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Paleobotanists distinguish five expansion stages in Swedish prehistorie agricul
ture. Three of these were preceded by technological thanges. All five were syn-
chronous with ideologital changes. It is tontiuded that ideology is a primary va-
riable. A technological change is important only if and when people become con
scious thereof. 

Mats P Malmer, Arkeologiska institutionen. Stockholms universitet, S-10691 Stockholm, 
Sweden. 

Arkeologiens syfte har uttryckts på många sätt, 
men de flesta torde kunna acceptera formule
ringen att vårt studium gäller kulturell förändring, 
däri inräknat alla former av teknologisk, ekono
misk, social, estetisk, ideologisk och annan för
ändring. Bruce Trigger har (1978 s. 54) påpe
kat, att den arkeologiska vetenskapen uppstod i 
en tid, karakteriserad av teknologisk och social 
förändring, närmare bestämt när förändringen 
var nog snabb att kunna observeras under en 
enskild människas livstid. Många innovationer 
i arkeologiskt teoribyggande korresponderar 
därför också direkt med väsentliga förändring
ar i det samhälle där arkeologen lever. Det bör 
lör tydlighetens skull understrykas att föränd
ring inte är synonym med utveckling, evolution, 
en term som insinuerar förbättring eller i varje 
fäll åsyftar något entydigt och långsiktigt. Så
dan kan kulturförändringen vara — men den 
kan också vara snabb, revolutionär och till sin 
innebörd föremål för skiftande värderingar. 

Eftersom all arkeologisk litteratur, explitil 
eller implicit, handlar om kulturell förändring 
har åsikterna om dennas innebörd och orsaker 
en maximal variationsbredd. Två närstående 
men ändå skiljaktiga uttalanden kan jämföras. 
Tilley (1981, s. 363) uttalar att "any explana
tion of change inevitably depends upon the in-
vestigator's image of the interrelationship of 
man and nature". Gunn och Adams (1981 s. 87) 
anser att kulturförändring beror på åtminstone 

tre tvingande variabler, nämligen "environ
ment" , " in te rna l" och "external". Och de fin
neratt "dur ing times of dimatic stability, chan
ges are attributable to internal forces such as 
powerful individuals in a proportion of Y per 
cent, or to external sources such as invasion by 
outsiders, Z per cent". Om man studerar en pe
riod då klimatet är konstant behöver man allt
så, enligt detta uttalande, inte ha någon åsikt 
om förhållandet mellan människa och natur för 
att kunna förklara observerade kulturföränd
ringar. Men den viktigaste skillnaden mellan 
dessa båda textställen är, att endast det senare 
markerar att arkeologien, liksom andra veten
skaper, har användning för begreppen konstant 
och variabel. 

Det ligger i sakens natur att en förhistorisk 
kulturförändring av någon betydelse kräver etl 
grepp om helheten, ett holistiskt synsätt hos ar
keologen. Men lika uppenbart är, att denna hel
hetssyn inte kan vinnas utan fullgod dokumen
tation av ett stort antal kulturelement. Inte hel
ler detta är nog. Vi måste också göra klart för 
oss vilka element som överhuvudtaget kan va
riera, och vilka som — enligt sin definition — 
med logiskt tvingande nödvändighet är kon
stanta (Malmer 1963 s. 27). Vi måste vidare 
göra klart för oss vilka element som är beroende 
av varandra och vilka som är oberoende (Mal
mer 1963 s. 28), och vi måste slutligen försöka 
bestämma på vad sätt och med vilken intensitet 
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varierande och av varandra beroende element 
påverkar varandra. Studiet av konstanter och 
variabler är i själva verket helt avgörande för 
våra möjligheter att fastställa och tolka kultur
förändringar. 

Begreppen konstanter och variabler är yt
terst hämtade från matematiken, och det kan 
vara meningsfullt att se efter vad de står för där. 
Ett exempel på en matematisk-fysikalisk/tmsto/ 
är specifika vikten. Exempelvis är specifika vik
ten för rent guld densamma, oberoende av hur 
stort eller litet guldföremålet är, och oberoende 
av om det är format som en ring, som en guld
tacka eller som en solidus. Begreppet varbbel 
kan illustreras genom en ekvation med två obe
kanta, till exempel Y=X3 . Både X och Y är va
riabler: de kan anta vilket värde som helst. Men 
de är beroende av varandra: Y varierar alltefter 
det värde som X antar, och tvärtom. Detta för
hållande mellan två variabler kallas som bekant 
för en funktion, och det är uppenbarligen en 
annan sorts konstans, nämligen ett konstant 
förhållande mellan variablerna. 

