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TILL FRÅGAN OM 

SAMHÄLLSSTRUKTUREN I NORDEN 

UNDER BRONSÅLDERN 

Av Carl-Axel Moberg 

En handlingskraft ig Ovcrklasse med vidt Udsyn og 
gode europeiske F"orbindelser, med betydelig S0magt og 
udviklct Organisationsevne. En dygtigt arbejdende Under-
klasse med sikker, nedarvet Kunstsans. 

J . nrondsled 1941. 

Bronzealderens Kultur er en primit iv Bondekultur 
uden st0rre sociale Forskclle, saa vel udbyggct, at Be
folkningen var 1 Stånd til at samle sig om Opgaver, der 
översteg Enkel tmands Evner. 

H.C. Broholm 1944. 

De båda citat, vilka här satts som motto, karakteriserar de 
yttersta motpolerna bland de skilda uppfattningarna om sam
hällsstrukturen i Norden under bronsåldern. Redan den omstän
digheten, att exakt samma fyndmaterial visat sig kunna tolkas 
på så helt olika sätt skulle göra det angeläget att söka orientera 
sig i frågan — även om det inte, som fallet är, hade rört sig om 
ett av de ur historisk och metodisk synpunkt viktigaste problem
komplexen inom den nordiska fornkunskapen. 

Huvuduppfattningarna är de två, som exemplifierats med 
Br0ndsteds och Broholms uttalanden: att bronsålderssamhället 
i huvudsak varit tvåskiktigt, respektive oskiktat. Till dessa kan 
anslutas ytterligare två. Enligt dessa senare skulle samhälls
strukturen under bronsåldern ha förändrats, antingen i riktning 
från differentiering mot större enhetlighet, eller också omvänt 
— i vissa områden. 

Frågeställningarna är inte nya. Att redogöra för utvecklingen 
av den dominerande uppfattningen om två skilda samhällsklas-
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ser är som att skildra den nordiska fornforskningens historia. 
Åsikten finns uttalad redan hos Sven Nilsson och kommer till 
uttryck hos Sophus Miiller.1 Det är emellertid en historiker, 
Lauritz Weibull, som 1919 ger den en aktualitet, som ännu va
rar.2 Framför allt från och med 30-talet framföres den otaliga 
gånger av arkeologer, inte bara i Danmark8, där det främst finns 
ett fyndunderlag för att bedöma frågan, utan också i Sverige* 
och Norge5, och av historiker0 och religionshistoriker.7 Den nor
diska bronsålderns överklass jämföres med både galliska riddare 
på Caesars tid8, vikingatidens sjöfarande stormän' och medeltida 
feodalherrar.8 Den, som så önskar, har här rikt tillfälle att an-

1 S. Nilsson, Skandinaviska Nordens ur - invånare . . ., II, Bronsåldern, 2. 
uppl., Stockholm 1862—64, s. 54 ff. & Muller, Vor Oldtid, Kj0benhavn 1897, 
s. 401 f. — Den här publicerade uppsatsen t i l lkom som underlag för en 
föreläsning över förelagt ämne. 

2 L. Weibull, Det arkeologiska treperiodssystemet. Dess uppkomst och gil
tighet. Historisk tidskrift för Skåneland V, 1914—23, s. 265. 

• • J . Br0ndsted, Vört Folks Oldtid og forhistoriske Minder, Det danske 
Folks Historie I, K0benhavn 1927, s. 200 f. Densamme, Danmarks Oldtid, II, 
K0benhavn 1939, särskilt s. 122 f., 151. Densamme jämte P. N0rlund, Seks 
Tva?rsnit af Danmarks Historie, K0benhavn 1941, s. 26 f., 31. P .V . Glob, 
Danske Oldlidsminder, 2. uppl., K0benhavn 1948, s. 62, 74, 77. 

* S. Lindqvist, Svenskarna i heden tid, Stockholm 1935, s. 178. J . E . Fors 
sander, Sveriges förhistoriska bebyggelse, Svenska folket genom t iderna. I, 
Malmö 1938, s. 126. B. Nerman—A. Oldeberg i Tiotusen är 1 Sverige, Stock
holm 1945, s. 94, 122. H. Arbman, Forntiden, Sveriges historia genom t i 
derna, I, Stockholm 1947, s. 53 f. Densamme, Hallands forntid, Hallands 
historia, Halmstad 1954, s. 80. 

5 H. Shetelig i Det norske folks liv og historie gjennem tidene, I, Oslo 
1930, s. 63, 84. A. W. Br0gger, Jernet og Norges eldste 0konomiske historie, 
Avhandl. utg. av det norske videnskaps-akademl i Oslo 1940, 11:1 , s. 10 f. 
G. Gjessing, Steinalder — bronsealder — stein-bronsealder?. Viking 8, 1944, 
s. 23 ff. A. Hagen, Vognen, Et streiftog i bronsealderens kul turhis tor ie . Vi
king 19, 1955, s. 38, 42. 

