravar från SN. De 
tycks utgöra några av de första monumenten i området efter de hundratals år som gått sedan de 
senneolitiska gravarna anlagts. Efter de stenbundna skeppens tillkomst fortsätter dock gravar att 
konstrueras runt dem. I Hässleby kan vi till och med se hur skeppets ena ände är riktad rakt på den 
senneolitiska graven, en grav som även har brukats under yngre bronsålder.  
 
Det är nu jag tror att vi måste integrera bronsålderns cirkulära tidsuppfattning för att göra materialet 
förståeligt (Kaul 1998; Bowie 2000, Thedéen 2004). Jag argumenterade i teorin för att en cirkulär 
tidsuppfattning sällan kopplas in i forskningen kring skeppsformade monument. Vanligtvis tycks 
skeppet markera slutet, en sista färd till dödsriket (se t.ex. Widholm 1998). Det finns därmed något 
slutgiltigt över den forskning som bedrivits kring bronsålderns skeppsformade monument, en 
slutgiltighet som står i stor kontrast mot både den som bedrivits kring äldre bronsålderns 
gravritualer (se t.ex. Goldhahn 1999) samt den som i övrigt diskuterar yngre bronsålderns 
gravritualer (Kaliff 1998). Jag önskar därmed nyansera bilden något. Thedéen betonar att 
skeppssymbolen både kan symbolisera döden samt livet beroende på i vilket sammanhang den 
återfinns. Skeppet i gravsammanhang ser hon i första hand som dödsskepp (Thedéen 2002). Jag tror 
att vi förenklar verkligheten om vi försöker leta efter ett svar; om vi söker efter en lösning på alla 
våra utmaningar. Jag menar att skeppet i graven både kan ha varit ett dödsskepp och ett livsskepp på 
en och samma gång. Att skeppet är en symbol med förmågan att överskrida gränser har många 
gånger förts på tal (Artelius 1996), dessa gränser är mellan livet och döden såväl som dåtid och 
framtid. Det är på många sätt naturligt att skeppet ofta riktar in sig på gravar från ett mytologiskt 
förflutet eller på annat vis anspelar till anfäderna. I en cirkulär världsbild är det förflutna detsamma 
som framtiden, allt går runt, runt, runt; ens döda anfäder återföds och lever vidare (Bowie 2000). Att 
rikta skeppen mot ett mytologiskt förflutet är både en anspelning bakåt i tiden, en bekräftelse av 
nuet genom gångna i tider, samtidigt som det blir en pil skjuten mot framtiden och mot en eventuell 
återfödelse i ett annat liv.  
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10. Diskussion 
 
Nu var det dags att sätta punkt. Det har hänt mycket sedan jag skrev vad som kom att inleda den här 
resan. ”Vi ̈r jagade av kollektiva minnen”. Plötsligt har första meningen blivit ett minne i sig, ett 
minne bundet till den kontext jag var i innan jag skrivit om varje lokal, innan jag ord efter ord 
format alla dessa meningar, alla dessa tankar, alla dessa bultande svårfångade hjärtan jag försökt 
sätta på print, fånga i svarta bokstäver på vita papper. Vi lyckas väl aldrig gripa tag om allt som 
finns där ute. Det finns alltid mer att göra. Fler ord att fånga. Fler gravar att beskriva. Fler bultande 
hjärtan som flyr ifrån oss. Slutligen måste vi ändå tillbaka där allt startade. Cirkeln måste slutas.  
 