I den arkeologiska problematiken kan man 
urskilja flera olika typer av konstanter. En typ 
föreligger inom den typologiska teorien. Om 
typologiska element har definierats på så sätt 
att kontradiktorisk olikhet föreligger — exem
pelvis mellan kamstämpelornering och snöror
nering — så är dessa element konstanter. Om 
definitionerna däremot konstituerar konträr 
olikhet — exempelvis mellan grov, medelfin 
och fin kamstämpel, med högst 14, respektive 
15—24 och minst 25 tandavtryck per 3 cm — så 
föreligger en variabel (Malmer 1963 s. 26 f) . 
Sådana distinktioner har avgörande betydelse 
för den kronologiska diskussionen, men också 
för symbolisk och ideologisk tolkning. 

En annan typ av arkeologiska konstanter ut
göres av fundamentala fakta, sådana som att 
människans fysiologi fungerar inom vissa be
stämda gränser, att människans livslängd inte 
kan överstiga ett visst maximimått, och så vida
re. Konstanter av denna typ är så till den grad 
fundamentala att de inte blir operativa: de kas
tar inte nytt ljus över problemen, och bidrar 
inte till att lösa dem. 

En tredje typ av arkeologiska konstanter är 
sådana som är konstanta, eller praktiskt taget 
konstanta, men endast i en viss situation. I en 

sådan lätt överförd bemärkelse blir vanligen 
tidsfaktorn avgörande. Företeelser som i ett 
kortare tidsperspektiv, sådant som historieve
tenskapen måste anlägga, ter sig helt konstan
ta, kan i ett arkeologiskt, längre tidsperspektiv 
vara tydligt varierande. Detta innebär, återi
gen, att om man studerar en viss, kort arkeolo
gisk period så kan och skall mycket långsamt va
rierande variabler uppfattas som konstanter. 
Sådana långsamt varierande företeelser är i 
första hand geologiska, geografiska, klimatiska, 
botaniska och zoologiska företeelser. Om man 
studerar finska kriget år 1808—1809 och slaget 
vid Sävar och Ratan så är Östersjöns vatten
stånd en konstant, men om man däremot vill 
utforska hamnar och farleder på Västerbottens
kusten under vikingatid och medeltid så är 
landhöjningen en viktig variabel. 

Åkerjordens fruktbarhet, uttryckt i storleken 
av skördarna, är naturligtvis ingen konstant, 
eftersom den beror på odlingsmetoderna. Men 
om man studerar en tid då bönderna varken 
gödslade sina åkrar eller dikade dem, då beror 
skördens storlek väsentligen på åkerjordens na
turliga bonitet, och på om den är självdräneran-
de eller ej. En verifiering av tesen om den goda 
åkerjordens betydelse är ett av resultaten av en 
för mer än 25 år sedan företagen kartering av 
ett tiotal skånska — och allmänt nordeuropeis
ka — kulturelement av varierande ålder, allt
ifrån tidigneolitisk tid till medeltid (Malmer 
1957 Karta 1-14, 1962 Abb. 117-124, 1975 
Fig. 70—77). Skåne är ett lämpligt område för 
en sådan test, eftersom kontrasten mellan säm
re och bättre åkerjord där är stark, och den se
nare ligger samlad i två större områden, sydmo-
ränområdet och kalkområdet (Malmer 1957 
Karta 1, och 1975 Fig. 70). Fastän dessa båda 
områden sammanlagt omfattar endast om
kring en tredjedel av Skånes yta är alla de karte
rade kulturelementen starkt koncentrerade dit, 
exempelvis 82 % av megalitgravarna, 90 % av 
stridsyxekulturens flatmarksgravar, 93 % av 
bronsålderns fibulor och 73 % av runstenarna. 
Man kan formulera den huvudregeln för ut
bredningen av bondekulturernas monument 
och föremålstyper, att ju större och ju impro
duktivare kapitalinvestering en typ represente
rar, desto säkrare är den koncentrerad till den 
bästa åkerjorden (Malmer 1957 s. 180). Den 
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goda åkerjordens konstanta betydelse är verifi
erad till fullkomlig visshet, och bondekulturer
nas konstanta intresse för improduktiva inves
teringar — eller, positivt uttryckt, för prestige 
och ideologi — är nästan lika säkert verifierad. 

