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I, INLEDNING " 
; 

I.I MAlsiitlning och avcränsning ., 

Syfle1 med upp••tscn är Jlll studera användandet av rödockra i gravsk.ickct hos 

förhlstoriskajllgarfolk. Dcna·säner gränsen 1ill 1050c.Kr. Uppsat5en har också som mål 

an försöka tollca dc:n ritucl)a/magiska betydelse som rödockr• haft för dessa mlumiilor. 

De frilge.,IJ!llningar jag .kommer au inrikta mig på llr: I ,; 

• 1 hur stor del av gravarna på re,;pektivc gravfält hittar man rödockra av någon form? 

• Var har rödockran place.rats I yaven och i vilken form ( t.tx pulver eller klumpar)? 

• Kan man se någon skillnad i användandet av.ockran vad gäller kön och ålder? 
' 

• När börjar man använda sig av rödockra i gravskicket, och när kan man se en 
f&IU>dring I anvllnd4J!d&? 

* Kan man SC· någon markant skillnad i rödockra.användningen i gravar vad gfiller.-0lika 
regioner? 

• Vad kan rödoclaan haft för rituclVmagisk betydelse för de förhistoriska jägarfolken? 

Vad gäller avgränsning av uppsatsen sA k.ommer endast rödoc:kragra.var i Sverige. 
D.nmllfk, Norge, Finland och Ryssland au disskulcras. Rö<lockragravar finns Uven 1 

andra länder, men dessa kommer inte an taS upp till diskussion i den här uppsatsen. 

Rödockra bar även använts liH andra saker t.ex grottmålningar. Dessa andrn 

användningsområden för ockran kommer cnda.."t att nftmnas kort i en översikt av 
rödockra.bruket genom tiderna. 

1.2 Metod och källkritik 

Up1>satsen består egentligen av lvA skilda delar, den ffirin:t ?ir en sam.manst~lnlog av de 

hiuills funna rödockntgravama I de berörda länderna. Pga omfattningen och svårighetema 

au ftnna1~terial kommer dock ej det ry~ka gravmatcrialet an redovisas i sin hel.bet Den 

andra delen består av en etnografisk studie av rödodn,.ni; anvtindnin.g, samt en analys uv 
rödockrans hetydelse for forntidens folk. 
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Sammanställningen av befintliga gravar har gjons genom en litteraturgenomgång. Fel

aktigheter kan ha uppstått i översllttningen av det ryska och delvis det finska mllterialet. 

Jag boppo.s dock att s1 inte ät fallet. 

När del gllller det svenska matcriale1 har jag inte-använt mig av grlvningsrapportema vid 

genomgången av gravarna, jag har istillcl vall att använda de artiklar och böcker som har 

publiccrall< om aravoma/gravflil1en,dåjag anser att delt.1 har gett mig den information jag 

varit i behov av, Det snmma gäller del finska och del danska materialet. En annan sak: som 
måste beakto.s när det galler Sverige lir att den norra delen av lande1 är mycket mindre 

inventerat i!n andra delar, vilket kan göra att det plt en spridningsbild ser u1 som att 

rödockragravama lir minga•fieoi $Ödra Sverige. Det kan oarurligtvis vara en helt-fclaktig,1 • 

bild. 

Om de danska gravarna finns det myckel skrivet i olika samligssl<ril\cr osv., både pl 

danska och engelska. Detta material har jag gått i genom och också hittat alla de uppgifter. ,·! 

som jag varit ute efter. 
,, " 

Det första jag upptäckte när jag började gA igenom material var au det inte fann< •.!<tivil, , 

nlgo1 om rödockragravar i Norge, jag skrev dä till Oldsakssamlingen i Oslo för att 

förhöra mig om det. Det visade sig att man inte hittat några rödockragravar,, Norge och 

det lir anledningen till att del inte finns med nlgot kJlpitel om Norge i uppsallien. 

Litterallll'en om de, finska gravarna är betydligt mindre Uittltlcomligt Det finns ett antal, ca 

tio gravar/ aravflilt, om vill<a inget publicerats på varl<eo engelska eller svenska, endast på 

finska. fakta om dessa grav;u-finn$ därför inte med i upp5abco. Men det bör dock inte ha 
någon effekt på min analys, dl rödoclcraanvllndningen pA de 22 platser som jag har fakta 

om, ser i princip Jikandan ut pA alla platserna. När det gllller det finska materialet bör man 

också ifr!gasätta om allt som tolkats som rödockragravar egentligen lir sådana. 

Det finnt. ett par exempel där lösfynd i efterhand har tolkats som rödockra1-ravar av 
personer som Inte har någon egentlig kl!nncdom om [yndomstllndigheten runt det. Jag har 

därför valt att utesluta vissa "gravar" som tas upp i litteracuren, där del lir väldigt tveksamt 

om det rör si11 om rödockragravar. Vad gäller dateringarna av gravarna så bör det påpekas 

att olika forskare har anvti.nt sig av olika datcring;smetoder och dårfl)r finns det olika 
!sik.ter om dateringarna av vissa gr11.var. Nlir mlln ser på en spridning,skarta över de finska 
gravarna slås IDllD av att det finns becydligt färre rödockragr-,var i norra Finland 11n i den 

södra delen. fsörhållandet behöver inte bero pl an det inte finns några sådana gravar i 

dessa omrlden, det kan bero på forskning,luckor. 
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Jag har också hall <iora problem med material om de ryska gravarna. jag blev bell,enk~ll 

tvungen att Inse au del inte skulle vara möjligt an göra någon fullständig s.mmaastiillnin& 

av de ryska rödockragravarna. Det beror dels på an jag från början antog •tt det skulle 
finnas· inycket material pi engelska. vilkeL visade sig vara fel, bilru c" fAtlll av gravarna 
finn., publi~rade på engelska och jag kan inte !lisa ryska. En annan orsak är au jag 

uppllk:kte au 'det fanns 'IAngt fler gravar och gravfält ~ vad jag trott och även om j11g 

kulllllll läsa ryska· skulle det ha varit en omöjlig uppiift att analysera aUa de~,a inom 

tidsramen för den här uppsatsen. Det jag istället valde att göm var en översikt av de 
rödockrogmvar som fanns publicerade på engelska och använda det fllr an se om man 
kunde hitta nigra likheter med de nordiska rödoekragravama, 

.'!":.:• 

Det bör ock.'lå påpekas att ddbri ha undcr,ökt5 betydligt fler gr•var, Jln vad jag bar med 
i uppsatsen. Det bör s.mmi.1 med det faktum att rapponmaierialct •i.hat gåtts genom. . .,, 

". 
De dateringar av grå.var. som tians med i uppsatsen. har kalibrerade värden om ej 1:111nat 

• •• ; ; • + •• , anges. • 

,,I ' 

Den andra delerr av upputsen behandlar rödockrma.rituella/magiska betydelse för de 
forntida människorna. För att kunna gllra en sådan·lolkning bar jag valt att använda mig 

av antropologiskt material. Jag är medveten om lltt det ken vara vanskligt nu göra direkt~ 
p..-alleller mellan forntida folk och nu levande, dil en symbol• betydcl,e kan förändras 
under tidenS gAng. 

. r. 

När man väljer an använda sig av e.tnologiska och antropologiska studier som jämffirclse 
material, bör man använda det fakta man fårfran, med för;iktighet. Man bör heja tiden_ 
vara medveten om att del iir en persons "subjektiva-Omlervationer 111an tar del av. Även 

om personen i frAg• är en vetenskapsman och hllrbedrivit ve.teaskapliga stu!lier, bar hans 

observationer till viss del lltrgats av den västerländska världens uppfattningar (Knutsson 
1995:90, 91 ff), 

Niir det gllller bcnllmningen ockra bar jag beslutat mig för att använda uttrycket röduckra, 

p.l de stJUJen dHr det inte utcryckligt står att det är t.e.x. gulockra. Det beror på an olika 
födattare använder sig av olika benämningar bl.a. jilmockt:a eller endä.<t ockra. Mitt beslut 

har in.gen geologisk vetcn5kaplig grund, men i de flesta fall har det inte skett nlgon 

keml,ka onaiy, av ockran sA denna benämning bör vara lika gällande som någon annan. 
Jag kollllllCt dock i ett kapitel att ta upp de former av rödockra som finns och vad de har 
för kemiska formler m.m, för att ge en bakgrund till vad rödockra är. 

' ,, 

3 

,, 

., 
,. 



2. FORSKNINGSfflSTORIK 

Historiken begränsas lill de forskare som di,kulerat vad rödockra kan ha haft för be

tydelse för den fomlidä mti.nniskan. Det bör tilUigga., an i den litteratur som genom lösts 

infflr den hllr uppsacsen llr del endast cu fåw forskare som vågat sig på någon colknlng av 

betydelsen. Avsnitten i avhandlingar och böcker som berör detta ämne är oftast väldigt 

korta, man koneenterar sig isfjj]Jet p3 vad andra gravfynd kan slija om den forntida 

människan. 

En av de forskare som s1udera1 rOdockrans becydclse är Torsten E<lgreo i sin bok från 

1966 om liikiirlä-gruppen. I boken gör han en genolllg3ng av alla boplat.scr som kan 

knytas till Jl:ikätlägruppen, en vari11nl av den k.amkcramisk;i kulturen som fM.ns i Finland 
under 4 200-1 800 f.Kr. Gravarna som han rllknar ,om typiska lll:11.rlilgravar är bl.a. 

bJill-ltlstoma i Kolmhaara. Dessa innehåller alla rödockra i varierande ollllang och i sitt 

kapitel om gravarna tar han också upp en möjLig toUcning till rödoekrans förekomst. Han 

gAr bl.a. tillbaka till co tysk vid namn Sonny. Sonny menar att förekomsten av rödockra i 

gnwarna slculle vara en ersättning för det offcrblod mlln föru1 använde sig av vid 

begravningar. Rödockran skulle vara en surroga1 för blodet. En annan teori är den röda 

tll(gen som symbol för livet och blodet. Man skulle ha bestrött den döda för att åter ge 

den döde livets fllri. (Edgrcn 1966:104). 

En annan forskare som har försökt sig på en försiktig tollming är Bm.ena Wys1.omjrska i 

sin avhandling från 1984: Figurplllstik cx:h gruvskick hos Nord- och Nordl!steuropas 

neolitiska fångstkult11rer. Avhandlingen behandlar de neolitiska fångstkulturerna i 
Sverige. Norge, Finland, &tlnnd, Polen. Lettltu1d och det forna Sovjetunionen. Hon har 

gjort en genomgång av alla boplatser och gravar dll.r man har pA1räffa1 figuriner och d/lr 

man bar hittat roonclcra. Sedan bar bon försökt diskutera sambandet mellan förekomsten 

av rOdockra i gravar och på boplacser, och forckomslen av fiauriner. I etl av sina kapitel 

gör hon ett litet föri,ök till tolkning av vad rödockran kan hi haft för beLyJd~ för de 
forntida människorna. Hon w dllr upp det ryska ordspråket .. Heute ro~ morgen 101". 

Wysz.omi11,ka menar au rödockran har använts som en symbol för liv, an det llr blodets 

flirg och att det visar på människans tro pA ett liv efter döden. Hon"°""' att om man eror 

på ett liv efcer döden är det natu.rligt an .. mAI• .. den döde röd, för au återge den döde livets 

flirg (Wy"2omitska 1984:183 f). 

Albrclhsen och Brincb-Pelcrscn är de två arkeologer som var ansvariga för utgrävningen 
av det danska gravflU1et Bögcb<lkken vid Vedbnek. 1 en artikel i Acta Ar<'haeologica vo/ 

47, gör de en genomgång av vad som biuades pA gravlllltet och de bar ock.<! med sina 

funderingar runt den förekomsten av rödockra som finn_, i ett antal gravar där. De 
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• • funderingar de har är följande; kan man utcslula att rödockran är naturlig, d. v.s. att den 

fflre:kommcr naturligt 1 marken och är rödockrll verkligen ett Lcckcn för en gravritu:il ? De 

tycker sig ha kommit fram till, genom grKvningm:sultaten, all rödocknn visserligen inte 

är na111rlig, men att den inte behöver tyda på en gravritual. De anser att det är tr0ligare an 
, .'! ' ' ' •, •' • • I • 

de döda gravlagts i kJäder som har varit färgade med rodockra. och att det enda som 
I ,. ' • 

bevarati av dem är r8dock:ran. De anser att sA kan Vätll f8.llet, av den allledningen att 

rödockran ofta hittas på vissa delar av kroppen. som höft, huvud och ben (Albrcthsen, 

Brinch-Petersen 1976:21). 

I 
Lars t,a,ason är den arkeolog so.m Jcu utgrävningarna 11v gravtllltcn vid Skatcho1m. Han 

har publicerat en antal aniklar I olil:a tidskrifter, samt geit'ut en bok om Skateholm vid 

namn Ert /dng.,isamh/1.1/e /lir 7 {)()() llr 1tdan. I boken fl)rsöker han förklara de olika 

gravfynd man gjort i gravarna och han ger en möjlig tolkning till förekomsten av rödockra 
• ,•. • ,: I" 

Latiion mcnM 11H det finn$ rödockr~lor i niirhetcn 11.v gr1tvf'ält:en s5 några probJem att . . . '. 
hiua rödoc:knl. bör dessa .ml!nniskor ej ha ha!l, men han menar all förekomsten i gravarna 

• • 1 ., 

ej l!r naturlig. Han anser au rödockrans placering i gravarnå kan tyda på att de gravlagda 

antingen blivit bemålade före aravläa&ninaen eller att dems kläder blivit färgade med 

rödockra. Tolkningen grundat sig på det f6rhållondet att rödockrafllrgningen lir begtllnsad 

.. till vissa delar av kroPP,Cn och förekommande b!dc under och över skcleuet. Hao rycker 

sig ej kunna urskilja något mönster vad gäller rödockrafärgningama i gravarna. men 

påpc:kar att det inte behöver betyda att ett sldant saknas (Larsson 1988: 1451). 

Som synes llr det bara eu fåtal av de lll1<eologcr som grKvt ut rödockragravar'eller skrivit 

om dem, som uttyckt någon mening om rödockraos betydelse. OvanstAende kan 

&ammanfottas enligt följande: 

A. Rödockran symboliserar och kan ha slröru; ut för att ge livet åter till den döde 
' B. Rödockrons fl)rekomst i gmvar kan förklaras av all den w,vllnL, som färg, Kläder kan 

ha varit inll!rgade samt kroppen kan ha varit bemAlad .. 
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3. FAKTA OM RÖOOCKRAANVÄNONINGEN 

3.1 Definition av rödoc.kra 
. , 

I de lllldmökla länderon flllrts ijet tre naturliga<förekomstorav ockror,'som skulle konna 
motsvara beskrivningen åv det pu1ver och klumpar som hittats i grava.tna,t. Desså iN tlr: 

tiemati~ goetit och limon.iL ,. 
·'· ,•1 d J!. 

Rödockra, som är den vanliaaste termen som används i böcker. är eo mineral s'om är 
sammansatt av järn och syre, Det kemiska namnet är hctnatit och det är den järnn:UneraJ 

som innehAIJer m""'1 jll.m av alla, den består till 70 % av järn och till 30 % av syre och har 

den kemiska beteckningen Fci ~- '· ·, 
i,• ··~ ., 

I mllurlig-t skick är hematiten svart, men dl den krossa..,, vilket kan ske naturligt eller av 

lnllnniskoho.nd, fOräl1dra., färgen till varicrw,de fl!rger av rötl. Färgvariationen beror bl.n. 
pA hur mycket förorcningu som lera och kalciumkarbonat den lnnehAIJer. Hematiten 

bildas b!.a. vid seditilenierihg ocb den är relativt vanligt förekommande i naturen. Den 
pltriiffa.< ofui i botten på sumpiga dammar. ,' , ;1 

,, .. 

Hdmatit eller rötlocknt som den vanligen kallas, brukar Il ven! litteraturen kallas Jllrnockra, 

rödmylla eller ·bara ockra. Det kemiska namnet hematit kommer från grekiskans 
"haimatite•,••onl°betyder blodlik (Schmandt-Bcsscrat 1980:145). Även nllIDilcl ockra 
hänstammar fr!n grekiskan, där "<>jhra" betyder blod (Wysromirska 1984: 184). 
,. , 

Enumian ockra som ibland påträffas·i gravar är gutocl<n!. V1US kemiska namn är goclbite, 

Det lir eo järnhydroxid som består av 62,9 % jllto, 27 % syre och 10.1 % vatten. dess 
kemiska betäckning är J1ei01H20. Kristallema•i cktta material är prismafonnade, vilket 

gör att nit den krossas får flirgetna en mell!llislo lystet. •D:1 den kms,a.s kan den få olika 

färger bl.a. gul, brun eller blodröd . ' • ' 

Det finns en tredje ockra oom kan ha använts i gravar och det itr Jimonit, som också det ä.r 

en jllrnhydroxid med den kemiska betäckningen 2 Fc403 31120 . När den framträder i 

stora block bar den en svan liknande fllrg, men när den fragmenteras blir den gulbrun 

eller brun. Den bildas då andra järnmineraler komposteras och den hittas ofta i boneo pA 

sjöar(Schmandt-Besserat 1980:145). 

Alla tre ämnen framtrllder rulturlig i i Sverige, dock ofiast på olika ställen. Hematit eller 
rödockra förekommer frllmst i Bergslagen och i norra Lappland, men även på andra 

ställen som t.ex. Skåne. Limonit förekommer främst i Småland (Wys1.omirska 
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1984:184). Det bör påpekas au det är väldigt ovanligt•an det har skett någon kemisk 

am1ly1 av den ockra som påträffas i gravarna. Det är därför svårt att avgöra vilken ockra 
man hittat och om det ens är ockra och inte någon 1tnnan rostliknande fällning. Man ska 
också komma ihåg att ockrallirgning ofta bildJIS i samband med eldning. Eftel'llom 

gravarna ofta förekommer på boplatser kan rödockrafärgningen vara av sekundär natur. 

3.2 Rödockrans användning I gravskkket 

Människans användande av rödockra i gravskickct gh an spåra ända tillbaka till 

mou,terain (70 000-40 000 f.Kr.). dl de förlita neandenalbe&ravningarna börjar 

förekomma. Från de tidigare perioderna finn! det inga tecken på att man bcgrnvdc iina 

döda (Schmandt•Bessenu 1980: 128). 

En av de tidigaste be11ravningam• pAttäffades i Chapelle aux Saints. Frankrike. Den 

gravlagda tros ha varit en man i runt 50 åts ålder. T graven fann nw, bl.a. llintvcrktyg och 

maL Den r!idockra som hittades var i klumpform och.låg i graven tillsammans med de 

andra gravfyndcn (Schmandt-Besserat • 1980: 128). Det ·bör dock påpeka< an begravningar 

med ockra under mousterian mer är ett undantag 11n· regel. 

NIISta period där rödockra p!.trlllrats i gravar är aurlgna<i,n (29 000.20 000 r.Kr.). Från 

denna tidsperiod har ett antal gravar hinas. bl.a. i Cucva Morin, Spanien, Där ue gravar 

grävts ut. En av gravarna tros ba inneMllit cn·c• 185 cm man•nedlagd i utsträckt läge, 

Med honom pAträffades bl.a. flintverktyg och matrester. Kroppen hodc delvis stötts med 

pulvrlserad rödockra (Philipp< 1980:76). Oravar med rödockra har ocksi hiuats i bl.a. 

C'.omde-Capellc, Frankrike. Det finns ett antJIJ gravar funna från den här perioden, men 

gravar med r!idockra är fortfarande rätt ovanliga. En liten förändring är att det börjar 

förekomma gravar där rödoc.krnn är i pulvriserad fonn., fortfarande finns dock fler där 
ockran rurekommer i k-J.umpform. 

Under gravtrtien (22 000-18 000 f.Kr.), som delvis överlappar aurignacien blir an

vändillldct av rödockra vanligare. Man har påträffat en flenal gravar i Ryssland och i ett 

band Lill England. Ex. pA kllndo begravningar iir den i Markina-Gora, Ryssland, dllr en 
grav innehållande en vuxen individ hittats. Hela graven där indjviden p1neeraL~ var 
markerad med rödockra i pulverform. En annan känd grav är dubbelbegr-.ivningcn i 

Grimaldi. Oraven innehöll kvarlevorna efter en ung man och en kvinna. I det här fallet 

hade hela manssk.clcttct täckb med pulvriscmd rödockra, kvinnoskeleUet saknade spår av 
rödockra. Andra platser där g,ravar hittats är 0roue du Cavil1ion, Banna. Orttnde m.11. 
Kännetecknande för rödockrabrukct under gravetrie11 verkar var en övergång från 

användande av rödockra i klumpform till användande av rödockra i pulverform. De flesta 
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gravlagda har fått hela skelettet tl!ckt av cu Inger med pulvrisernd rödockra (Schmandt• 

Bosserat 1980:131 ff). 

