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Inledning
Denna genomgång av bronsåldersartiklar i Forn-
vännen (samt artiklar i Vitterhetsakademiens Må-
nadsblad och Svenska Fornminnesföreningens Tid-
skrift) täcker en period på 135 år. Både uppsat-
ser och s.k. smärre meddelanden är inräknade
i genomgången. Däremot har jag inte medtagit
recensioner. För att göra materialet statistiskt
hanterligt har epoken 1870–2005 indelats i
tioårsperioder.

Med hjälp av utvalda exempel är avsikten
att söka belysa tidstypiska drag i de publicerade
artiklarna: utgångspunkter, material och tolk-
ningar av bronsåldern.

I den genomgång av uppsatser som jag
gjort, mestadels utifrån Fornvännens index, har
jag hittat 144 artiklar som mer eller mindre be-
rör bronsåldern. Vissa, som berör större period-
övergripande problemkomplex, t.ex. gravskick
och kronologiska översikter där bronsåldern
ingår, är också inkluderade i denna statistik.

Fornvännen har ju också direkta föregånga-
re i Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift och

Vitterhetsakademiens Månadsblad. För att göra
bilden lite fylligare är även de bronsåldersupp-
satser som publicerades i dessa två äldre fora
för svensk fornforskning medtagna i studien.

Fornvännens förhistoria
Under de 35 åren före Fornvännens tillblivelse
publiceras 34 uppsatser som berör bronsål-
dern i Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift
och Månadsbladet, och mer än tre fjärdedelar av
dessa är skrivna av Oscar Montelius.

En av Montelius första uppsatser i Månads-
bladet som berör bronsåldersperioden härrör
från 1873 (s. 4) och handlar om ett miniatyr-
vagnschassi av brons som hittats i en torvmosse
utanför Ystad 1855 (fig. 1). Bronskärlet på bil-
den är hittat i Mecklenburg tillsammans med
ett liknande underrede och att Ystadsvagnen
ursprungligen uppburit ett liknande kärl är
sannolikt. Montelius skriver även långt senare i
Minnen (1917) att dessa miniatyrvagnar är
»utan tvifvel söderifrån införda bronsarbeten»
– en ståndpunkt som han f.ö. delade med natu-
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ralhistorikern och zoologiprofessorn Sven Nilsson.
Ett tydligt diffusionistiskt perspektiv på den

nordiska bronsåldern företräds av både Mon-
telius och Nilsson. Nilsson (t.ex. 1875) är re-
dan vid mitten av 1800-talet inne på tanken att
resande med fenicisk religion under den tidiga
bronsåldern besökt Norden och lämnat en del
av sin materiella kultur efter sig. Hällristnings-
motiv, i synnerhet Kiviksgravens bilder, brons-
ålderns spiralornamentik och vissa bronsfynd
var viktiga pusselbitar i Nilssons argumentation
för feniciska nybyggen i Norden.

Det finns ett visst mått
av ödmjukhet i inlednings-
texten till hans uppsats från
1875 – en öppenhet inför
tolkningspluralism – som ty-
der på att han redan fått
kritik för sina åsikter i den-
na fråga och att han nu gar-
derade sig genom att be
meningsmotståndarna läg-
ga fram sakskäl.

Medelhavsvärldens på-
verkan på sten- och bronsål-
dersfolken norr om Alper-
na var något som Montelius
återkom till i flera uppsatser
och större arbeten (t.ex.
1889). Megalitgravarna i
Västeuropa och Danmark/
Västsverige tas som som ett
belägg för kontaktvägar från
Medelhavet, längs Atlant-
kusten och Nordsjökuster-
na till Sydskandinavien. Ti-
diga kopparyxor och yxor
av Pile-typ sågs också som tecken på västeuro-
peiska kulturkontakter under den tidiga brons-
åldern.

I en uppsats i Fornminnesföreningens Tidskrift
1899 vill Montelius visa att solens och åskans
gud ursprungligen varit densamma och att yxan
varit denna gudoms symbol i många kulturer
under en mycket lång tidsrymd. Han börjar
med en assyrisk stenrelief från Nineve som vi-
sar åskans och solens gud med yxa i handen
och glider sedan över till Skandinavien och
Skogstorpsyxorna, Kiviksgraven, bronsstatyet-

terna från Grebensvænge och vikingatidens
torshammare. Här följer han en symbol över
tid och rum som han menar skall ha haft en lik-
artad betydelse. Han avslutar med ett exempel
från det samiska området: »Tor vördades af vå-
ra förfäder under hednatiden så allmänt, att äf-
ven våra grannar i norr, lapparne, lärde känna
honom»(Montelius 1899, s. 295).