De uppmätta värdena för de goda åkerjords-
områdenas dominans är, som just exemplifie 
råts, mycket konstanta. Variationerna beror till 
en del på bortodling, forskningsluckor, brister i 
dokumentationen och liknande felkällor, som 
kan motverkas med källkritiska medel. Skillna
derna mellan kartbilderna Fig. 1 och 2 (Mal
mer 1962 Abb. 122 och 124) kan inte förklaras 
med hänvisning till felkällor. Samtliga fynd-
uppgifter insamlades av förf. vid personliga be
sök i museer och privatsamlingar. Av flintdol
kar (Fig. 1) från senneolitikum/bronsålder no
terades totalt 8 736 exemplar, av vilka dock 
2 221 (eller 25,5 %) saknade närmare fyndort. 
Av flintskäror(Fig. 2) från samma tid noterades 
2 519 exemplar, av vilka 605 (eller 24 %) sakna
de fyndort. Alla föremålen har vid fyndtillfället 
haft en känd fyndort, och procenttalen antyder 
att informationsförlusten för neolitiska före
målstyper hos undersökningsområdets samlare 
och museer under insamlingstiden (d. v. s. från 
början och fram till år 1956) är konstant före
kommande och till sin storlek endast obetydligt 
varierande. Att skarorna i mindre utsträckning 
(24 %) än dolkarna (25,5 %) saknar fyndort 
torde bero på att de är sällsyntare och därför ur 
samlarsynpunkt intressantare. Av enkla skaft
hålsyxor från senneolitikum/bronsålder saknar 
24,5 % känd fyndort, men av de sällsyntare 
svensk-norska stridsyxorna endast 17 % (bas-
siffrorna ur Malmer 1962 s. 699 ff.). 

Kartorna Fig. 1, över dolkarnas utbredning, 
och Fig. 2, över skarornas, liknar varandra så
tillvida att pleion-områdena (d. v. s. områden 
med en fyndtämet större än det skånska ge
nomsnittet) i det väsentliga sammanfaller med 
den goda åkerjordens områden, alltså sydmo-
ränområdet längs syd- och västkusterna och 
kalkområdet i nordöst. Skillnaden mellan de 
båda kartorna ligger däri att skarorna har en 
mycket mera markerat västlig utbredning. Ska
rorna (Fig. 2) har maximal fyndtäthet (helsvart 
signatur) bara i väster. Dolkarna (Fig. 1) har 
mindre områden med maximal fyndtäthet i 
väster men i gengäld ett par sådana områden i 

sydöstra Skåne (Österlen), och står mycket star
kare än skarorna i kalkområdet i nordöst. Som 
förklaring till denna skillnad erbjuder sig kan
ske i första hand hypotesen att sädesodlingen 
under neolitisk tid vore bättre utvecklad i västra 
än i östra Skåne (Oldeberg 1932 s. 218 ff). Men 
denna hypotes är osannolik, eftersom Österlen 
ha ren lättbrukad, bördig, kalkrik och självdrä-
nerande jord, säkerligen den bästa på skandi
naviska halvön för ett primitivt åkerbruk. Den 
största koncentrationen av skaror återfinns i 
stället i Rönnebergs och Harjagers härader på 
västkusten och i Skytts och Vemmenhögs hära
der på västra delen av sydkusten (jfr Malmer 
1957 Karta 1). Det är just dessa häraders strän
der som har riklig förekomst av god flinta, me
dan östkusten helt saknar flinta, användbar för 
tillverkning av skaror och dolkar. Det förefaller 
alltså som om skillnaderna mellan kartorna 
Fig. 1 och 2 beror på de naturliga flintförekoms
ternas lokalisering. Att denna konstant kan på
verka totalfrekvensen av flintföremål kan synas 
rimligt, men hur är det möjligt att förhållandet 
mellan antalet dolkar och antalet skåror varie
rar med avståndet från flintfyndigheterna? För
klaringen ligger i de båda typernas olika fynd-
omständigheter. De allra flesta dolkar och ska
ror härstammar från gravar eller depåfynd, 
mycket få från boplatser, och kvantiteten dolkar 
och skaror som förlorats annorstädes kan be
traktas som försumbar. Av de väl dokumentera
de fynden framgår att dolkarna huvudsakligen 
förekommer i gravfynd, medan skarorna hu
vudsakligen förekommer i depåfynd, där de 
trots sitt ringare totalantal är mycket vanligare 
än dolkarna. Till varje gravlagd individ hör 
normalt en eller två dolkar, men antalet föremål 
i depåfynden varierar starkt (Rydbeck 1918 s. 
32 ff. och Fig. 79-94; Forssander 1936 s. 132; 
Strömberg 1952). Den naturliga slutsatsen blir, 
att offerdepåernas storlek är starkt beroende av 
flinttillgången, som i sin tur huvudsakligen be
ror på avståndet till de naturliga flintfyndighe
terna. Variationen i förhållandet dolkar/skäror 
speglar alltså — åtminstone i Skåne — flintpri
sets variation från trakt till trakt (Malmer 1962 
s. 705). 