Under den period som kot""1"r sen, solutrian (18 000- 15 000 I.Kr,), har man inte 
• I • ' 

påtniffat några grav11t med ~kra. • • 

FrAn magdalian (15 000- JO 000 f.Kr.) finns det sju platser dllr man hiltat 

rödockragravar. Gravarna härstammar från Frankrike och Italien, sex av platserna finns i 

Frankrike och av dessa llr fy~• kvinnogravar och tv! barnarnvar, ROdockran har strötts 

över hela kroppen och de. flesta har gravlagts i bocker, på vllnste( sida. Den gravplats som 

finns i Italien ligger i San Teodoro. graven eller gravarna (fäkta om det llr en eller flera 

begravningar salalas) innebAller kvarlevorna från fyra vuxna som gravlagts med rödockra 

(Collins 1986:266-70). Man kan ,iga nit det som könnclccknnr rödockra användandet 

under denna period lir att man ,trött rikligt med rödocktapulver över hela den gravlagd•. 

Under mesolitikum i västra Europa (12 000-8 000 f.Kr.) fortsätter användandet ov 

rödockra i gravs~ickct. Det finns cll antal plol\Cr dllr man påtr~ffat rödockra&ravar i bl.a. . . . 
grottor. I!n sådan phtlS Ar Ofncl, Tyskland._ (llir num i ett antal gryivgropar inuti en grotta 

' . . ' 

hittade kranier Crln bAde män, kvinnor och barn. Alla kranierna var omgivna 11v bitar av 
rödockra oi::h en del var även dekoref1!de med t.ex. snäckskal. I Hohlenstein, liven det i 

Tyskland, har man hillal ett liknande fynd i en grotta. I Frankrike. Quiheron. bar man 
• • • 

tuttat bcgravningo.r dllr de gravlagdas smycken _varit färg•d• med rödockra (Schmandt· 

Bcsserat 198.Q: 139). Man har ock$! pltrllfl"at rödockra gravar i bl.a. Litauen. Ett antal 

gravar på Zevjnieki gravfältet ino~h?ll rödockra som spri~• över kropparna (Phillips 

1980: 141 I). .. , 

. 
I Mindre.~••~ s1rS!:kcr sig mesolitikum fr.\n lQ !)00-8 000 f.Kr .. Under denna period 

päträffar man rödockragravar som bar kopplats till den natufiska kulturen. Gravarna har 

olika ut-seende. En del består av enbart kranier som grävts ner i gropar. Kranierna har då 

varit omgärdade tW rödoc:krll klumpar. Även •vanliga" begravningar förekom.mer där de 

avlidna Jagt,c i enkla ncdgrävnlnga.r i utsträckt liigc. Rödockran s~m hitta~ hiir ltr i 
pulverform och har spritts över hela skelettet (Schmandt-Besserat 1980:139 I). 

Under ncolitikum (8 000-6 000 f.Kr.) i samma omrlde finns gravar med rödockra bl.a. i 

c.tal HUyUk, Turkiet Av de 400 gravar ,om p\trllffalS pl denna plnts är del 11 som 

innehåller röda färgllotnen, d. v.s. att man bo.r. använt både rödockra och cinnober. De 

ifl\Vllr som innehöll detta var nästan alla kvinnogravar (~_hmaodt-Be.~serat 1980: 142) • 
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' Mcsolitikllm i norra Europa sammanfåUer nästan med södra curopas neoJitikum, och de 

rödockra gravar som finns i ntcM>litikum i Norden och Ryssland kommer att behandlas i 
detalj i kommande kapitel. Det samma gllller de neolltiska gravarna i samma område och 
berörs <llirflir ej vidare bär. ,, ' ' 

• • :. • • ' ' I~.; 
Under neoUtikum i Nord• och Nord8!iltcutOp3 förekommer ett stort antal rödockra. gravar i 
bJ.a. Estland. Lettland och Polen. De gravar som hlttatS i dessa områden tillhör nästaJl alla 

den karnkeramiska kulturen och består av enkla nedgrävningar där mlill smitt rödockra 
över hela-eller delar av den dijdes skelett (Wyszomirska 1984: 153 ff). 

I sydöstra Europa kan man under bronsAldcr hitta cu band av rödockra. gravfält som 

strackcr sig från Kaukosu., till ösira Rumänien. Man påträffar inom detta band både 

"vanliga" flatmarksgravar och gånggrifts liknande gravar med rödockra begravningar 
(Phillips 1980:205). 

I Sverige finns det ett antal gravar från neolitikum och Järnålder som innehåller rödockra 

begravningar som inte kan knytas till något jakt-f!ngst~amhllllelkultur. De neolitiska 
llJ'avarna är Carlshögen, en g!n&arift i sydvllsira Skåne, T!garps gånggriften i samma 
omrade, Brattåsdöscn i Bohuslän, lngelstorpgravfllltet i Blekinge, Lilla Bedinge gravfältet 

i Skåne och en dubbelgrav från Linköping. De irc senare lillbör stricl.<yxekulruren och de 

övriga bl.a. trattbägarkulruren (Selling 1987:14 ff) Från j!lrnåJdem har man hit1at två 
rödockragravar i Jämtland (Welinder 1994:). Det finns kanske några enstakll gravar med 

rödockra från senare perioder i övriga Europa, men inte i n!gon $lÖrre utsltäckning. Det 
verkar som om rödockra grnvsk.ickct flSnt minskar i antal för att sedan helt försvinna. 

3.3 Annan användning av rödockra 

Rödockran har genom tiderna Hnvänts till andra saker 1tn flirgning av gravar, bl.a. som 

pigment vid grottmAJnlngar och hllllristningar. I Altamlra grottan, Spanien har man bt.a 

påträffat en m!Jning av en bisonoxe som färgats röd med"'"""' konturer. Man bar också i 
vissa grottor, som använts i paleolitikum, hittat bebåJfarc av olika material. vars innehåll 
har analyserats. Det har visat sig att de har innehållit rödockra som hu hlo.ndtlts med t.cx. 
fett som bindemedel (Schmandt-Besserat 1980:135 lf). 

Rödockra har även använtS vid iru\Jning av den del keramikföremål bl.a. krukor och 
figuriner som man tex. påträffas i CataJ HUyUk, Turkiet. PA swnm11 plats hor miill hittat 

en liten bit av bevarat tyg. Tyget har analyserat och det visade Mg ätt det färgats med 

rlldockra. Man har också i vissa kvinnogravar påtrtJITat tecken pA an rödockra har använis 
som kosmetika. Små behållare med rödockra utblandat med fett bar bittatS i närlleten av 
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kraniet i en a.nt:il kvinnogravllt. Knn,ke använde sig även kvinnorna i forntiden av rouge'/ 
'·. 

(Schmandt-Besscnu 1980:141 ff). 

Oclcran har ännu ici,g inte mist sin betydelse för människan. Konstnärerna bar fortfarande 

med ockra.färgerna i 1'in pnlett, antingen naturligt eller syntetiskt fram.,Uillda och 
utblandll& med bindemedel (Sclurutndt-Besscrat 1980: 143 f). Hos vissa stJunmar i Afriko 

onviinder man sig också fortfarande av r&lockra blandat med fett som kroppsmålnings• 

~ll (Burcnhult 1986:255), 

,., 
•1 1 • 

• ! : 

• " ,1 I • 
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4, SVENSKA RÖDOCKRAGRAVAR / GRAVFÄLT 

I Sverige finns det 11 plaiser med utgrävda gravar som innehåller rödockra. Av dessa lir 

tre platser mesolitiska och de resterande neolitiska. Det rör sig både om ensamgravar och 
' gravfält, gravfälten är fler. I Överkalix sn, Nom,ottcn påträffade man ett tiotal aravar 

innehAllande rödockra vid en fomfl!innesinventeril)g. 1990. Gravarna var alla . . . . 
stensllttningar i ollb varianter (Liedgren 1994:232 f). Undersölq,ingen av dessa gravar 

har påbörjats men re.,,ultaten har ej publicerats. Varför de ej vidare behandlas i denna 

uppsats. Man kan också nämna att i Skatebolm fanns ett ll_'Cdje gravfält, innehållande 

rödockra gravar, som blev tOlalffirstilrt (Lanson, L 1983:33 ff). 
,. 

* I: Sk.itebolm I, Il 
2. Manjärv 
3. Ire 
4. Visby 
5. Yåslerbjcrs 
6. Overåda 
7. Klinta 5:20 
8. Nymölla 12:35, 12:3 
9. Östansjö 

• gravtlllt 
- ensamgravar 

' . 

~ V,: 

·'· fiRur 1: Kana Ö\'f'!r de wu:lersökza n't'tuka rtJdockragruvamu ., 
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4. SVENSKA RÖDOCKRAGRAVAR / GRAVFÅLT 

I Sverige finn., det 11 platser med utgrävda gravar som innehåller rödockra. Av dessa llr 

tre platser mesolitiska och de resterande neolitiska. De\ !Ö' sig både om ensamgravar och 

gravfält. gravfälten är fler. I Överkalix sn, Nontotte~ påträffade man ett tiotal gravar 

innehlllandc rödockra vid en fom~~nnesinventerh::ig 1990. Gravarna var alla . . . 
stensättningar i olika varianter (Licdgren 1994:2321), Under.;ök.ningen av dessa gravar 

bar påbörjats men resultaten har ej publicerats. Varför de ej vidare behandlas i denna 

uppsats. Man kan också nämna att i Skatcbolm fanns ett tredje gravfält, iMchållandc 

rödoc-kra gravar, som blev totalrlSrstön (Larsson, L 1983:33 fl). 

., 

* 

(rs. 

I. Skatebolm I, II 
2. Manjärv 
3. lre 
4. Visby 
S. Västcrbjen 
6.ÖVeråda 
7. Klinta 5:20 
8. Nymölla 12:35, 12:3 
9. ÖSlansjö 

" 
- gravfält 
• ensamgravar 

'., 

figur/; Kana över de wulersiJ/ao s,,-,uka rl/dodcrugn,...,mtJ 
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.. 1• • ·, ;1 I 
., 

4.1 Mesolitiska gravar / gravllllt 
I.. 1r. 

4.1.1 SKATEHOLMI-SkMe ••• ,:·,,. 
~•"''.. " ••, .. 

Boptacsen Skateholm I ligger p& en svag förhöjning i marken och var ,;edlin län&e känd 
av jordbrukllre i trakten. De hade påtrllffat bl.a. bearbetad ilinta där. 1979 lipsodc en 

amatör-11tkeolog Ll>rs Larsson om platsen. där man senare under åren 1980-84 utförde en 
noggrann utgrävningen ·av platsen. som under utgrävningeo visade sig vara både en 
ertebölleboplacs och ett gravtlllt. Sammlll\logt hittade man 63 gravar, varav 33 innehöll 

tödockra (Larsson 1984:50 ff). 

Gravarna bestod av enkla ovala ncd&rävningar med rundade hounar. Nedgrävningarna 

motsvarade oftast den gr1:1vla_gd11.!I storlek. lng11 tecken på sienk.o~~ttuk.tioner i samband 

med gravama kunde belägga.•. Röd(Jelaan som framkom i gruv"'!\• .var i pulvricer.id fonn 

och hade strötts över antingen nela kroppen eller över delar av den. De gravlagda bor 
antingen nerlagts i utsträckt ryggläge, hocker, sitw1de ställning eJlcr umräekt sidoläge. 

. ~ ,, ' , 
' Fyra av gravarna (grav 4, 9, 11, 14) har C-14-dateral!I, antingen genom bevarat collagen 

i benen eller genom kolfynd i graven. Dateringarna anger en lidsintervall mellan 5250-

4900 f.Kr. Man har även )<unnat C-14-<lalera boplatsen, diir är den äldsta dateilngen 5900 

f.Kr. och den yngsta 4630 f.Kr. (Larsson 1988:98). 

4.1.2 SKATEHOLM Il- Skåne , 

Skatebolm Il pAUäffädes 1981 och iir också den en kombinerad bopl•1s och gravfält. Den 

ligger på en svag förhöjning ca. 200 m sydöst om Skateholm I. Undersökningen av 
platsen gjoides under 1981-83 och sammanlagt hittade man 22 grav11r, Vll.l'aV åtta innehöll 

rödockra. 

Gravarna bestod av enkla nedgrtlvningar och hade inga stenkomnn1ktioner. varken iilre 
eller yttre. Rödockran bar precis som på Skatebolm I varit pulvriccrod vid användningen 
och man har strött den över antingen hela kroppen eller över vissa delar. De döda har , 
glllvlagLs an1ingen i ucstriickl ryggläge, hocker eller sinande (Larsson 1984:59 f0, 

4.1.3 MAN/ÄRV -Älvsby so - RAÅ 805 - NoJTbolten 

.. ' ' ,_ 

Vid 1991 ån inventering bittaclc man två s1ensä1tningar på en liten ås. I det närliggande 
området finns också ett anllll nndrn fornlämningar: bl.a. boplacsvallar och boplacs-grOJl'lf, 
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På den As dllr gravarna påträffade, lon:kommer även stenåldersboplatser markerade av 

skärvsten, avslag och brända ben. 

1991-92 grävdes en av gravarna uL Stensättningen var nrndad. 4 mi diameter och 0,2 m 

hög. Graven var uppbyggd av sten och mellan stenarna fanns rödockrafärgad sand. 

Direkt under stensG1trungen fanns en uktangulllr s1enpocknlng och direkt under denna 

påträffades benrester efter en begravning, Nllr. man tagit bort denna första begravning 

fnumrädde en rektangulär aergrävning. Dllr maa binade ännu en gravlagd individ. skelett 

var något bätuc bevar.i än det rorra, och 14 i ett J. 7 cm tjockt lager rödoclcnifarg-.id sand, 

Den aadra stensättningen grävdes inte u~ men genom sondning kunde man k~nstatera att 

även dcana ianehöll rikligt med rödockrafärgad saad. 

Dateringen av den utgtlivda graven har gjorts genom C•l4--analys av del kol som 

framkom i graven, skcleuet hade urlakats på collagen och kunde därfl)r inte aavända~ vid 

dateringca. Dca datering man fick fram var ca. 5 000 f.Kr. (t.iedgren 1994:234 ff). 

4.2 Neolitiska gravar / gravfålt 

4.2.1 IRE. Hanvar sa• GoUand 

Den gropkeramiska lok.ten Jre uppllicktes 1914 och då gjordes en preliminär undersök• 

ning. Sedan dcu hlll' platsen undersökts vid ett flertal tillfllllcn, senast 19S7~60, dl ut

grävningen leddes av Greta Arwidsson (Jan.zon.1974:S), Man bar sammanlagt bluat.12 

gravar med 16 iravlaida individer. Av dessa är det tre gravar som innehåller nA11on form 

av ockra. Man har hittat både röd- och guloclcni (W)'>wrrnir.;ka 1984:273), 

Gravarna dl!r ockra fön:kom bc~tod av enklll nedgrlivningar utaa några stcnkonstruk· 

tioner. Rödockran, som blttatS i rvå gravar (grav 4, 9), var i pulvricerad form och 

förekom i ena graven hittats i fyllningen och i den andra. är det huvudet som blivit 

beströlt. Guloclmm., som hittats i en grav (grav 6), var i klumpfonn och fanns placerad 

vid kraniet (Janwn 1974: 109). I alla gravar utom en har den gravlagda legat i utsträckt 

ryggläge. Den rom inte var begravd så påträffades i hockerställning. 

Fyra av gn1varna har C-14-daterats (grav 2, 3, 4, 5), dateringarna visar ett tid!iintervall 

mellan ca.2 330±100. t 900±100 f.Kr. (Jan1.on 1974:124). 
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4.2.2 VISBY - V.isby sn • GoUand 
' 

Den gropkeramislai bopl•Lscn i Visby upptäcktes rcdttn 1863 och 1909 u1fördes den 

försca utgrävningen •v pla1sen, som Jlgger m/u i det cenlrala ,\Osby (Ja.ozon 1974:36). 
' . , ' ., 

1960-63 ,&io~des den,,senas1e 'it!gr~~ngcn och sammanlagt har mttn hinal 40 

grav läggningar på plalsen. Av dessa äi del bara i fyra som man hitta! rödockra av någon 

fonn (\Vyszomkska 1984:274). Alla rödocl<ragravam• påträffade., inom en '2x2 meters 

ruta (Jaozon 1974: 110). 

Rödockragravama beslOd av enkla nedgrävningar. I 1vå av dem ( grav 8, 9) hinade man 

ett slcnlagcr av kalkst~n under sk.clctlct. Grnv 9 hade oc:kd ett·lagcr kalkstensplattor 
' plllce- rade över skelettet (Janzon 1974:20 O, Rödockran som hinadcs i gravnma var både 

i klumpform och i pulvriccrad form. De gravlagda har •Ila, u1om en, på1räffars i ut,träckl 

ry11aläge, den.som inte var placerad så påträffades i uts1täekt sidoläj:e. .. 
\ .. ,,J 

Jngen av rödockragravama llrC-14-<101trade-, men tre avdc andra lir det. Dessa gravar har 

en datering som ger cu 1idsin1ervall mellan ca. 2 467±135, - 2128±130 f.Kr. (Janzo~ ' p; • 

1974: 124). 
' }. ' 

4.2.3 V ÄSTERBJERS • Gotbem sn • Gotland 

Den gropkcramiska boplatsen i Västerbjers-uppliicktcs redan 1886 vid en grustäckt. 

Loklllcn har ondetiökts vid en anaal tillfällen och den senaste utgrävningen gjordes 1940-

1942 av MArton Stenberger (fan,.on 1974:7). Totalt bar man pätriiffal 55 gravar, vttrav 

fyra innehöll rödockra_ 

Alla rödockragravama bestod av enkla nedarävningar, utom en. Den graven hade 
rcktangulän1 stenpackningar både över och under skckttct. De andrll. gravarna saknar spär 

efter någon slllgs s1enkonsu:11kLion (Janron 1974:20 O, Rödockran som blUatS i grovama 

förekommer b~ som pulver och som klumpar (Janzon 1974: I 09). T alla gravar där mttn 

hillllt bevarade skelett. har de avlidna placerats i umräckt sidoläge. 

PA Väsierbjersgravfl!ltct har ingen ilv rödOCkragravarna C-14-datcralll. Dalcringcn av de 

andra gravarna ger ett 1idsin1ervall mellan 2 134±130-1 8 I 5:t 115 f.Kr. (Janzon 

1974:124). 

4.2.4 ÖVllRÅDA - Trosa so - Södcrmanland 

1967 var fö!ita gåJJien som den gropkcrarniska boplatsen i Overåda undersöktes.Stig 

14 

,• ~ 



Welinder gjorde då en noggrann utgJävning (Welinder 1967-70:30). Vid utgrävningen 

hiltade man fyra gravar i k11Jturlagret. varav tvl visade sig innehålla nldockra (Welinder 

1967-70:30 rr, Wyszomlrsk• J9ij4:27). 

Rödockragravama hade stensllttningar av 0.3-0,S m stora stenar, under stensättningarna 

fanns enkla nedgrävningar som motsVarar de gravlagdas storlek. Rödockrart i gravarna är 
pulver 50m blandats med botlensanden för att färga den röd. Ett av .skclcucn var gans.ka 

välbevarat och man kunde Se art den avlidna nerlagt, i hockconilllning. 

En av gravarna (grav 310/601) har daterats genom de keramikfynd man &jorde. 

Keramiken tillh<ir gropkcramisk tid, d. v.s 3 200. 2 300 f.Kr. 

4.2.S KLlNT A 5:20 - Köping sn - Öland 

Klinta S:20 Ar en gropkeramisk boplats som ligger i anslutning till en llllniin boplats Kl.inta 

2: 11. De tvl boplatserna tro$ vara delv av sanunJI boplatskomplex (Wyszomirska 

t 984:134). Vid grävningar av kulturlagret vid Klinta 5:20 pAtraffade man 12 gravar med 
14 gravlagda individer. Av dessa 12 gravar var det bara två som visade sig innehålla 
tödockra. I' ,, 

' . • 
dravarna var utformade som enkla nedgrävningar och man hlnadeJnga tecken pl 
stenpackningar, Rödockran som hittades i två av gravarna var i ldumpform och var 

placerad vid skelettet , ., 

' ' 
Gravarna dateras till gropkeramisk tid mc(l tanke pA au de hittades i-kulturlagret pA en 
gropkeramisk boplats (Wyszomirska 1984:27~). • ,. c. 