Stora linjer över tid
Om vi nu lämnar Fornvännens förhistoria och ser
till händelseförloppet från 1906 till årgång 100,

så ser utvecklingen aningen
dyster ut från en bronsålders-
forskares horisont (fig. 2).
Man skall inte dra för stora
eller pessimistiska växlar
angående bronsåldersforsk-
ningens utveckling i Nor-
den enbart utifrån dessa
siffror; här gäller det bara
det som publicerats i Forn-
vännen. Huruvida denna
graf korresponderar bra
eller dåligt med antalet
bronsåldersuppsatser i and-
ra tidskrifter genom åren
låter jag vara osagt.

Det är i alla fall tydligt
att perioden 1916–1945
var den mest aktiva, med
72 publicerade uppsatser.
Hälften av alla bronsålders-
relaterade uppsatser som
publicerats i Fornvännen
hittills utkom under dessa
30 år. Åren 1929–38 mar-

kerar den egentliga höjdpunkten under perio-
den med 25 uppsatser. Perioden 1976–85 mar-
kerar bottennoteringen, med endast fyra upp-
satser om bronsåldern.

Ser man till uppsatsernas innehåll, och gör
en uppdelning i fem olika inriktningar (fig. 3),
blir bilden något nyansrikare. Studier av gravar
är ganska jämt företrädda under hela perioden,
med i snitt 2–3 uppsatser per 10-årsperiod. Be-
byggelsestudierna är fåtaliga (bara 12 under
hela perioden) men jämt fördelade. När det
gäller uppsatser som handlar om föremål från
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Fig. 1. Miniatyrvagn av brons från Ystad
som sannolikt uppburit ett bronskärl (ef-
ter Montelius 1917, nr 1051) —A minia-
ture bronze carriage that has most likely
supported a bronze vessel (after Monte-
lius 1917, nr. 1051).
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bronsåldern kan man notera de allra största
svängningarna under perioden – från 23 un-
der rekordåren på 1930-talet till 1 uppsats un-
der den innevarande perioden. Hällristningar-
na har också figurerat med ojämn frekvens i
Fornvännen och är näst efter föremålsstudier
den vanligaste ämnesinriktningen. Under pe-
rioden 1916–1925 publiceras särskilt många
uppsatser om hällristningar och en del av des-
sa, liksom under föregående period, tar också

upp stenålderns bilder till behandling, vilket
gör siffrorna något osäkra.

1906–1925
Under Fornvännens första tioårsperiod publice-
ras ett av de första arbetena någonsin om bron-
sålderns boplatser och hus. Det är Oscar
Almgrens (1912) publicering av hyddan vid
Boda i Bred i Uppland som undersöktes 1906.
Markägaren hade året innan hittat ett spänne
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Fig. 2. Antalet publicera-
de uppsatser om brons-
åldern i Svenska Fornmin-
nesföreningens Tidskrift,
Vitterhetsakademiens
Månadsblad och Forn-
vännen under perioden
1870–2005 —Papers
about the Bronze Age
published in Svenska
Fornminnesföreningens
Tidskrift, Vitterhetsakade-
miens Månadsblad and
Fornvännen during the
period 1870–2005.

Fig. 3. Bronsåldersuppsatser i Fornvännen fördelade på olika ämnen —Papers about the Bronze Age in
Fornvännen divided into subjects: Gravar = burials; Bebyggelse = settlements; Föremål = artefacts; Hällrist-
ningar = rock art; Allmänt/Övrigt = general/other.
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besläktat med de sydligare Bornholmsspän-
nena, vilket gjorde Almgren intresserad av plat-
sen – det kunde ju röra sig om ett gravfynd.
Denna typ av spännen är annars närmast
okänd utanför Bornholm och sydöstra Skåne.
Undersökningarna visade att det rörde sig om
en bosättning – en hydda, som Almgren tolka-
de saken (fig. 4; se även Baudous fig. 3). Stora
mängder lerklining och en härd påträffades
vid undersökningarna. Att det kan ha rört sig
om någon form av lerklinad byggnad är tämli-
gen klart, likaså dateringen till yngre bronsål-
der, men att denna hustyp skulle vara typisk för
Uppland under yngre bronsåldern, liknande
de gotländska husurnorna, var ett felslut.
Eftersom inga andra husgrunder från denna
tid var kända i Norden när det begav sig så
fanns det inget annat jämförelsematerial att
tillgå än ett undersökt långhus från trakten av
Berlin. Det framstod för Almgren som en allt-
för vågad och långsökt parallell.