De ythuggna dolkarna och skarorna är na
turligtvis utpräglade statusföremål, men en hy
potes att de skulle ha spritts huvudsakligen ge-
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nom ett utbyte av gåvor vore uppenbart orim-

lig-
Både deras antal och den karakteristiska va

riationen i mängdförhållandet dolkar/skäror 
falsifierar en sådan hypotes, och antyder i stäl
let en etablerad marknadsekonomi redan un
der neolitisk tid. Samma resultat gav ett ingå
ende studium av stridsyxekulturens gravfunna 
flintyxor, som befanns minska i storlek och an-

Fig. 1. Utbredningen av 6515 flintdolkar från senneo
litikum/bronsålder i Skåne. (Efter Malmer 1962, s. 
701.) — Distribution of 6515 Late Neolithic/Bronze 
Age flint daggers found in Scania. 

tal ju längre norrut man kommer från de syd
skandinaviska flintfyndigheterna, och i stället 
successivt ersättas av bergartsyxor (Malmer 
1962 s. 380 ff. och 430 ff). 

Studiet av dolkar och skaror har lämnat ett 
rikt material till belysning av begreppen kon
stanter och variabler i arkeologin. De naturliga 
flintfyndigheternas lokalisering är en konstant. 
Den goda åkerjorden och den jordbruksekono
miska styrkan är två sidor av samma konstant. 
Den ideologiska konvention som föreskrev att 
dolkar skulle nedläggas i gravar är under den 
studerade perioden konstant verksam, och även 
antalet dolkar per individ synes vara konstant, 
eller endast obetydligt varierande. Också den 
ideologiska konventionen att skaror (och i 
mindre utsträckning dolkar) skall nedläggas i 
depåer (hypotetiskt; som offer till högre mak
ter) är konstant verksam. Den ideologiska kon
vention som föreskrev hur inånga föremål varje 
depå borde innehålla kan på goda grunder an
tas ha varit konstant i den enskilda bygden, 
men denna konvention varierade däremot 
starkt från bygd till bygd, alltefter avståndet till 
de naturliga flintfyndigheterna. Detta avstånd 
är alltså en geografisk variabel, som tillsam
mans med den likaledes varierande depåstorle
ken speglar en under den studerade perioden 
konstant marknadsekonomi. 

Helt analoga förhållanden råder, som ovan 
exemplifierades, under den närmast föregåen-
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Fig. 3. Diagram över odlmgsintensitcu-n enligt Welinder 1975, fig. 9.1 — 1; expansionsstadiernas numrering 
enligt Welinder 1974, fig. 29. — Diagram of human influence upon lhe landscape. 