4.2.6 NYMÖLLA 12:35 - Gualöv sn - Skåne 

Nymölla 12:35 ären gropkeramisk boplat.s som varit känd ända Sedan 1930-talet. dA man 

utförde de första &Jävnineama av lokalen. Sedan dess har platsen varit lllremål för ut
grävningar vid eu antal tillflillen (Wy•zomi,.ko 1979:73), Den senaste utgrävningen ägde 

rum 1974•83 och Jcdde.\ delvis av Bozcna Wyszomiri1k:a. Under grävningarna l980 

hittade man en grav inom kulturlagret, De-t är den enda graven som påträffats inom 

området. Man har dnek hittat spridda människoben i kulrurlaJµCt. 

Graven vii.ade ~ig innehålla rödockra i pulverform som placerats pA delar av kroppen. 

Graven var in.ramad av en stenram och under den framkom en nedgrävning som den döda 
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lagts i (Wyswmirsska 1985-86:124 fl). Den döda har troligen nedlagts i utstnlckt 

rygglöge. mer)_ det v;ir svArl,ott avgöra då ske~ttc.t ba,a är framcntarisk.t bevarat, 

I 

Dateringen av graven ltr svår, då man inte kunnat utföra.nlgon C-14-da.tering. Men 
efter.om boplatsen !lr C-14-daterad till 2700+95 - t 900+60 f.Kr., är det troligt att även 

gro ven hw: en liknonde datering (Wys-,om_irska 1984: 141 ) . 
. .. 

4.2.7 NYMÖLLA 12:3 - Oualöv sn - Skåne .. 
Vid ett vägbygge 1977 plträffade man ett kulturlager med bAde trattbiigar-och enebölle

artefakter, Platsen ligger bara ca 120 m från den tidigare kllnda gropkeramiska boplatsen 

Nymölla 12:35. Utgrävningen av kulturlagret påbörjades s•mmA AI oc~ )00 ml av 

kulturlagret undersöktes. I det nedersta lagret framkom två gravar, vuav en 
dubbelbegravning innehålladc rödbrun ockra. Eftersom platsen påträffades under ett 

pAgåendc vtigbygge är det möjligt att det funnits fler g.ravar, men au de har blivit för-

störda. , .,. 
.. , 

Graven med ock.rn markerades av en stenram och under den fanns det en enkel oval 

nedgrfivning·som utgjorde sjtUv" graven. Av de tvi gravlagda, en man och en kvin~. var . ";. ·: : 
det bara kvinntm som hade blivit delvi~ beströdd av ockra pA kroppen. BAda var . . 
gravlagda i ryggläge. 

Ingen a'I gravam.a har kunnat C-14-daterats. då inaet collagen var bevarat i benen och 
inget kol hittades i gravarna. Dl. man påtnlffat h:ldc crtebölle- och trattbHgarart.efalttcr i 

kulturlagret och eftersom inga tidstypiska föremål bar hi!WS i gravarna llr det vllldigt svArt 

att datera arav:im•. Men det faktum att de påträffades i det nedersta lagret gör det möjligt 

att anta att gravarna ti1Jhör den tid.igastc bos.tinningen, d.v.s. tidigneolitisk tid 

(Wyszomirska 1979:73 fl), 

4.2.8 ÖSTANSJÖ- Lillhärdal sn - Härjedalen 

1915 påträffades ett lösfynd bestAcnde nv en .stor skifferspjutspets, två l11\leggade y,or 

och ett antal obearbetade kvartsitstycken. FönnA!en förkom ligg•nde I en n11ck av 

rödockra. Fyndmaterialet har tyviilT aldrig publicerats i sin helhet, men det mesta tyder pA 
att det rör sig om en ensamgrav inneh!.lland,c rödockra. Inga skelettdelar påträffades, 

vilket antagligen beror pi den dåliga bevaringsfllftnågan i mori<.en. 

Det har antytts att det skulle röra sig O!ll ett depåfynd och inte e11 grav, dctt• llr dock 

mindre troligt då inga depåfynd med ockra har hittats i Norrland (Edgn:n 1966: 103). 
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5. DANSKA RÖDOCKRAGRAVAR / GRAVFÄLT 

J Oaruru,rk finns det bara två platser dJlr man påträffai gravar med rödockra, det ena är en 

gravfält och det andra en plat, med tv! gravar, varav en innehöll rödockra. 

Bevaringsforhållandcna har varit relativt goda. Av den anledningen så llittar man rätt 

intakta, bra bevarade skelett. På båda platserna har mänsklig aktivitet l nutiden delvis 
fflntört en del av gravarna. 

' 

.. •;· 

.. 

I 
\ , 
'· 

I. Bögebaldcen 
2. Oragsholms slott 

• gravlält 
- ensamgra var 

figur 2: Karta livtr 1k d/Jluka r/Jdod:ragravama 

5,J Mesolitiska gravar / cravflilt , . 

S.1.1 BÖGEBAKKENGRA VPÄLTET VID VEDBAEK 

Gravfältet är beläget pl en kulle och upptäcktes l 97S dl en ,kola skulle byggas p4 
platse.n. Det var under påglendc 11<halttning som n!gra amatörarkeologer noterade att ett 

anbll skelett hade kommit fram (Albrctbscn E, Brinch-Petersen E. 1977:J). Platsen var 

sedan tidigare Jd!nd och hade varit förmå! för utgrävningar vid en antal tillfll!lcn, bl.a. 

1924 av Gudmund Hatt. Vid a•la tidigare utgrävningar av platsen hade man misslychis 

au upptäcka grav- fliltet (Albrcthscn E .. Brinch-Petcrscn E. 1977:3). 

Gravfältet började grävas ut 197S och vid utgrävningen fram.kom 19 gravar, varav 14 

innehöll rödockra. Alla gravarna som påträffades var belägna inom boplatsomrAdet. 

Gravarna bestod av enkla ovala eller rcktanaulä.ra nedgriivningflt oeh ingen av gravarna 
hade någon ovan mark synlig markering. Rödockran i gravarna var i pulverform och 

hade strötts över antingen hela skelettet eller bara över vissa delar. 
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De gravlagda var an1ingen lai;da i utsträckt ryggläge eller i sovställning(Albrethsen, 

' Brinch-Pe1er11cn 1977:S fO, 

' . 
Gravarna bar daterat, till mCS()liti.,k tid. m~d hjälp av gravgAvoma, ingen C-14-datering 

' . ,: I. J •(• .-; 

bar gjons .. B,oplatscn där gravam~ ligger har ~mot C-14,;1aterat, till ca. 4100 f.Kr.;' 

denna datering gör det möjligt att anta att b!dc boplatsen och gravfliltet tillhör • <I 

crteböllekulturen (Alhrcthsen ,Brin~h'.Petersen. 1977:15). ,, 

5.2 Nwlitiska gravar / gravflllt 

5.2.1 DRAGSHOLMSSLO'ITS GRJ\ VIlN 

1973 lokalicerade en amatörarkeolog eo grav som låg pil en kulle J närheten av Drags• 

holms slott. Graven hade kommit fram till markytJln efter år av plöjning pä platsen. 

Nationalmu!)cet i Köpenhamn blev informerade om upp,äckten och man började gräva 
platsen samma år. MllD funn att det antagUgcn legat en ertcböllcboplats på kullen, och 

ytterligare en grav kunde lokaliseras. Trots att mao undersökte plat~cn noggrannt 
' påträffade l11llll inga fler gravar på plaisen. • • . " . 

Av de tvA g,rnvar $Om framkom var det bara en, en dubbelbegravning, som inoc:bölJ 

rödockra. Rödockran som Vi11' i pulvricerad form och hade ,tr011s över hel• kroppen pil de 

två gravlagda kvinnorna. Själva graven bestod av en enkel nedgrävning och inga spår 

efter stenpackning m.m. hittades. Det senare kan dock bero på att man,under lnaJ plöjt 

över gni.vcn. ., ': 

BAda gravarna, iivcn den utan rödockra bi11' C-14-daterats. Dubbclgraven fick en datering 

till ca. 4 000 f.Kr. Enkelgravens daiering är yngre ea 3 650 f.!;<ra (Brinch-Pecersen 

1974:112 [(). 
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6, FINSKA RÖDOCKRAGRAVAR/GRAV•'ÄLT 

Det flons i Finland åtmlnsoonde 35 platser där rödockragravar från stenålder påträffats: 

Av dessa kommer 23 an finnas med i sammanställningen. Att inte Oer tagits med beror pi 
att material om dessa endast finns publicerat pA finska. De flesta d1:1tcras till deri 

kam~ramisu perioden, men det finns Uven ett antal gravar från andra tidsperioder under 
'. . 

stenåldern (MietllllCD 1988:45). När det gäller flnsb gravar lir det viktigt au påpeka att det 

i de Oesta fall inte finns några skelett bevarade i gravarna. Det beror pi de dåliga 

bevarande förhAllandena p.g.a. den sura marlcen. Det låga pH-värdet gör att de flc,ta 

sk.den vittrar bort. Av den anledningen gAr inte det fin.ska materialet att användJt. vad gäUcr . . 
könsfördelningen i gravarna . På kartan nedan l!r endast de gravar som tas upp l 

uppsatsen med, vilket gör att den ej är giltig som en spridning$1Guta övet Finland. 

I. Iöitsa! 
2. Haavisoonharju 
3. Kilteri 
4. Kolmhaara 
5. Aisti 
6. Jäldirll 
7. !Uyrynmäki 
8. Nikeli 
9. Plspa 
JO. Pitklmllld 
Il. Pitldlsaari 
12. SätöS 
13. Hammaslahti 
14. Kariaho 
Is. Kellolauten tull Il 
16. Nll.5tinruti 
17. Hiuenharju 
18. Hattilcka 
19. Vaanterania 

. 20. Moninrnllld 
21. Ilttböle 
22. Kuldwkosld 

• gravfllt 
- cns.amgravar 

'. 

figur J: Kana /JV,r d, finska rlldoclcragravama 
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6.1 Me•olill•k• gravar/ gravllill 

6.1.1 Jönsas - Helsinge sn 
.. 
Gr•vfältct påträffades då mru, höll pA 1111 grtlv'a' ut boplalscn i Jönsa.,. I kulturl•grct på 

boplatsen biuade mAD först tre gravar och under senare grävningar bu yuerligue sju 

stycken tillkomruiL Alla 10 gravar inoehAller rödockra (Wyszomirska 1984:281). 

Gravarna bcslod ltY enkla nedgrävningar, ~om be.räknade." vara ungefär Hka stora som de 
gravlagda. De t'ör:sta u,,. gravarna ingen ingen stenpackning men innehöll alla en slät rund 

sten. De andra sju gravarna hade en stenpackning som liknar de som mail biuat i Olenlj 

Ostrov gravfältet (Wysronnir<ka 1984:281). Rödoekran hade blandais med sanden i 

grnvW'D.11 och frwnkom liOm ett tjockt lager som fyllde hela graven. Tjockleken varierade 
' . . 

mellan l0-S4 cm (lldgren-i966:JS6J . . , .. ,, .... 

6.1.2 Haavistonharju - Kuonane sn 
, 

✓, ,, 

, . 

, 
, 

Vid 1963 Ars utgrävning av boplatsen vid H•avi . .iooharju påtraffade maii en tydlig röd 

färgning l Jordy'n. FUlcl,en var 180 cm lång och 90 cm bred, och tjockleken på rödockra 

lagret varierade från 20 cm och tjockare (E<lgren 1966: 157) . .. 
NAgra· fier tllckeo pA gravar inom hc)plal.somnl<let uppqlllrk.sammades inte, tydligen r& det 

sig om en en$1Ullgt&V och inget gravflllt. Dateringen av bopla~'IOn och graven har inte 

kunnat göras genom keramiken, då någon sådan inte påttäffats. Man antar dJ!rför an 

boplal>cn tiiihör,_den förkeromisko Soumusjllrvil;ulru~n. Datering ~lämmcr ock.,! med 

boplatsens höjd över havet (Edgrcn 1966: 157). 

6.1.3 KJLTERI - Vantaa sn 

' . 
På en fortccrami~k. Suomusjärviboplats i Vt1!1ta.t1 $OCkcn p1träffadc ffi?O sammanJast nio 

gravar , varav två innehöll rödockra. 

. ' Gravtuna som innehöll rödockra var de enda graVama på plat~en som var utrustade med 

en stenpackning, Stenpackningarna var lätt ov~a. och innehöll ~ten;ir a.v vnriera.nde 

siorlek, Rödockran var dels i pulverform blandad med sand och dels i klumpform. 

Ockran var placerad i bouen av graven och tJicku, näs1an hela bouenplllnet, , 

.. • 
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Boplaisen llr C-14-<latcrade till ca_ 2 000 f.Kr .. men den geologiska dateringen av platsen 

lir ca. 4 000 f.Kr. Ingen av gravarna iir daterade. men mon antar att de har ungefllr suinmo • 

datering som boplatteo (Wyszomirw 1984:282). 

1' ·Jt, •• 
6.2 Ntollll•ka gravar / gravflill 

6.2.1 KOLMHMRA • Honkilahti sn 

Oravfllltet vid Kolmhaaraboplatsen omfatw 24 gravar med rödockra. Dessa har påträffats 

vid utgrävningarna av boplalsen som ägde rum mellan l940-o3. Det bar varit olika 

personer som len utgrävningarna bl.a. Edgrcn 1961-63 och_ Meinander 1948 (E<lgren 

1966: 18). Boplotsen är boliigen på tvA kullar och det lir på sydkullens krön som gravarna 
hittats. 

16 av gravarna var heii inialtta när de påträffades (VI-XX, XXll), medan ~tr.a gravar var 
dclvi, skadade•~ sandlllelel. Gtavama kan dcla,_iot i tre typer, typ A, B och C. 

' " 
' Gravarna av typ A bestod av enlcla gravgmpar som delvis fyllts med rödockra. Ponnco 

på groparna var rulgot ovala och man hillade inaa tcx:ken på stenp30kningw- i dessa. 
Rödockran förekom som ett S-15 cm tjockt lager I botten av graven. 

Gravarna av typ B var också enkla gravgropar, men med resta stenar i graven. Gravarna 

var ej synliga ovan mark. Antingen innchöU aravcn en rest Slcn, då vid vad som tros· vara 

huvudänden, eUer'två resta s1cnar, di bAdc vid b.uvud-oc:::h.f9tiind:1. Oravgroparna vtt.r 

anlingen runda eller ovllla OC•h rödockran påträffa, i, lx,?ttcn. a.V graven i ett 2-7 cm tjockt 
lager. Ått.1 av gravarna rl1knas till typ B. 

Den tredje typen vid Kolmhaara är typ C. Dc.,,a gravar bestod av hällkistor. Hallarna i 

häll.kistorna var oftast av röd sand-.ten eller granit och sammansatta till en rektangulär 
ki,1a. En del av kistorna hade lock medan andra saknade lock. Rödockran hade blondats 
med <anden i botten i ea 2-7 cm tjockt lager. 

Alfa tre ovan refererade typer av gravar har väril flatmarbgravar. Men vissa tecken tyder 

på au en deJ av gravarna tid.iga.re varit markerade, markeringarna har dock iried iiden 
för<vunnit (Edgrco 1966:90-91). Crav..-na har jute C-14-daterats, men datering av 

keramiken på boplatsen visar an den tillhör d~n typiska ~kerami,katiden. dvs J 200-2 
200 f.Kr. (Eclgren 1966:25) 
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6.2.2 AISTI • Myniimäki sn 
: . ·'·:· 

'! ' ;. 
Gravfältet vid Aisti bestod av fem gravar, alla fr~om i kuhurlagre1 på boplats<:n. 

Boplatsen som är belägen p~ en liten kulle grävdes u1 mellan 1960-64 av bl.a. Edgrcn. 

Alla gravar utom en bestod av bfillkistor, den åtcrstiende grave-n var en vanlig gravgrop. 

Ingen av gravarna hade några stenkonstruktioner som var synliM ovan mark. Rödockran 

har vanliatvis täckt hela gravens botten och bestod av en mellan S-10 cm tjockt Inger. 

,. I' ,.,.,.,., I\:, 
Någon C-14-datering av grayama har fj,gjC?,;\i, men bopla1sen har daterat, tiU typisk kam, .. 

~ t • • 

keramisk ti?, med hjälp av ~_ramikfyn~ (E<!p 1966:57 ff). , .. , ·. 

6.2.3 JÄKÄRLÄ • Mnaria sn 
;,;, ·! 

Jäkärläboplatsen är en av Fiolands.mest,utgräv.da. Första fyndet.från platsen gjordes 
I '• : , , 

redan år 1907 och Sed'"1, dess har en seri~ av U1'rjivningar ägt rum. Den senaste gjordos ,;, 
1922 och ulfordei; av ett antal rukcologer bl.a. Nordman och Europaeus. Boplatsen iir 

belägen pA en stor sandås och 2 <!!JO m2 /'Y, den ät utgrttvd. , · ", 

' •, f;, 'I .. .. ; , ,; ; ( 
Trots den nogranna undersökningen ay pla1sen bar man endast påträffäl cn.,olig grav i 
kulturlagret. Den bestod av en cnkc1 nedgrävnin& där botte.n var färgad av rödoclcra. 

Fläcken med rödockr• var ca. 100 cm IAng oc)1.5 j:!" tjock. .. , 
• ,. • ·j1 r1· 

'' 

Det faktum att man bara har hi.~1,e~,ff."r p~ platsen gör an den m:lste rälcnas som en 

ensamgrav och an det inte rör •ig 9.'),\.M&O! i'•vfliJt.,Boplatsen är datcrod till typisk kruu- " 
keramisk lid genom keramikfynden (Edgren I 966:65 fl). 

6.2.4 HÄYRYNMÄKJ • Vibor& sn 

PA bopla1scn Hllyrynmlllti bar man pA1raffa1 indikationer på fem rödockragravar i 

kulturlagret Gravarna bes1od av rödockra 0llckar av varierande storlek. Några tecken på 
konstruktioner fönnom nedgrävningar har man inte pAträffat. 

Tvl utav gravarna är osäkra (grav 4 och 5). Ont varna är inte datentde, men boplatsen·hllr 
dJ!terats till typisk kamkcrarnisk tid genom keramiken (Edgrco 1966:156). ,,... , 
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6.2.5 NIKEI..I • Kymi sn , .. 

' . ... ' 

På boplaisområdet i NikeJJ påträffade man i kulturlagret en ensamgrav. Graven framkom 
, 

som en rödockrafläck, som var 208 cm lång och 50 cm bred. Ockraflllckcns tjocklek 
varier.tdc mellan 5-25 cm. 

• " 
' 

Graven är intc datc~ad. men boplaw,n har daterats till'typisk kamkeramisl:. tid med 
' • ! '' 

,utglng,punlct i keramiken (F.dgren 1966:156). • ·l ' 0 

,. 
6.2.6 PISPA • Kokcmiilci sn 

' \,. I '>!. 
I, •'' 

Grnvtllltct på Pispaboplatscn upptljcl:.tes 1960. Gravarna iir 20 till antalet och de lir alla 

enkla flatmarksgravar, med en nergrävning som enda konstruktion. Orafg~A?'tl\' Vltr 
Mtlingcn run~. ovala, halm4nformadc, p~~fonnade eller elliptiska. Sam!li~~ gravar 
ino<hOU rödockra J stor mängd. Rödockran har blandais med sand. De ovala, gravarna v:ir 
s!lln;t Qeb umcböll således mest rödockra. ·• 

" '· ~. ' 

Sju av iravdma påträffades i bostadsgi:opar, sex inom kulrurlagrel och de åttrst!en&:-vsJu 
ulM!ör kulturlagrcL Gravarna lir inte C-14-daterade, men boplatsen har daterat,i till äldre 
typisk kamkcramisk lid genom keramikfynden (&!gren 1966: 156 f). 

6.2.7 PITKÄMÄKI • Lopu~. ~n,, ,,, 

Då man grävde boplatsen vid Pilkämäki påträffades i lrulturlagret en ensaµigrav. Den 

fram.kom som c.o bruntlirgad fläck i kulturlagret. I ena änden av den fanns en rund röd• 
ockrafärgad fläck. 

Det rör sig troligen om en ensam flatrnarksgrav där bara huvudet på den gravlagda 'har 

färgats ined rödockra. Datering av &ravcn har ej sk.ett, men boplatsen har gen~m 
keramiken daterats till typisk kamkcramisk och KA IJJ (Edgrou 1966: I 57). 

6.2.8 Pfl'KÄSAARJ. Vihanti so 

Vid utgrävning av bopJatsen • vid Pitkäsaari påträffade man etc antal rödockrafläckw-i 
kulturlagn:t, två dcs,o räknar n100 som rödockragrovar (Wyszormln;ko 1984:284). 
Gravaina bc~lod av enkht nedgrävningar utan några sten.komal\lklioner. 