' S. Bolin, Skånelands his toria . I, Lund 1930, s. 43, 55, 66. 1. Andersson, 
Skånes his tor ia t i l l Saxo och Skånelagen, Stockholm 1947, s. 52, 83, 93. 
A. Holmsen i Norges historie. I, Oslo 1949, s. 65 f., 83. 

7 Å. Ohlmarks, Svenskarnas tro genom årtusendena, I, Stockholm 1947, 
s. 85 och passim. 

8 S. Lindqvist, Bronsålderns gåtor, K. hum. vet.samf. i Uppsala årsbok 
1944, s. 76 f. 

• / / . Arbman i Sveriges historia genom t iderna, s. 72. 
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vända den gamla formeln »Det vida övervägande flertalet forskare 
har anslutit sig till denna uppfattning, som numera torde få 
betraktas som vedertagen». 

Det har bara ett mera avlägset vetenskapshistoriskt intresse, 
att frågan huruvida fynden av bronsålderskaraktär skulle kunna 
förklaras genom särskilda sociala förhållanden, är nästan lika 
gammal som själva det arkeologiska begreppet bronsålder. Re
dan 1843 polemiserade nämligen Worsaae i Danmarks Oldtid 
mot en uppfattning att sten-, brons- och j är nar tef akter skulle 
vara samtidiga, härrörande från skilda samhällsklasser.10 

Det är emellertid knappt två årtionden sedan Jankuhn fann 
sig föranlåten att skildra samhället i den nordiska bronsålderns 
huvudområde såsom präglat av de enskildas och väl även ätter
nas likaberättigande, utan tecken på att det funnits något bre
dare skikt av mindreberättigade, socialt lägre stående.11 Det är 
inte långt från denna uppfattning, i vilken Schwantes12 instämt, 
till Broholms syn på frågan.18 

Åtskilligt tidigare hade emellertid en särling i ett särområde 
arbetat sig fram till en väsentligt mera differentierad syn på 
problemen. Vedel ansåg sig nämligen för Bornholms del ha fun
nit, att den klasskillnad och förmögenhetsskillnad, som rå t t 
under bronsålderns äldre delar framför allt genom närvaron i 
kustområdena av en bondearistokrati, med tiden sannolikt ut
jämnats och övergått i en »demokratisk fattigdom».1* Till skill
nad från Vedel, som häri såg en olikhet mellan Bornholm och 
det övriga Danmark, har i vår tid Lindqvist hävdat en sådan 

10 J . J . A. Worsaae, Danmarks Oldtid oplyst ved Oldsager og Gravh0ie, 
Kj0benhavn 1843, s. 100. 

11 / / . J ankuhn , Gemeinschaftsform und Herrschaftsbildung in friihger-
maniseher Zeit, Kieler Blätter 1938, s. 273 ff. Densamme, Politische Gemein-
schaftsformen in germanischer Zeit, Offa 6/7, 1941/42, s. 21 ff. 

12 G. Schwantes, Die Vorgeschichte Schleswig-Holsteins, Neumiinster 1939, 
s. 569 ff. 

13 / / . C. Broholm, The bronze age people in Denmark, Acta arcaeologica 
XIII, 1942, s. 143. Densamme, Danmarks Bronzealder, II, K0benhavn 1944, 
s. 262 ff. Densamme, Danske Oldsager, II, K0benhavn 1952. E. Albrectsen, 
Danmark i Oldtiden, K0benhavn 1949, s. 89. 

H E. Vedel, Bornholms Oldlidsminder og Oldsager, Kj0benbavn 1886, s. 
51, 56, 208. Densamme, Efterskrift till d:o, Kj0benhavn 1897, s. 22 ff. 
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samhällsutveckling inom nordisk bronsålder i större allmänhet.15 

Synpunkten har upptagits bl. a. av Hinsch.16 

En helt motsatt förändring, ett uppbrytande av ett tidigare 
enhetligt samhällsskick genom ett senare uppträdande av en 
härskarklass, menar däremot Jankuhn att man kan avläsa — 
men blott i perifera områden utanför den nordiska bronsålders-
kulturens centrala bygder." Och Childe har antytt en besläktad 
uppfattning, som dock närmast förefaller att gå ut på att en 
härskarklass uppträder mot bakgrunden av ett ursprungligen 
tvåskiktat samhälle.18 

Hur motiveras nu så olikartade uppfattningar? — Uppfatt
ningen om bronsålderssamhället som tvåskiktigt, med en över
klass och en underklass, brukar som bekant helt övervägande 
motiveras med hänvisning till gravarna. Enligt vissa forskare 
är själva gravfyndsmaterialet tvåskiktigt: det innehåller dels 
överklassgravar, dels underklassgravar. De senare, som i äldre 
tid antogs vara av stenålderskaraktär (Sven Nilsson), eller 
brandgravar i motsats till överklassens skelettgravar (Vedel), 
är enligt Kersten19, Br0ndsted och Nerman—Oldeberg20 under äldre 
bronsåldern obrända flatmarksgravar med ringa eller inget grav
gods, i motsats till överklassens rikt utrustade gravar under hög. 