de epoken, stridsyxekulturens: de ideologiska 
konventionerna modifierades av en konstant 
marknadsekonomi. Att socioekonomiska för
ändringar inträffade under neolitikum är en väl 
bestyrkt hypotes. Stridsyxekulturens början sy
nes ha inneburit en individualistisk revolution 
(Malmer 1962 s. 809 ff. och 815 ff,), och senneo-
litikums början möjligen en kollektivistisk re
aktion. Parallellt med dessa omvälvningar kan 
man i det utförligast studerade filmmaterialet, 
stridsyxekulturens, spåra en ekonomisk evolu
tion, nämligen en successivt ökande flintexport 
till områden utan egna fyndigheter (Malmer 
1962 s. 445 f). Av alla här diskuterade variab
ler, inklusive gravskick, formvärld och orna
mentik, är flintexporten den enda som genom 
sin ökning innebär en socioekonomisk föränd
ring. Vad var orsaken till denna förändring, 
denna ökning av flintexporten? Möjligen upp
tagandet av nya flintgruvor — sådana finns 
bland annat i Oxie härad (Olausson et al. 
1980), beläget mellan strandflintans härader. 
Rönnebergs—Harjagers i norr och Skytts— 
Vemmenhögs i söder. Mera sannolikt var orsa
ken en önskan hos de llintförancle områdenas 
människor att öka flintexporten, och en önskan 
i de flintfattiga områdena att öka importen, 
samt en önskan hos båda att förbättra möjlighe
terna till kommunikation, transport och han
del. Orsaken kan inte — eller i varje fall inte i 

första hand — vara en eventuell ökning av folk
mängden, eftersom den ökade flintexportens 
tydligaste utslag är en successiv ökning av flint
yxornas storlek (Malmer 1962 Tab. 43). Och 
även om flintexportens ökning skulle vara syn
kron med öppnandet av nya flintgruvor så be
ror även detta sistnämnda på mänskliga idéer 
och mänskliga initiativ. Den konstaterade socio
ekonomiska förändringen, flintexportens ök
ning, beror alltså sammanfattningsvis inte på 
ekologiska faktorer, och inte på folkökning, 
utan på ideologiska förändringar och mänsklig 
företagsamhet. 

En variabel av central betydelse i bondekul
turen är odlingsintensiteten. Att denna är pa-
leobotaniskt mätbar har tidigt visats av Fries 
(1958). Berglund (1969 s. 20 ff.) urskilde fyra 
odlingsexpansioner, den första identisk med 
det neolitiska landnamet, den fjärde i vikinga
tid. Welinder (1974 s. 98 ff.) definierar fem 
expansionsstadier, åtskilda av fyra stagnati
onsstadier. Bilden är hos både Berglund (1969 
Fig. 5) och Welinder (1974 Fig. 30, och 1975 
Fig. 9.1 — 1) tämligen likartad över stora delar 
av Skandinavien. Fig. 3 återger Welinders dia
gram för hans undersökningsområde i Väst
manland. 

Klimatförändringar kan synas vara en rimlig 
orsak till dessa förändringar i txllingsintensite-
tcn, men paleobotanikerna vill i varje fall inte 
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erkänna dem som huvudorsak. Welinder (1974 
s. 234) konkluderar att klimatet inte kan an
föras som generell förklaring till odlingsintensi
tetens växlingar; möjligen kan några av dem ha 
gynnats eller missgynnats av i tiden samman
fallande klimatförändringar. Däremot påvisar 
Welinder ett samband mellan odlingsintensitet 
och jordbruksteknik i form av redskap, göds
ling och val av odlingsmark. Ar då dessa jord
brukstekniska innovationer den direkta orsa
ken till odlingsexpansionerna, eller har båda
dera framtvingats av en befolkningsökning 
(Boserup 1973; Welinder 1975 s. 57 ff.)? 

Odlingsintensiteten är en central socioeko-
nomisk variabel, och det ligger nära till hands 
att jämföra den med det arkeologiska basmate
rialets centrala variabler, nämligen artefakter
na och de fasta fornlämningarna samt dessas 
kronologisk/korologiska grupperingar, tradi
tionellt benämnda kulturer (vilkas användbar
het eller makt över tanken inte förändras det 
ringaste om man i stället kallar dem "traditio
ner" ) . Jämförelsen visar sig förvånande lätt att 
göra: 

Expansionsstadium 1 är defmitionsmässigt 
neolitikums och trattbägarkulturens början. 

Expansionsstadium 2 är skiftet mellan tratt
bägarkultur och stridsyxekultur. 

Expansionsstadium 3 är skiftet mellan äldre 
och yngre bronsålder. 

Expansionsstadium 4 är skiftet mellan yngre 
bronsålder och äldre järnålder. 

Expansionsstadium 5 är vikingatid och skif
tet till medeltid. 

En sådan samvariation mellan viktiga vari
abler i det förhistoriska samhället synes förut
sätta ett kausalsammanhang. Kan variationer
na i gravskick och artefakter hajororsakats av od
lingsexpansionerna? 