Boplatsen datera, efter keramiken till typisk kamkerrunisk tid (Ed gren 1966: I S7). 
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6.2.9 SÄTÖS - Kuusjärvl so 

Vid utarävningar av boplai.cn vid Sätös 1965 framkom fyra rödockragravor i 

kulturlagret. N4gra nv dessa var delvis bbHigr;3 \nom hyddbottnar. Boplatsen h11r daterats 
till yngre typisk kamkeramlsk tid (Edgr,:n"'1966: 1'ss·). • • ' ' 

6.2.10 HAMMASLAHTI-Pyhäselkäsn 
., . 

Vid 1961-Ars utgriivning av boplatsen vid Hammaslahti plluäffades en 150 cm lång 

rödock.rall!rgad fläck inne i en hyddbouen. Om man ser till formen på ockrafllrgningco 

bör den avlidna ha gravlagts i sovställning. Fläcken tjocklek var ca. JO cm. Inga 
stenlcontn.i.ktioner framkom i ~amband med graven. 

,1 t: I• 

Några fler tecken på gravar in001 ktilturlagrot bar man inte anltäffat det rlir sig således om 

en ensamgrav, Boplatsen har \1'!tetats till typisk kamkeramisk tid genom fynden av 
keramik (Edgren 1966: 158). •• 

6.2.11 KARIAHO - Kiuruv .. i sn 
. ' 

På Kariahoboplat'seo. som nästan helt förstöns lnnan "upptäckandet, påträffade man vid . . .} . . 
tva olika tillf'Wlcn 1949 och 1960, tre rödockragrovar. Gravamo var cnlcJa flatmarksgravn.r 

utan några stenkonstruktioner. RO<lockran har placerars I botten av gravarna och hade 
1 1 I• 

blandats med sanden. 

Boplatsen h.:ir'datcrals tiU typisk kämket.:i'ni.isk i.il ,~'nom 'kcrumiken som hittats ( Edgrcn 
1966:158). " ' ' " .,, 

6.2.12 KELLOLAISTEN TULi U - Suomussalmi sn . 
.. , 

Vid utgrövningnr av en boplat, vid Kellolaisten tuli påträffades fyra !amningar som hör 

vara gravar. Tre av gravarna var enkla flatmarksgravar. medan den fjärde hade en 

srenpackning. I alla gravarna hittade man rödockra Ockra var i pulverform blandad med 

sand och framkom i gravarna som stora Oik:lw v""' tjocklek varierade mellan 5-30 cm. 

En datering av gravarna är svllr an göra, dA Ocfa olika keramikstilar är företrädda pA 

boplatsen. Men det är rimligt att tro att gravarna häJstammar från kamkeramisk-eller epi

oeolitisk tid (Edgren 1966: 158). 
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6 2.1 J NÄSTINRlSTI • Laitila "' 

i,;1sunriui lokalen bath av eu antal fomlimlllngar och man bar pä•1 pl pla1$en vid eu 

antal tillfällen. & s1or del av pl»i.en hade innan u1grävnin1 hunnit bli förslrOd av det 

aru.<tag oom h1aer vid plat,en. Den sena•te u\grlvningen lgde rum 1979-81 och leddes 

av ett antal ~rbl..,A. VillulL Man har hitUII. ,pir efter en boplau och p!dcn 14& 
de nio Oatrrulrtrsg.rav•ma som man hiuade. Av dess• nio gravar var det tre som innehöll 

rOdockra eller guloclua. 

Qravama som hittade, var av tvl typer, de som hade 1tensJttning och de som saknade en 

sldoo. Stcnsl!uningarna som fanns över fem av gravoma är relr.tanaulära och heitod av 

runda stenar I varierande SlOtlek. Alla ue gravar där man hittade rödockra hade 
steosätlllin&, R6d-ocb guloclr.r.ui aom hittodei i grtvarna var i pulvc,rorm och hade 

blandats med sand, den llg i vllrierande kvantitet I h<>tten av gravarna. 

Orovarno lr doterade till början av J 000 f.Kr. (Vikkula 1987:5 ff). 

6.214 HITTENHARJU • Laukaa sn 

' 

En cM&m rl!docJuagrav med stcn.<llnnina bar hitws"' clcnna boplats. K<tarniun dalerar 

sig kanske tiU Pyheenslha perioden. ' 

6.2 l 5 HARTIKK.A • Laukaa ,n 

t 986 upptlk:ktes denna steoAlders lokal. Pi platsen fann man spAr efter kult11tl1&Cr. hJitdar 

m.m. I anknytning rill kulturlagret pAtrllffades spAr av rödockra som visade sig vara en 

&nv, Vid fOltAtta utarlvninga, hitla<le man illOIII UDIIM ooride ytterligare sju sravar. 

Av dessa ir«vdcs tre ut fulbt«ndigt. Bara en av de nya gravarna innehöll rödockra och 

den graven var ollstan hell forstool och hinades i kanten av .., &N•i"OP· 

Onivama bestod alla av enkla ncdgrilvningar och inga tecken på stenpacknmgar k:unde 

bclllffas. Rödockran i tvl av gn,vo.ma var i puh·crfonn blandad med sand och Ila I 
botten av gravarna, en tjockt lager. Det är vidare troligt an kropparna Nven boslnlll• med 

lildoclua. cficrsom rödoclaa fnunkomblde ö,·er och under de ,mA delar av kraniet <Om 

faa.iu bexa.riu i en .av gravarna. 

Dotcringcn •• gravama bar gjort• genom de llrlefal;ier som p41liffau. Ancfaktcm• d&u:rw 

graven lilJ den typt.ska kamkoramislr.a tldcn (Miet1incn 1988:39 ff). 
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:\,, 

6.2.16 V AA TBRANT A -Taipalsaari sn 

V aaterantalokalen har sedan länge varit känd. Redan 1929 visste man om att platsen var 

en fomlämning och sedan dess har man vid etc antal tillflUltn und~rsökl platsen, som iditg 

delvis llr bolagen på en badscrand. Innan man 1969 började gräva u1 den del av plaise,~ 

som ligger på den övre delen av siranden, hade man inte hittat några tecken på att det 
skulle finna. några gtovar där. Men under undersökningens g!ng hitlllde man, under åren 

1969-71, fem gravar. 
., 

... 
Fyra av gravarna var vanliga na,marksgravar utan skelettfynd, den rem1e var en 

brandgrav .. Gravarna innehöll allo rikligt med rödockra i P,\llver-fonn, som blandats med 
sand. RödockraS1U1dcn har troli,gc.Q placclllts b~dc under och över de gravlagW\ pmgs hela 

kropp<n. Rödockraskicktet i gravarna hade en tjocklek som varierade mellan 26-24 cm. 

Dateringen av gravarna. förutom kremeringen. har gjorts genom analys av fyndmaieriaJet. 
' ' Keramiken, som påträffats i gi:1:1vq.ma, daterar de5s.a ti11 den typiska kam.keramiska tiden. 

' . . . 
Graven, som innehöll co kremering ha C-14-datcrlll., till 3925-3725 f Kr (RlllY. 1995:161 , 
ff). 

1r ,, 1·1 ,.·,'' 

6.2.17 MONJNM/\KJ • Leppävirui sn 

På en kaltlkeramlsk boplais i Morunmllki påcrlU'fados en rödockragnv i ltullurlagrct. . . 
Fyndomständigheterno är knappa, men det tycks röra sig om en ensamgrav. bosulende av 

en nedgrävning, utan stenpackning. Rödockran ,om påträffades i ara,·en var i pulverfonn 
blandad med sand. 

Dateringen av boplatsen llr typisk 1-.amkeramisk tid och graven ltoo ha samma datering 
(Wyszomirsko 1984:283). 

6.2.18 JET_TBÖLE • Jomalasn - Åland 

På denna kamkerarruska boplats på Åland hittade man i kultutll\iret tv4 gravar, del på
träffades dessutom spridda människoben på två Platser. Av de två gravarna som hittades 

var det en &om innehöll rödockra. 

Gravarna bestod av enkla nedgrävningar utan stenpac-kninga.r. Den röd.ockra som 

påttilffades i gntven VIII"" i pulverform blandad med sand och förekom i botten av graven 

som ett tjockt lager. 
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fogen C-14-datcring av gravarna har ajor1s, men boplatsen 1ir från kamkcrami~k lid 
(Wyszonurska 1984:281). 

6.2.19 KUKKARKOSKI - Licto sn 

J I", • , '' .. I. 

I Kukkarkoski har man hittat 12 gruvar, varav tio innehöll rödockr1t. PlatScn grävdes ut ... 
1975-76, dAeo vHgrcperation bo1adeau skada gravarna. 

Gravarna var flatmark.sgravar och nio av dem bestod av enkla nedgrävningar. medan ttusn 
i tre fann tocken på nAgon slags inre konstruktion. Gruv t är en rödockragrav ~m bestod 

av tvA överlappande begravningar. Två av rödockragravaroa hade en inre ltonstroktioo 

(grav 10, 11). 1 grav 10 hiuade man en mörltfärgning i kanterna av nedgrävningen. Det 

kan tyda på au den döde innan begravning lagt, i en trllli.ista. T grav 11 fanns indikationer 

som tyder på au den döde gravlagts på ell dubbelt lager av skinn (forvinen 1978:79 I). 

, . 
Rlldnckran som förekom i gravarna var i 1>ulverform och hade blandats med sanden i 

bouen av graven. Den rödockrafärgade san<11:n täckte i de flesta gravarna hela bottenplanet 
och tjockl~kcn på r&lockralagret varierade mellan 5-50 cm (Torvinen 1978:41). 

. .. 
'•· 

., 
: ; f •• .. . . 

. ' 
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7. RYSKA ,RÖDOCKRAGRAVAR / GRAVFÄLT 

I Ryssland finns en stor mängd rödockragravar, dessa daterar sig till paleolitisk, 

mesolitisk och neolitisk tid. Det var min egen11lga tanke att göra en fullständig 

sammanställning av alla röckx:kragravar, men det har visat sia vara omöjligt att genomfora 
utan att h.a bra kunskaper i ryska. nigot jag saknar. pet jag i xtällct va1t är att gör.11 är ett 

urval av gravar från olika tid.;perioder, fflr att kunna se hur rödockran har anvtnts i 
gravarna. Detta för att kunna göra en jlimförelse med gravarna från de nordiska länderna.' 

,., 

7.1 Mesolltllka gravar/gravfält. 

7. I. I Popovo • Kargopol • Arehangclsk 

Popovolokålen består av både en boplats och ett gravfält. Grav;irna som hittades. 

pålräffades på en separat plots belägen en liten bi1 från boplai,,omr!det. Plai,,cn tillhör 

Veretiekulturen som,Janns spridd öster om Ol}i:gasjön under mcsolitikum. Gravarna 

påträffades ,imder en utgrävning 1979 och var I 0 till an1ale1. De innehöll alla rödockra. . ., 

Gravarna bestod av enkla nedgrävningar och saknade ~ynfiga yttre konstruktiöl\er. 

Rödockran som fanns i gravarna llickie vi<.1a delar av bottenplanen på gravarna och 

tjockleken på fläckarna varierade mellan 5-30 cm. 

Ett an1al av gravarna har C-14-datenu.s oclt de anger en tidsintervall mellan 

9 730±110 - 5 430±150 f.Kr. (Oshibkina 1994:48 ff). 

7 .1.2 Olenij Oslrov I • Oncga sjön • Karet en 

Orav/lll1et ligger på en ö I Ooega sjön och upptäcktes och grävdes ut under åren 1936-38 

(Jacobs 1995:362). Under utgrävningarna framgick att det bara rörde sig om en 

begravningsplaL< och man hittade sammanlagt 176 gravar. Av dessa innehöll 162 gravar 

rödockra.. 

De flesta gravarna bestod av enkla nedgrävningar utan några ovan mark synliga 

konsu-ulttioncr, 11 av gravarna hade dock slcnpacknin&, Rödockran i i'avama var enligt 

Wyszominka i samma form som den i gn1varna i bl.a. Jazyk.ovo 1, vilket inncbllr att 

rödocknlo pålräffädcs i gravarna var blandad med sand och litcrfann, I nedgrävnlogama< 

bottenplan i ett relativt tjockt lager (Wyszomirska 1984:15711). 
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Datcringarnll av gravarna p1 Olcnij Ostrov har varit omstridda. Gravarna h.ar först varit 
daler:adc till neolitisk tid (Wyswmir,ka 1984:1 S8), m<:n nya C-14-dateringar ger ett annat 

svar. de flesta är ,ne-,;olitlska. OateringamA varierar m..Uan 

9 9l<>±80 · 6 790±80 B.P. (Osbibkina 1985:403). 

7 ,2 Neolltlslla gravar/gravf'ålt 

7.2.1 VMhutino - centrala Ryssland 

va,hutino lokalen är belögen vid en sjö och upptäcktes rc<lan 1927. Sedan de.ss har 

platsen under>ökts vid eu antal tillfl1Jlen. Den senaste undersölotingen ägde rum 1983-85 

och leddes av Dr. O.A. Krainov. Det var under den utgrävningen som man fann tre 

rödockragravar på platsen. Oravarna IAg i nära anslutning till den boplaislokal som man 

uddigare undersökt. Boplatsen tillhör Volsovokulturen. . 
Rödock.ragravarna som framkom var enkla flatmarksgravar utan några synliga yttre 

konstnllctioncr. De bestod av enkla ncrgrävningar och i bottenplanet påtrllffades rödockra. 
Rödoclcran bestod av polver som Mde blandats med sand, och den täck.te stora delar av 

ncrgrllvningen, bottenplan. Tjockleken pA den rödockrafärgade sanden varierode mellan 
3--S cm. I en av gravarna hittade man vid e-na änden av graven en rund fläck som var , .. 
mftigare färJad med rödoc-kra. I den framkom också fragment av tandemalj och 

bämstensknapplU. Nästan inga skelett.rester fanns bevarade i någon av gravarna förutom 

silmlllmda, tandemalj ( Utlcin, A 1993:52 ff). 

Gravgodset i två av gravarna var främst bärnstensföremål och pilspe1sar, den ttcdje 
graven s•lrnade a.ravgod.<. Gravarna är typiska för Volsovokulluren. De innehöll 
rödockni och btlrnstensförcmål, vilket gravarna från äncJra gravplatser tillhörande 
Vohovokullurcn gör. J!x.ctnpel på andra gr11vphttscr inom ~nmm11 kulturomr!idc är 

Sakhtysh 2-A, Salchtysh 8 och Jazykovo I (Ulkm, A 1993:56 f). 

Gravarna har inte C-14-datcrats men de ryska arkeologcma iir eni1a om all gravarna från 
Vol,ovokulturen bör dateras till 2 500-2 000 f.Kr. (Utlcin A 1993:56). 

,1: 
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8. SAMllfANSTÅLLNING och ANALYS av kapitel 4-7 
,, ii ,:, ' 

Det här kapitlet kommer först au· innehAlli en ,ammanstllllning av data. och sedan en 

analys av följande saker. 

• Andel rödoekragraV1!.t per gravllllt 

• Rödocbans form 

• Skillnader i användning gällande kön och ålder 

8.1 Mesolitiska gravar/gravfålt 

Sverlae 
., 

från den mesolitiska perioden [1'JJ!~ ~ i Sverige tv! gravflilt och en eos8,lll&n• som har 

grävts u~ det 11.r Skatebolm I, Skateholm n och graven i Manj!IIV. Nllr det gäller en 
'' 

analys av rödockra användningen i fcirbAllande till kön 11.r det bara Skateholm I som kan 

ge en bra bild av det. Skateholm Il bara bar litta gravar som innehåller rödockra och 

dllrför inte sl<uJJe ge•~ r;epre,cntaµy bild. ., 
.1·,d),··, .-1.11·•1. -;:•· I. 

,1, '., 

" 
t>'.' 

'.1:w1 .•I !-,; . ' 'I,,:; ,li 
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figur 4: FOrlrDrtningarav kropp,dt/lJT ( (/1,r Jansson 1974:ZSJ 
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S)as«boJm 1 

•• 
,CJC,c' 
52% • 
,, • JI, 
~ ... . •. 

I. % rödo<:kragravar 
pA gravfllltet 

2. rödockrans 
fonn 

Pödosizlns placmina i fdrhAllande till kön 
min 

la 
• br 

bk 
lb 
ub 

la 
br 
bk 
1b 
ub 

barn 

5k11tbolm Il 

L % rödockragn,va, 
på gn,vfllt 

Daomark 

olclnd 

2. Rödockrans 
form 

3. % min, kvinnor 
och barn 

kvinnor 

*

,. . ', . . . , , , . . ' , •• '•..i ,.,.,. .... .,.. ""' 
• • • , , ,~j . . . , , 
~...-:. ',"''· 

3. % män. kvinnor 
OC•h barn 

I Danmarlc har man hittat eu gravflllt frAn mosolitikunL Pi det finns så pass många gravar 
dllr man kunnat könsbestlmma de gravlagda att det lir möjligt att göra en studie av 
rödockrans placering i förhållande till kön. 
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Yedhaek 

•• 
~ . 
74%:t' 

I I" ~ ' 
"Jt.C)tJt 
& ,. ,, "~ , .. 

I. % rödockragravar 
pA gravfllltel 

2. RödockranS 
form 

Rödockrnos plilf&Dn& i fWh111Ande till kön 

kvinnor mån 

ler 
br 
blc 
lb 
ub 

barn oklnd 
ler 
br 
bk 
lb 
ub 

Finland 

" I, I, . , , , 
35%136% ',, ,,, , , 

.! ,, ,, 
'!, 

3. % män, kvinnor 
och bam 

T Finland finns det fem plalSCr med rödocmpvar frln mesolitilrum, fyra gravflllt och en 

en,an,grav. Nllr del gäller det finska gravmaterialet lir det onödigt att göra en beräkning 
pl bur många procent av gravarna som har r&lockra i klump-respektive pulverforn,, dA 
nlS1411 alla gravar innehAl!er r&lockra som blandai., med sand. Den rödockraf!rgade 

sanden återfinns i botten av gravarna och de.ss tjocklek kan variera från fem cm till 
uppemot en halv meter. Det finns bara en grav. i KiJteri, som innehåller rödockra i 
klumpform, den gr•vcn innehåller förutom färgning av halva bottensanden. fyra klumpar 

rödockra. Eftersom del bara rör sig om en grav i Finland kan man anta alt den ar cll 

undantag från den vanliga begravningsri1ualen i !'inland. 

Vod gilller rödockrans placering i förhållande till kön har en sildan analys visat sig vara 

omöjlig au genomfbra pi det finska materialet. Det beror pi. au ingen av gravarna 

innehåller fulls11lndigt bevarade skelcll Både de mesolitiska och neolitiska gravarna finns 
i marltcr där bevaringsförhållanderna i jorden är vllldigt dåliga. bara i enstaka fall finns det 

skelcllrester bevorade, dA bcstiende av bl.a. tandemalj. 
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emmoi rödodcramvar ger a;rayf]ilt 

Jönsas- HJO% 

1Jaavis1onharju - 100% 

Kilten - 22 % 

&11•!10.d 

'· 
'y 

1 Ryssland finn.< ett fleltJII gravfält som daterar sig till mesolitilwm, då avsikten med au ha 

med Ryssland i uppsatsen lir au jämföra rödockrans aovllodning i Norden med d'en i 

Ryss.l1nd J kommer ja.g bua kort att göra en presentation av rödockrttru1 användning. 

Rödockrao som använts i ryska gravarna lir i pulverform och i Popovo har pulvret 

blandats med sanden i botten av graven, si an den färgats röd, detsamma gäller för 

gravarna pil Olenij Ostrov. 
_, I • 

,' "•f' • ,. ' 

8.2 Neol1U1ka gravar/gravflilt 
I) l, 

.... 
s,erlac , . ' . ,. 

< 

I Sveri&e finns det åna platser med utifävdl rödockragravar frin neolitikum, av de•.~~ är . 

fem pvfå.lt och tre best4r av ensamgravar. Inget av gravfälten innehAJJer sA pass m~&~ :. 

gravar att det skulle vara rimligt an göra en analys av rödockrans lllrhållaode lill kön. 

11:s 
.....-,-:-,..., 

I. % rödockra&ravar 
pi gravfältet 

1. % rödocJcragravar 
pA gra vfllltct 

2. rödockrans 
form 

2. Rödockrans 
form 
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I. 91, rödocluagravar 
p1 gravru1et 

Dtnmark 

2. Rödockrans 
form 

., 

I ,,, 

17%1'1', 
• 1 I I I 

50'14' ,,,, ~ 
•, I tl 1 

I' I • , , !, 
.!.'-

3. % min, kvinnor 
ochbam, . . 

,. 

, ... 