Vanligare är emellertid en uppfattning, att gravmaterialet vis
serligen är enskiktigt på så sätt att enbart eller praktiskt taget 
enbart överklassens gravar brukar kunna påträffas. Dessas stora 
mått, omsorgsfulla konstruktion och rikhaltiga utrustning är 
emellertid anledning nog att ge dem deras sociala karakteristik. 

Även hällristningarna har åberopats som vittnen. Shetelig har 
fäst sig vid att det på vissa sådana finns stora, dominerande 

, s Lindquist, Gåtor, s. 82 ff., med reserverat ins tämmande av Arbman, 
Sveriges historia genom t iderna, s. 77. 

10 FA Hinsch, Keltertidsproblemet i nordisk arkeologi. Nordisk tidskrift 26, 
1950, s. 211 f. 

• J ankuhn , Gemeinschaftsform, s. 277 ff.; Gcmeinschaftsformcn, s. 29. 
Schwantes, Vorgeschichte, s. 570. 

18 V. G. Childe, Prehistoric migrat ions in Europé, Oslo 1950, s. 204. 
• K. Kersten, Zur älteren nordischen Bronzezeit, Neumiinster 1936, s. 5. 

Ett l ikar ta t u t ta lande hos Schwantes, Urgeschichte, s. 345 f., synes svårfören
ligt med den s. 569 f. sammastädes framlagda huvuduppfat tningen. Br0nd-
sted, Oldtid, s. 48 f., 107. 

•° Nerman—Oldeberg, Tiotusen år, s. 99. 
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mansfigurer, som anses på en gång återge guden, prästen och 
hövdingen på ett sätt, som ger anledning till jämförelse med 
överstora faraogestalter på egyptiska bilder.21 Och för Br0ndsted 
röjer hällristningarna sin exklusiva överklasskaraktär genom 
att de återger bara överklassens vapen, sådana vi känner dem 
från gravarna, men däremot icke underklassens arbetsredskap.22 

Av övrigt arkeologiskt källmaterial spelar endast depåfynden 
någon roll i diskussionen; Lindqvist har nämligen tolkat yngre 
bronsålderns depåfynd som vittnesbörd — genom sitt rika inne
håll — om tillvaron av ett exklusivt herreskikt.23 

Utöver fynden och minnesmärkena har emellertid även mera 
allmänna skäl förts fram. Enligt Sture Bolin brukar en ojämn 
fördelning av egendomen inträda hos boskapsskötande folk och 
»ofta ett rikt herreskikt utveckla sig»21, och Lindqvist, som i 
sin argumentering intar en intressant särställning, som vi får 
anledning återkomma till, synes betrakta förekomsten av trälar 
såsom mer eller mindre axiomalisk redan från det första jord
brukets tid.25 

Det är naturligt, att argumenteringen för den motsatta över
tygelsen, den om det klasslösa bronsålderssamhället, övervägande 
måste ha formen av kritik mot de bevis, som brukar anföras för 
en differentierad samhällsstruktur. Man vänder sig mot på
ståendet om att det finns särskilda underklassgravar och för
nekar, att sådana kan konstateras.2" Och beträffande de gravar, 
som finns, fäster man uppmärksamheten på deras talrikhet i de 
centrala områdena och på den monotona likformigheten i deras 
utrustning. Dessa skäl, som Jankuhn, Schwantes och Broholm 
anför, har redan tidigt framförts av Lindqvist27, ehuru de icke 
lett honom till samma uppfattning som de förstnämndas. 

Även de åskådningar, som mindre ser något enhetligt och i 
huvuddrag oföränderligt i bronsålderns samhällsstruktur, utan 
mera fäster sig vid förändringar i ena eller andra riktningen, 

21 Shetelig, Det norske folks liv og historie, s. 84. 
22 Br0ndsted, Oldtid, s. 146. 
23 Lindqvist, Gåtor, s. 82 f. 
24 Bolin, Historia, s. 43 (avser redan s tenålder) . 
25 Lindqvist , Svenskarna, s. 178. 
20 Se den i not 11—13 angivna l i t tera turen. 
27 Lindquist, Svenskarna, s. 179. 
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bygger helt övervägande på iakttagelser rörande gravskicket. Om 
detta förändras, menar man, har även den sociala strukturen 
förändrats. I gravarnas förändring ser Vedel en nivellering och 
utarmning på Bornholm28, liksom Lindqvist i vidsträcktare om
råden.29 Den senare har även tolkat nedläggningen av talrika 
depåfynd som spår efter de oroligheter, som bringade herre-
skiktet på fall. 