Expansionsstadium 2: Skiftet mellan tratt
bägarkultur och stridsyxekultur har en allmän
europeisk bakgrund och kan inte ha orsakats av 
en odlingsexpansion. Expansionsstadium 3: 
Skiftet från höggravskick till brandgravskick 
har också en allmäneuropeisk bakgrund. Ex
pansionsstadium 4: Järnets uppträdande kan 
förvisso inte ha orsakats av en odlingsexpan
sion. Expansionsstadium 5: Introducerandet 
av kristen ideologi är ett led i allmäneuropeisk 
missionsverksamhet, och kan naturligtvis inte 

ha orsakats av odlingsexpansionen. Mycket ta
lar för att se kausalsammanhanget mellan vari
ablerna helt omvänt. Vad som importerades till 
Skandinavien under Expansionsstadium 1 var 
inte i första hand åkerbruk och boskapsskötsel, 
utan vad som infördes var en ideologi, innefat
tande ett socialt mönster, en religion och vissa 
agrara beteenden. Paleobotanikerna spårar 
tydliga ansatser till domesticering av växter och 
djur redan under mesolitisk tid. Det vi kallar 
neolitikums början innebär att neolitikum blir 
medvetet för tidens människor genom importen 
av en verbaliserad ideologi: regler för odling, 
regler för artefakter, regler för kult, regler för 
gravskick — kort sagt regler för ett socialt sy
stem. Att alla dessa europeiska regler eller bete
enden modifierades efter skandinaviska förhål
landen är självklart och kan i en rad fall tydligt 
påvisas. 

Stridsyxekulturens uppträdande, synkront 
med Expansionsstadium 2, betydde enligt den 
hypotes jag formulerade för 25 år sedan (Mal
mer 1962) att metallen blev medveten för samhäl
let, och förändrade det. Redan från trattbägar
kulturens tid finns stora och väldaterade me
tallfynd, till exempel depåfynden från Bygholm 
och Arupgård, men först från och med bägar-
kulturerna förekommer metall mera allmänt i 
gravarna och även i den svensk—norska strids
yxekulturen, och detta är just ett tecken på att 
metallen blivit medveten för människorna. 
Förändringen från ett dominerande kollektiv
gravskick till enmansgravar med individuellt 
gravgods har sin orsak i importen av en allmän
europeisk ideologi, som hade stor attraktions
kraft och därför, som jag sökt påvisa, spriddes 
med ett ohämmat innovationsförlopp. Ar det 
då möjligt att en sådan ideologisk förändring 
blev orsak till en odlingsexpansion? Förvisso. 
Upplösningen av den mycket nära sociala ge
menskap som man tycker sig kunna se i trattbä
garkulturen kan mycket väl ha resulterat i en 
sprängning av kollektivbebyggelse som Barkasr 
eller byar som Troldebjerg och Alvastra pål
byggnad (vilken sistnämnda visserligen inte sy
nes ha tillhört trattbägarkulturens fundamen-
talistiska gren, men däremot i tid ligger klart 
före stridsyxekulturen). Stridsyxekulturen kan 
ha inneburit att ett system av ensamgårdar in
fördes. Säkert registrerbart är, att stridsyxe-
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kulturen har ett tätare nedslag än trattbägar
kulturen utanför de mest centrala jordbruks
bygderna. 

Expansionsstadium 3, som motsvarar över
gången från äldre till yngre bronsålder, innebär 
enligt Welinder (1974 s. 250) en ökning av in
tensiteten i det existerande jordbruket. Över
gången till brandgravskick innebär att antalet 
gravsatta med bronsföremål som gravgods 
mångdubblas, samtidigt som storhögarna mins
kar i antal eller försvinner. Man upphör alltså 
att skövla stora arealer betesmark för att bygga 
storhögar av grästorv. Dessa fakta är fullt fören
liga med en hypotetisk socioekonomisk föränd
ring, innebärande en jämnare fördelning av 
tillgången till metall, och allmänt en minskning 
av stormännens dominans till förmån för ett 
samhälle av mera jämlika bönder. Och en för
delning av jorden på flera händer betyder i de 
flesta fall ett intensifierat jordbruk. Gravskic
kets utveckling är densamma i Mellaneuropa, 
och det är i detta fall en mycket naturlig tanke 
att en importerad europeisk ideologi medföljde 
den ständiga importen av europeisk brons. 

