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This essay seeks to examine the way in which bronze artefacts, tombs, and rock 
carvings reflect conflicting ideas of the Bronze Age in the province of Bohuslän. 
The Early Bronze Age in Bohuslän is characterized by the monumental cairns. 
In the late Bronze j\ge die focus turns to the rock carvings. Bronze artefaects are 
rare in Bohuslän, as compared with neighbouring regions and the agricultural 
areas of Denmark and Scania. However, the bronzes which did reach Bohuslän, 
brought new ideas to the region. A dan-based community, where the cairn played 
a crucial role, became a society where alliances were strengthened and indivi
dual status was improved by the exchange of bronzes. The relative scarcity of 
bronze artefacts in Bohuslän is the result of an ideology based on a difference 
in subsistence, which produced a local culture where rock carvings, at least to 
some extent, fulfill the need for ritual practice. 

Susanne Selling. Kal mar Uins museum. Box 104, ygi 2/ Kalmar 
susanneselling@hotmail.com 

Bakgrund 
En studie av bronsålder har länge i mångt och 
mycket inneburit en studie av bronser. Även 
gravskick ligger lill grund för många studier av 
bronsålderns sociala struktur. Ett problem vid 
en studie av förändringar som sker under B o 
busläns bronsålder är att bilden av den äldre 
bronsåldern domineras av den tidens gravform: 
roset. När övergången sker till yngre bronsålder 
är gravskicket inte längre lika tydligt markerat i 
landskapet och en jämförelse mellan äldre och 
yngre bronsålder försvåras. Under yngre brons
ålder verkar de rituella aktiviteterna riktas dels 
mot den värdefulla gjutna metallen, men också 
mol de ristningar som utförs på klipphällarna. 
De stora monumenten spelar ut sin roll under 
äldre bronsålderns gång, vilket indikerar en för
ändring av samhälle och ideologi. Istället är del 
fynd av bronsföremål som kan ge en bild av hela 
bronsåldern. I Bohusläns fall är dock bronserna 
fåtaliga ocb frågan är vilken roll de lyllde under 
denna period i landskapets förhistoria, 

Det verkar finnas en konflikt mellan de som 
har studerat bronser och de som baserar sina 
resonemang kring gravskick. Teorier har fram
lagts att endast där jordbruk utgör försörj
ningsbasen har populationen varit stor nog att 
utveckla en social struktur som kräver brons 
(Bertilsson 1987,s. 16). Enligt detta synsätt tol
kas områden, där endast ett litet antal bronser 
av exklusiv typ har påträffats, som att jordbru
ket ännu inte dominerade försörjningen samt 
att cn social Stratifiering ännu inte var etable
rad. Högar och lösen skulle å andra sidan kun
na indikera en social stratifiering, en legitime
ring och påminnelse om förfäder och rätten 
till land. Mitt syfte med denna artikel är att se 
närmare på en del av de lämningar som ger cn 
förvirrande bild av bronsåldern i Bohuslän. 

Knslliv-landliv 
Under bronsåldern förändras landskapet och 
det vore ett rimligt antagande att även männis
kans tankar ocb förhållande lill landskapet för-
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ändras. Jörgen Jensen menar att befolknings
trycket ökar under bronsåldern, sann att det 
pastorala systemet överges till förmån för ett 
mer intensivt jordbruk ((ensen 1994, s. 114 f). 
Som en jämförelse konstaterar Harry Fokkens 
i sin studie av Nederländerna under bronsål
dern, att långhusen krymper i storlek och på
pekar att utvecklingen går åt samma håll i 
Skandinavien. Han anser att detta hör samman 
med att den sociala strukturen förändras, intr
ätt en befolkningsökning sker. I samband med 
att klansamhället bryts upp delas nu familjerna 
upp i mindre bushåll där varje familj driver cn 
mindre jordbruk, vilket förklarar varför går
darna ökar i antal (Fokkens 1997, s. 367). Oav
sett förklaringsmodell år forskningen överens 
om bronsåldern som en tid av stora samhälleli
ga förändringar. 

