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Symposium om enkelgravstid—stridsyxetid i Danmark och Skåne — 
Vejle 28-30 oktober 1985 

Fortfarande existerar s.k. vita fläckar i det 
förhistoriska samhällsförloppet även om de 
idag tenderar att bli allt färre. Ett sådant 
område där faktamaterialet betecknats som 
ovanligt magert omfattar bebyggelsen under 
stridsyxekultur/enkelgravskultur (SYK/EGK) 
i Sydskandinavien. 

Då ett flertal radiometriska dateringar från 
såväl sen trat tbägarkultur (TRB) som enkel-
gravskultur inom jylländskt område publice
rades i mitten av 70-talet, kom resultaten av 
dessa att av flera arkeologer uppfattas som en 
definitiv slutprodukt avseende relationen 
mellan T R B och EGK (Malmros & Tauber 
1977). Dessa dateringar angav att TRB gene
rellt sett var äldre än EGK. Relationen tolka
des som det definitiva svaret på de kronolo
giska relationerna mellan EGK och T R B med 
en fastställd unilineär utveckling. Andra ar
keologer intog en något mer avvaktande ställ
ning där en alternativ kortvarig parallellitet 
mellan de båda kulturerna inte kunde uteslu
tas. 

Att de kronologiska förhållandena på Jyl
land, utan en mera kritisk analys, överfördes 
som ett närmast exiomatiskt förhållande att 
även gälla för andra delar av Sydskandinavi
en bör betecknas som ett allvarligt misstag. 
Under de senaste åren har undersökningar 
visat att relationerna mellan de under mellan
neolitikum belagda kulturerna långt ifrån är 
fullständigt klarlagda. 

Med avsikt att behandla de kulturella rela
tionerna under den mellersta delen av mel
lanneolitikum (MN) i Sydskandinavien sam
lades under tre oktoberdagar 1985 forskare 
inom främst arkeologi, men också inom kvar
tärgeologi, Ĉ  14-datering och lermineralogisk 
analys, intresserade av dessa frågor i Vejle på 
östra Jyl land. Symposiet fick en glädjande 
bred anslutning med 50-talet deltagare från 
Danmark och Sverige. Symposietemat var 
"Enkelgravstid-stridsyxetid i Danmark och 
Skåne" . De totalt 35 föredragen kom dock att 
omfatta ett betydligt större geografiskt områ
de som dock på olika sätt relaterade till sym

posiets tema. Nästan samtliga danska inl 
kom på olika sätt att behandla EGK inom 
jylländskt område. Därvid framgick bl.a. att 
det under senare år undersökts ett betydande 
antal boplatser från EGK. Nästan samtliga 
hade visat sig vara av mycket begränsad om
fattning. Dessa boplatser omfattar en svagt 
markerad fördjupning fylld med mörkfargad 
sand och med ett förhållandevis sparsamt in
nehåll av flinta och keramik. Några av dessa 
fyndplatser är förbundna med stolpfärgning-
ar som indicerade någon form av huskon
struktion. Den redan publicerade presenta
tionen av en boplats vid Vorbasse kan stå 
som ett typexempel på dessa fyndplatser 
(Hvass 1977). Deras läge på väldränerad 
sandjord har inte givit förutsättningar för att 
organiskt material bevarats. Typiskt för dessa 
undersökningar är att EGK-fyndplatserna 
tillkommit som biprodukter vid arkeologiska 
undersökningar av helt andra fornlämningar. 
Som ett för framtida forskning hoppingivande 
exempel på att boplatsen från EGK kan upp
t räda i miljöer med goda bevaringsmiljöer för 
organiskt material var S. H. Andersens pre
sentation av kustboplatsen Kalvo där djur
benen anger en dominans för tamdjur i kom
bination med säljakt (Andersen 1983). Vid 
den diskussion som följde på presentationen 
av boplatserna framgick att det råder delade 
meningar vad avser möjligheterna att med 
systematiska inventeringar kunna påträffa 
boplatser från EGK. 

Fynden från Kainsbakken på Djursland, 
"Jyllands näsa" , där gropkeramisk kultur 

(GRK) kombinerad med element från sen 
TRB uppträder under en tid som kan paral-
lelliseras med tidig EGK, blev också föremål 
för diskussion. De synes ge exempel på ett 
annor lunda kulturförhållande än en direkt 
övergång från T R B till EGK (Wincentz Ras
mussen 1984). Samma symbios av element 
från T R B och G R K och med ungefär samma 
kronologiska ställning redovisades också från 
fyndplatser i sydvästra Skåne (Larsson 1985). 
Helt nya, mycket intressanta undersöknings-
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resultat framlades från grävningar på södra 
Bornholm där ett fyndmaterial som uppvisar 
kontakter med TRB, G R K och SYK påträf
fats (Nielsen & Nielsen 1985). Man kan nog 
förvänta sig att dessa undersökningar i en 
nä ra framtid kommer att ge nya och oväntade 
aspekter på de kulturella relationerna. Klart 
framstår dock att det inom Sydskandinavien 
har förekommit en eller flera kulturutveck
lingar under MN som på olika sätt avviker 
från den jylländska unilineära förändringen. 
Med undantag för ett intressant inlägg avse
ende keramiken av Birgitta Hulthén kom 
SYK inom skånskt område dock inte att bli 
närmre behandlad. Däremot presenterades 
ett par lovande projekt som avser att ingåen
de belysa G R K i Nordväst- respektive Nord
ostskåne. Ett par presentationer pekade också 
på det inflytande stridsyxekulturen haft på 
förhållandena inom norrländskt område. 

I en presentation av denna komprimerade 
form är det omöjligt att redogöra för samtliga 
inlägg. Sammanlagda gav de däremot en ut
märkt bild av forskningsläget för de neolitiska 
samhällen som direkt eller indirekt korreleras 
med EGK/SYK. Inte minst framgick vad 
som fortfarande saknas forskningsmässigt. 
Trots ett antal boplatser från EGK på Jylland 
saknas fortfarande de från en tidig del av 
denna kultur medan sen T R B (MN V) repre
senteras av ett flertal boplatser, rika på såväl 
arte- som ekofakter. Likaså framgick det att 
de kulturella förhållandena i ös tdanmark un
der EGK forskningsmässigt lämnar mycket 
att önska. Detta gäller också för forskningen 
avseende bosättningen inom SYK i Sydsveri
ge. Dessa påtagliga luckor i forskningsläget 
anger at t forskningen avseende EGK och 

SYK och till dessa relaterade förhållanden 
verkligen bör öka. Inte minst behövs invente
ringar av faktabasen i form av magasin
genomgångar och inventeringar. Deltagarna i 
symposiet bestämde därför att på olika sätt 
verka för en intensifierad forskning för att åter 
inom ca två år samlas för att behandla förut
sät tningarna för ett mera omfattande forsk
ningsprojekt. Ett problematiskt faktaunder
lag far ju inte förhindra att man med entusi
asm tar itu med att forska kring aspekter som 
berör förändringen från T R B till EGK/SYK 
eller som flertalet deltagare terminologiskt 
beskriver som övergången MN A till MN B. 
O m denna forskning utvecklas över lands
gränserna kommer resultatet att föra vår kun
skap om mellanneolitisk bebyggelse väsent
ligt vidare såväl på det teoretiska som det 
empiriska planet. 
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