Men det finns ju också den motsatta uppfattningen — att det 
längre fram under bronsåldern uppträtt en härskarklass av dit
tills i Norden ej skådat slag. Denna särform av uppfattningen 
om samhällsdifferentiering i två skikt företräds mest syste
matiskt av Jankuhn, som tolkar det exceptionella gravfyndet 
från Haga i Uppland som en analogi till det kontinentala fyndet 
från Seddin i västra Brandenburg.30 För Jankuhn skiljer sig dessa 
perifera fynd så helt från allt i sin omgivning och från vad som 
är känt från den nordiska bronsålderskulturens centrala om
råden, att de måste representera något slags kungamakt. I detta 
konsekventa fullföljande av tankegångar, som förebådats bl. a. 
av Oscar Almgren och Albert Kiekebusch vid publikationerna av-
fynden från respektive Haga och Seddin står Jankuhn nära 
Childe. Denne har nämligen försiktigt antytt, att Kiviks-graven 
i Skåne skulle kunna sättas i samband med att mellaneuropeiska 
hövdingar nått Östersjön.82 

Innan vi övergår till någon granskning av de olika argumenten, 
är det skäl att erinra om att hela denna diskussion egentligen 
berör endast begränsade delar av Nordeuropa. Från större delen 
av Sverige och Norge samt nästan hela Finland33 saknas fynd av 
den art och omfattning, som det är fråga om här. Vad vi kan 
säga om samhällsstrukturen i dessa delar av Norden är icke 

28 Vedel, särskilt Oldlidsminder s. 55 f., och Efterskrift, s. 22. 
20 Lindquist, Gåtor, s. 82 f. 
30 J ankuhn , Gemeinschaftsform. Densamme, Gcmeinschaftsforme. 
31 O. Almgren, »Kung Björns hög» och andra fornlämningar vid Haga, 

Stockholm 1905, s. 43, 47. A. Kiekebusch, Das Königsgrab von Seddin, Augs
burg 1928. 

32 Childe, Migrations, s. 204. Beträffande bakgrunden, jfr densamme, What 
happened in history, uppl. London 1948, s. 149, 172. 

33 Jfr C. F . Meinander i Forntid och fornfynd, Helsingfors 1952, s. 32 f.; 
densamme, Die Bronzezeit in Finnland, Helsingfors 1954, s. 202. 
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annat eller mera, än vad vi kan beträffande stenåldern i om
rådena med mer eller mindre utpräglad fångstkultur, vare sig vi 
då bygger på iakttagelser på fångstboplatserna eller på etnogra
fiska analogier med sentida fångstfolk. I dagens läge föreligger 
vad Sverige beträffar endast från de sydligaste landskapen, 
främst Skåne och Halland, fynd som gör det möjligt att direkt 
ansluta dessa till den nordiska bronsålderskulturens centrala 
område med tyngdpunkten i Danmark, Slesvig-Holstein och 
Mecklenburg. Varje bedömande av frågorna om bronsålderssam
hällets struktur i Norden måste utgå från och bygga på ett ställ
ningstagande beträffande läget i detta centrala område. Vår fråga 
är först och främst en fråga om uppbyggnaden av samhället i 
Skåne-Danmarks och Slesvig-Holsteins bronsålder. 

Före ett försök att pröva möjligheterna att något hyfsa den 
invecklade ekvationen måste vi först begränsa vår uppgift till 
frågans rent arkeologiska sida. De allmänna skäl, som nämndes 
tidigare, skall alltså inte behandlas mera. Frågan blir då inte 
»vilken var samhällets struktur?» utan snarare »vad kan forn
fynden säga om samhällets struktur?». I detta sammanhang 
måste vi ju också vara medvetna om att den bild av de sociala 
sammanhangen, som vi arkeologer använder i en sådan diskus
sion som denna, med nödvändighet måste vara ytterligt primitiv 
och troligen måste te sig ganska besynnerlig för cn modern 
sociolog av facket. Att utformningen av denna bild hos vissa 
forskare måste ses mot bakgrunden av nutida politisk åsikts
bildning är mer än troligt. 

Vidare skall endast bronsåldersmaterialets egna vittnesbörd 
beröras och inte bakgrunden i stenålderns slutskede. Det skall i 
detta sammanhang endast erinras om att Br0ndsteds tolkning 
bygger på hans uppfattning om bronsåldersbefolkningens upp
komst genom en kombination av två å tre olika stenåldersbe-
lolkningar, erövrare och underkuvade. I viss mån ligger därför 
frågans lösning i stenåldern, något som särskilt framhållits av 
Becker, vilken poängterat att utgångsläget i senneolitisk tid 
enligt vad fortsatta forskningar syns ge vid handen kan vara 
ett annat än det, som Br0ndsted räknade med.** 