Norra Västkusten är ett område som grän
sar till mer centrala områden av den sydskan
dinaviska bronsålderskulturen, men som inte 
har inkorporerat alla dess attribut. Det är elt 
område som, i Kristian Kristiansens ord, befin
ner sig »mellan centrum och periferi» (1998b) 
och kan sägas utgöra ett gränsland. Bohusläns 
västra delar uppvisar de flesta aktiviteterna från 
bronsåldern, både vad gäller gravar och brons
fynd, troligtvis p.g.a. att denna region har bättre 
möjligbeter för åkrar ocb betesmarker. I ett om
råde som dock fortfarande ter sig tämligen 
glest bebott finns exempel på flera praktlöre-
mål av brons. Bronset för tankarna till höv
dingadömen, samhällelig stratifiering och cir
kulation av prestigevaror. 

Olika förklaringsmodeller kan ställas mot 
varandra. Det är t.ex. möjligt att det är i jord
bruksbygderna som det stratifierade samhället 
växer fram. Det är där det finns möjlighet att 
försörja en belolkningselii som inte själv deltar 
i produktionen. Orsaken till att vissa grupper 
väljer att inte la lill sig jordbruket i någon större 
skala kan vara att de lever ett gott liv genom att 
utnyttja naturresurserna och behöver en kris 
av någol slag för all byta försörjningsmönster. 
Ett altemativ lill denna teori år att sociala fak
torer är avgörande. Idéer associerade med jord
bruk når jägare-samlare, inte bara i form av 
föremål, utan i form av ideologi. Om de nya 
idéerna om världen tar rot först, är ändringar i 

försörjningsmönster av sekundär natur (Bradley 
1998, s. 1 2 f). Den ideologiska aspekten är vik
tig även eftersom bosättningarnas geografiska 
position inte enbart reflekterar försörjnings
mönster, ulan även sociala betydelser och idéer 
om bur rummet används. Att bo på en viss plats 
är att kommunicera sin plats i ett socialt sam
manhang: Vilken grupp du tillhör, vilka seder 
och bruk som är dina ocb vilken relation du 
har till dina grannar. I Bohuslän linns endasl fa 
boplatser från bronsålder konstaterade och be
folkningen verkar ha varit liten och utspridd. 
Eftersom spåren av bosättningar frän bronsål
dern är få får vi istället studera var andra läm
ningar, t.ex. gravar, bronser och hällristningar, 
är lokaliserade. 

Kustområdet uppvisar flest spår av mänsklig 
aktivitet och det är möjligt att Bohuslän utgjor
de ett område där jakt ocb fiske kombinerat 
med viss djurhushållning, ännu dominerade 
under bronsåldern. Idéer associerade med jord
bruk integrerades gradvis i samhället Men vil
ken funktion fyllde rösel? Var del en bövdinga-
begravning eller en kollekliv ansträngning i ett 
egalitärt samhälle? Kan rosen indikera ett stra
tifierat samhälle, trots att liohuslän uppvisar en 
mycket gles bosättningsstruktur? Bronsets be
tydelse för samhällsutvecklingen kan också dis
kuteras. Om bronsets inträde i samhället kan 
tolkas som att stratifieringen ökar, är då fattig
domen pa bronsfynd i vissa områden tecken på 
att dessa utgör mer egalitära samhällen? 

Rosen som monument 
Att bygga etl monument till minne av en bety
delsefull person är inte en ovanlig företeelse 
vare sig nu eller då. Svårigheter inträffar när 
man vill förklara varför en viss person var bety
delsefull, hur samhällsstruktur och ideologi 
skall kunna utläsas, saml varför framför allt mo
nument verkar vara oerhört vikliga i v issa tider 
medan de knappt existerar i andra. 

Indirekt bar monumentet många betydel
ser. Det är visserligen en individ som begravs i 
roset eller högen, men det viktigaste för grup
pen behöver inte vara begravningen. Monu
mentet linns kvar långt efter att minnet av den 
som begravts har fördunklats. Monumentet 
förändrar landskapsbilden drastiskt och kan 
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fungera som en signal till omgivningen. För 
den egna gruppen fungerar det kanske som 
symbol för rätten till land, en bekräftelse bort
om tid att detta är hemorten för stammen eller 
klanen. Ytterligare begravningar i högen fun
gerar som en återbekräftelse eller ett sätt att 
erövra denna rätt. Roset symboliserar en sam
hällsorganisation och dess ideologi. För omgiv
ningen berättar monumentet om gruppen som 
bebor platsen, samt om likheter och skillnader 
mellan lokala ocb regionala grupper. 