Järnet, samtidigt med Expansionsstadium 4, 
förändrade naturligtvis samhället genom effek
tivare redskap och vapen. Men framför allt för
ändrades samhället genom att gemene man nu 
inte längre var beroende av någon storman eller 
annan mellanhand för tillgång till metall. När 
snart sagt varje man själv kunde framställa va
pen och redskap av järn, så hade uppenbarligen 
en situation uppstått, som kunde leda till en be-
byggclsesplittring, en odlingsexpansion. Men 
här upprepar sig innovationsförloppet från Ex
pansionsstadium 2. Järnet uppträder redan un
der yngre bronsålder, men enligt paleobotani-
kerna (Berglund 1969 s. 23; Welinder 1974 s. 
119) börjar Expansionsstadium 4 först omkring 
200 f. Kr. Ett par hundra år efter järnets första 
uppträdande har metallen, och lättheten att ut
vinna den, blivit medvetna för samhället, och för
ändrat det. 

Ungefär samtidigt med Expansionsstadium 
5 uppträder den kristna ideologien, nära för
bunden med en statsideologi, där kungamak
ten var ett centralt element. Gemene man var 
inte längre så beroende av att tillhöra någon 
stormans följe. Kyrkan gav ett visst skydd, och 
skyddet från kungamakten och landslagarna 

ökade successivt. Vad detta betydde för bybild-
ning och jordbruksutveckling är väl känt; ideo
logien orsakade odlingsexpansionen, inte tvärt
om. 

Sambandet mellan ideologi och socioekono
misk förändring kan följas mycket längre fram i 
tiden (Malmer 1962 s. 811 f) , fast givetvis under 
ständigt ökande komplikation. 

I det föregående har fem av det förhistoriska 
samhällets väsentliga variabler summariskt 
följts genom fem expansionsstadier, åtskilda av 
stagnationsstadier och nära anslutande till ar
keologiens sedan länge etablerade periodsy
stem. De fem variablerna är odlingsintensitet, 
ideologi, teknologi och socioekonomi, de tre 
sistnämnda speglade i den femte variabeln, det 
arkeologiska fyndmaterialet. De fem variabler
na har befunnits samvariera, och deras beroen
deförhållanden kan utredas. Odlingsintensite
ten är alltid en beroende variabel, även om en 
genomförd expansion givetvis alltid haft ge
nomgripande betydelse för de övriga variabler
na. Teknologien är i tre odlingsexpansioner 
kronologiskt primär, nämligen i Expansions
stadium 1 (domestikationstekniken), Expan
sionsstadium 2 (kopparen) och Expansionssta
dium 4 (järnet). Men i alla dessa tre fall uppträ
der odlingsexpansionen med en tydlig förse
ning i förhållande till den teknologiska innova
tionen. Odlingsexpansionen uppträder där
emot synkront med ideologiska och socio-
ckonomiska förändringar, tydligt speglade i för
ändringar i den femte variabeln, det arkeolo
giska materialet. 

Expansionsstadium 3 (yngre bronsåldern) 
och Expansionsstadium 5 (vikingatid/äldre 
medeltid) föregås inte av några spektakulära 
teknologiska förändringar. Däremot är den 
ideologiska förändringen i båda fallen tydlig. 

Slutsatsen av denna sammanställning är 
klar: det är den ideologiska variabeln som är 
primär. En teknologisk förändring har betydel
se först om och när den blivit medveten för männi
skorna och påverkat deras idévärld. Männi
skorna har möjlighet att acceptera även en ideo
logi som saknar närmare anknytning till någon 
teknologisk förändring, vilket de här studerade 
expansionsstadierna 3 och 5 visar. För alla ny
heter, ideologiska och andra, gäller att ju mera 
angelägna de uppfattas som, med ett desto 
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m e r a o h ä m m a t innova t ions för lopp spr ids de 

( M a l m e r 1962 s. 796 ff) . 

O m den ideologiska var iabe ln all tså ä r d e n 

p r i m ä r a , d e n vikt igaste för s tudie t av kul turel l 

fö rändr ing , — h u r skall m a n k u n n a förbättra 

s tudie t av d e n n a var iabe l , av idéutveckl ingen? 