Den etnografiska motsatsen mellan områ-
dena, som Almgren skriver (1912, s. 151), har
suddats ut i och med alla långhus som under de
senaste 30 åren påträffats i olika delar av Sve-
rige, t.ex. vid Apalle i Uppland (Ullén 2003).

Nordskandinaviens hällristningar var ett
ämne som Gustaf Hallström tog sig an redan i
början av 1900-talet. Hallströms tidiga arbeten
om hällristningarna i norra Sverige och Norge

publicerades i Ymer 1908 och Fornvännen 1907–
1909. Hallström separerar genom stilstudier
de nordliga ristningar som han för till bronsål-
dern från de nordliga bilder som han för till en
äldre tradition, med rötter i de paleolitiska
grottmålningarna. De stora, naturalistiska djur-
figurerna ser han som exempel på det senare
(fig. 5).

Ristningarna vid Nämforsen daterar han
till bronsåldern i sin uppsats från 1908, även
om han erkänner att många drag hos Näm-
forsens bilder avviker från den sydskandinavis-
ka ristningstraditionen. Idag är de flesta fors-
kare eniga om att det stora flertalet av Näm-
forsens hällristningar bör dateras till stenål-
dern, med undantag för en handfull ristningar
som sannolikt tillkommit under bronsåldern
(Baudou 1993; Forsberg 1993).

Låt oss så göra ett nedslag i hällristnings-
forskningen så som den speglas i Fornvännen år
1922. Fem hällristningsuppsatser publiceras
bara under det året (Bing 1922; Ekholm 1922a;
1922b; Schnittger 1922a; 1922b) vilket är ett
rekord.

Det som tilldrog sig forskarnas intresse det-
ta år var en hällristning vid Berga-Tuna i Sö-
dermanland, som upptäckts året innan. Men
debatten i Fornvännen 1922, huvudsakligen
mellan Bror Schnittger och Gunnar Ekholm,
kom inte att stanna vid Berga-Tuna ristningen,

Thomas B. Larsson122

Fornvännen 101 (2006)

Fig. 4. Hyddgolvet vid
Boda i Bred under ut-
grävning 1906 (efter
Almgren 1912, s. 135)
—The hut floor at
Boda in Bred during
excavation in 1906.
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utan gick in på de skandinaviska hällristning-
arnas kronologi i största allmänhet (även de
nordliga hällbilderna drogs in i diskussionen).
Kanske mer intressant än den kronologiska dis-
kussionen var frågan om hällristningarnas be-
tydelse, där Schnittger, i linje med Almgren,
hävdade ett fruktbarhets- och åkerbruksper-
spektiv, medan Ekholm såg hällristningarna
som en del av dödskulten. Ekholm preciserar i
sitt genmäle att: »ordet dödskult i mina skrifter
användes i den allmänna betydelsen omvårdnad
om de döda» (Ekholm 1922a, s. 220). Han ser
därför ingen motsättning i att hällristningarna
skulle kunna spegla både fruktbarhet och
dödskult – de döda var väl också beroende av
soligt väder och goda skördar nere i dödsriket.
Man kan notera att ordval och uttryckssätt i de-
batten var ganska hårda (fig. 6).

Man hittar få arbeten om bronsåldern i Norr-
land i Fornvännens register för tiden 1906–1955
(de nordliga hällristningarna undantagna).
De norrländska kuströsena tas upp av Eskil
Olsson 1914. En uppsats av Gustaf Hallström
från 1924 handlar om bronsåldersgravar i Me-
delpad. Han pekar redan här på ett forsknings-
behov rörande Norrlands kuströsen – ett be-
hov som han återkommer till 1941 i sin »Forsk-
ningsplan för Norrlands forntid» (Baudou
1997). Hallström föreslår i forskningsplanen
undersökningar och avvägningar av rösena i

syfte att klarlägga om det existerat två skilda an-
läggningsfaser, en under bronsåldern och en
under järnåldern. Dessa undersökningar hann
Hallström själv aldrig utföra, men de kom till
stånd i Ångermanland genom Evert Baudou
under åren 1957–64.