I • " 
. ,, 

• I! ,, 

I Danmarlc har man cn'dast hittat e11 grav, dubbel begravning, med rödockra ftmt tidig 
neolitikum. " •1' 1:' 

., 

Finland , .. 
. ' . 

. , 

I Finland finns .det 30 plaU<ir där man"bar hittat rödockragravar hin neolitikum. När det 

gäller de neolitiskll gravarna i Finlaod finns samma problem SO!" för de mesolitiska,'dtt . . . . 
finns inga skelett bevarade. Av den anledningen går ej någon analys av rödocl<rans 

placerioa i förhillande till kön att göra. Rödocknn bar i alla fall varit i pulverfann och 

ockraskiclc:tets tjocklek varierar tnellan tvi cm till en meter. Rödockran har blaodats"1\ed 

sand. 

" 
Procent rödockrai[avar pc;r emyjlllt 

Kolmbaara • 100 % 

Aisti - 100 % 

Hllyrynmälå • lOO 'il> 

Pispa • 100 91, 

Pi lkiisaari - I 00 'il> 

Sötös • 100 % 

Kariaho • 100 % 

Kellolaistcn tuli n. 100 'il> 

Nllstinristi - 33 % 

Hartikka • 2S % 

V u.tcmata • 100 % 

. ...... . . -·-

·--

. . 
•. 

.. 

,: .. 
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.&1•sland 

I Ryssland finns del eu stort antal gravfält där man pålriiffat gravar inneh,IJlomle rödockra. 
Jag kommer bllr au göra en sammanfatllling av användandet av rödockra pA de gravflllt 

som finns med i min sammanställning . 

PA all• gravflllt som tillhör Vulsovokulturen har rödockran blåndats med sand. Den 
rödockrafllrgade sanden hade placerats i bollen av gr•vama och den tlclcter större delen 

av nedgrävningen. Rödockraskiktets tjocklek i gravarna varierar: men oftast lir det fem 
cm eller mer. 

8.3 Analys av materialet 

.. 
Det man sammanfattningsvis kan säga om rödockraanvllndandet i Sverige är an det lir 

varierande, 'det varierar både tids'. och rumsmässigt. Under mesolitikum har endast 
pulvriscrad rödockra påträffats i de svenska aravarna. Användandet av den pulvriscran<le 
ockrnn i. södro Svcri8c ilciljcr sig frln användandcl i nom. Sverige, I södra Svc.rlgc •;; 
förekommer den pulvriserade rödoclcran i en tunt lager över antingen hela sketeuet ·euei 
över vissa valda delar, medan man i Manjärvgraven bar använt den för att färga sanden i 
graven röd. 

. , '. .J ,. 

R.ödockraanvändningeh under neolitikum är mer varieråd. NU' fOrcko·mmer ;ödocba· i' 

både klwnp• och pulverform. utan någon egentlig ton;ikt på ~dcra. Det är dock ovanligt 
I • '! ' 

att rödockra i klump och pulverfonn tllrekommer i samma grav. 

Användningen av rödockra i gta~llkicket'gick från au enbart innefana pulvriscrad ockra 
under mesolitikum, tilJ en blandad användning av både nl<Jockra i klumi>-och pulverform 
under neolitikum. Efter neolitilrum tycks anviindander ha dön ut, det förekommer bara ett 

fåtal gravar från senare perioder. Man kan också konstatera au stensittningar med 
rödockra i Jllorrb«ten, ej har påtr!llfats p! nivller under 75 mö b. Detta indikerar att seden 
med rödoclcrastcnsättningar försvinner i neolitisk tid ( Lledgren. muntligen). 

Titlar man pl antalet rödockragravar per iravfäll, skiljer sig siffrorna åt vid gäller 
mesolitikum och ncolitikum. Procenten rödock.ragravar per gravfält minskar under 
neolitikum till 10-15 % ,( med undantag tllr Irc 33%), från an ha legat på mellan 30-50 

% under mesolitikum. Man kan alltså se en nedtrappning av rödockraanvändningen i 
gravsldcket under neolitikum. 
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Vad gäller skiJlnademH. i användandet av rödockra i fråga om gravlagda kvinnor, mHn 
". och barn, under mcsoliciltum I Sverige, ltr del bara infonnatlon från de '1{1! gravfähen i 

,. 
Ska1ebolm som g!r att använda. Del kommer nalurl~IVis att.,•~~ lokal bil.Il och det som 

framkommer gArej>att a.nca söin en generell bypoc~!·?m an~~d'l"/Je! i he!A Sverige. När 
•,··, ··,ruM tittar p1 fdrlleliiingci! ~v';.;iialei'g'tJ.vJagda av, oli.ko kön k•n qian ';C,attdcL llr svårt att 

• 1· • 1, • ' 

göra nAgon riklig bedömning. Oec beror på i/ri'äv de gravlagda är det är del inte 100 91, 

,om kunnat könsbe,tämlllllS. Vad som kan ucläsai l" att ancaler g,:aylagda män och 
kvinnor 1ycks vara rellttivr lika. Oen grupp som ~es1 sällan dt~qns,l!l" de gravlngda 

.• , barnen. Dec kan ha två f<lrklaringar; även om barndödligheten vai:,tiög IJlli.!lct ha avliili1 

fler Vl1Jtna individer, vilket skuUc ge del en naturlig fflrkJari:ng alternativt blev ime alla 
döda barn gravlagda med rödockra. 

•·: ,,,l, ,• I ~ . .> 

Närder gäller skillnader i placeringen av rödockra kan man från Skatchol\l) l,udäsa au det 
varierar även inom könen. DenYeit~·liock vara sA au kvinnor med fördel Oltgat.-M'öda över 

bäckenet, pA llcla 70 % av kviiiri6hia J)ÅlläJ'fades rödockra där. När det gäller männen är 

A,,,,det den nedre delen av kroppen, benen, som ofta.,1 fll.rgats röda. Man har bara hillal tre 
, •• ' barn gravlagda med ockra och av dessa är del cvå som bar filll hela kroppen färgad . . 

' j'lj',l ,, 
" fila "!'Olitikum i Sverige finns inga gravfllh som har 1illräcklig1 många rödockragravar 

J'l!r an det ska vara möjUgt att utläsa någo1 om rödockntns placerina i förMllandc till kön. 

Det finns dock lre gravfält på Gotland som innehåller en scörrc mängd gravar, mon1dl!r 
bara eu fåtal är rooockragrovar. PA de gravfllhen kan man utläsa .it de flc.,Ja; SOJJl'har 

gravl11gts med rödockra är kvinnor. På Visbygravtllltet llr ingen av de grav lada m.'in, , " 

De gravformcr som fmns .representerade i det .svenska materialet är enkla flaunartcsgravar 

samt gravar med sten.sättnina:. Majoriteten nr dock Oatrnarksgrttvar, PA de mesolitiska 

gravfJIJten Sk4ccholm I och ll finns det bara tlatmarksgravar, medan graven i Manjärv, 

också den mesoliti•k. har en relati VI komplicerad stc~1tning, som i princip är uppbyggd 

av två komponenler: en rund upphyilgd s1ensä1tning och under den en rektangulär 
Slcnpaekning. Någon liknande konstruktion g~ ej au finna i övriga Sverige under varken 
mesolicikum eller neolitikum, del finns dock eu ciotal liknande s1en,ättoingar i norra 

Sverige, men dessa lir ej utgrävda. Med u1g!ngspuok1 i höjden över havet har man för 

samtliga en mesolitisk datering. Under neolitikum lorekommer det på en par scällen i 

'6(1,a Sverige steosällningar över gravarna, men de lir av en enklare typ och beslår av !Aga 
.stenpackningar i rektangulär eller oval fonn. 

I Danmark lir de1 svårt an säga nAgoc om bur rödockrabruket har varierac under tiden, då 

man bara bar hittat lvå platser med rödockragravar. dc:n ena fr411 mcsolhikum och den 

andrn, en dubbelbcgravning. från Lidigncolitil:um. Även om gravarna från de två platserna 
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lir frAn ollka <idperioder llr del inte någon llngre tid mellan dcra.s anläggande,,vllket bidrar 

till sviri&heten an utläsa någon förändring. Rödocltran har cnban använts i pulvriserad 

rann och den binas i ett tunt lager över beta skclellct eller övct vissa valda dela,:. 

Av det könsbesllimda materiate, från Vedbaek kan man konstatera att det lir fler män lin 

kvinnor som gravlagts med rcldoclcra. Det kan dock vara en hell missvisande bild då 35 % 

av de gravlagda individerna inte kunde könsbestämmas. Det man även kan se pi 

Vedback, liksom pA Skatebolm I, är on det finns fllrre begravda barn än vuxna. All lilla 

pA rödockran placering i de kvinnliga gravarna skulle kunna ge en felaktig bild, dl endast 

rvl .Mana finns. T mansgravama tycks de flesta blivit färgade över hela kroppen. Det lir 

faktiskt sA an av alla gravar är det 47 % där den gravlade fån bela kroppen rödfärgad och 

hela 82 % ov de gravlagda har fäll krilnicl fiitgaL Men det gAr inte an anlJI au användandet 

av rödockra lllltid såg ut på del viset i Danmark, man måste bAlla i tanken alt det bara rör 

sig om ell enda gravtlll~ dllr man dessutom inte säker vet hur många gravar som förstört, 

innilD a,avfältet upptäckle.,. 

I Finland tycks rödockraanvllndningcn ha liknande karaktär under bAdc mcsolitikum och 

ncoliti.kum. Den stora skillnaden llr anlJllet fyndplatser med rödockragravar. man har billal 

betydligt fler gravar fTån neolitikum lin vad man har gjort från mesolitilcum. ,. 

Rödockran som p4tnlffats i gravarna har i nli<lllo samtliga-fall varit i pulverform, blandad 

med sanden i graveM botten. I de flesta gravar täcker rödockrafilickcn hela gravens 

betten, men det förekommer ocksA exempel där bara delar av bonenplanet är täckt med 

rödockrafärgad sand. Tjocltlclccn på röclockraslticktet varierar från grav till gmv. men det 
lir inte ovanligt att det llr runt 20 cm tjockt, 

Andelen rödockragravar per gravtlllt lir hög under både mesolitilcum och ncolitikum, det 

lir bara pA en f'Atal gravfält där inte 100 % av gravarna innehåller rödockra. Det finns 

<>eks! en bel del enumgmvar funna i Finlllnd friln båda tidsperioderna. I det finlilnd•ka 

rnalerlalat gAr det ej au utläsa något om andelen gravJagdit kvinnor/män eller hur 
användandet av rödockra skiljer sig åt könen emellan, dA det Mlcnas skelettfynd som går 

au könsbestllmma. Efter neolitikum och den kamkcramiska perioden slut verkar 

användandet av rödockra i gravi.k:ickct försvinna i Finland. 

En de1aJj som skiljer de mesolitiska gravarna från de neolitiska är au det finns fler 

gravformer under ncolitikum. De mesolitiska gravarna bestAr antingen av flatmarksgravar 

eller gravar med enkla stenpacknin&ar, De formerna förekommet även under neolitjkum. 
rneo ytterligare en gravfonn tillkommer. htlllkistorna. Det iir stenkis.tor i granit eller röd 
8andsien som den döde lagts I ocb· som grävts ned under markylJln. Den bar inga ovan 
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mark synliga konstruktioner. Gruvar med hällkistor har man hittat P4 tvA. platser i . , .. ' 

Finland., Kolmhaara och Aisti. Båda g{avf!Uten tillhör jälcl!rll!j!nlppen,(inom den 
·,:' :.1: . .• ;:.,,, 

karnkera,nislui kul)Urkrctsen), varfl)r det är möjligt att bäfilistoma llr delvis l}'J)iska för 
·, ·1·. . • 

den kultwyttringen. 

',•,!••,I 1'! :-) .t• ]!1('.;· 

Efter min gcnomgAng av rijdockrallnviindnlnge~ i Norden tycker jag mig kunna ~e~ 
' . 

olih tradirioaer. 

' I de mesolitiska gravarna i södra S~riae och Danmark innehåller en liknande anvlndning 
' ,,. '' . 

av rödockra, Rg<!ockran återföm~ l. P!'\vcrform och den påtrlffäs i eu runt lager över 
• • • ••• 1 ' ,. • ' 

antinge~ ~In !kc_lf~t eller över <kj~ av _det. Ett ondanrag lir en kvinnograv på Sluiteholm 

I, dllr man hittat en rödockrnklump i anknytning till kraniet, men generellt sett si påtriifa., . 1:,.. . .. 

inre rödockra i klumpform under mesolitilrum. Aven om rödockrans fom, och mälctighct 
• • ,il 

är lik11 i. de danska <iCh de sydsvenska mesuljtiska gravllmll, kan man se all placeringen av , ' . ,: \ . . 
rödockran i vissa fall skiljer sig a1. PA Skatebolm I är det relativt fA som fån hela skelettet 

fltrgat, medan hela 47 % av de gravlagda i Vedbaclc har det. Det tycks på båda ställena ha 

v~i,t. ':~.~~ ~ct färg~. pct är dock Ocr ~v de danska i,n4ivi~ma som har,det. _
1 

I·' I,, 

Användningen av rödockra i de dmsJca och syd_.wenska gravarna skiljer s.ig fJNi ~~n i 
norra Sverige och Finland. Användningen av rödockra p4 dessa ställen är dock liknande 

till karaktären. Graven i Manjllrv innehAJJer rödockrafärgad sand •om bar en ljoclf.lc~ på 

upptill 7 cm och i Finland påträffas ockd rödockraf~gad sand i gravarna. Ä,ye.,n_. i de 

finJändska rf)dockragtttvai:n-11 finns ett tjoc.k.t ~ager ~k!J~f!8d SaJ'.l!i-.i vi~s,a,&raY,Ar kan 
•kiklet vara upptill 50cru. Om manjl!mJbr det med der Lllll!la lagcr •v pulv~ad ockra i . . ' .. ,, ,,,,, 

de svenska och danska gravarna, bör det tyda på att det rör sig Olll.,!_V~_,plika ~~.itjoqer. l 

Södra Sverige finns det dock ett undantag och det är två neolitiska aravo.r i ÖvcrAda, 

Södermanland, där man liksom i Finland och Manjllrv hittade ell ~ Qql.,~"':~f lager av 

röduckrafllrgad sand i botten av gravarna. Gravarna i Finland och den 1 Manjärv har en 

användning av rödockran som liknar den man finner i de flesta ryska mesolitiska och 

neolili.ska rödockragravar. Kanske kan det tyda på an det är någon slags östlig tradition, 
' 

Något som bör tilläggas är att stensllllningar med rödock!-,1 ej pAtrliffas någon annansw,s 

än i NoJTbotlen, del gör all det finns viss skillnad i gravfonnen, rödockraanvändingen ser . . . : . . . 
dock ut som i Finland och Ryssland. 

Den tredje tradition $Om kan utläsas av materialet är den $Om förekommer i neolitiska 

gravar i Svc_rigc. I de gravarna återfinns rödoekra både I klump- och pulverform. Dllr 

rödockran pAtrllffats l pulverfonn har man en liknande placering som den som återfinns i• 

de mesolitiska gravarna i Sverige och Danmark. Det finns dock undantag där den enda 

rödockran som hittatS varit strödd enban Qvcr de föremAJ mnn hillllt i graven. 1 de grei.,var 
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där man funnit rödocluaklumpar, fann, dessa plocerndo vid skclcuc~ olla i onkr\ytning till 

kraniet. Alla neolitiska rödockragravar i Sverige anses tillhöra den gropkeramlska 

1cu1iuren, med undantag för en dubbelgrav i Nymölla. SkAne. 

AJJ• rödockragrav"' i Sverige och Oaiunadc bar. ipcd cu undantag, påträffats i kulturlagret 

pA olika boplatsomrAden. I Finland råder samma fflrhållande, den största delen av 

i"'vuna finns pA boplatsomnldcn. Det fenomenet kan ha tvA olika förltlaringar; antinaen 

t,cgrtvde mllll alla sina döda på.boplatsen eller så kan det vara sA att de gravar som bar 

placerats utanför boplatsen inte bar hittats. Oftast påtrlllfas grav= under utgrävningen 

av en boplats. Det är mindre vanligJ.att man börjar gräva ut gravar och sedan hinar en 

boplats. Om det är den sistnämnda förklaringen som är rikti& kan man anta att flenalet . . 
rödockragravar i alla länder ännu inte påtriiffäts, dA de i sådana full skulle ligga utanför 

boplatsomr!det och vara. ,i;vAra att upptäcka, En fäktor lU)m bidrar 1111 svårigheten att 

Jokalicera gravl!nla lir au de,flesta, rödockragravar som påträffats består av .enkla 

nedgrävningar. uta1u,!gra ovan mark synliga konstruktioner. 
. , . , .. ~ 

1/11 

,,,.. .! 

,, . ' 
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9. ANTROPOLOGISKA STUDIER 

9.1 Australien 

Rödoc;lcra används fortfarande av vis.sa stammar i Australien, bl,a. Gugadja i nordvästra 

Aust:nllien. där man använder den i medicinskt syne. Man använder luggad rödockra som 
sedan Ul<ks med löv. Dena läggs sedan på den del av kroppen dllr såre1 firuts. Ockra har 

en antiseptisk förmåga. det renar såret som läker fortare. Då patienren bar invärtes smättor 

täcks hela kroppen med rödockra och den sjuke läggs ut i solen. Syftet är an den sjuke 

.-.vetta~ och därmed driv~ det onda ut ur kroppen. Det tredje sättet att använda ockra i 
medicinskl syfte är vid bränn.sAr. MM använder rödockra som blandats ut med vatten, 

därefter läggs kall aska på (Velo 1984:674). 

Under den första kontaktpcriodcn med Europa gjottlc$ cll antäl antropologiska studier av 

de folk i Australien som fortfarande hade kunskap om de tidigare traditionerna. Tyvärr tar 

få srudier upp de bakomliggande meningen bos rirualema. Men någo1 som registrerades 

var att rött pigment var en viktig del vid många ritualer. bl.a. vid bearavninaar. Den 
dödes kropp beströddes med rödockra (Haglund 1976:ix). En uv do srudicr som tar upp 

betydelsen av ockraanv!f.ndningen ar den som Hr gjord i nordöstra och centrala Amhein 

Land. Där tlicks den dödes kropp med rödockra och sedan målas ansikle. bröst och mage 

med den dödas totcmmönster. Detta tillviigagång,ssän fötlc.laras av an det ska &öra så att 

andarna i "Do dödas land" direkt ska se den döda och veta vilken klwi han /hon tillhört, så 

au den döda inre brunnar tel (Haglund 1976:44). 

9.2 Afrika 

Hos NubafoJkct i norra Sudan utfbr de unga Jc·vinnorna en kärleksdans "nyertun". 

Insmorda i rödockra, som blandat., med olja, utlllr de utmanande dansrörelser i grupp. 

Efter an lul dansa, en Shmd till rytmiska trummor drar sig kvinnorna fram mo1 någon av 

de unga män som sitter i ring ncrbuk.adc ru.nl danscrsloma. När de kommit fram till sin 

ulv.Ida partner l~gger de upp ett ben pA hans axel som tecken till honom, sedan fonsätrer 

kvinnorna an dansa i grupp. Efter mörkretS infall söker den u1valda manocn upp den 

kvinna som vall honom. En intressant detalj är an i Tassili n· Ajper i centrala Sahllra finns 

en 5 000-årig klippm:llning som föreställer en dansscen som har stora likheter med den 

ovan beskrivna. Det tros vara s.å an de fölk som levde där, under Aren bHvit tvungna att 

nyua p.g.a. erosion och annat och au de1 skulle vara samma folk som i dag lever i norra 

Sudan. Det kan vara således vara en dansritual som har till stor del bevarats i sin 

ursl)fWlgliga skick hos dena folk (Burenhult 1986:254 ff). 
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Jai<obsson-Widding har gjort en analys ov färgcrno röd, ,vart och vi~, betydelse för 

folkstamm11ma i nedre Kongo. Hon har funnit att det finns tre cgenrUga be~ydelser fflr 

m,-gen röd; den anvönds som symbol för sexuell mognad och skönhet, den anvl!llds av 
.\' . 

personer med svag fysisk hlllsa och den onv5nds som hjiiltcte(;ke,i vid lycka i kri& e.ller 

jakt (Jacobsson-Widdidg 1979: 164 f). Vid det fl)rsta anvlllldningsomn\det anvitnds den 

röda färgen vid kroppsmålning inför danser av unga mK11 och kvinnor (Jacobsson

Widding 1979: 157-). D<:n används ocksA vid olika slags övergångsriter, när en nicka 

U,it.ieras tHI att bli kvinna måste hon vistas ett antal månader i ett rödmålat bus där även 

sKog)dllder och hnn sJKlv bem!las med röd färg. En kvinna som blivit ilnka mlsta under 

et1"1ltal mAnadcr vara franvar!Ulde från det sociala livet i stammen och n!lr sorgetiden lir 

över bemålar hon sig röd som en tecken på att hon är redo att gifta om sig. Det var förut 
§ven vanligL 1m kvinnorna nnv5ndc den röda färgen utblandad med olja som kosmelika 
(Jacobsson-Widd.ing 1979:15711). Nllr det giiller anv!lndondet av röd färg hos personer 

som anses vara i svag fysisk hälsa kan man nämna au under ett par rriårlader eOer att en 
kvinoa har fött barn bemllar kvinna sig och barnet med röd llirg fl)r att befrämja hl!l,an. 