Rosen från äldre bronsålder förekommer i 
hela Sverige men med stor koncentration i Bo
huslän, där de linns längs hela kusten (Ander
son 1980, s. 128). Enligt Riksantikvarieämbe
tets fornminnesinventering uppvisar Bohuslän 
2047 gravar som betecknas som rosen. Förmo
dade förstörda rosen hänförs till typen sten
sättning och ökar antalet ytterligare (Bertils
son 1986, s. 62 1). Exempel på storslagenheten 
i rösebyggandet linns bl.a i Äseby i Solberga 
socken där två storrösen från äldre bronsålder 
kan beskådas. De ligger på höjdryggen mellan 
Aseby och Yttre Restad, är 30 respektive 40 m i 
diameter och 3—4 m höga (Cullberg 1987, s. 
215). Ett annat mycket imponerande röse är 
Kubalie röse på Vetteberget, Stenkyrka sn, på 
Tjörn. Vid utgrävningar på 1950-talet påträffa
des flera bronsföremål (Olde-berg 1974, nr 
259(1) (fig. 1). Som monument är roset stor
slaget samtidigt som det genom sin placering 
inte är direkt urskiljbart från det kringliggande-
landskapet och har en begränsad tillgänglig
het. Konstruktionen och arbetet med att bygga 
ett röse eller en gravhög kan ha givit människ
orna en möjlighet att åter bekräfta eller föränd
ra kopplingen till landskapet genom att skapa 
nya former med byggnadsmaterial (t.ex. jord, 
torv och sten). Vissa meningar lyfts fram på be
kostnad av andra. För-ståelsen av konstruktio
nen behöver dock inte vara enhetlig. 

Nära 95% av rösena är belägna i kustlandet 
och bara en liten del finns i inlandet (fig. 2) 
(Bertilsson 1986, s. 69). Bohusläns kustlinje 
skiljer sig från Hallands i det att sönderskurna 
klippor dominerar där Halland har sandsträn
der. Associationen till sten i Bohuslän och jord 
i Halland ter sig med detta som bakgrund gan
ska naturlig. Rösena i Bohuslän återfinns i kust-

Fig. 1 Gravfynd från Knballe röse, Stenkyrka sn. i Bo
huslän. Svärd, rakkniv, fibula, dubbelknapp m.m. 
1:6 (Oldeberg 1974 nr 8596). - Grave goods from 
the cairn at Kuballe, Stenkyrka parish in Bohuslän. 

trakten på olika nivåer, ibland långt över brons
ålderns vattenlinje. I inlandet återfinns rosen 
på moränjord och inte på klippor (Bertilsson 
1987, s. 20). Om man utgår från att rosen upp
fördes i de områden som var viktiga för dåti
dens människor blir slutsatsen atl kopplingen 
till havet bildar en kontrast till det jordbruks
samhälle, som vanligtvis återspeglas i den syd
skandinaviska bronsålders kultur. 

Omkring 1000 f.Kr. har uppförandet av ro
sen och högar nästan helt upphört och lik-
bränningsseden dominerar (Burenhult 1991, 
s. 110). Bristen på monument innebår att få be-
v is linns för att nära kopplingar upprätthållits 
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Fig. 2. Fördelningen av rosen per ekonomiskt kart
blad i Göteborgs- och Bohus län. (efter Bertilsson 
1986, s. 71). - Distribution of cairns per Economic 
map sheet in Göteborgs- and Bohus county. 

med det förflutna. Det finns däremot bevis för 
uppenbara förändringar i det etablerade land
skapet, som åkersystem och konsumtion av 
brons via depåer (Bradley 1998, s. 99). Att rosen 
och högar, med några undantag, inte längre 
byggs anser jag visa att det inte längre finns ett 
behov av att markera hemregionen på samma 
sätt som tidigare. Gravmonumentens minskade 
betydelse kan relateras till att rätten att bruka 
och bebo land förändrar sin innebörd i sam
band med intensifieringen av jordbruket. Den 
yngre bronsålderns stensättningar och gravhö
gar bör därmed ha en ny och annan innebörd. 