1926–1945
Bronsålderns gyllene decennium i Fornvännen
var perioden 1926–35, med 28 publicerade
alster. Bland dessa finns längre uppsatser men
även flera s.k. »smärre meddelanden» om
nyupptäckta fynd och fornlämningar av brons-
ålderstyp. Föremålen står i fokus under detta
decennium (13 uppsatser) och hällristnings-
studierna är fortsatt också ganska många (8 st.).
Oscar Almgrens Hällristningar och kultbruk från
1927 fick avgörande betydelse för hällristnings-
forskningens inriktning i Skandinavien under
en lång tid framöver.

Sune Lindqvists publicering av depåfyndet
från Storvreta i Uppland (1927) tar upp en kro-
nologisk fråga: har flintskäror använts ända in
i bronsålderns andra period? Frågorna är ofta
inte mer långtgående än så i dessa uppsatser.

I uppsatsen »Ett smedfynd i Ystad från yng-
re bronsåldern» (1927) behandlar Andreas
Oldeberg föremålen utifrån kronologiska, ko-
rologiska och tekniska utgångspunkter. Impor-
terat eller inhemskt är en fråga som återkom-
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Fig. 5. Hällristning vid Böla i Norge (efter Hall-
ström 1908, s. 69) —Rock carving at Böla, Norway.

Fig. 6. Citat från Schnittger 1922a, s. 107
—Quotation from Schnittger 1922a, p. 107.
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mer flera gånger. Oldeberg publicerar 1928 yt-
terligare ett fynd från bronsåldern i Fornvän-
nen – ett depåfynd från Hjärpetan i Värmland,
som bl.a. innehåller två glasögonspännen. Han
jämför med andra liknande fynd och kan kon-
statera att många spännen har lister och t.o.m.
avbildningar av händer på baksidorna av spän-
nekuporna. Dessa ges en primärt teknisk-prak-
tisk förklaring: »att underlätta den smälta me-
tallens utfyllande av de stora tunna kaviteterna
i formen eller tjänstgjort som en förstärkning
av skivan». Han är själv inte helt övertygad av
denna förklaring och tillägger att »man skulle
kunna tänka sig de korsformiga och handlik-
nande figurerna mera som dekorativa fram-
ställningar» (1928, s. 338).

Uppsatserna förebådar Oldebergs doktors-
avhandling Det nordiska bronsåldersspännets his-
toria som han disputerar på i Uppsala 1933. I
avhandlingen skriver han om dessa händer »att
de knappast tillkommit av tekniska skäl», och
han nämner också »deras eventuellt symbolis-
ka karaktär, närmast som tecken med avvärjan-
de betydelse».

Oldebergs avhandling får betydelse för
Holger Arbman, som i en uppsats i Fornvännen
1934 med titeln »Periferisk bronsålderskultur»
ser en självständig utveckling under yngsta
bronsålder i Mälardalen. Även andra östsvens-
ka områden, som Gotland och Öland, kan en-
ligt Arbman ha genomgått en liknande själv-
ständig utveckling. Vad det i realiteten innebu-
rit förblir oklart, utom att, som Arbman skriver,
»Dessa importerade vapen liksom andra före-
mål vittna om handelsförbindelser och ett visst
materiellt välstånd, tillräckligt stort för att här i
Östsverige en relativt rik, självständig utveck-
ling skall kunna äga rum» (1934, s. 207).

Återkopplar vi snabbt till de nordiska häll-
ristningarna, så har Almgrens Hällristningar och
kultbruk fått ett stort genomslag. Bildernas reli-
giösa betydelse och innebörd har accepterats
även av klassiskt skolade arkeologer, som Axel
W. Persson (1930). En grekisk vasmålning från
klassisk tid med solguden och den hornkrönta
mångudinnan i en båt ser Persson som »en
mycket vacker parallell till hällristningarnas
framställningar av solen på skepp eller på vagn»
(1930, s. 15). Persson såg sannolikt Medel-

havet och framför allt den antika grekiska kul-
turen som den naturliga källan till nordbornas
religion. Almgrens religionsarkeologiska arbe-
te underbyggde nog många forskares diffusio-
nistiska tankar vid denna tid.