Minnet. I den här uppsatsen har jag visat vilken makt som ligger i minnet, men också hur vi måste 
närma oss förhistorien från dess egna premisser, i den mån det är möjligt. Minnet var ett 
maktredskap då som nu, men vi kan inte förstå bronsålderns uppfattning av tiden genom att se på 
vår egen. Jag har nämligen argumenterat för att minnet i en cirkulär tidsuppfattning snarare har 
brukats på ett annorlunda vis. Istället för att ”enbart” tala om en anf̈dersdyrkan, som sj̈lvfallet ̈r 
intimt sammanbunden med det, har jag integrerat bronsålderns cirkulära tidsuppfattning till 
diskussionen. Döden var inte ett slut. Dåtid och framtid gick hand i hand. Att på olika vis koppla in 
ett mytologiskt förflutet i de begravningsritualer som föregick konstruktionen av skeppsformade 
monument kan på så vis knutas till cirkeln runt röset, till den fertila jorden som användes vid 
konstruktionen av en gravhög, till elden som transformerade kroppen, som fick själen att färdas 
uppåt, vidare. Jag menar därmed att skeppsformade monument inte uteslutande kan kopplas till en 
sista färd till underjorden även om jag inte utesluter att den stundtals kan ha fyllt den funktionen. 
Jag vill presentera en mer nyanserad bild, en bild där de ritualer som ingick i konstruktionen av 
skeppet kan ha fungerat som ett led i transformationen av själen inför en återfödelse.  
 
Samtidigt har jag visat att det finns en stor potential i det öländska materialet. Med hjälp av att titta 
på Ölands bronsålder har ett välkänt fenomen belysts från en ny vinkel. Materialet i sig är 
tillräckligt intressant för att det förtjänar att lyftas fram. Jag hoppas att arbetet både hjälpt utreda 
Ölands bronsålder närmare samt skeppssymboliken under bronsåldern. Via Ölands stenbundna 
skepp har brottet mellan äldre och yngre bronsålder diskuterats. Jag menar att de horisontella 
gränserna i landskapet blev mer betydelsefulla än de vertikala under yngre bronsålder; i samband 
med skeppsformade monument stod rörelsen i fokus, vilket också kan skönjas i kosmologin. Vidare 
understryker uppsatsen att det är väsentligt att integrera både ett maritimt perspektiv samt ett 
kosmologiskt för att göra lokalerna begripliga, eftersom båda perspektiven på olika vis är tätt 
sammanbundna inom samtliga lokaler. Jag har visat att den maritima rörelsen i det öländska 
landskapet har markerats ut. En rörelse som i sin tur har bekräftat och återskapat den kosmologi 
som skeppet har haft en avgörande betydelse i. Den maritima och den kosmologiska innebörden i de 
skeppsformade monumenten är på så vis två sidor av samma mynt. 
 
Uppsatsen har också visat den variation som finns i det skeppsformade monumentet under yngre 
bronsålder vilket i sig är ett resultat värt att betona. Det har medfört att uppsatsen åkt iväg åt en rad 
olika håll, men jag menar att dessa olika håll enbart speglar en arkeologisk ”verklighet”. Vi kan inte 
hitta ett svar på hur skeppssymboliken användes i form av stenbundna skepp under yngre 
bronsålder. Letar vi efter ett svar kan vi enbart hitta det ifall vi lägger fokus på ett urval av 
monument i vissa specifika lokaler. I linje med Fredrik Barths studier ser jag variationen som 
meningsfylld och som ett resultat i sig. Vi kan tydligt se hur vissa lokaler anspelar på kosmologin 
där skeppets roll i att föra solen över himlen accentueras, medan den maritima rörelsen dominerar i 
andra. Detta speglar en levande kosmologi som kontinuerligt har bekräftats och återskapats av 
levande människor. På så vis kan studier av variation i den materiella kulturen ses som en ingång till 
att nå de människor som utgjorde bronsåldern.  
 
Jag är övertygad om att Ölands bronsålder har många dörrar kvar att öppna för oss. Det finns flera 
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intressanta aspekter kvar att titta på. I en diskussion kring Ölands betydelse skulle det vara 
intressant att mer ingående studera Ölands bronsföremål. Hur de relaterar till omkringliggande 
områden i det ”maritima n̈tverket” kring Östersjön samt i vilka kontexter föremålen antr̈ffas. I en 
diskussion kring skeppssymbolik skulle det vara spännande att titta på i vilken utsträckning 
båtformade hällkistor brukas på Öland. På Gotland verkar nämligen båtformade hällkistor ersätta 
skeppssättningarna under slutet av yngre bronsålder / äldre järnålder (Wehlin 2013). Men detta får 
sparas till framtida arbeten! 
 