Genom att bygga rosen och högar har de 
första stegen tagits till att adoptera en ideologi 
som kan ha varit knuten till jordbruksbygden 
och som allt mer bygger på status och kontroll av 

prestigeföremål. Samtidigt är det under yngre 
bronsåldern som de flesta av Bohusläns alla 
hällristningar utförs. Konstruktionen av monu
ment i form av högar och rosen kan vara teck
en på att jordbrukssamhällena, där hövdinga
dömen uppstår, influerar den sociala organisa
tionen i Bohuslän. Kanske visar fåtalet bronser 
på att de nya idéerna endast upptagits av en del 
av befolkningen. Hällristningarna representerar 
en kultur som förstärks i konfrontationen med 
en annan ideologi. 

Bohusläns bronser 
Bohusläns museum har gjort en inventering av 
bronsfynd från bronsåldern. Resultatet av in
venteringen är att 233 bronsföremål från cirka 
150 fyndplatser i länet idag är kända. Fyndfat
tigdomen under Bohusläns bronsålder är mar
kant vid en jämförelse med den fyndrika sen
neolitiska perioden. Orsaken till att endast ett 
fåtal bronser har påträffats i Bohuslän kan vara 
att den vanligaste gravanläggningen, roset, be
varar bronser sämre än t.ex. en torvhög. Fyn
den påträffas nästan alltid i kusttrakterna (Mo
berg 1963, s. 60). 

Yxor utgör hälften av fynden under äldre 
bronsålder (Kndgren & Lundin 1995, s. 531*). 
Fynd av en tidig bronsåldersyxa, en massiv skaft
hålsyxa, s. k. Fårdrupyxa, når även Bohuslän. 
(Oldeberg 1974, nr 2585) (fig. 3). Tillverk
ningen av dessa yxor har varit koncentrerad till 
Själland och Schleswig-Holstein och har däri
från förflyttats till andra delar av Skandinavien 
(Malmer 1993, s. 117 f). En vanligare typ är den 
lilla holkyxan som återfinns i hela Bohuslän 
och påträffas i 50 exemplar, varav endast två 
hänförs till den äldre bronsåldern (Bohusläns 
Museum 1998). Ett annat exempel på kontakter 
med andra områden påträffades i närheten av 
Tanum i början av 1990-talet. I en bronsålders-
grav hittades ett svärd av brons som troligen till
verkats i östra Mellaneuropa under äldre brons
ålder. Det är ett fullgreppssvärd, daterat till pe
riod II eller III, där greppet har en lerkärna 
och är fäst vid klingan med nitar (Bohusläns 
museum 1998: nr 27). 

Det är i en av Bohusläns fåtaliga högar som 
det största gravfyndet har påträffats. Det är den 
s. k. Faxehögen i Kareby vid Kungälv i landska-
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Fig. 3. Massiv skafthålsyxa (Fård-
rupsyxa), med geometrisk or
namentik. Från Kville socken i 
Bohuslän. i:a (Oldeberg 1974, 
nr 2 585).-Axe of the Fårdrup 
type, with geometric decora
tion. Found in Kville parish in 
Bo-huslän. 

Fig. 4. Gravfynd från Faxe-
högen i Kareby socken i Bo
huslän. 1:5. (Oldeberg 1974, 
nr 2582). - Grave goods from 
the Faxe burial mound in Ka
reby parish in Bohuslän. 

pets södra del. Högen är daterad till period II 
(Kindgren & Lundin 1995, s. 56) . Gravmate
rialet, bälteplatta, dolk och armringsfragment, 
påminner mycket om det som påträffats hos 
kvinnorna i de danska ekkistegravarna (fig. 4) . 
Även i Norge har fynd som liknar dem i Faxe-
högen gjorts, f Jaeren i sydvästra Norge har det 
i den s. k. Regekvinnans grav påträffats en stor 
halskrage, två armringar, ett dolkblad och två 
bälteplattor (Magnus & Myhre 1976, s. 131 i). 
En möjlighet är att utpräglat kvinnliga smyck
en i form av halsringar, bälteplattor, armringar 
och hårnålar i Norden har symboliserat sociala 
och regionala identiteter samt olika aspekter 
på livsstil eller livscykel (Sorensen 1987, s. giff, 
Selling 1999). 