Drygt 20 uppsatser och meddelanden pub-
liceras under nästa tioårsperiod och nu har
kurvan börjat peka nedåt. Jag skall bara kort
kommentera några av dem.

Birger Nerman skriver ett kortare inlägg
om Balkåkraföremålet 1937 och framför tolk-
ningen att det skulle röra sig om en trumma el-
ler gonggong. Små spår efter nötning i vissa av
de övre hålen i sidorna tyder på att den varit
upphängd. Skivans stjärnmönster hittar Ner-
man många paralleller till på bronstrummor
från Sydostasien. Montelius tolkade föremålet
som en altarprydnad, men redan 1929 hade
T.J. Arne i en turistguide framfört trumhypote-
sen, så tanken var inte helt ny. Den komparati-
va etnografin, så som den också användes av ex-
empelvis Gustaf Hallström i fallet med hällrist-
ningsskepp och utriggare från Söderhavet, väg-
ledde Nerman i tolkningen.

Religionshistorikern Åke Ohlmarks lämnar
1945 i Fornvännen ett bidrag till bronsålderns
religion, där han, i linje med Almgrens resone-
mang, ser hällristningarna som ett uttryck för
solkult. Han drar även in motiven på den yng-
re bronsålderns rakknivar och toalettredskap i
diskussionen, vilket påminner mycket om
forskning publicerad av Flemming Kaul de se-
naste åren (1998). Kopplingen mellan häst och
sol och båt och sol förklarar Ohlmarks på sitt
eget speciella vis: i kulturmötet mellan den bo-
fasta och rotade megalitkulturen och den in-
trängande snörkeramiska kulturen uppstår en
slags symbolernas förening, där både hästen
och båten kunde vara solens tänkta dragare
(1945, s. 348).

1946–1975
Jag har räknat till 14 arbeten om bronsåldern i
Fornvännen under nästa tioårsperiod; de flesta
är »smärre meddelanden».

Skärvstenshögarna behandlas i Fornvännen
1949 av Karl-Alfred Gustawsson. Uppsatsen
knyter an till en diskussion om denna fornläm-
ningskategoris funktion och datering som förts
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tidigare av bl.a. Arthur Nordén (1925) och Erik
Bellander (1938). Gustawsson ser »kokstens-
högarna» som rester av bryggerinäringens älds-
ta historia, daterad till yngre järnålder eller me-
deltid (1949, s. 163 f).

En av de längre bronsåldersuppsatserna un-
der perioden publicerades 1953 och är signe-
rad Evert Baudou. Den behandlar »De svenska
holkyxorna under bronsåldern». Det är f.ö. det
första arbetet i Baudous bibliografi. Han kart-
lägger spridningsmönster hos holkyxor från
olika perioder och av olika typer i södra och
mellersta Sverige. Man ser
några av grundstenarna till
den avhandling om en kro-
nologisk och regional indel-
ning av Norden under yng-
re bronsålder som Baudou
lade fram i Stockholm 1960.
Ytterligare en grundsten för
avhandlingen är en uppsats
i Fornvännen 1956 med ti-
teln »Regionala grupper i
Norden under yngre brons-
åldern». Det geografiska om-
rådet har breddats och dis-
kussionen om regionala grup-
per förebådar avhandlingen.

Ett kort inlägg i hällrist-
ningsdebatten gör Carl-Axel
Moberg i Fornvännen 1952,
när han tolkar en figur från
Aspeberget i Bohuslän på
ett handfast och jordnära
sätt: skivan är en boskapsfål-
la och kvinnorna sköter dju-
ren (fig. 7). En funktionalis-
tisk tolkning som står i bjärt kontrast till dagens
ofta kultisk-rituella tolkningar.

