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FORORD
Av Michael Olausson

M
ed denna publikation vill vi lyfta fram 
en rad nya resultat inom svensk brons- 
åldersforskning inte minst som ett led i 
uppdragsarkeologins nödvändiga inriktning på att lyfta 

fram ny kunskap. Den ursprungliga tanken kring denna 
publikation var att presentera resultat från en rad ex- 
ploateringsundersökningar inom Riksantikvarieämbe
tet. Men med tanke på den omfattande forskning kring 
bronsålder som bedrivs vid ett flertal universitet, läns
museer och liknande kom denna idé att överges. Däri
genom gavs möjligheten att på ett helt annat sätt lyfta 
fram bredden och omfattningen inom dagens svenska 
bronsåldersforskning. Kognitiva aspekter kring olika 
företeelser och lämningar intar en framträdande plats 
och relationen mellan vardagslivet, produktion å ena 
sidan och frågor kring symbolik, politik och världsåskåd
ningar å den andra behandlas i mindre eller större ut
sträckning av ett flertal författare. En klar dragning mot 
en bronsålderns ”hushållsarkeologi” kan skönjas. Men 
här finns inget gemensamt tema - läsaren kommer att 
finna inlägg utifrån olika teoretiska infallsvinklar exem
pelvis kring den gamla frågan rörande skärvstenshögar 
och deras funktioner. En ambition har dock varit att ta 
fasta på regionala skillnader och att bryta mot det in
vanda syd-nord perspektivet och bronsåldersforskning- 
ens eviga ”dragning” mot södern, för att istället lyfta fram 
ett antal regionala forskningsarbeten - inte minst från 
landskap och regioner som sällan behandlas, varken i 
litteratur eller på symposier.

Bidragen har samlats i fem block. I det första behand
las gravhögar och rösen utifrån sociala, religiösa och

bebyggelsemässiga aspekter liksom frågor kring kollek
tiv och individuell identitet (Andersson, Artelius, Ger- 
din, Ängeby). I det andra intar skärvstenshögarna en 
central plats och diskuteras utifrån relationen mellan 
objekt - tanke, kring det ordnade ”avfallet” och deras 
plats inom en världsbild uttryckt i ett dynamisk land
skap (Kaliff, Karlenby, Runcis). Det tredje blocket kan 
sägas fokusera på eller kring specifika regioner (Bolin, 
Gurstad Nilsson, Hallin Lawergren, Weiler, Widholm). 
Flera av frågorna som berörs i övriga block återfinns även 
här. Ett fjärde behandlar de mycket viktiga och fortfa
rande tyvärr underrepresenterade frågorna kring agra
ra och bebyggelsemässiga förändringar under mellersta 
och yngre bronsålder. Huvudintresset riktas på Skåne 
och Småland där jordbrukssystemet/en behandlas (La
gerås, Regnell), men även förhållanden mellan land- 
skapsutveckling och hushåll (Skoglund) samt relatio
nen djur-människa och introduktionen av ställning 
(Årlin). Bokens sista del kretsar mycket kring olika si
dor och uttryck för ”det lilla i det stora” och tvärtom 
(Bengtsson, Larsson, Olausson, Selling). Ingen kan idag 
tänka sig att strikt arbeta utifrån ett Montelianskt sex- 
periodssystem. Definitioner av samhällsstrukturer 
måste sökas i exempelvis likheter, skillnader i den ma
teriella kulturen, ideologi, teknik mm. Att belysa rela
tionen mellan samhällssystemen under senneolitikum 
och äldre bronsålder är ett viktigt forskningsfält som 
bl.a. behandlas av Gurstad Nilsson (se ovan) och i en 
artikel i bokens sista block (Granath-Zillén) som bely
ser senneolitikum i östra Mälardalen.