Även det sammanlagda antalet lösfynd av 

bronsföremål från Bohusläns äldre bronsålder 
är litet (Moberg 1963, s. 38). Vad gäller grav
fynd kan skillnaden utläsas inte endast i rela
tion till det fyndrika Skåne, utan även till Väs
tergötland och Halland (fig. 5). Samtidigt som 
människorna bygger jäuemonument över de 
döda är fyndfattigdomen påfallande. I en jäm
förelse av storhögar och större bronsfynd har 
T. B. Larsson konstaterat att en avsaknad av 
höggravskick på Oland och längs Kalmar
kusten inte inneburit någon minskad tillgång 
på bronser. De två strukturerna verkar inte här 
vara beroende av varandra. I Skåne, Halland 
och centrala Västergötland anas dock ett starkt 
samband mellan storhögar och bronsförekom
ster (Larsson 1993, s. 56). 

Under yngre bronsålder återfinns de flesta 
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Bohuslän 

Västergötland 

Halland 1 

Skäne 

Skelettgrav 

1 

15 

8 

236 

Brandgrav 

11 

12 

44 

81 

Obestämbara/förstörda 

5 

31 

20 

127 

gravar Totalt 

17 

58 

82 

444 

Fig. 5, Gravfynd från äldre bronsålder. Bohuslän inkl. Göteborg (efter Oldeberg 1976, s. 136 ff). — Grave 
goodsfrom the Early Bronze Age. Bohuslän induding Göteborg. 

bronser som offerfynd i mossar och sjöar och 
visar en annan geografisk bild än vad hällrist
ningarna gör (Kindgren & Lundin 1995, s. 57 
f). Liksom den äldre bronsålderns gravfynd på
träffas de flesta depåfynden i södra Bohuslän. 
Många av bronsfynden har oklart ursprung 
och klassas som lösfynd. Inventeringen från 
Bohus-läns museum uppvisar 28 depåfynd, va
rav 8 från äldre och 17 från yngre bronsålder 
(Bohusläns museum 1998). Traditionen att 
nedlägga brons ökar ganska kraftigt under yng
re bronsålder, även om Bohuslän jämfört med 
Halland och Västergötland är fattigt på depå
fynd. 

Bronsföremål förekom som ett viktigt mo
ment i de rituella aktiviteterna även om dessa 
aktiviteter kom att skifta karaktär från gravgå
vor till rena offergåvor. Offergåvorna är inte 
längre personliga på samma sätt som gravgå
vorna, där de var knutna till en individ. Under 
den yngre bronsåldern spelar Bohusläns häll
ristningar en framträdande roll. Det är möjligt 
att ristningar och bronser är varandra kom
pletterande delar av samma symbolspråk. De 
kan också vara två skilda fenomen som av olika 
orsaker utvecklas parallellt under periodens 
gång. Bronserna representerar det nya med 
jordbruksideologin och ristningarna är en ut
veckling på en tidigare mer regional kultur. 

Gjutna och rislade symboler 
Svärd, spjutspetsar och smycken av brons är fö
remål som är svåråtkomliga och prestigefyllda. 
Utbytet av dessa varor kan ha bildat allianser 
mellan olika områden. Min åsikt är att dessa al
lianser blev viktiga genom att klansamhället, 

där allianser inom släkten varit viktigast, tappat 
i kraft och betydelse. Bronsernas symboliska 
funktion kan ses som en sorts social kommuni
kation, ett språk som förenar familjer, klaner, 
lokala grupper osv. I ett stamsamhälle finns 
symboler på stamnivå som förenar alla med
lemmar under en gemensam »flagga», som ut
trycker systemets ideologi (Larsson 1984, s. 63 
ff). Om ovanliga föremål som svärd och kvin
nosmycken i form av t.ex. bälteplattor utgör 
gruppens »flagga» så symboliserar holkyxorna 
dess lokala allianser. 