Elva arbeten har jag hittat från perioden
1956–1965. Moberg möter vi igen i en uppsats
från 1956, där han lämnar sitt bidrag till frågan
om samhällsstrukturen i Norden under brons-
åldern. Utgångspunkten i uppsatsen är två av
de ledande nordiska bronsåldersforskarna, Jo-
hannes Brøndsted (1939) och H-C. Broholm
(1944), som yttrat motsatta uppfattningar om
bronsålderns samhälle. Enligt Brøndsted var
det närmast ett klassamhälle och enligt Bro-

holm en primitiv bondekultur utan större soci-
ala skillnader. Moberg ställer frågan hur nästan
ett och samma källmaterial kan tolkas så olika
av samtida forskare. Moberg menar själv att frå-
gan inte kan besvaras generellt för Norden,
utan han tänker sig istället regionala variatio-
ner och sätter stor tilltro till att kommande ut-
grävningar och fler 14C-dateringar skall hjälpa
till med frågorna.

I Fornvännen 1959 publicerar Baudou en
uppsats om de norrländska kuströsenas dater-
ing – utförandet av Hallströms planer för röse-

forskningen i Norrland,
som vi mötte redan 1924,
är nu påbörjat.

1966 publicerar Åke
Hyenstrand utgrävningen
av ett röse och några
mindre stensättningar på
Igelstaberget i Östertälje,
Södermanland. Inte långt
därifrån, där en skärv-
stenshög tidigare grävts
ut, undersöktes vad som
tolkades som en del av ett
boplatsområde från yngre
bronsålder. Även en skål-
gropsförekomst var känd i
området. Kombinationen
av dessa fornlämningar
och fynd fick Hyenstrand
att diskutera i termer av
bebyggelseenheter och brons-
åldersmiljöer. Det är be-
grepp som känns självkla-
ra i dag men som 1966 var
innovativa i det arkeolo-

giska språkbruket. Två år senare, 1968, har
Hyenstrand ett smärre meddelande i Forn-
vännen där han diskuterar bronsålderns sym-
bolvärld. Fynden av rakkniv, pincett och dub-
belknapp i Igelsta och de inre kantkedjor i gra-
varna som också iakttagits vid undersökningar-
na där, liksom hällristningarnas bilder av kon-
centriska cirklar, får honom att fundera i ter-
mer av dödsritualens symbolik.
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Fig. 7. Hällristning från Aspeberget,
Bohuslän, som Carl-Axel Moberg 1952
tolkade som en boskapsfålla. —Rock
carving at Aspeberget, Bohuslän, inter-
preted by Carl-Axel Moberg in 1952 as a
cattle corral.
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1976–2005
Här är den verkliga bottennoteringen, med en-
dast fyra arbeten om bronsåldern.

Glädjande, åtminstone för mig, är att jag
under den mest bronsåldersfattiga epoken i
Fornvännens 100-åriga historia publicerar min
första uppsats i ett etablerat arkeologiskt forum
(Larsson & Lundmark 1982). Påtagligt inspire-
rade av Åke Hyenstrands och Björn Ambrosia-
nis bebyggelsearkeologiska avhandlingar, lik-
som fem år i fält med Riksantikvarieämbetets
fornminnesinventering i Uppland, Sörmland
och Västmanland, såg vi landskapsstudier och
spridningsbilder för fornlämningstyper som
nyckeln till förståelsen av bronsålderns och den
tidiga järnålderns bebyggelse och samhällsor-
ganisation. Statistiska och matematiska analys-
metoder användes flitigt för att hitta relevanta
mönster i spridningsbilderna – mönster som
man på den tiden kanske aningen naivt såg
som de forntida samhällsorganisationernas di-
rekta avtryck i landskapet.

Inger Hedengran tar i en uppsats i Forn-
vännen 1990 åter upp de aspekter på bronsål-
derns symbolvärld som Åke Hyenstrand for-
mulerat vid mitten av 1960-talet. I det tidiga
1990-talets post-processuella anda jämför He-
dengran en hällristnings bildmässiga symbol-
struktur med en av Igelstagravarnas anläggnings-
mässiga symbolstruktur. I röset kan man se hur
ett stenskepp bryter de koncentriska stenring-
arna och på hällristningen finns också ett
skepp som bryter de ristade ringarna. Det ver-
kar vara två utslag av samma grundläggande
idé, som kan hänga samman med bronsålders-
människans syn på livet och döden. Man skulle
här kunna återknyta till Gunnar Ekholms ovan-
nämnda tankar om hällristningarna som ingå-
ende i dödsritualer.