Återigen slås jag av ett minne. Det här kommer från tidigt under arbetet med uppsatsen. Under 
vintern 2012, innan jag skrivit ett ord på uppsatsen, läste jag en diktsamling av Bruno K. Öijer. 
”Svart som silver”. I diktsamlingen var det en s̈rskild dikt som greppade tag om mig i relation till 
mitt eget arbete, den hette ”M̈rket”: 
 

en trist 
händelsefattig dag 
en dag för forskare som står böjda 
över resterna av ett forntida skelett 
och alltid letar efter sår 
letar efter skallskador och knivhugg 
och andra tecken 
på mord strid och en våldsam död 
dom letar aldrig 
efter bevis på liv drömmar och kärlek 
dom ser inte ränderna av gråt i kraniet 
inte dom små groparna från kyssar 
dom ser inte dom tydliga spåren 
av tankar och själ 
dom ser aldrig var skyddsandarna 
ristat in sina namn 
och att den här kroppen var en stege 
en länk mellan himmel och jord 
hela tiden missar dom det väsentliga 
och ser inte märket 
det fullt synliga greppet om handleden 
från någon 
som förde den här människan över floden 
ledde henne in i trädens skugga 
 
(Bruno K. Öijer 2008) 

 
Jag skrev redan tidigt i uppsatsen att min ambition låg i att nå människorna, i att nå individer. Trots 
det gnagda känslan att jag inte skulle kunna lyckas. Väldigt få av Ölands skeppsformade monument 
är trots allt utgrävda. Hur ska jag möjligtvis kunna nå individer utan att fler anläggningar grävs ut; 
utan ett skelettmaterial, utan gravgåvor, utan fler pusselbitar, utan fler lösryckta spår från handling 
och tanke? Och nej, det stämmer, jag kan inte nå den som gravlagts. Av den anledningen diskuterar 
jag heller inte vilka som kan ha begravts i Ölands stenbundna skepp. Dag Widholm har talat om 
rituella specialister kring skeppsformade stensättningar i Småland. Joakim Wehlin har talat om 
personer kopplade till den maritima sfären. Men en sådan diskussion ligger mig utom räckhåll. Man 
måste vara medveten om sitt materials begränsningar. Det slår mig dock att jag faktiskt har nått 
individer; de som skapat monumenten, de som utfört ritualerna, de som sörjt den döda. Och via 
dessa spår kan jag se väldigt många grepp om väldigt många handleder.  
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11. Slutsatser 
 
Hur kan Ölands skeppsformade monument hjälpa oss komma närmare Ölands bronsålder? 
Utifrån form och kontext har jag bedömt att runt 10 till 15 av Ölands skeppsformade monument är 
från yngre bronsålder. Traditionen tycks fortsätta obehindrat in i äldre järnålder, i form av 
nedgrävda kantställda kalkstenshällar. Ölands skeppsformade monument från yngre bronsålder är 
främst lokaliserade till Ölands nordvästra kust. De är inte i första hand knutna till de områden som 
utifrån bronsföremål och monumentala gravar tolkats utgöra centralområden under bronsåldern. 
Flera av skeppen tycks markera viktiga maritima transportsträckor som leder till centralplatserna. 
Rörelsen i landskapet står istället i fokus. 
 
Vi kan se hur Ölands skeppsformade monument markerar leder i en maritim kultur där praktiska 
såväl som rent symboliska varor har transporterats, ibland långa sträckor, för att komma dit de ska. 
Att Öland är så pass rikt på bronsföremål, bortsett från Skåne är enbart några få platser rikare i 
Sverige, talar för att de maritima leden har varit utbredda och väl använda till och från ön. De 
stenbundna skeppen visar också hur en maritim rörelse är utmarkerad, en rörelse som inte enbart är 
knuten till den handel och de kontakter som utförs via den, utan dessutom till det landskap i vilken 
den äger rum. De markerar troligtvis den maritima rörelsen i ett levande landskap som i sin tur 
bekräftar och återskapar samhällets myter och kosmologi. På så vis understryker min studie att 
skeppets maritima och kosmologiska betydelse är två sidor av samma mynt.  
 