Bohusläns hällristningar påträffas i kust
området men ristningar har den mest framträ
dande platsen i norra Bohuslän, medan fynd-
föremålen koncentreras i Bohusläns södra del 
(Moberg 1963, s. 61 ff). En teori som förklarar 
denna skillnad är Malmers tes att man i cent
ralområden i Sydskandinavien utförde verkliga 
kulthandlingar med levande människor eller 
med marionetter av brons (Malmer 1970). I de 
perifera trakterna sökte man upprätthålla den 
centrala bygdens föreställningsvärld genom att 
avbilda ceremonierna. Men förutom en avsak
nad av bronsföremål finns enligt min åsikt ingen 
anledning att inte utföra des.sa ceremonier om 
de var så betydelsefulla som hällristningarna 
antyder. Det är däremot sannolikt att områden 
som betraktas som perifera utvecklar en kultur, 
där andra faktorer än enbart externa faktorer 
spelar in. De är inte nödvändigtvis en fattig imi
tation av andra bygders föreställningsvärldar. 

Bronsernas relativa sällsynthet i Bohuslän 
under bronsåldern kan bero på ett flertal orsa
ker. Även om tillgång till bronset fanns, så fanns 
inte ett behov av bronset på samma sätt som 
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söderut. Bohuslän var en bygd där jordbruket 
ännu inte spelade en så framträdande roll och 
det kan ha bidragit till att en metallkonsume-
rande överklass inte växte fram i samma om
fattning som t.ex. i Danmark-Skåne. Hällrist
ningarna kan ses som en bidragande orsak till 
att bronset inte fullt så betydelsefullt som i kring
liggande områden. Ristningarna fyller ett behov 
av rituella uttryck som så småningom blandar in 
nya element i riten. I mötet mellan det gamla 
och det nya blir det viktigt att hävda den gamla 
traditionen. Just konflikten som uppstår då för
ändringen sker bidrar till att hällristningstradi
tionen tar fart. Ristningarna, liksom bronserna, 
blir fler under yngre bronsålder. 

Bohusläns samhällsstruktur 
Via prestigevarucirkulation kan en hierarki ut
vecklas i det som tidigare endast var ett delvis 
stratifierat samhälle. Med varorna kommer in
formation - värderingar och sociala förehavan
den - som adopteras genom produktens raffi
nering och prestigen som den medför. Kjistian-
sen är en stark förespråkare för att utbytesnät
verk förekommit i Skandinavien, med kontak
ter och förgreningar i Europa. Han anser att 
det inom den nordiska sociala och kulturella 
traditionen finns regionala och lokala territo
rier som kan kopplas till mindre variationer i 
stil och ritual. De reflekterar elitnätverk där 
även stamindelningar kan anas (Kristiansen 
1998a s. 71). Bohusläns bronsålder uppvisar 
påverkan och inspiration från andra områden. 
Men själva ritualen utgör ram för att etablera 
och legitimera status och politisk makt hos en 
elit. 

Monument, som Bohusläns rosen, är ett 
försök att få en social struktur i förändring att 
bli permanent genom att påminna om tidigare 
liv på platsen, kanske representerat av förfä
derna. Oavsett om befolkningen huvudsakli
gen är jordbrukare eller jägare/fiskare anser 
jag att det verkar finnas ett behov av att kon
trollera och definiera landskapet. 

De mer symboliska gravgåvorna under yng
re bronsålder kan indikera att samhällsstruktu
ren var konsoliderad och att konsumtionen av 
rikedom nu istället skedde via rituell nedlägg
ning av föremål. Ett alternativ är att övergång

en från gravmonument till kremering och ano
nymare gravskick betyder att samhället går från 
att vara ett klansamhälle till att bli ett samhälle 
byggt på prestigeskapande. Ledarskapet är inte 
längre förutbestämt och erövras inte längre ge
nom att hänvisa till förfäderna. Del område i 
södra Bohuslän som uppvisar majoriteten de
päfynd, kan vara ett resultat av att det ligger i 
närhet av de centralplatser för utbyte av gåvor 
som uppkommer. I den norra delen uttrycks 
detta istället genom hällristningarna. 