' 
Sjuka pez,;oner kan ocksA vara bemålade med röd färg för an varna andra personer""! siu 

tillstånd. Sår och andra skador behandlas också med ett rött färgämne som blandats med 

olja (Jacobsson-Widding 1979: 16211). 

Hos folket i nedre Kongo förkom oeksll sedviinjan au bcmåla den döde mcdicinman.nens 

reliker med en blandning av patmvin och rött flirgämnc. Det gjorde m8J1 för att dessa 

reliker skulle få tillbaka den magiska kraften som medicinmannen hade innehaft. Vid 

begravningar av hövdingar/medicirunän och andra personer som under sin levnad 

innehaft magiska krafter. a:ravlades den döda invirad i stora röda klädedräkter 

(Jacobsson-Widding 1979:167 f). 

9.3 Andamanderna (lndlen) 

Vid ett dödsfall hos folket på Andan,an öarna tviilta., först den döde, därefter rakar man av 

hättt på den avlidne. O:ireftcr bemAlas kroppen med geometri,ka mönster i rödockra och 

vit lera. De dödas begravnlngsplats beror pA vilke11 ställning personen har haft i 

samhiillct. De personer som betytt mycket för stammen begravs i trld, medan de andra 

oft,cst begravs i enkla nedgrävningar. Små barn begravs av sina föriildrar i hyddan. under 

dess hllrd (Radcliffe-Brown 1933: I 06 I). 

Radcliffe-Brown menar att kroppsmålningen som utförS på de döda lir en symbol för 

Vilken status personen haft i samhället och ocksl an man visttr sin respekt gentemot den 
döde genom att bemAJa honom (Radcliffe--Brown 1933:318. 287 f). 

41 



Han nämner ocksli andra a.nvändningsomrdden för den rud:t färgen; den används vid 
icjuk:dom och vid rening av den person som,dödat någon. Sjuka pcr!K>ner smörjer in sig i 

röd färg tör au, fi, tillbaka sin energi och viJaliteL Radcliffe-Browo anser au den röda 

färgen symbolise;,,ar. blodet och elden. Röd lli;g kan,()Ckså användas vid kropp~lning 

vars mål är·ati·skydda·personen mot ondska som W!tstanuruu-frln andcvärlden1Aet hela 

kan sammanf1mas med att folket pi Andamanöarna eror att den röda R.rgen bc~ittcr 

magiska krafter som vld olika tillOOJcn kan hjälpa och skydda mllo.niskorna (Radcliffe-
Brown 1933:318 f). , 

; f'. 

I Nya Guineas högländer finns det, folk, d;ir kvinnorna målu.r sitt ansikte med röd färg. 

Den anses vara en symbol för fruktbarhet och dessutom ha ett högt skönhetsvärde 
(Burenhult1986,269). ,,.. . , . ,. 

. ;(: I 1· ' '•• /f 

9.4 Natutfolks ·11yn•-på liv och död 'IL;: 

•:,11'lh: ,,,,1 

Livssynen hos nutida, naturfolk varierar,och def8'11 uppfattning om livet och döden kan 

skilja sig Ar fastiin de· lever under ungefär ~amma villkor. dvs att de alla är jägare-samlare. 

En man vid namn Hans Peter Ouerr har tillllf pA olika antropologers s.rudier av nu levande 
naturfolk och han säger &ig.ha funnit en-~mensarn nllmoarc; jägare-samlare bar en ,; 

inneboende och fundamental livsglädje', en lcllrlek till !i vet som det är nu och inte hur det 

skulle kuMa·vara. Han menar att detta är e.n motsats till den livsuppfattning som råder 
ho!. människor som är bönder, 1nänn.iltkor i1 ind~strisnmhö.llen mm., där mlill hela tiden 

hat en 11lng1All !l11 något.bättre som kommet i framti(lcn,man är Inte nöjd med det liv som 

man lever här och nu. Detta menar Duerr skulle tyda på an jägare-samlare inte har något 

behov av ett Paradis, ett ställe dit man kommer efter döden, där allt är lättare och bällre iin 

vad det llt nu (Knutsson 199S:22). ... 
Hos Nonh Alaska eskimAcma såg man på livet ocb döden som en cyklisk företeelse. När 

en person dog trädde den dödcs själ in i ett nyfött barns kropp. man kan anta att de bär 

människorna trodde·pA återffidelse, att dcrus döda~,sjölar levde vidare i de nya bo.men 
(Knutsson 199S:56). 

. ~· , ,, .. 
Nordathapasl<erna trodde att niir en person dog lämnade ,;jälen den dödes kropp och 

vandrade sedan runl pA jorden som en ond eller god ande, for att sedan efter ett tag krypa 

i ett ofött barn och bli dess sjlll i levande. live, (Knutsson 1995:59). 

1.; ; I' 

Hos folkel på Andamandema tror man l)lt'llär en vwten dör lämnar själen kroppen och blir 

en onde som lever vidare i andevärlden. Nllr de minsta barnen dör begrJvs de i hyddan 
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gnder dess bärd. Under en tid därefter lämnar inte modem byn, dA man tror au barneu 

sjll kommer au gå in i modem och återfödas som ett nyu barn (Radcliffe-Brown 

,933, 101 ro. . ,. • 

Radcliffe-Brown anser atf hur lllngc ocb myck~t ~n person sörjs och hur man begravs är 

i,eroendc av vilken ställning mal! bar haft i samhället under sin livstid. Om en person som 

b:ir haft en viktig position i S'1mhället avlider blir sörjandet större och räcker en längre tid, 
' (1ll'fbr au samhället beh~ver längre tid på sig au Ateranpa1t!ta sig och återfå balansen 

(Radcliffe-Brown 1933:Z~5 f>· 

. 
" . ,. 

.,. " . ···-
,, ;! 

I • 

,. 
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10. llÖDOCKRANS BETYDELSE 

Det jag först vill påpel<.a llr au det jag kommer att göra i del blir kapitlet är au förcslA 

möjliga förklaringar till rödockrOJJS förekomst i gravar. Jag vet au det är omöjligt fbr oss 
nutida människor att någonsin fä svar pl vad rödockran egentligen bel}'dde för de 

människor, som för mAnga tusen år sedan ~alde att på ett eller annat slltt fllrga sina dödas 
, • ·" /i 

gravar röda. Det vi kan göra är.au flitsöka tolka rödockrafbrckomslen med utgAng,,punkl i 

befintliga belägg, viss hjälp,l'an fås tran seden hos nutida naturfolk. En av de saker jag 

grundar mil1 analys på, är all man använde rödockra for att den var röd och an det var 

färgen röd som hade en speciell bet}'dcJsc och inte själva rödockran i sig. En annan sak 
som jag vill klargöra llr att jag D'Or •ll gravlllggningar pl något slttt speglar vilken ,yn pil 

livet och döden man haft och alt grsvar i sig visar au man hAli en tro på en slag;< liv eller 

den fysika döden, 

Rödoclcraanvändningon verkar förivinna efter neolitikum. d.v.~. vid snmma ddpunkt 
som människorna blev mer bofasta och övergick till en jordbruksbaserad ekonomi 

(Burenbult 1983:1 I ff). Vad kluldet bero på? Jag tror att deras nära kontakt med naturen 

och deras beroende av den. måste ha skapat en föreställningsvärld, som ändrades 

samtidigt med bytet av livsstil. Förändringen i föreställning~viirld kan ha lett tHI en 
förändring i synen p! liv och död och därmed en förändrad begravningsrituol, diir 

rödockran i gravarna inte hade någon bel}'del"" och därmed hade spelat ut sin roll. Även 

Helena Knutsson tyck.er sig kunna p!visa en ök.ad ritualisering i samband med bofästhet, 
hl.a.. föriindtas sU.Uet att begrav:,. och iörja de döda, Hos bofa~ta naturfolk Aterfinner man 

stllngare regler för hur begravningar ska gå till och vilka ritualer som måste genomföras 

efler en person.s död (Knuwon 1995:90 f). 

Förkomstcn .v rödockra i gravar kan ha haft olika bel}'delser på olika ställen och jag är 

villig au hAlla med Lars Larsson, Albretbsen och Brinch-Peter,cn i dcra.; resonemang om 

Skateholm- och Vedbaeksgravarna. De anser au förekomsten av rödockra skulle kunna 

förklaras genom att de döda gravlagts med kläder, som färgat.< av rödockra. Det finns 

stöd för att man förut använde rödockra som färgningsmcdcl, i C.stal HUyti..k. Turkiet. har 
man hiuat ens.tycke rtklflirgut tyg. Efter analys av tygets! vinde det sig att rnan använt 

just rödockra som fårgningsmedel. Oot llr således möjligt all färga tyg och sllken ocl<.,å 

skinn med rödockra. Men om det ska vara den enda förklaringen till 

rödockraförckornsLcn, har man ett problem; varför har det påträffats rödockra över kraniet 
i s! många gravar'! Det är ju inte troligt ntt man haft k.Jlldcr som täckt Aven ansiktet. fäg 
anser au en möjlig forlclaring kan vara au den döda/döde blev bemllad med rödockra på 

vissa delar av kroppen, det förekommer ju hos nutida naturfolk och är en relativt vanlig 

företcebc. Del kan också vara sl nu den döda/döde blivit beklädd med rödfärgade kläder 
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oeh samtidigt bemålad. Vilkcl skulle förklam det fakrum au man finner rödockra på vissa 

utvalda delar av skeletten. Anledningen till all man anvlint just rött färgmedcl bör dock ha 

en symbolisk betydelse snarare lin en rtnt prllktisk. 

Den förklnringjag har beskrivit ovan, kan dock inie appliceras pl de finska gravarna eller 

pA Manjllrv• graven, där rödoclmll1 förekommer i ett tjockt skickt av rödockrafärgad 

sand, Kanske ~ar rödockran haft eJ\ annan symbolisk bclydelse för dessa 'människor. 

Man kan tänka sig flera möjliga tolkningar till rödoctraru; förtkomsl I gravarna'. 

Antt0pologiska. studier av rödockrnns användande, visar att man använl rödockra.n för 
(less läkande effek1er. Del finn• visat au rödockra har en anliceptisk och perspircrando 

effekt KAnske har man gravlagt de döda i ett rödockra.lager för an den skulle hela de 

sjukdomar som den döde lidit av. Det for att den döde in1e skulle behöva dras med samma 

sjukdomar i den vilrld d.it han kom. Det finns flera bern11g p:i att man trott alt fllrgen röd 

har hllft en magisk kraft, rOII sammankopplas ofta med magi hos nutida na1ui'f0Jk. Det 

kan vara så att man även trodde att färgen röd hade en magisk !likande effekt Hos en 

stam i nedre Kongo smörjde man, enlig Jakobsson•Widding, in dCn döde 
mcdh:inrruuuien!\ reliker för att de skulle fi tiUbaka den magi som medicinmannen 

innehaft. 

En annan teori är au rödockran i gravarna skulle kunna vara tecken pA ~n tro pA 
A1erlodelse. log grundar mig bl.a. på Ouerrs utalande om attjägarwamlare skulle ha en 

inneboende livsglädje och sakn• en lllngtan efter ett parodi,, elt båttro liv än det de lever 

hiir och nu, samt pl antropologiska studier som visar alt det finM nutid;,. naturfolk som 
l1Qr på återfödelse. Del finns studier som visar all man har använt röu fll.rgllmne på •juka. 

'rör alt visa pi fara. Jag tror an man Kan ha använt rödockran i gravarna som en slags 

·vamiogssymbol, för att hindra den dödes själ från au äter träda in i sin gamJa kropp och 
därmed förbindra en å1erfbdelsc. En .,alt som kan stödj• teorin om ~tertbd<bc llr att det 

finns follc som anser au del bara finns ett begrii.nSat antal "själar" oeb a1t det beståndcl llr 

beständigt och ej Rlriindringsbart. De samiska depåerna av björnskelett tillkom för an inte 

minska antalet djur hiir i världen och visar pd en sMan tro. Tanken med an återfödelsetro 
är sammankopplat med rödockra och med jägare~s11mlares livifilosofi nxlo't'isad ovan. 
skulle ocks! kunna förklara att man slutar användtt rödockra efter ncolitikum. Den 
lorändring i människornas förc.<Lilllningsvllrld· som kan ba kommit vid inil)randel av 

jordbruk. kllltske gav dem en fornndrod ,yn pA livet efter döden. Ska man tro på Ouerrs 

re.wnemang bör man h.a övergivit tanken på Alerfödelse, då det jur<lbrukande Uvet var 

mycket hårdare och mer arbel°'amt och au man därför behövde tro att livet som kommer 

efter det biir skulle vara mindre aroctssam,, och dilr1Jled uppkom kanske drömmen om en 

annan värld efter döden. 
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När man tittM på de neolitiska gravarna så finner man att rödockraklurnpama ofta hittaL~ i 
. ;, I 

onknylning till ktaniet, och i en del av gravam.a lir formen på Jrlutnpama så au man skulle 

kunna trO au de legat I någon slags behAllilre: De flesta gravarna där klumpar förekommet 
placerade vid kraniet är kvinnogravar, man ,kan Länka sig att r!ldocktan i. detta fäll har . . 
använts som kosmetika. Det skulle också förlrlara formen pl en del av klumparna. 
Kan.ske har rödockran blandat, med fett och sedan taats ned i gI11yen för att den döda inte 

skulle sakna ,mink dit hon kom. tleligg för att man använt rödockra blandat med fett som .. 
kosmetika, finns bl.a i Afdl<a (Jakobsson-Widding 1979:164 t) . 

. 
Man kan ocksA tiinl<a sig att förekomsten av rödockra i gravarna skulle kunna tolkas som 

någon slagii statussymbol. Del skulle förklara att det är så pass fil gravar per gravfält som 
innehAller rödockra. PA de gråvfält där man kunnat hitta n&gra slags tidsgränser lllr 

användandet, bl.a Skateholm 1, sA ser man au d~r är det en ca. 10 Ar mellan 
rödockrabegravnini:ama. Eftersom det finns peisoner av alla åldrar och kön begravda 

med töd()Ckra sklltle det i sA fall vo.ra frlga om en status som ärvdes inom familjen vare 
sig det rörde sig om kvinna eller man alternativt att aJJa inom (runiljen hade samma statu."· '. . 
Tanken pA ett segregerat samblille hos de förhistoriska jägare-samlorfolken möter ofta 

motMfind.'' Men det är möjligt att t.e.x. en medicinman/kvinna hade en speciell plats i • 
samhället, därför att han vlil' så viktig för de övriga. Den p0sitionen han/hon haft kanske 
bar martccrats genom att han/hon gravlägt, med rödockra, en f!lrg som ju hos mAnga fullt , 

sammaokeipplas med just magi. 

En annan sak man kan tänka på llr att rött används av nutida nalwfolk vid initiationsriter. 
Den <ymbolicerar att nigoL gammalt överges och något nytt isrllllet frarnlriidcr. Ocr skulle . . 
kunna vara så au man använt rödockran i eu liknade syfte, för au markera OvcrgA.ngen 

från livet till en annan existens. • 

S001 i.ynes bar jag framlagt ett antal möjliga förklaringar till rödockrans förekom.st i 
gravarna. Det llr för mig svårt au säga om någon av dessa lir slllllta och ingen annan lam 

egentligen heller göra det. Det Jag ville visa med den här analysen var au det rmns ner 
möjliga förklaringar än den som llr vanligast förekommande. Den förlrlaring som gAr ut 

på att man använt rödockran för att den symbolicerar blodet och dllrmed livet, att mnn bar 
bestrött den döde med rödockra för au han/hon ska f3 tillbaka den nonnola hudfärgen. Jag 

säger inte att den tolkningen llr mindre värd eller trolig, bara au del kan vara farligt au helt 

acix:p1era en föreklaring utan att egentligen leta efter fler möjliga. 
,· 

.4 

,• 
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IJ. AVSLUTANDE SYNPUNKTER OCH SAMMANFATTNING 

När jag började med uppsatsen var mAlct att studera bur rödoclmianvändningcn säg ut i 

Sverige. Danmatk:, Norge, FinJBJ1d och Ry511,Jand, snmt alt för.;öka göra en tolkning av 

nldoeJcrans betydelse. 

Octjag har kommit fram tiU i min uppsats är följande: 

• Andelen rödockragravar per gtav111Jt minskar kraftigt under neolitikum, vilket bör betyda 
an då det sker en nedtrappning i användningen av rödockra i gravskickeL 

• När del gilier formc.n pA den rödockr;i. som placerats i gravar, visitde det f.ig förkomma. 

rlldockra bAde i klump-och pulverfonn. Den övervligande delen av gravarna innehöll 
dock rödockra i pulvericerad form. Rödockra i klumpform återfanns enbltrt i ett antal 
neolitiska gravar. 

• Jag tycker mig kunna utläsa tre olikQ traditioner i de berörda länderna - De dan.ska 

1idigncolitiska och de syd~vens.ka me.soliti\k:a gravarna har en liknand~ användnjng av 

rödockra i gravanta, den blir placeratS pli valda delar av kroppen i ett rum pulverlager . De 
finska gravarna och den norrländska graven i Manjärv bar samma användningar av 
rödockran, den har bhmdats med ~unden j botten av grave.n, Samma ttnvluldningssKtt har 

nn<trats för de ryska gravarna således har gravskickct i Norrboucn tydliga ösUiga 

paralleller, • De neolitislat gravarna bar en egen tradition i rödocl<raanvändande. del 
förekommer både röd.ockra i pulver• och kJumpfonn, vilke1 gör att användandet mer 
varierat. 

• Det visade sig vara svårt an dra några generella slutsatser om hur rödockran placerats i 
lllrbållande till köo. Vilkel beror pA au del finns för få gravfält med könsbc.,tämda 
individer. Del somkunnat utläsas är dock att det verkar finnas en vis" skilluad vad gäller 

placeringen av rödockra i mans• och kvinnog.mvar. J mansgravu är del vanliga."t au 
rödockrao placerats över benen och i kvinnogravar finns oftast rödockra över bäckenet 

"'Rödockraanvändning i gravsk.iekct sträcker sig ända tillbaka tiU paleoliti.kum. I de 
analyserade länderna börjar användningen av röd.ockra, i gravskic-kct. under mesolitikum 
och fortS.iitter fram till slutel av noolltik:um. dA det verkar försvinna. 

"' När det gäller rödockrans betydelse för de forntida männi~korna bar jag fn:uu.logt ett 
Mtal olika förklaringar, bl.a, att l'Woclcran skutle vara ett tecken på en AlerfödclsctrC) eller 

•tr den har en slag, statusfunktion. Jag vill inle sägo au det jag kommit fram till lir sanna 
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förklaringar, men jag tror an man gör det för enkelt for sig om man helt accepterar den 

vanliga föreställningen om au rödockran har använts för att den symboliserar livet och 

blodet och an man flirgat de gravlagda for au man ville ge de döda sin narurlig• färg Ater. 

Den h!lr upp,,.ISen berör enbart rödockragravar och det kan därför framstå som om de är 

de enda gravar påträffas under mcsolitikum och neolilikum. Det kan då vara på sin plaL, 

att påpeka att rödoc:krag.ravarna även under de berörda tidperiodcroa egentligen ur i 
minoritet. 

Rödockrans roll : gravskicket har ignorerats av många forskare. Det har bl.a. gjons 

ana)yser av gravfä)tet Olenij Ostrov I, där det rödockrans närvaro i gravarna inte ens 
noterats, fäst 92 % •v gravarna har rödockraförokomst (Jacobs 1995:361 ff). Jag tror au 

det behövs vidare forskning inom dena område. Man borde bl.a. se till au uppgifter om 

gravarna r= på engelska, det bar varit oerhön svårt an hilla fakta om vissa gravfält, 
vilket naturligtvis försvårar forskningsarbctct. 
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FÖRKLAIUNG TILL TABELl,ERNA 

l'o de ställen i tabellerna. där det finns daterillgar angivna. är dess• C-14-dateringar av just 

den :i.pccifika. graven. De andra grnvarrul har då inte daterat 1enom denna metod. 