" C.J. Becker, rec. av Broholm, Bronzealder I—II, Fortid og Nutid 16, 
1945—46, s. 305 f. 
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Av bronsåldersmaterialet kan vi ganska hastigt gå förbi häll
ristningarna och depåfynden. Kombinationen av många små och 
enstaka stora figurer på hällristningarna torde sakna all bevis
kraft redan av den anledningen, att det på hällristningsytorna 
merendels visar sig, att jättefigurcrna inte är samtidiga ined de 
andra — de tillhör ett yngre skikt av ristningar.85 Och om häll
ristningarna i viss utsträckning saknar bilder av de redskap, 
som underklassen enligt Br0ndsted skulle ha använt, är detta 
väl ändå inget bevis för att en sådan underklass funnits. — 
Depåfynden representerar förvisso värdeanhopningar av intresse 
ur ekonomisk historisk synpunkt, men så länge man inte vet 
något om äganderätten till dem — kollektiv eller individuell — 
lär de inte ge påtagliga socialhistoriska upplysningar. Och om 
de kom i jorden som gömda skatter i orostider — vilket inte kan 
gälla de talrika fynden av klar vofivkaraktär — saknar vi medel 
att avgöra, huruvida denna oro var socialt betingad eller hade 
annan anledning. 

Det avgörande i den hittills förda diskussionen mellan olika 
forskare har ju varit gravfynden. Vi övergår till dem. Det förut
sattes, att vi är överens på en pankt, nämligen att det verkligen 
i princip kan vara möjligt att ur gravar få fram vissa sannolik-
hetsindicier beträffande sociala förhållanden. 

Debatten förefaller att ha kunnat ge godtagbart besked i en 
delfråga, en av de viktigaste: finns det särskilda fattiggravar, 
som skulle kunna representera en talrik underklass? De skäl 
härför, som hittills presterats, övertygar icke gentemot de mot
argument, som framkommit. »De fattigas gravar» måste nog för 
närvarande avföras. 

Det gravmaterial från den nordiska bronsålderskulturens cen
trala områden, som vi har framför oss, är iHltså i sig själv att be
trakta som enskiktigt. Så långt måste vi ge Jankuhn och Bro
holm rätt. Läget är alltså ett annat än ifråga om t. ex. de danska 
öarnas romerska järnålder, Upplands vcndeltid eller vikinga
tiden i Vestfold, för att ta exempel från sena epoker i Norden, 
eller den tidigaste bronsåldern i Mellaneuropa, för att nämna en 
tidigare kontinental fyndgrupp.30 I dessa fall ger nämligen ett 

35 Arbman, Sveriges historia, s. 67 f. 
30 J ankuhn hänvisar härt i l l , t. ex. Gemeinschaftsform, s. 274. 
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tydligt två- eller flerskiktigt material utgångspunkter för att be
döma frågorna om samhällsstrukturen. Vi står däremot nu inför 
den principiella frågan, om ett homogent fyndmaterial kan visa 
att samhället varit inhomogent. 

Måste ett enskiktigt gravmaterial tyda på att de levandes sam
hälle varit enskiktigt? Nej. Det ligger inget som helst orimligt i 
att vi skulle kunna ha kvar ett homogent gravmaterial som enda 
rest från ett både två- och flerskiktigt samhälle. Vi måste ju 
till och med ständigt räkna med den möjligheten att hela be
folkningar inte lämnat efter sig för oss skönjbara spår i fynd. 
Då kan något liknande mer än väl gälla enstaka samhällsklasser. 
Det är klart, att om de rikas och mäktigas gravar kan bli mera 
påkostade och omsorgsfullt gjorda — något som inte alltid sker 

så kan detta i vissa situationer — inte alltid — ge dem en 
större chans att bestå till vår tid, jämfört med mera lättförstörda 
småanläggningar. Och det är lika klart, att de förra även en
samma kan ge upplysningar av social innebörd. En ensam farao-
grav skulle säga åtskilligt om fornegyptiskt samhälle, och det 
även om dess inskrifter inte kunde läsas. Det finns inget prin
cipiellt hinder för att de nordiska bronsåldersgravarna i sin rela
tiva monotonitet skulle kunna tänkas vittna om sitt samhälles 
inhomogenitet. 

De nordiska bronsåldershögarna är nu visserligen inga pyra
mider, även om det inträffat, att de i all välmening jämförts 
med sådana. Kan man ändå se på dem att de är överklassgravar? 
Bevis finns inte, utan vi är hänvisade till allmänna övervägan
den: är det rimligt, att en begränsad aristokrati på danskt om
råde lämnat efter sig kanske 50 000 stora gravhögar, från vilka 
ca 2 500 gravinventarier kommit till museerna?87; är arbete av 
cn talrik underklass den enda rimliga förklaringen till att dessa 
högar kunnat byggas?; är det å andra sidan rimligt att man haft 
råd att nästan i gemen utrusta en befolknings döda män och 
kvinnor med vapen och smycken av dyrbar, importerad metall, 
i ej ringa utsträckning t. o. m. med guldföremål?; är det för 
övrigt bl. a. religionshistoriskt rimligt att de, som själva medelst 
arbetsredskap skaffade fram livets nödtorft, skulle begravas i 

37 Glob, Oldlidsminder, s. 74. — Broholm, Bronzealder, II, s. 263. 
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gravar, som utrustades rikt med hart när allt utom just dessa 
redskap? 