Bohuslän utgjorde under bronsåldern ett 
samhälle där stratifieringen ökade, till viss del 
som en följd av ökade kontakter med andra re
gioner. Prestigevaruhandeln förde in bronset 
och en ny ideologi. Samtidigt utgör området 
ett gränsland där en lokal kultur återspeglas i 
hällristningarna. Kustlandskapet hade delvis 
andra förutsättningar till försörjning än jord
bruk. Samhällsförändringarna i Europa gav 
inte samma genklang i Bohuslän som i t.ex. Dan
mark-Skåne och Halland, inte ens under yngre 
bronsålder då idéer sammankopplade med jord
brukssamhällena bidragit till en förändring i 
samhällsorganisationen. 

Det är troligt att bronset spelade en stor roll 
vid en utveckling av stratifieringen av samhället 
även i Bohuslän, trots att bronsfynden är rela
tivt fåtaliga. Det är idén om jordbruk och dess 
associationer som föder bronsålderns samhälle. 
Metallen var en del i denna ideologi, som blev 
viktig när en samhällsstruktur bröts upp till för
del för en annan. Eftersom bronset i sig var 
ganska skört var det metallens yttre som var 
mest betydelsefull. Dess attraktionskraft var 
mycket hög, inte bara för att bronset var ovan
ligt utan också för att det idémässiga innehållet 
fyllde en funktion. Men bronset var viktigt inte 
enbart för att det förde med sig föreställningar 
från andra områden. Import av föremål bety
der inte automatisk en anpassning till en ny 
ideologi. Bronsföremålen var i sig själva en 
kraft för uppbyggande av status och betydelse 
för innehavaren. Bohusläns rosen fungerade 
som symbol för klanen, gruppen och det om
råde som beboddes. Bronset blev viktigt i sam
band med ett nytt sätt att organisera samhället 
och där markeringarna i landskapet förändra
des. Ledarskap blev något som förvärvades, 
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och d e n individuel la p res t igen b e h ö v d e byggas 

u p p och d e m o n s t r e r a s . Bronse t blev et t led i 

o c h et t u t t ryck för samhäl le t s strat if iering. 
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Summary 

Traces of t he Bronze Age p o p u l a t i o n in Bohus

län can be f o u n d in t h e ca i rns of t he Early 

Bronze Age, a n d in t he rock carv ings of t he 

Late Bronze Age. T h e cai rns a re mainly located 

in the coastal strip, which suggests a cu l tu re ba

sed o n h u n t i n g a n d fishing as o p p o s e d to far

ming . T h e cai rns still seem to be long in a strali-

fied society, which is slighdy confusing since stra-

tilied societies are t hough t to arise in agricultural 

areas. It is he r e p r o p o s e d that the growing use of 

b r o n z e artefacts as status symbols caused this 

d e v e l o p m e n t . But bronzes , in b o t h graves a n d 

hoards , a re ra re in Bohuslän c o m p a r e d widi 

ne ighbour ing regions . T h e b r o n z e artefacts 

which a re f o u n d testify to a pa r t i c ipa l ion in a 

widespread circulafion of prest ige goods . In Bo

hus län , h o a r d s often o c c u r in r eg ions w h e r e 

t h e r e a r e n o rock ca rv ings a n d vice versa, even 

t h o u g h they occasional ly over lap . 

In Bohus län t he ca i rn may have b e e n a sym

bol of a d a n - b a s e d society which d o m i n a t e d 

t h e Early Bronze Age. Por table b r o n z e artefacts 

lead to a new social s t ruc ture whe re leadersh ip 

was n o l onge r i n h e r i t e d , bu t seized by the in

dividual . T h e use of b r o n z e s in Bohus l än p ro 

bably indicates a c h a n g e to an increasingly stra-

tified society. W h e n agr icul ture a n d b ronzes be

c o m e m o r e impor t an t , the ideology is affected 

bu t t he local cu l tu re is still s t rong. T h e relative 

scarcity of b r o n z e objects indicates that rock car

vings, in cer ta in areas, fulfil t he n e e d for ritual 

pract ice . 
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