Läsarna kommer säkert att och med all rätt reagera



och fråga sig varför flera väsentliga forskningsområden, 
och viktiga undersökningslokaler saknas. Men ny kun
skap som erhålls, inte minst kring ett såpass eftersatt 
forskningsområde som svensk och skandinavisk brons
ålder, bör rimligtvis innebära att en ny bronsålderspu- 
blikation är i antågande inom en nära framtid. Genom 
bokens sammansättning representerar de medverkan
de 21 författarna delvis skilda forskningsinriktningar 
samt inte minst olika individuella erfarenheter av arke
ologiskt och antikvariskt arbete, från begynnande aka
demiska högre studier och ringa yrkeserfarenhet till per
soner med mångårig sådan och ett antal disputerade. 
En sammansättning som framstått som mycket viktig 
och som varit synnerligen stimulerande att arbeta med.

Göran Skarbrandt tackas i egenskap av grafisk redak

tör för kunnigt och entusiastiskt arbete. Franciska Sie- 
urin-Lönnqvist RAÄ, UV Mitt har förutom flera fina 
fyndteckningar, slitit med det minst sagt skiftande il
lustrationsmaterialet. Anders Andersson, RAA, UVVäst 
och Annika Jepsson RAA UV Syd, Mari-Anne Grön- 
wall UV Öst har bidragit med illustrationer (Artelius, 
Kalif, Runcis, Angeby).

Slutligen ett tack till antikvarie Janis Runcis som för
utom att vara indirekt orsak till att denna bok kom till, 
även liksom antikvarie Tomas Ekman läst ett otal ma
nus och kommit med konstruktiva synpunkter.

Örebro i januari 1999 
Michael Olausson
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HÖGENS BETYDELSE SOM SOCIALT OCH 
RELIGIÖST MONUMENT
- En studie över gravhögar från yngre bronsålder i nordvästra 
Skåne och södra Halland

Av Magnus Andersson

abstract: In the northwest of Scania and the south of 
Halland the tradition to build mounds continued to 
exist during the Late Bronze Age. The aim of this artic
le is to discus what the mounds symbolized to the con
temporary society, and consequently why the people 
in this region proceeded to construct mounds during 
this period. As a comparison to this region, mounds from 
the Late Bronze Age in the southwest of Funen are in
cluded in this discussion.

It is here suggested that there was a broad spectrum 
of ideas underlaying the decision to build the mounds 
- religious as well as social and economical. The burials 
and the structure of the mounds should be regarded as 
the material remains of ritual activities which partly re
flected the systems of ideas and the conceptual frame
work of the people who built the mounds. But it should 
also be considered an expression of authority, a desire 
by those in power to maintain the structure of the so
cial organisation through the mounds and the rituals 
connected to them.

Keywords: Cremation ritual, Mound, Scania, Funen.

BRONSÅLDERNS GRAVHÖGAR är den

fomlämningsgrupp i Sydskandina- 
vien som med sin monumentali
tet idag tydligast präglar land
skapsbilden. De är vanligen kon

centrerade till höjdsträckningar och 
bildar ofta små, tätt sammanhållna grupper men före
kommer även ensamliggande. Sannolikt har de varit av
sedda att ses på milslånga avstånd.

Högarna ger dagens iakttagare ett perspektiv tillbaks 
i tiden och har varit upphov till många skilda föreställ
ningar om de människor som byggde högarna. För den 
arkeologiska forskningen kring bronsålderssamhället är 
gravarna en viktig källa. Genom deras storlek och topo
grafiska läge har värdefull information inhämtats, exem
pelvis angående bronsåldersbygdens utbredning och grav
skick.

Inledning och syfte
Arkeologiska undersökningar i Skåne och Danmark har 
visat att det stora flertalet av gravhögarna uppfördes 
under den äldre bronsåldern, främst under period II - 
III men upphör i stora delar av Sydskandinavien under 
yngre bronsålder. Denna period förknippas istället med 
uppkomsten av urnegravfälten. Det finns dock belägg 
för att högar inom vissa regioner anlades även under 
den yngre bronsåldern. Inom speciellt nordvästra Skå-
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Fig. i. Undersökningsområdet i Sydsverige och Fyn 
i Danmark markerat.

ne och södra Halland märks en regional tradition där 
sedvänjan att anlägga gravhögar levt kvar under yngre 
bronsålder.