Under den här perioden hittar vi också en
uppsats av Martin Rundkvist från 1994 som
sammanfattar det kronologiska och korologis-
ka läget för skärvstenshögar med och utan grav-
gömmor i östligaste Mälarområdet. Skärvstens-
högar som bronsålderns soptippar eller rituel-
la anläggningar har debatteras sedan 1930-ta-
let och tolkningarna har svängt från den pro-
cessuella bilden med avfallshögen vid husknu-
ten till en föreställning om skärvstenshögar

som gravar eller rester efter brännoffer. Kok-
stenshögar hette det ju kort och gott på Karl-
Alfred Gustawssons tid (1949, s. 152).

Bland det senaste årtiondets bronsålders-
uppsatser kan man nämna två som båda be-
handlar Östergötland, Norrköpingstrakten när-
mare bestämt. Anders Kaliff (1997) diskuterar
gravritualer, brännoffer och varför man produ-
cerade skärvsten med utgångspunkt i under-
sökningarna vid Ringeby. Här påträffades res-
ter av en byggnad med ett altarliknande funda-
ment, som Kaliff tolkade som ett kulthus (fig. 8).

Bara någon kilometer söder om Ringeby
ligger Pryssgården, där Riksantikvarieämbetet
under 1990-talet undersökte ett omfattande bo-
platsområde daterat till brons- och järnålder.
Här påträffades också en 15 cm hög lerfigurin
och ett miniatyrkärl i en härd daterad till 800-
talet f.Kr, publicerade i Fornvännen 1997 av Ulf
Stålbom. Fyndet är fortfarande unikt för skan-
dinaviska förhållanden – man måste söka sig
ner på kontinenten för att hitta samtida paral-
leller. Att Östergötland är ett av de skandina-
viska områden som under bronsåldern uppvi-
sar tecken på kontinentala förbindelser har jag
själv kunnat konstatera då jag vid mina under-
sökningar i slutet av 1980-talet i Tåkernområ-
det hittade rester av en palissadomgärdad bo-
sättning, där såväl keramik som husformer var
av kontinental typ (Larsson 1993; Larsson &
Hulthén 2004).

Förutom artiklarna av Kaliff och Stålbom
finns ytterligare fem bronsåldersarbeten i Forn-
vännens senaste tio årgångar (Selling 2000;
Werthwein 2002; Kyvik 2004; Varberg 2005;
Goldhahn 2005). Symbolik, samhällsstruktur,
skärvsten och Kiviksgraven är några gamla be-
kanta teman som vi stött på tidigare i tidskrif-
tens sekellånga historia och som fortfarande är
aktuella om än i delvis nya tappningar.

Ett nytt och viktigt bidrag till tolkningen av
Bredarör i Kivik lämnar Joakim Goldhahn i sin
uppsats från 2005. Han redovisar nya 14C -da-
teringar av människoben och tänder från den
dekorerade stenkistan i graven. Tydligen här-
rör benen från flera olika individer och dater-
ingarna spänner över nästan hela bronsåldern,
1400-800 f.Kr. Den storhövding från tidig
bronsålder som många arkeologer genom åren
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förknippat Kiviksmonumentet med har genom
dessa nya resultat tappat en hel del av sin tro-
värdighet. Kistan i Bredarör har använts vid
återkommande ceremonier och det rör sig i de
flesta fall om yngre individer som gravlagts. De
gamla hövdingarna lyser med sin frånvaro i
detta material, men gravens bilder vittnar ändå
om platsens speciella betydelse i Norden under
äldre bronsålder (Kristiansen & Larsson 2005).

Kort eftertanke
I mitt sökande efter bronsåldern i Fornvännen
så måste jag konstatera att tidskriften knappast
på ett kontinuerligt eller ingående sätt speglar
bronsåldersforskningens utveckling i Norden
under det senaste århundradet. Naturligtvis
speglar de uppsatser jag valt att nämna i denna
genomgång någorlunda väl olika tider och
forskningslägen, men det går inte att teckna en
bild av bronsåldersforskningen utifrån en enda
tidskrift. Man skulle behöva sätta in dessa ax-
plock i en mera omfattande studie av de dok-
torsavhandlingar och andra större arbeten om
bronsåldern som utkommit i Skandinavien un-
der perioden för att kunna utvärdera Forn-
vännens roll i sammanhanget. Som exempel
kan man ta den viktiga diskussionen om brons-
ålderns samhällsskick som i Fornvännen bara
belyses av Carl-Axel Mobergs inlägg 1956, men