Vad berättar Ölands skeppsformade monument om hur skeppssymboliken används? 
Jag har visat att det finns en stor variation vilket speglar en kontinuerligt skapad kosmologi. Ölands 
skeppsformade monument belyser därmed att bronsålderns kosmologi inte var statisk. Jag 
argumenterar för att förändring över tid och rum går hand i hand. Det kan finnas flera orsaker till 
vilka intryck som framhävs i de ritualer som föranleder konstruktionen av ett monument. Ifall 
monumenten är samtida kan det bland annat vara kopplat till identiteten hos den gravlagda eller på 
vilket vis personen avled, men också till den esoteriska kunskap som finns hos de som utfört 
ritualerna. Förändring över tid och rum visar att kosmologin är kontinuerligt skapad av levande 
människor. 
 
I somliga monument tycks havet helt ta över och förminska alla andra sinnesintryck. Här står 
transformation och den maritima rörelsen i fokus. I andra exempel verkar vyn över havet medvetet 
ha ryckts bort till förmån för andra intryck. Det är i dessa exempel som bronsålderns kosmologi 
tycks vara mer komplext framställd, eftersom många av dessa är skapade tillsammans med runda 
stensättningar. Jag argumenterar för att dessa var menade att komplettera varandra och att de 
speglar skeppets roll i att föra solen över himlen. I synnerhet tycks solens uppgång eller nedgång 
skildras då den runda stensättningen ofta ligger vid skeppets ena ände, vanligtvis dess södra.  
 
Hur brukades minnet i samband med Ölands skeppsformade monument? Vilken kontinuitet finns 
mot äldre tider? 
De skeppsformade monumenten tycks accentuera de horisontella gränserna snarare än de vertikala. 
De är nämligen sällan monumentalt placerade och ibland är de medvetet belägna invid åsryggar 
istället för på dem. Jag närmar mig det som ett tydligt brott mot äldre bronsålderns monument, där 
monumentalitet på höjden tycks vara det väsentliga, och de vertikala gränserna står i fokus. Jag 
argumenterar för att vi inte genom Ölands skeppsformade monument kan hitta ett uttryck för den 
vertikala tredelade kosmologin där skeppet och havet symboliserar underjorden. De flesta exemplen 
där den vertikala kosmologin har gestaltats i samband med begravningsritualer kan spåras till äldre 
bronsålder i Skandinavien. Detta understryks av att samtliga skeppsformade monument täcks av 
högar under äldre bronsålder i Skandinavien; de tycks medvetet placerade i underjorden i samband 
med ritualerna som föranlett konstruktionen av dem. Under yngre bronsålder ”f̈rdas” de 
stenbundna skeppen ut ur underjorden i de flesta områden. Jag menar att det kännetecknar en annan 
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roll för skeppet i bronsålderns kosmologi, där fokus istället tycks ligga på den maritima rörelsen i 
landskapet och dess uppgift i kosmologin att hjälpa solen i sin resa. 
 
Jag har visat att det finns flera exempel på hur ett mytologiskt förflutet har varit betydelsebärande i 
de ritualer som föranlett konstruktionen av skeppet. Vi kan spåra det i hur skepp relaterar till äldre 
gravar i området, i specifika hantverk som skett under ritualerna, samt i deponeringen av vissa 
föremål kopplade till anfäderna. Dessutom är det troligt att vissa landskap kan ha varit knutna till ett 
mytologiskt förflutet, vilket kan ses i hur skepp är lokaliserade i relation till betydelsebärande 
punkter i landskapet. För att förstå det här fenomenet menar jag att vi bör integrera en cirkulär 
tidsuppfattning i hur skeppssymboliken används. I en cirkulär världsbild är det förflutna detsamma 
som framtiden, allt går runt, runt, runt; ens döda anfäder återföds och lever vidare. Att rikta skeppen 
mot ett mytologiskt förflutet är både en anspelning bakåt i tiden, en bekräftelse av nuet genom 
gångna i tider, samtidigt som det blir en pil skjuten mot framtiden och mot en eventuell återfödelse i 
ett annat liv. 
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