Ambitionen i föreliggande artikel är att, med utgångs
punkt från denna region (Fig. i & 2), diskutera vad grav
högarna symboliserade för det samtida samhället och 
således orsakerna till att man här fortsatte att anlägga

högar under yngre bronsålder.
Jag tror att man bör vara medveten om att religiösa, 

ideologiska och ekonomiska hänsynstaganden kan ha 
varit intimt sammanlänkade vid uppförandet av högar
na och vid olika ritualer knutna till dem. Därför är det 
nödvändigt att studera gravhögarna ur flera aspekter.

Genom att studera begravningsmetoder och olika 
konstruktionselement i högarna kan en uppfattning av 
högbyggarnas föreställningsvärld erhållas. Eftersom 
dessa lämningar utgör de materiella spåren av medve
tet rituella handlingar som till en del avspeglar den rå
dande tron kan de ge en, om dock fragmentarisk, för
ståelse av högarnas religiösa betydelse. Strukturer i an
slutning till högarna kan berätta om olika aktiviteter 
både före och efter högbygget och visa på monumen
tens betydelse för de efterlevande i ett längre tidsper
spektiv. Eftersom variationer i samhällsorganisationen 
kan medföra olika traditioner, i vilka gravläggningsritua- 
len och gravkonstruktionen utgör två delar, bör högar
na i den mån som det är möjligt dessutom betraktas 
utifrån de ekonomiska och sociala förutsättningar som 
rådde i Nordvästskåne och södra Halland under yngre 
bronsålder.

Som jämförelseobjekt kommer jag även att involve
ra gravhögar från sydvästra Fyn. Undersökningar under 
de senaste decennierna har visat att ett flertal högar inom 
denna del av Fyn uppfördes under yngre bronsålder 
(Thrane 1993).

Tolkningar av gravhögarna
Olika modeller har framförts angående hur man ska 
förstå och tolka bronsåldershögarna. Problemet häng
er nära samman med våra föreställningar om bronsål
derns samhälle i sin helhet. Ett problem för tolkningen 
är de kronologiska förhållandena, då bara en bråkdel av 
högarna är undersökta eller har givit daterbara fynd 
(Jennbert 1993:71). Eftersom högarna framför allt finns 
på vad som idag klassas som ypperlig åkermark har de
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Fig 2. Undersökta gravhögar uppförda under yngre bronsål
der i nordvästra Skåne och södra Halland.

flesta av dem dessutom under längre tid varit utsatta 
för en omfattande bortodling.

De tidigaste studierna var till stor del typologiska och 
kronologiska gravmaterialanalyser. De stora bronsålders
högarna har av många arkeologer ansetts som en åter
spegling av ett stratifierat samhälle, med sociala skill
nader och en rik överklass. Denna åsikt framfördes re
dan av Sophus Müller och Sven Nilsson under senare 
delen av 1800-talet (Nilsson 1862; Müller 1897). På 
1940-talet framlade H-C Broholm en helt annan tolk
ning av samma material. Han menade att bronsålders- 
samhället var en primitiv bondekultur utan större soci

ala skillnader. Samhället var så väl uppbyggt att befolk
ningen kunde samlas till större uppgifter som översteg 
den enskildes förmåga (Broholm 1944}.

I en processuell tradition utnyttjades gravmaterialet 
på i960- och 1970 talen främst som underlag för stu
dier av social struktur, ekonomi och populationsberäk- 
ningar. Det främsta syftet med gravundersökningar var 
att rekonstruera bebyggelsemönster under bronsåldern. 
De skulle ge svar på frågor om hur många som bott var 
och hur länge.