som har pågått sedan 1940-talet och som fort-
farande är aktuell. Man kan säkert hitta fler ex-
empel. Min avsikt med denna uppsats har varit
att spegla det som faktiskt har skett i Fornvän-
nen då det gäller bronsåldern. Men någon dju-
pare eller bredare forskningshistorisk analys
har jag inte haft möjlighet att göra.
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Summary
This survey of articles dealing with the Bronze
Age starts in 1870, 35 years before the birth of
Fornvännen. Fornvännen’s predecessors were
the journals Vitterhetsakademiens Månadsblad
(Monthly bulletin of the Academy of Letters)
and Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift
(Journal of the Swedish Antiquarian Society).
In figure 2, these two journals cover the period
1870–1905, with a total of 34 papers on the
Bronze Age. More than three quarters of the
papers from this period were written by Oscar
Montelius.

An explicit diffusionistic perspective charac-
terizes many of the articles from these early days
of Bronze Age research, in Sweden and abroad.

Looking at the history of Bronze Age re-
search in Fornvännen, there is a peak in 1916–
1945 (figs 2, 3). Half of all articles on the Bronze
Age published to date in this journal appeared
during this period. Figure 3 illustrates the distri-
bution of articles on different topics.

An important contribution to the study of
Bronze Age settlements in Sweden was made
by Oscar Almgren through an excavation at
Boda in Bred parish in 1906, published in
Fornvännen 1912 (fig. 4). He found a hut struc-
ture with a hearth and burnt daub from the
walls. This was the first Bronze Age building 
discovered in Sweden. Almgren’s belief that
this house was typical for its time and area 
has not been borne out by later research.
Excavations particularly during the last three
decades have proven otherwise.

Rock art studies were quite numerous du-
ring the early 20th century (fig. 3), dealing
both with north and south Scandinavia. Gustaf
Hallström – the pioneer of north Swedish scien-
tific archaeology – took great interest in the
northern images (fig. 4) and published sur-
veys of Swedish and Norwegian rock art in
Fornvännen (1907; 1908; 1909). The main focus
of much work at this time was the chronology of
the rock art, built on stylistic and art-historical
perspectives. Regarding southern Sweden, a
great debate (five papers) concerning chrono-
logy and the meaning of rock art was published 
in Fornvännen 1922. Rock art as fertility cult vs. 

death cult were the opposing interpretations.
Oscar Almgren’s work on rock art and ritual
practice from 1927 became influential for
rock art studies in Scandinavia for decades. In
1952 a more functionalistic approach to rock
art images was suggested by Carl-Axel Moberg,
when he interpreted a sun disc image from Bo-
huslän as a bird’s eye view of a corral with two
women looking after cattle (fig. 7).

In 1956 Moberg published a paper on the
social structure of Bronze Age South Scandi-
navia, inspired by the works of the Danish ar-
chaeologists Brøndsted (1939) and Broholm
(1944). The question was whether Bronze Age
Scandinavia could be characterized as an ega-
litarian peasant society or a hierarchical chief-
dom society – a debate that still is going on with
many participants on either side.

Bronze Age socketed axes were dealt with
in terms of chronology and regional groupings
by Evert Baudou in articles in Fornvännen du-
ring the 1950s (1953; 1956). These studies we-
re steps towards his dissertation on regional
groups during the Late Bronze Age (1960).

The Bronze Age »burnt mounds» or »heaps
of fire-cracked stones» have also been high-
lighted in Fornvännen. The first contribution by
Karl-Alfred Gustawsson appeared in 1949 and
more were to follow (Hyenstrand 1966; Rund-
kvist 1994; Kaliff 1997; Werthwein 2002). Pa-
pers on this topic were also published in other
journals and monographs, so the coverage in
Fornvännen is comprehensive.

To conclude, the Bronze Age studies in
Fornvännen can be seen as pieces (usually small
ones) of an ongoing and changing archaeolo-
gical research mosaic in Sweden from 1906 to
the present time; no topic is entirely abando-
ned and none is covered in greater detail or for
a long time. It seems as if Scandinavian Bronze
Age scholars sent manuscripts now and then to
Fornvännen on smaller matters, while their ma-
jor articles and publications were published el-
sewhere. In order to sketch a more complete
outline of Scandinavian Bronze Age research
history, these other venues would also have to
be included.
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