U n d e r vissa skeden av a rkeologiens h is tor ia — 

senast , och kanske mest m ä r k b a r t , u n d e r 1970-

talet — h a r m a n velat v i n n a tid och u p p m ä r k 

s a m h e t för ett ideologiskt s t u d i u m g e n o m at t 

n e d v ä r d e r a s tudie t av det a rkeologiska fyndma

ter ialet , a r te fak te r och fo rn lämningar . E n så

d a n ins tä l ln ing i nnebä r att m a n förväxlat a rke 

ologiens m å l och mede l . De t ä r endas t i det ar

keologiska fyndmate r ia le t som ideologi , t ekno

logi och soc ioekonomi speglas . Precis som det 

endas t ä r i p o l l e n d i a g r a m m e t som odl ings

in tens i t e ten speglas. 
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Summary 

Most a rchaeologis t s ag ree that o u r s tudy con

ce rns cultural change, i n d u d i n g all k inds of tech

nological , e conomic , social, aesthet ic , ideologi-

t a l or o t h e r change . Before we can s tudy c h a n g e 

we must first expla in which e l emen t s can vary, 

a n d which ones c a n n o t . S o m e e lemen t s m u s t be 

r ega rded as cons t an t s w h e n a short pe r iod is 

s tud ied , bu t clearly vary in the long t e r m . Two 

or m o r e variables may have a cons tant relat ion

ship. 

N a t u r a l resources such as flint a r e of course 

cons t an t s . M a p s of two c o n t e m p o r a n e o u s flint 

types , late Neol i thie dagge r s (Fig. 1) a n d sickles 

(Fig . 2) show different d i s t r ibu t ions . Sickles a r e 

rnore p reva len t in the wes tern par t of the p ro 

vince. T h e exp lana t ion m u s t be that also the 

n a t u r a l resources of flint a re c o n c e n t r a t e d to 

the west. H o w can a cons t an t such as the n a t u 

ral depos i t s of flint cause a difference in the dis

t r i bu t ion of two c o n t e m p o r a n e o u s flint types? 

T h e reason m u s t be twofold for that — firstly 

that the märke t pr ice of flint varied wi th the d is -
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tance from the natural deposits, and secondly 
that daggers and sickles belong to different find 
categories. Daggers are found mainly in graves 
but sickles chiefly in hoards, as offerings to 
higher powers. The ideological convention 
prescribing the number of daggers — one or 
two — per individual in a grave seems to have 
been constant throughout the province. But the 
convention prescribing the number of sickles in 
an offering seems to have varied with the dis
tance from the natural deposits. Consequently 
the proportion daggers—sickles shows the late 
Neolithie märket price of flint in different parts 
of the province. 

The human influence on the vegetation is of 
course a variable, which can be measured by 
paleobotanists. Figure 3 is an influence dia
gram by Welinder (1975). There are five stages 
of expansion. These stages correspond remar
kably well with important cultural changes: 

Expansion Stage 1: The beginning of the Neo
lithie and of the T R B culture. 
Expansion Stage 2: The change from the T R B 
to the Beaker (Battle Axe) culture. 
Expansion Stage 3: The change from the Early 
to the Late Bronze Age. 
Expansion Stage 4: The change from the Bron
ze to the Iron Age. 
Expansion Stage 5: Viking Age, the change 
from paganism to Christianity. 

Is it possible that these cultural changes were 
due to the agricultural expansions? No. The 
causal relationship must have been the reverse. 
All the changes have a European background. 

There are traces of domestication of plants 
and animals already in Mesolithic times. The 
innovation in Expansion Stage 1 was that 
people became conscbus of Neolithie ideology: 
Seandinavia imported rules for agriculture, for 
the making of artefacts, for burials, for cult — 
in short rules for a social system. Copper was 
known already in the T R B culture, but in Ex
pansion Stage 2 people became conscious of me
tal, which changed society. Moreover Expan
sion Stage 3 obviously meant import of a Euro
pean ideology, causing a change from Tumulus 
to Urnlield Bronze Age, which probably invol
ved fairer distribution of metal and land. In Ex
pansion Stage 3 the model from the Expansion 
Stages 1 and 2 was repeated: Iron was known al
ready in the Late Bronze Age, but only c. 200 
B.C. did people became conscbus of iron, which 
caused a major change in society. Expansion 
Stage 5, finally, was a repetition of Expansion 
Stage 3: A European ideology was imported. 

The condusion of these considerations seems 
obvious: Ideology is a primary variable. A tech
nological change is important only if and when 
people become conscious of it. 
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