Schema över de dateringar på kulturer som finns nlimnda: 

Sveriae 

Ertehöllc • 

Gropkorrunisk -

Ptmmark 

Erteböllc • 

fjnland 

SoumusjltrVi • 

Den 6di&• karnkcnuniken • 
Den typi~ka k.amkcmmiken -

Den sena kam.keramiken ~ 

Pyhccnslita • 

läk!lrlä-gruppen • 

6 000 - 4 200 f.Kr. 

3 200 - 2 300 f.Kr. 

6 000 - 4 200 f.Kr. 

7 300 - 4 200 f.Kr. 

4 200 - 2 200 f.Kr. 

3 200 • 2 200 f.Kr. 

2 200 • I 800 f.Kr. 

I 800 • I 600 f.Kr. 

4 200 • I 800 f.Kr. 



SVFRIGE 

I . SKA TEHOLM I • Stänc: 

g.rav rravform ywe11nre anlBJ ·töa aioer pla~enng ockrans ockrans 5pir av grav- kultur- uale• 

nr kon.sir. lod. form ntacerinR ••a•rll hnd tillhör. rin1 

I flalmarb- - I man 2:l-30 ä, hockcr p<>I"" strött Ö\'Cf - ibnl$pb -... hel.akt--

2 l'btmarb- - I man ..,., .. hnl\'sill-Wldc pu1 ... r901 och pl - - .seovu 

gav med baltigt buvudod> .,,,.._ O\'Wopp 
ben 

3 - - I 11:\'i.naa 2S-30åi WUandelrlCd .,.,.., ritUgt pi O<h - fisk- och $COVM ca 5200 

P-" ul!Höjda - '"""'" f.Kr 

ben mitrow 
och tacken 

4 - - I .... 40-50år - p<>l"'1 smA05ctw - [1$kbt;n SC0\'80 

.,., spridda i 
--

s fblmalb- - I m3n? "1llCO hal\1$ittandc pul= plviM1nl (;vet $kt:n• - !ICOvaR 

gr.w n,cd !Ybco bc::oeo bar stap 
--.-.utckta mu lagt 

ben nen s101'3 .,_ 
6 ,\ flatmarb- - 2 tvitu1a 35-40 ä, sitwdcmed pw,·i:r ströts öw.r - djur--ocb SC0\'111. 

gr.lV ut>ttickla helak~ fiskbc:-n, 

ben --...,.•lor 

68 fla~ • föl1id.ip pi binna!i pulwicr ,uijtl över $c ovan - - -
'-• rus höft bcl• 

11 l]a1.m3,ts.. - I k\foBU. 19-21 !r utstriCtl puhu o,·ctbr&l - rörben, SC.O\'Ml 

-·· rvn..11- cxh I.liten -· 
Il llalm3m· - I man "'-'° ilr lJl>,.;Jda puJvc, p1""11cdclcn - pilspel$ st 0\'llll 

gav stelcuddo,- .. 
benwnlio~n 

148 flafnlam.- - 2. en kvin.na 17-191r hocb:r k:lump ln,l,id - djurb.:n i sco.,-an ca 4890 

gr.lV m<d tra11ict fyllrune<n f.Kt --16 o. ........ - I ? ? - puh-er $tf'ÖCt<M:r - pilspeu:. SC.O\'IO 

gav rygalllge, beta skeltnct .. ~ 
trafti!,.'1 
sbdalstc-
lett 



24 fbLmatJcs. - I b'in11a vuxen bockcrmed pul_.., "'"' flqoiog - fiskbe.n SC0"2A 

,,.. Jattfiial pi bilf1tt1 
.ppdraga:l -

25 031mafb- - I kvinna vuun sinudemed pulver 6Vethaftocb - - se ovu 

,,.. lll•litl"ilettn -be,, 

26 Ila- I hinna •= "'1cl<trmcd ...... Ö'YCf kr,atict - - S,C0\'811 

grav 
baftigt och h6ft 

~ 
bl"" 

28 Oaunarl<s- - I ,rum ca.601r ul.2>tmc:b. ... .., över bOft och - 3 horn· StO\'aD 

ga,· lidolägc. -· bgpr fr!ln 

t.kcleCldclar troohj«l 

"""""' 30 flaunatts- - l 1 ? .- p,.j,cr ö,•crlmf· - "'"""' 
g,av 

lcn3flium((:h b'<Jlllxo 
c.xttimitcr 
tv• 

32 (lotmarits- - I ? ? <J!,J,gt be,- ,,.. . ., övtt lt.t:ic. - spiokniv, se ovan 

-- var.it i:tcJ~tt en törb::n 

3S Oaunarks• - I tvinna 30-40 ir bockcr puhu ,;id~ - se ovan 

""' -· 36 nauruwk.s-- - I 1 '/ utsträckt pulvor H\.-er höft och - .. """ 
--y -·--r- lå:rbcn 

37 Omnark!I- - I k'o·inoa 4Q.$0lr u...-i pul,·er ö'l'Cr bl)ll och - fiskbco se o,·an 

--· l'\··-Li•c kr:miet 

38 O,imulcs- - I man? \'lll(e.11 bockcr pu1, ... över 113Ckc - '"'"""" 
'-v 

och höll 

39 Llannalr$-. - I ? ? kr.lfti!l påver ö«rh!J\'IXI - se 0"''"-D 

grav sk.ada1 ske- OCft l:röSI 
len 

42 011m:wks- - I - 3lr endol,lllndc, puhu Ö\'CI'~ - Sit 0\ 1an 

-v "'-- rest<:ma 

43 !laonarks- - I k,inhll \'IUCtl: u~tr!ick:t puhu under höften - ,covan 

-
-v 

47 A - - 2 - ca.14 år ·- puJvcr i linJ!,id<ft pi - y1or. Oin1- seowao 

g,av 
,,.,s,;g. 11"'"' 

anlag. 
tandpi,lor, --

47 B flatm>rks- - - l.l • umrtckt J>W"" 6,ubcla - se 0\'110 

·-, s'--'·'"'- skclcttcc 



.. - - I 1 ...... -- ,.,_ 
OW.OWI'· - r ... odl .. .... 

pv UI--SU1'kta kroppod! <IJumm, 
bm hllf1 R1n1111vs1 .. 

S< - - I ! ' SIG-'t ,.,.., nl:11# ihola - ..... 
pv ~· -libdM sk,e,, 

"" ss 1\ltm;wks- - I 1 ! "'""'"' pul"" .. ,t.o Lir- - nWlta.V!bt 
... _ 

-· ,,._ 
51 - - I ' co.31• -"' ,., ... ac.llM u,. - ieOVM -· ...... 
S9 - I • 6'tt ?, fhkd- puh"' hela ooUcn r~kben. llCO\'M - -,_ - -- .. -.... 
61 - - I ? ? ?. knft.igl puh<, kt•boaetl lylld- )'" ..... .... -· ..... avpVCft """-och 111111.11 

62 fl.iuna~ - I h1aoo .,., ... -- put,c, I dea.nca ,eo,-. .... trafilp hclttäv• ....._ >kcku -
2. SKA TEHOLM Il • Sk.lme 

grav gravronn yUn,1nre ant .. kon ., .. er placering ocknn.s ockr■As spar•• llr■V• kultur• i date-
nr kon11r. iod. form Dl■ct".ri.aa •-·nit had tillhör. rln2 
I n- .... - I pojk,: ca.lOlr -"' puh-.. -lå- - ...,,. .. -- ,_ .. _ 

beocn 
111 flam1l.b. - I - :Z.S.30• - put.... .... - - - encbulle ·-, rv__.iii_ och trakt 
IV - I .... Js-45 lr U'61rtil p,Ave, ö,·cr hOft~ )'AOI', enebullc .... ~ och moiet VllpCA. rvl 

plaa*• .. 
VII - - I -·-v - -. .,.i ... öwrhöftm crn,l,ölk 

XIIA - - 2 '! u. 2 .. bslvl:l1..udc polvtr Ö\'ft'b'amcl n,.csplR cnd>ölle -XIIB Hatmwk5- ·1 ca.lir -- ,,.,,... - be ...... --v 

XIII - - I ·1 ca.6• -lldn puh"' l'iwrl:ramcl - OiataY$ll,I cnd,)lle -· .. 



XY llattnarlu; .. - I m., ca.25 ir siundemcd JlW""' thukrantet i»l<om nin111,11Ja, tttehöllie - ut--su-äcktJ. huvudel2 , ,-xa,. 
ben tro.ohjon OU>dpirl«, 

horn di\l'Ulld':r 

XVll flatmwb· - I """ .:a.20lt rynl1Cemed p•h·cr (l\'Cr kromet ,lilllen, md>ölk 

gJ>V """"' och 
uUet$kektt 

ben ' 

3.MANJÄRV 

grav graYTor yUreJinre an&.aJ kön ålder p1acenng ockrans ockrans spar at· grav• iultur• I oate-

nr m konstr. !nd. form nlacerin2 e:ranit hnd tlllbör. rioe 

I N111J SICI)· - 2 1 ? ·-· pulver. i stcn<såU• - elt}Ja ! ca5 000 

siltoing med ,yggl. blandalmed ni•gca och \'ert.tyg. l"Kr 

-ullir - öm-bkla lh"ilag 

stcopaek• s~letteo 

nin<>Ulm 

4. IRE 

grav gravform yttre, 1.nre ant.a1 KÖD Bldcr placering ockrans oc.kran.1 spar av grav• kultur- date• 

nr konstr. ind. form olacerint eravrit fvnd tillhör. rin2 

4 flAtmarks,. - I man 40-SOlt ulSU'iic:kt pilvcr ,•id kr.lnic:l ddniDg,;. yxa, ben• grop-- ')'ftlilole loger rör.vild- b:rtm.i.sl 
cwanfur S\.°lRS 

stckUel kJöVar,fist: 

""" 6A n.tmarl<s- 3. k"ion.a 1$-20lt seo,.·111 c• klump ,·id kran.el . ker.tmik- grop-

gJ>V ,.....,, g\llocb'a r~mefl1. tersnisk 

"' 
benspctis., 

med flui'3'1'$laJ 

ockm 
9 - fal>eoen I kvinna. 2S-30å, SCOVID puhu i gravfyll• . nötikal, grop- . 

pv \ictta av nitl_g(:n <!jmbco lera(l'lis.k: 

lallkklnpper-... 



•2 na1marts,. ... pact. I mao 
gruv llingöver 

ocbW\der 
dcelencc 

44 03tl!Wt$- - ., 
? 

-v 

7. ÖVERÅDA • Trosa sn. - Södennanland 

grav irav .. ytltt/inre antal 
nr. form koostr. ind. 
310'601 flum,a,b. - I 

grav 

30&S95 fklomo'1<,. - I 
gnw 

8. KLINTA 5:20 

grav J;raT• yttrc,mr an .... 
nr. form e konstr. ind. 
2 fbtmarb- - I 

,:,av 

• O.W.,,t., . - I 
i,nv 

9. NYMÖLLA 12:35 - Oualöv so. 

grav grav• 
nr form 

yttrelinre ao1.a 
konstr. ind. 

kön 

1 

., 

kon 

? 

? 

'o\lXCll ...... tlump 

? stelctt puh,e, -
amer placermg ockraos 

form 
? hock..- pul"" 

1 skelc:Hc:( puh-er 
nistan 
obefindjgs 

amer placeriog ockrans 
form ., s.kada. Uelcu klumpar 

1 sbdai sl.t.lca ~ 

er placering oc rans 
form 

vid, höfiCD 

ockra, tlcktt 
-...,1m 

c>ckrans 
olnc.eri:nit 
San röd---S;andibottc.n. 
S-UÖU över 
b::b. d.clcu-., 
5cmröd-
edra bland· 
ad sand i 
bon<o 

oc:krans 
oh1cerin2 
CL'20 

kl""'F 
spridda i ---. 
3 klumpar 
visteroi:n 
lo-aruct 

- kcr.uni.k. 
yu 

- djuroca. 
sm.....t-cn 

spar av 
uavrit 

grav-
fynd 

- k.eiriUDk i 
f)ilnjagc• 

- -

spar u· grav-
2ravrit fvnd 
- -

- ,älla>dc, 

spar a,· grav
ravrlt r nd 

grop-. 
ker.u:rusk 

-keramisk 

1 Kwtur-
tillhör. -keramisk 

grop-
kcramut 

kultur• 
tillhör. 
PoP-
b:runisk 

I>""!> 
teram.ibt 

kultur• 
tillhör. 

I date-
rinP 

date-, 
rl11• 



I fia- S1t:ntam io- I ? 2S-30k $kdcnct pulvu enflli30 - k"""1Uk. grop-
v,,v ring.- grave. fragrncoteral, cm frln Oi.olbbd lccnmisk 

tr'()ligcn lll· kranic&.\'id 
stric:kl höften och i 
t'Yf&lågc mitten av 

"" 
10. NYMÖLl.A 12:3 -Gualöv sn. 

grav graVJor yttrelfort ant& KOD a,oer placenog ockrans ockrans spar av grav• kUltW'• dale-

nr .. kon.olr . iod. form nlacerio• 0-- ... 11 hnd tillhör. riDP 

I 8 fl;al.Q)a,b. sse.nsäu,uog 2 kviana 30-40k något böjl f'llh'tt $prill 6\·ct - fll.0u1pln 1 tidig! 

grav OVcr 8'3"'n rygglijg,> Mft-ocb mclw,. 
örbcn neol ititu 

m 
. 

DAl\MARK 

I. BÖOEBAKJ<EN • Vedback 

gra• graf- yttre/inre antal KOR lf<fer placermg oc:krans oekrans spar av grav• kultur• <late• 

nr form konstr. ind. form olacerio• -avrit fvnd tillhör. rln2 

3 lwlm;l,tJ. - 1 hu""' 40-501,r utsttlkkl JlW"' nmt b,'icktn - - cr1cbök: 

-v -··"':1-e 

4 0.-ttnlllb- - I 1 1 uuviklu pu1,-., plb&:kcn - Oinlk:aiv, cneböUc .... --,~ och bföSl bcn.kni"· 

s 0:.11marts--- I """ \'lllCII ·-· p1hu öw:r be.Ja - Oiatbbd encböOc 

- ' sktlcui:t 

6 Oaunart.,- - I - 40-60k ·- pul"cr ft'1C-r och ruol - llintbl,4. C11C:böllc -· rv--·•l;•e hela skektttt I•-• 

7 Ramad.~- . I ? •'I! (ltsUäckt pulvu blandat med - - cr1Cböllc 

grav ,ng)l@e fylJ.ni:ngcn 
övcroch -skclcuct 

SA n...,'"1co· - 2 k\/Ulna ca. 18Ar - puh't'I' plbo,ud. - taodplrl(>', ene~ 

,i,a• rypl'8e bick<noch s"1ckskal 
smalben 

88 n....,... - ? S-9 plryp med pol,« pi odl """" bwu::l '-'V .Rintbtad er,d)l)De 

ga,v ,nåp. böjda ben hela $kcletld pl=på 
en ,van-
vin-

9 flannarts- - I """ Vb.l:Cft - - puh,:r pi huvud och - vilds\oins----........ -.- ._ __ _, 



10 fla<""'b- - I """' ca. SO.ir - polvcr påbuVlld~ kroppen flin<blad ctlcbölle grav ,yggL'ig,: , • ., lagd p4 
2hjc,n. 
h.om, s 
steaa,-1a.g. 
dap.l 
beeenJunn 
m(iå;J.-g. 
ni•J j ,ek-
ti<lncn Il fllltnd.t· hum mörk- I ? ? stclcuet pulver beta bottc11 - 2hjonhom, cneböllc grav fårJnina i ..- pa,,.,.,. bco.yu selmonen 

12 Oamarks, - I man? ..... ub"'1riickl puh<r godtllap - 2 llinlblad, encbolle gr.w ,ygBl'se 6\•e.-och ben 
urulcr 
stdcUc:t 14 lla1tnsk:s- - I - ...... utsl.rieb pulver på och run1 - fliniblad,. ~bölJc -· . 
bu,,det 

~-IS tlumarb- - ? ? ? .stckuubu pulver lite i grav- - cne1,<>Jfe -v 
hllnin -18 flalm3rk$- - I ? oyRW ? puJwr rum ~be- - e:rtcbölle ·-· v-.aradc btnes, 19 A m..,...., 3 • 25-30 i, I.IL'SCrick1 puh-er pl t111vud,. bcnpd encoolfe 

- -s,,,v 
IY"8~• briloloch 

'-:lrt:n 198 Oatmai-ks• - ? a. 1, .. bockcr pulver övctbU\.lld - ertebölJe - meO&n de 0c;l1 ö•;cr-
,uxna la•-19C flatmarts- - ? 35-40 W' wu:~kt pul\lCr öVcr hu\.1Jd, - ko.i\', ben-- cntbölle grav 
,yggl.igc 1,ro,._ b5ck- pltlor. 

en odi liw- hjortben 
ben 

2. DRAGHOLMSSLOT 

grav grav- yttre-11nre antal kön I alder placering ocuans OC:Kran..s spar av grav- kultur- aate-nr form konst.r. lod. form placerin• oravrit tynd tillhör. rin• JA Oatm:ds• - 2 k'\1nna ca.J8år bock<r puh-er ö-.uhel~ - bcodolk, . .,.,,,, .. CL 4 00() =v 
sktleact ludn:irt,:r f.lCr I B n- - k,'lflna 4Q.SOAr ularäd1 pwvcr öw:r be.Ja - mndpi,t<,- embölle ca. 4 000 -· I ml«lel f.Kr 



ANLAND 

I. JÖNSAS - Hclsingc so 

1,av gra., .. yllre/inre antal kön •rner p1acenng ockrans ocl.raru; spar av grav- kultur- I date-
nr form konstr. lnd. form nlacerin11 1:ravrit i'vnd tillhör. rint: 

I OatoWk.Y - ? , 1 SUlctt saknas pul..,. l50x60-70 CD O\'aJ - liUOIUUS· 

grav cm Btor slät st.en i jlitvi 

~~54an -I 

2 lbtma-k.s- - ? 7 1 m1cu sakJus pulver r.i Oäobr ,im tu:n i SIIOJflUS-

gnv $OM 111.ngTe tödockr.u:i jänri 

ncrlöreaa-
deo 

3 - 30c:-•nböe '/ , 7 stclctl Akoas putw:r 150x60-70 tlätasteo• suomus--
8""V slcn miu i cm i t\'l ar i bonen j-'·i ·-· 0."1::1, a\' ffl'U\ICO 

2. HM VISTONHARJU • Kuortanc sn 

grav graf- yttrei1nre antal kön "Ifcl'er placenng oc.1t.rans ockrans spar av grav• Kultur- , date• 

nr form konstr. ind. rorrn ulacerinll •ra,·rit hnd tillhör. riae 

I Oatmatks 2 större 1 , , $le.lett saknas puh'tr t80x90cm - - $u()lrm:$• 

grav $lea:t.r i föd- 5((,r flliek. jär,:i 

ootrao ca. 20cm 
tioet 

3. KILTERJ- Vantaasn. 

grav g.rav- yttre11nre antal kön er placermg oc.1uans ockraos spir av grav- kultnr• , date-

nr form koostr. lnd. rorm placerin"' I i!lra,·rit hnd tillhör. riDI! 

I - o,•al sttn- 7 
, 7 ske.len Wnas puh,:r oeb bol1en delvis slif.Tcr• ,uomus-

grav slil.tnU):& tlump ocmro,pi. mej,sd jin1i 
4 klumpa, 
spridd;_, i --

n llltmak.s- ()\•al Slen• ? 7 1 stcku saknas pol,er cu tag«i 
pv $Jlttl'li11g botten av -·-



4.KOL\1HAARA • Honkilsbti sn. 

grav 2rav- yttre1i.nre antal KOD aiaer placering oc.Krans ockrans spar av grav- kultur .. I dale-
nr rorm konstr. iod. form olacerinc e.ravrit fvod tillhör. rine 

I nu.rmarts--ddvis fC.- 1 ? ? skelett sakMS pih·ct S-IOcm nllvcr som flinlf'OR• Jllklfrtl• 

gr.w -- tjock.1 la,gcr i troligen mD. bäm- -hela gl';J;\'(:0 täc.lnhcll stea; Sl'l'IY• 
s.k.clcne1 ckffl 

n fla1.marts- deh'is för- • ., 7 p,lvcr 140x60an llil,ospc- J:1Utfä---. saörd<>rav s,orfläck 

m -- till saor del ? ·1 ? ""'"" :!OxlO<m - - Jlll:.ld!, 

-,· ~t:JBV s1or flick 

IV llaun ..... - ? ·1 ? riidg1Jlt 30x;20cm - med<:rot. fälcitl.l· 

'-· ~hu stor fliek nv':dal! 