Såvitt jag kan förstå, lämnar sådana allmänna övervägande 
oss i sticket. Varken det ena eller det andra kan visas vara helt 
absurt, och sannolikhetsbedömanden för och emot blir starkt 
subjektiva och måste utfalla olika för olika forskare med skilj
aktig läggning och erfarenhet. 

Kanske kan man komma längre i det särfall, som gäller soli
tärerna, de exceptionella gravanläggningarna. De, som förts fram 
i diskussionen hittills, är fåtaliga.88 De utgörs alla av stora högar 
med rikt innehåll, men detta är strängt taget det enda de har 
gemensamt, förutom den omständigheten, att ingen av dem är 
känd genom modern utgrävning. (Hågagraven undersöktes 1902 
—03, Kiviksgraven plundrades 1748 och dess fruktansvärt till-
tygade rester efterundersöktes i samband med restaureringen 
193139; Seddingraven dels plundrades, dels undersöktes 1899.) 
Bl. a. är uppgifterna om människooffer vid två av dem (Seddin 
och Haga) därför svåra att bedöma. Detta är särskilt beklagligt, 
emedan det drabbar en omständighet, som skulle varit av be
tydelse för vår fråga.40 Gravarnas tidsställning är olika (Kivik 
snarast per. 3 eller 4, Haga per. 4, Seddin per. 5) . 

En utvikning om Håga-graven må tillåtas. Den för sin tid 
otvivelaktigt förtjänstfulla utgrävningen av detta minnesmärke 
hör ju dock till den art av arkeologiska ingrepp, vilka man skulle 
vilja beteckna såsom fyndextrahering till skillnad från modern 
undersökning. Man begränsade sig, om jag får använda en bild, 
till att skära ut det organ, som man betraktade som helt av
görande livsviktigt, alltså gravgömman med dess samling av lösa 
föremål, och gjorde samtidigt i och för sig noggranna iakttagelser 
av vad snittet blottade i övrigt. En nutida, på helt annat sätt 
omständlig och kostsam utgrävning är ju snarare att jämföra 

38 E. Wahle, Deutsche Vorzeit, 2. uppl., Tubingen 1952, ha r velat tillägga 
bl . a. ett fynd från Gönnebek, Kr. Segeberg i Holstein. Det kan anmärkas , att 
Schwantes, som behandlar detta fynd i Urgeschichte, icke anset t sig böra 
nämna det i samband med t. ex. Seddin- och Håga-gravarna. 

30 C.-A. Althin, Studien zu den bronzezeitlichen Felszeichnungen von 
Skåne, I, Lund 1945, s. 60 ff. 

40 Jfr J. Maringer, Menschenopfer im Bestat tungsbrauch Alteuropas, An-
thropos 37—40, 1942—45. 
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med en komplett anatomisk och histologisk undersökning. Till 
all lycka har vi ju i fallet Haga kvar inte bara hjärtat i sin 
museimonter, utan också, ute i landskapet, stora delar av 
kroppen. Det kan alltså ännu vara möjligt att genomföra den 
moderna undersökning rörande monumentets byggnad och ställ
ning, som skulle vara motiverad med hänsyn till fyndets be
tydelse. 

Trots alla svårigheter tilldrager sig likväl Seddin-, Kiviks- och 
Håga-gravarna ett alldeles särskilt intresse genom sin påtagliga 
särställning gentemot »vanliga» bronsåldersgravar. De formligen 
fordrar sina egna förklaringar, som bör vara av social art. 

Och härvid är att märka, att medan Håga-fyndet ännu står 
så gott som isolerat, kan var och en av gravarna vid Kivik och 
Seddin ses mot en bakgrund av tämligen eller rentav mycket tal
rika »vanliga» gravfynd från samma tid och samma område. Vi 
står alltså i de sistnämnda fallen ändå slutligen inför sådant två
skiktigt gravmaterial, som vi tidigare efterlyste, och som inte 
gärna kan tänkas vara annat än vittnesbörd om samhällelig 
differentiering. Men vi är i ytterområden av den centrala nor
diska bronsåldersregionen, ifråga om Seddin-trakten med dess 
starka Lausitz-drag ej blott geografiskt utan även kulturellt. Och 
vi har all anledning att med Jankuhn och Childe understryka, 
att vi här står inför en företeelse, som egentligen och från bör
jan är främmande för den egentliga nordiska bronsålderskul
turen, och som har sina äldre motsvarigheter i Mellaneuropa och 
ännu längre bort. Det ligger närmast till hands att med Childe 
förmoda, att denna företeelses ursprung ligger i söder och att 
den alltså inte utbildats självständigt i norr. 