V OMJnart.-1-)O.«)QJI 1 7 ? puh•ct 144,b:.'45 cm - ,killa- och P.ilcirlä-

gr.w ilor sten i SlOf fliick. biimi.1ens- ,,_ 
gr;a~n. del- 10-IScm smycktn 

vis t'ön.1iiitd t'· ·k 

VI hällki .... fylld mod fin ? ? 
., ,.i- 24cm Jätå'li, - -

8\!röd """ 
cjoekl lap i -....i,, .. bo«ca .IV 

ki5taa 

vu nsmsrks- tv~ stenat ? ·1 ? dchist»- p.:ihu S-7a:n - - J:ftltJj. 

grav U'ltd ,id hu,'Ud \'llnll höft-bca tjockt Lager i -· .,......, .. och Cfl \oid och hda gra,·cn 

rot.sid.m batcxtrim,= 
ult$trlk:kl 

vw Oatitlarlcs- 5 re:st1setnar ? ? 1 WlcctSWlas p,1.htt 50x50cm - - fäl:irl .. 

grav med i rinJ 5'01' fllick -ra.tas.,ens 

IX Om-lifts-- I rcuMCo ? ? ? $kelcu saknas pul\'Cr 110x50-80 - - liikirfi. 

gn,•mcd "" "°' -resia ilena ruct. J.s 
cm f-·k 

X - bä.Ilarna h111 1 ? ? skelett saknas puh-er 200.Wcm - - fälc:5rli-

av rasat in i saor fläck gruppen 

sand:.-:n - .... 
XI h.ilUdaa ? ? ? u,,d,malj,JcJ<t puhu 1·10cm Jltirli• - -

•• eoch delar .i.v ljoclct lagc1 -....,_ C&limitewroa -och --it t»,•irade skelettet 



XII natmarb- l reSl s.tc11 ? ? ? skdcu saknas """"' 
l40x60c111 - - J!Utirli-

gra•mcd stor Oick.. 2- ·-rese s1e11 7 tm tiocl: 

XIIJ flalmall:s- I resa si.ca ? 1 ? sl::den s.abw ~\'Cf rtldoctra 1Ul)I - tvartsltY- llikå'lli• 

va•'""' dca.- ,i., -~SICII """'" XIV 0-:ub- ? ? ? skdeu sakna, prlvcr SO an rund cdrudd- OiJ11a,'Slag, Jlil;irlj. -
grav flick vhtiek1 niOOtni.v -av näver 

XV flalmarks- 1 rtil SlCO ? 1 
., 11kt.lcuStlknas pi1,·cr 1 ISx.50 cm Jäk>rt .. - -

gravmcd saöttad IY 2 oval~k,2 -.,...,._. nma emtiock 

XVI fllllmatt.'1- I rest Sl;Cft ? 
., 1 sk.elen $.00\1L1 prlvor octta runt fäkirli• - -

gn,vmcd dm""'1 -rest sttn 
, ..... 

xvn biillkt$1.a - ? ? '/ thuann. pahtt 1.2 Qll - - JWirli. 

a,• gra11it •~lbcn tjockt lager i v-.,pm 
dclvisbc• bott"' -XVOI Oamarts- 2rat.a seen- 1 ? ? 5.kc:lcuSUAa.~ p11 ... 35('20cm J~ikirl:1• - -

grav med •1ncd60 seor,lcm -reJU sw:nw cm mellan tjock fläck 
... u .. 
sttaama 

XIX hlillltiaa - ? '/ ? landcmaJj och puh·cr bouca av - - Jilkli~ .. 

. limc:A dclvi.s gl&VQfå'g• puppeo 

l»vaoide al 

XX hillkiAa små hällar ? '! 1 kraniet. prl,-.r 15 cm t.jcd1 - - J~II-

och nil'II» - Jagcr täcker -Slellll"Ö\W bc,,-.nde ... , .. 
tisl.lll 

XXlJ bn!lc-jsta - ? 1 ? lilrbcnoo 
(lelvisbc-

pul\'ct 30':tl0cm - - J!ikirti-
SIOf, 1 Cffl 

_,,.,, - ,~1:: Häck. 

XX111 hälUwt.a ,kadod-• 1 ? ? tandemalj puhet 8-L0crn - - J_, .. 

av gran.it delvist,&- tjockt lager ; gn,ppen 
,...a nisWI bda 

botten, 
1.Sxl~m 
SIOf fläck 

""" Ultldtm,. ...... 

XXIV - - 1 ? 1 shlctt saknas prlffl 3 cm tjockt - pcwf)nv- Jiik!lrJ5. 
1:,att l sl.,g gn,ppen 
botten 



XXV hill.kisca skadldgrav ? 

S. AISTI - Mynä1nllki ,n. 

grav grav .. yttre.,1nre antal 
nr form k.0J1Str. ind. 
Al bill.k.i5t;J; - ? 

All flaon.vb- - 1 
s,av 

Affi hlllkista - 1 

AIV hlllkista - 1 

AV h.illldst.t - 7 

6. JÄKÄRI.Ä - Maaria sn. 

grav g·ral'- yttre/inre antal 
nr form konstr. ind. 
I flaunfis- - ? 

gmv 

7. HÄ YR YNMÄKI - Vibo,g sn. 

grav grav. yttre/inre 
nr form tonstr. 

• 

kön 

? 

? 

'/ 

? 

• 

kOn 

? 

l sk(Jeu sakoas pulver 

a1oer placering ockrans 
form 

? skc:Jct.l sutnas pu1, .... 

? ske lcu. 11:tknas pulver 

1 f~men1a" pul,... 
ben 

1 skc-1011 sakna., puhtt 

7 SYft8 P.lta-
oingm\o 

pulw, 

kroppen= 
bock«, 
LMdm'lalJ 
l,e,'""1 

;uuer ptacermg oc1trans 
form 

? skelett i;atnas pulver 

lder placer ng ockrans 
rorm 

10ir.10 cm -M:Or fläek, 
h:al va boucr, 

octuans spar av 
olacerio• 2ravrit 
8 cin tjOtltt -
lager i 
botten 
200x50cm -
$Kli' flilct 

S-IOcm lin\;\ SOi• 
tjockt laget I -bouto 
slnrntn.Or -
längs sid-
oma.lleft 
lläcb,-

p4-- -1:mwooh 
boom 

ocKraas spar av 
ola<erlne uravrlt 
100 cm -
IAog, $cm 
,;,.,,. k ftick 

kttamit• 
f~DI 

grav-
fvnd 

l:c.-Alnik• 
m,gmcm 

grav• 
fYnd 
fliMiipels 

grav
r nd 

Ji!klldi, 

!0'4'1"• 

kultur- I dale-
lillhör. rin2 
typbk 
k>m-
kcn:imi.sk 
typisk 
1<. .... 
kcnmisk 
1ypi$k 
kam-
kcnmisk 
typisk 
kam-
kenr:nis.k 

typisk 
kam-
km.mis.k 

KUitur- aate• 
tillhör. rin2 
j:ll<irlä-
a>'IW'" 

kultur- date
tillhör. rin 



l Oatma,1c$-- ? ? • ? pul...- tlldockm- - ... typiå - -_., O~nut.• smytkc --· I •& 11ra\'en misk 

2 flalauu½s. ? 
, ? ? puh~r riidockm- Ointkoiv tn,islc - -,,. .... Oädccn ut- -· 

I .,.,.,.,_kytl'I misk 

3 OaUIWlb-- ? ? l ? puh·cr -- - S llinlspct- t)l)id; 

'""" 
fiiict.en U(• "" lwnkcra-
~rll'Nt'I/CO misk 

4 fl3ll1m:S• - ? ? ? ? pulver riidockm- - b:nunik· typilit 

P1'"' 
fllktcn ut- lrng,ncot -... 
•är-.i,·en misk 

5 """"',,... - ? ? l ? puh·er -- - . l)IPist 

'"""' 
fläckt.n Ut· -• misk 

8. NJKELI • Kymi sn. 

grav grav• y1tre11nre an ... I kOJI I a,aer place.nng ockrans o4!kraos spar u· grav- I Kultur- I date• 

nr form konstr. ind. rorm I 1Jlacerin11 I ara nit r•nd llUhör. rin2 

1 fl.nnaru- ? 
, l ? puhu 208a50Cfl'I mnupb -- -

gr,v scor, 5-14 mi~k 
cm QQCt -

9. PISPA • Kokcmliki sn. 

grav grav- yttre11nre antal kön a,aer pla<erlng oc.krans ockrans spar av grav- kultur date• 

nr rorm konstr. ind. rorn:1 p)acerin• eravrit fvnd tillhör. rine 

I flaunarb- •• l ? skck:U pulver llSxlOOcm ? l)'pisk - -
111'' sahn.<1 blan>.lul mod swr, 14 cm -... 

"""' 1ioct nick m.ist 

u Rawart!!• ? ? • lkclett pulver 90x60Clll 
, typisk - -- - bland"'mod ,1or, 18 cm "3mlo:r> - , ... ,-1. 1lic.k misk 

m """'an:,. - ? ? ? 1 ? ? - ? cypi.sk 

111" -mis:k 

IV Oarrnarlcs• ? 1 ! ? ! ? - ? 1yp1Sk 

,,.. bml<cta-
m.isk 

V flaun,m. ? ? ? ? ? 1 - ? typisk 

gr.,• -miste 



V) Jla-k,. ? ? ? 1 ? ? - ? cypisk 
gav -· 

misk 

VD fht:marks- ? 1 ? ? ? ? - 1 typisk 
lf"d\' ---rnisk 

vw ffallDilrkJ.. - ? ? ? sl:elet.l l'W"" 35x.2Sem - ? t)"pist 

"3" ,ak,,.. bJand:itmcd IIIOr, 11 cm ..., ...... 
,ond I .:...~1c f15ck misk 

()( n:atmarks- . ? ? 1 $1:e.lett puhi:r ?OxlOcm - 1 lypisl 
v~,· ,ak ... blar(l;Ucnod ~or. 20-25 ---smd c:m lJO(:I: misk 

llJck 

X fbtmarb- - 1 ? ? skelett puh"Ct' 300ll4001,.,:0 - 1 typi~ 
,r-w ak,., blandsl med saor. upptill -..,d 50:,. \jock misk 

lläck 

Xl llacma,kJ,. - ? ? 1 ,teteu puhw <iOJ<lO cm - ! typisk 
gra, - bl:tod:.ll attd aor. upptill lan)ktta-

...i 30cm tjock misk 
11ii<k 

xn Oaunarb- - ? 1 ? skelett putw:r 20xl0 an ! typiQ. 
gav _, bl•td:iuWld ""'fliidt -- misk 

xm Oalmalts· ? 

' ? steleu pul~r '75cm rund. 
, lypisk - -

grov - bl.anctal med a20em ---- 1--11:: Oäct misk 
XIV flatmarb- . ? 1 1 skelett pulvtr 200xl50cm - ? typisk 

gav saknas bland;umcd sti0r, upptill ...,,..,,,. 
sul<I 70 an tjock misk 

l1licl< 
XV noun•ru-- 1 ? ? stcJctt l'W"' S0:<25 cin - ? lypisk 

""' """" blanda.1 mod aor ru!ck -· 

""" m:isk 
XVI Oatnuub- - ? ? 1 sttlett .,.,.., 90x.SOcm - ? typisk ,,.. - bllllldatmod i.ror, upptilJ kam_ktta~ - 10 cin tjock misk 

fläck 
XVII Oatn,a,b. - 1 1 ? $kelcu pulVtt 290x 11 O c-m - ? typisk 

gav - blaodat med 5&0r, 20 Cl'O amma-- ,wv-.t. fläck misl: 
xvm flatmart,- ., 

? 
, 

skelett puh'er 210180cm 1 typisk - -gra,• - blaad3l,ned saor, 12cm -- 1W•l- Oitk misk 



XIX naim.r1c .. ? ? ? Udeu pulver 4oo.200an 
., typisk - -

grav -.. _ _, 
stor. upplill l<Amkffll-- 100 an tjock mi.s:k 
Oilck 

XX llatm&dU• - 1 ? ? skelett ""'"" - '/ ,ypisk 

gr.,v -.. b _ _, 1ca,111ctta-- misk 

10. PITKÄMÄKI • Lapua sn. 

grav grav-- yttre/inrt antal kön atder p'Jacerong ockran.~ oc.krans spår av graY- kultur- I date• 

nr form lu:,oslr. iod. form olacerin2 2:ral'rit fvnd tillhör. rin• 

I l\atmarkJ. - 1 ? ? ? pulvc, ica200x75 - - typisk 

gr,,v 
cm bron ~ 
Okk fJl'.IM i m15k 
ena 5odcn co 
IUck -· 

Il. PITKÄSMRl. Vihanti <n. 

v•v grav- yttre,mre antal kön a1ae.r plactrlng ockrans ockrans spar av grav- kultur• dalt· 

nr form konstr. lod. form nlacerin• -avrit fynd tillhör. rinR 

I flatmatl<> - ? ? 1 '/ pulve< VUICl.'litor - b&'nsit:n 1)'piS\: 

gav -· och l,Cft 

llkk k-
ini.sk 

2 Oaunarl<> - ? ? ' 1 pulvc, ,•uxem:tor - - t)·pisk 

r,uv - och SM 

lllick -•· 
misk 

12. HA/vlMASU. THI • Pybllselkä sn. 

grav grav• ylttt/mre anta• kon lra'er placenng ockrans ockrans spar av Krav- kultur• dalt• 

nr rorm k.onstr. ind. fora:i n)acerin2 •·ravrit fvnd tillhör. rine: 

I Oauurb ? ? 1 anaagrigct1 puhu J50an llng. SknyAa ltlmlcera-
- -

-gnr, twxka 10<:M tjock mist. 
ftlck 

13. KARJAJiO • Kiuruvesi sn. 



grav Rrll'• yttre/Inre antal kön .. uer p1acenng ockrans ockrans spar av grav- Kultur• date-
nr form. koostr. ind. form placerin2 2.ravril frnd tillhör. ring 
I flatmarb 1 • ? ? puhtt ca. I m SWI" Rintsr,ets. typi.st - -

-V" lläck lluntoiv l<al>,tcn,. 
misk 

2 O.itrnarb - ? ? 7 ? puh-,, mans stor - - lyp1st 
-gav Ollcl< klunkera-

,n;.k 
3 na1lrultb - ? ? ? ? puhu 100,j()cm - rorrert,äng• Cypisk 

. ~grav ~ fläck .. --
misk 

14. KELLOLAIST'EN Tt;LI • Suomussalmi sn. 

grav grav- ytlre,tnre anta) kön a1uer place_rlng ockrans ocKrans spår av grav- kwt.ur- J date-
nr form konstr. ind. form placerine ..-ravrit hnd tillhör. rini 
I O:nm.ir:b - ? ? ? ? puh•cr I OOx:SO C:ltl, oc:k.rao \'ar - osiker. -grav 20cm tjock 1'1>1- kamkm.• 

o~ flöck _,,,,. Ilmkdler 
cpiDco-
litid: 

2 0a.,,,.ri., - ? ? ? ? .... ,.., 150xl00cm.. gnwco Lig - $CO\'ln - 30cm tjock 10cm . 
0\-'al fläck ......... -3 Ootm:ub - ? ? ? '/ ....... mans stor - yu.. kniv i se nva11 -gav rclaangulir cn30x20 
$,IOcm cm stor gul 
tiock flilclc flick • /b""',u llt:nsällning ? 1 ? ? pd_,·cr so.so .... - - SCO\'an 

-guv 20cm tjoc,k 
lläck 

IS. NÄSTNRJSTI - Laitila sn. 

grav grav- yttrc:1rnre anta. KÖD a1uer puacer1ng Ockrans ocKrans Spår av grav~ kuHur• 1 <1at<-nr rorm konstr. ind. form : placering eraYTlt f)·nd tlllhör. rio~ 
I flatmarb eo ov11l 1 ? 'I ? pulvtt 130x30cm ni\'ctl keramik, ""'1lktn- 4 460t ..,.. .. ,. sccm3tuins Slor fläck o:mflOdc• liskbm, mislc; 130 (.Kr. 

"' --dislt 



m lblmorks .. ..tt .. ? ? ? 1 pulver i norra indcn l\i nergri,1. keramik i - 1,CO\'aA 

- gulär Stttl• 
u-esmlocb"a dahärdat i stcnSln· 1niik 

&iu111ing. 
Oäcl® .ui,1utning l'l.ingcll 

.saora slcaar i 
J-ill gB\'Cft 

~uen, små 

""""""' X llaonam ..... - 1 ·r ? ? gult pulver 20cwn rund, s i rwltbetc:o yu. kamkcr.>• SCOYIO 

,gav plir Slel'l• 
~m tjock gu1- tt1 nc:rgrt't'd keramik. rolik 

5ä.ttrdng 
cdn>flli tiO,I $aridsleWl 

dl,lc 

16. HJTI'ENHARJU • Laulraa sn. 

gra• grav- yttre/lnre antaJ -köo a1de.r placermg ockrans ockrans spar av grav• kuJtur- date• 

nr form konstr. lod. form nlacerin .. -avrit fvnd tillhör. rinP' 

I n.un.i,u. slecu;änn.illj: 1 ? ? • pulver hela gr.1'1tll W"""" - - silta 
v>• • --loden ? 

17. HARTIK.KA • Laulraa sn. 

g_rav grav- yttrE:11nre antal kÖD llifer placenn ocJnans ockrans spar av grav- kuTtur• I date• 

nr form konstr. ind. R rorrn olacerln• oraVTit fvnd lillbör. rio2 

I Oatmarlc..'"" - 2? 7 ? spår av pulver 1vi stora - - 1ypi.sk 

gnv b.iriierocb ockr:I.Oiek_,. ta,nb,ra-- brodvid m.isk 
,·;,onlm,. 
ockra5'U 
ochUlldcr 
skdcudelar 

18. VMTERA.'\iA-TaipalsaAri sn. 

graT gra•- yttreHnre aDLaJ kÖD a1oer placerm ockrans oc.k_rans spar al' gra,•- kultur- <late-

nr form koostr. iod. 2 form olacuin2 gravril f•nd tillhör. rine: 

A ft- - 1 7 ! ? pulver 155.uOcm. en litell bil tct'llnit, tidig - 30cm tjoet öskr om b_,_ kamlttra-

fläck gra,,-c.acn smyckt1t, mi&k 
l<olruriod bdondaboft 
Il.lek 



B - - 2? ? 
grav 

C Oalmalb- - ? ? 
gr.tV 

D ll,omaJi:s. - ? ? 
grav 

19. KJLTERII 

g·ra, grav- yttreunre antal kön 
nr form kon.str. ind. 
I tlatmwb- ()\'al likn• ? ? 

grav s.!ituljD! 

2 Oacmarb- O\'al sten- '! 1 
grav S!lttning 

20. JÄTl"BÖLE-Jomalasn. -Åland 

gra• grav- yttre, inre anta 
n.r form konstr. lnd. 
I flatmarb- - '! 

grav 

21. MONINMÄKJ • Leppävirta sn. 

grav grav• yttr mre anta 
n_r rorm konstr. Jod. 

kön 

? 

? 1 pulYer 

l ? pulwr 

? 1,4 kg pul"C:r 
lrinodabcn 

ildtr p1acer1n oc.krans 
2 form 

? l klu.rrtp, 
puh,:r 

? ? pu)...-

lildu pJacermg ocau ans 
form 

? l ptlh'ff 

der p acer·rng ockra.as 
form 

220xl60cm -511:irO.äd:, 
samt en 
80xl0an 
stor flllct, 24 
cm tjoctt 
ockra la 
260Jt 100cm, -2'1 c,n tjock 
Jlic• 
1iO, 10 cm övcrgn:'l'm 
n,ruJOJid. fanftSsmå 
mcdb:nen dd-. 

b=criftgs• 
i-.:av 

ockrans spar av 
nlacerio,r aravrit 
boue•av -i,aveodd-
vis llirgad. 4 
klumpa, 
IIJ)l'idi:b i --bonca a,, -
gr.t,~-en hell ....... 

Oc:krans splr av 
olacerin• I •ravrit 
tjockt Jagu i -bolteo av --

ten.mil:. lidig 
tvans,. och bmura-
ftintav5lag, misk 
Dä,•cr '!, 
brilnada ben 

ninLspcU 

b:ram.ik. 
ffiota. -
grav-
hnd 
WffcnncJ-.. , 

-

grav-
fvnd 
~ 
lrirdyx-' 

gral'• 
f nd 

tidig 

""" ...... mi~lc 
Cid.ig ..... 
keramisk 

kultur-
Lillbör. 
-llotmlllv 

järvi 

swmus-
jiir,1i 

I Kultur-
tillhör. 
lypiok 
kamkaa-
misk 

3 925 • 
3"12SfKr 

dale• 
rinr 

dalt-
rine 

dalt
rio 
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