Men — ett enda nytt gravfynd av ifrågavarande art på någon 
av de danska öarna eller i N0rrejylland skulle vara tillräckligt 
för att tvinga oss att låta den nu skisserade uppfattningen gälla 
även det centrala nordiska bronsåldersområdet. Det var väl också 
någon sådan möjlighet, som föresvävade Sophus Muller, när han 
1914 skrev om »disse store Personligheder, der havde Magt och 
samlede Bigdom . . . Endnu en lille Stund, saa finde vi deres 
Saede i Landet . . . » . " 

" S. Muller, S0nderjyllands Bronzealder, Aarb0ger for nordisk Oldkyndig
hed, 1914, s. 346 f. 
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Det ställningslagande till debatten, som vi till slut letts fram 
till, innebär alltså ett accepterande av Jankuhns och Broholms 
bild av hur materialet för närvarande ligger till. Ifråga om slut
satserna beträffande det centrala området är det emellertid icke 
möjligt att följa vare sig dem eller deras motpart : de kan ha 
rätt, och Br0ndsted kan ha rätt, men ingen av dem måste ha rätt. 
Tydligare indikationer på en genomgripande social differentie
ring skymtar för närvarande blott i kulturområdets periferi och 
där först ganska långt fram i epoken. Så långt kan man följa 
Jankuhns uppfattning. 

Detta om vad vi vet. För egen del skulle jag vilja uppfatta 
läget på följande sätt. Det förefaller sannolikt, att de så olika 
geografiska förutsättningarna inom olika delar av det nordiska 
bronsåldersområdct i vidaste mening har lett till utveckling av 
skilda samhällstyper. Vår fråga bör därför besvaras olika för 
olika områden. 

Vad det centrala området beträffar, har jag för min del svårt 
att föreställa mig de etnologiska realiteterna inte bara bakom 
bilderna av det homogent klasslösa samhället; ulan även skild
ringen av det tvåskiktiga samhället med härskarklass och under
lydande kan göra ett intryck av skrivbordsmässig schablon. Jag 
skulle vilja förmoda, att verkligheten har tett sig betydligt mer 
nyanserad redan under — och långt före — bronsålderns andra 
period. 

De avsevärda förändringar ifråga om gravskick och kult, som 
sedan inträffar enligt vad vårt källmaterial visar, bör inte ha 
varit en isolerad företeelse inom den religiösa sektorn av livet, 
utan stå i samband med ekonomiska och sociala förändringar. 
Uppträdandet i perifera områden av solitära praktgravar kan 
tänkas ha något att göra med dessa omvälvningar där och i 
centrum. Både det ena och det andra bör ses mot bakgrunden av 
urnfältstidens och den tidiga hallstattidens genomgripande hän
delser på kontinenten. 

Men det bör än en gång framhållas, att den syn, som här senast 
sammanfattats, är ett hypotetiskt tolkningsförslag med otill
räckligt underlag av vetande. 

Detta skulle vara vad vi tidigare kallade ett försök att hyfsa 
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ekvationen. Vilka är möjligheterna att komma närmare dess 
lösning? 

Härför fordras insättande av ett antal uppgifter, som för när
varande inte är kända. De kan heller näppeligen erhållas enbart 
genom fortsatta studier av så att säga museal karaktär och ännu 
mindre genom teoretiska resonemang av den art, som vi ägnat 
oss åt här. 

De verkliga möjligheterna att komma vidare finns ute i land
skapet och under markytan. Genom undersökningar i fältet kan 
vi hoppas få ett nytt fyndmaterial och utgångspunkter för ny
tolkning av det gamla. 

Hur många bronsåldersgravar som än har undersökts i den 
nordiska bronsåldcrskulturens centrala områden, återstår det 
likväl ännu mycket att göra innan det för bedömning av social
strukturen så viktiga gravskicket är tillräckligt känt. Kanske kan 
t. ex. C-14-dateringar av de skelett utan gravgods, som ideligen 
påträffas under f labmark i Skåne och Danmark, med tiden ge 
oss nya hållpunkter för att bedöma frågan om det finns sär
skilda undcrklassgravar från bronsåldern. Men vad man i dessa 
områden framför allt vill hoppas av framtida fältundersökningar 
är den bild av bebyggelse och näringsliv under bronsåldern, som 
vi ännu saknar så bittert. Boplats- och bebyggelseundersökningar 
borde ytterst kunna ge helt nya aspekter på frågorna om sam
hällsstrukturen och frigöra dem från deras nuvarande tämligen 
ensidiga beroende av gravfynden. Vi skulle kunna få tillfälle att 
ägna oss mindre åt nekrologi och mera åt biografi. 

Lika viktiga uppgifter väntar i ytterkanten av och utanför det 
centrala området. Vi borde här i landet kunna göra insatser av 
särskild betydelse, så till vida som det ju inom Sveriges gränser 
finns både en del av det nordiska centrala bronsåldersområdet, 
vid västkusten och i Skåne, så att säga en del av Bornholm genom 
Sydöstskånes nära anslutning till öns i mycket särpräglade för
hållanden, och dessutom avsevärda områden med — enligt de 
antydningar som finns — särpräglade former av bronsålders-
kultur.'2 Inte minst för östra Mellansveriges del står vi ju ännu 
bara vid en allra första början, där inte minst vissa av de senaste 

• //. Arbman, Mälardalen som kulturcentrum under yngre bronsåldern, 
Winther-Festskrift, K0benhavn 1938. 
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årens undersökningar har låtit oss ana, hur litet vi ännu vet om 
något så elementärt som gravformerna under bronsåldern. Bakom 
den allmännordiska fernissa, som de enstaka metallföremålen 
kan utgöra, börjar man skymta särpräglade gravar och boplats
rester, som A-an komma att avslöja lika särpräglad bebyggelse-
form och socialstruktur — när det en gång blir grävt nog mycket 
och nog modernt. De nya bronsåldersfynden i den åländska skär
gården är här ett intressant memento.'3 

Och inom de mellansvenska särformerna av nordisk brons
ålderskultur kan man kanske med tiden också finna utgångs
punkter för att vidga perspektiven mot norr, mot frågorna om 
samhällsutvecklingen inom de väldiga områden, som här måst 
lämnas åt sidan, men där svensk arkeologisk forskning har några 
av sina viktigaste framtidsuppgifter. 

Frågorna om samhällsstrukturen i Norden under bronsåldern 
lär inte framdeles bli mindre komplicerade än de ter sig nu, 
snarare tvärtom, men de kommer att kunna bedömas bättre. Ty 
att det både i detta fall och andra finns vissa upplysningar om 
forntida sociala förhållanden att hämta ur fornfynden — det 
har vi ingen anledning att betvivla. Diskussionen om bronsål
derns samhällsstruktur är ett ganska tjänligt exempel för att 
belysa arkeologiska socialhistoriska undersökningars både be
gränsning och möjlighet — som är den enda möjligheten att 
förse den längsta delen av vår historia med åtminstone antyd
ningar om hur de sociala förhållandena kan ha gestaltat sig. 

SUMMARY 
Carl-Axel Moberg: Some Observations on the Social Structure in 

Seandinavia during the Bronze Age. 

The two principal points of view expressed in the discussion on the 
social s tructure in Seandinavia during the Bronze Age are to the effect 
tha t the community was either mainly two-class (e. g. Sven Nilsson, Lauri tz 
Weibull , Br0ndsted, Glob, Forssander, Shetelig, Gjessing) or else classless 
( Jankuhn in the case of the central a r eas ; Schwantes, Broholm) . To these 
may be added a further two, according to which the social structure dur ing 
the Bronze Age suffered a change either from differentiation to grcater 

- Meinander, Bronzezeit. 
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uniformity (Vedel in the case of Bornholm; Lindqvist), or else the opposite 
(Jankuhn and Childe, in the case of the peripheral areas). 

The debate seems to have yielded some acceptable information con
cerning one of the most important questions: the grave material from the 
central areas of the Scandinavian Bronze Age culture which we have before 
us, may be regarded as one-class, for the present at all events. But there is 
nothing unrcasonable in the supposition that the homogeneous grave 
material left to us might be the only surviving trace of a two-class or 
multi-class communitg. For comparison, we must of course always take 
into account the possibility of there being entlre populations which have 
left behind no trace vislble to us in the form of finds. Something similar, 
then, is more t,han likely to have happened in the case of separate classes 
of society. 

Our final attitude to this discussion implies acceptance of Jankuhn's and 
Broholm's picture of the present state of the material. As regards the condu-
sions about the central area it is not possible, however, to adhere either to 
their view or to that of their opponents, they may be right, and Br0ndsted for 
instance may be right, but none of them is bound to be right. Afore definite 
indications of a far-reaching social differentiation may be detected at 
present only in the periphery of the cultural area and then only at a 
fairly advanced phase of the epoch. Thus far it is possible to follow 
Jankuhn. Circumstances were probably different in the partial areas with 
different geographical conditions. The descriptions of the homogeneous, 
classless society as well as of the two-class society with a ruling dass and 
subordlnates may suggest the cliché of the writing-desk. One would like 
to assume that the reality exhibited many more gradations already during 
—and long before—Perlod II of the Bronze Age. 

The considerable changes in burial forms and cult which låter occurred, 
according to the evidence of our original material, were probably not an 
isolated phenomenon affecting the religions sector of life alone, but were 
connected with cconomic and social changes. The appearance in the peri
pheral areas of magnificent solitary graves (Jankuhn points to Seddin and 
Haga, Childe to Kivik) may concelvably be associated with these upheavals 
there and in the centre. Both the one and the other should be seen—in 
conjunction with Childe's intimations—against the background of the 
sweeping changes which took place on the eontinent during the urn-field 
period and the early Hallstatt period. 

But such a way of looking at it ls a hypothetical reconstruction with 
insufficient authentic support. To resolve this equation to some extent, 
several quantities must be introduced which are at present unknown but 
which should be ascertainable by investigations in the field. 

In its present state the discussion on the Bronze Age structure of society 
in Seandinavia is quite a useful indicator of the limits and possibilities of 
archaeological explorations in the sphere of social history. 
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