Med utgångspunkt i högarnas monumentalitet både 
vad gäller storlek och placering i landskapet har flera 
forskare menat att högarna kan ha fungerat som terri
toriella markeringar, av social, ekonomisk eller religiös 
art (Welinder 1977; Thrane 1980; Larsson 1993; Säf- 
vestad 1993).

De ovan beskrivna tolkningarna är värdefulla, men 
genom inriktningen på att beskriva rumsliga strukturer 
och sociala förhållanden har man ibland bortsett från 
att gravarna också är en återspegling av förhistoriska 
föreställningar och livsåskådningar (Bennet 1988:73). 
Det måste naturligtvis poängteras att det inte är givet 
att gravar kan betraktas som en direkt spegling av sam
hällsstrukturen. Det är exempelvis ingen självklarhet 
att ett differentierat gravskick automatiskt återspeglar 
ett stratifierat samhälle (Larsson 1990:22).

Under 1980- och 1990-talenhar märkts en stark ten
dens till ett ökat intresse för religion, myt och ideologi. 
Detta synsätt har inom arkeologin vuxit fram genom 
den teoretiska inriktning som brukar kallas den post- 
processuella skolan. Eftersom gravmaterialet till skill
nad från boplatsmaterialet är nedlagt i ett speciellt syf
te, kan gravarna bidra med information som inte finns 
tillgängligt i ett boplatsmaterial. Ideologiska och religi
ösa föreställningar kan ha framhävts i gravmaterialet på 
ett sätt, vilket för en utomstående iakttagare förefaller 
irrationellt, men som har en viktig roll i det sociala sam
manhang där de förekommer (Kaliff 1992:15-19).
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Nordvästra Skåne, södra Halland 
och sydvästra Fyn
Min utgångspunkt i valet av regionen Nordvästskåne 
och södra Halland grundar sig således på det faktum 
att det inom detta område tycks föreligga en kvarlevande 
tradition att anlägga gravhögar under yngre bronsålder. 
En likartad sedvänja märks, som nämnts, på Fyn i Dan
mark (Thrane 1993). Anmärkningsvärt är, som vi ska 
se, att det finns påfallande likheter i den inre konstruk
tionen bland de undersökta högarna.

Ambitionen i följande artikel är inte att försöka ge en 
fullständig redogörelse av alla detaljerna i de undersökta 
högarna i regionen, utan att föra en diskussion om vissa 
återkommande drag.

Vid en diskussion som behandlar det inre gravskick
et från den yngre bronsålderns gravhögar bör man na
turligtvis vara medveten om att denna bygger på ett 
mycket begränsat material. Endast en del av de under
sökta högarna har som redan nämnts uppförts under 
yngre bronsålder. Dessutom finns det ett ojämnt veten
skapligt värde hos källmaterialet. Flertalet av 1800-tals- 
fynden, och även en stor del av 1900-talsfynden, är osak
kunnigt framtagna. Kvalitén på utgrävningarna är skif
tande och det är många gånger svårt att tolka äldre, ofull
ständiga rapporter. De dokumentationsmetoder som då 
användes angav inte alla detaljer i det inre gravskicket 
och inte heller angavs alltid en konstaterad gravs exak
ta position i en gravhög. Dessutom ingår i källmateria
let ett stort antal gravar, som av olika skäl skadats så att 
alla möjligheter att avgöra gravarnas utformning har till
intetgjorts. Detta har naturligtvis också försvårat en da
tering av en del av gravhögarna.

I figur 2, 3 och 4 redovisas de undersökta bronsål
dershögar i sydvästra Skåne och södra Halland som lig
ger till grund för denna studie och där en datering av 
högens uppförande har angetts till yngre bronsålder. I 
några fall saknas dock fullständiga uppgifter om högar
nas storlek och/eller begravningsmetod.

Under slutet av 1800- och början av 1900-talet un
dersöktes ett stort antal högar i södra Halland och nord
västra Skåne. De innehöll i flera fall urnegravar från 
yngre bronsålder men inga skelett gravar från den äldre 
bronsåldern. Det kan förhålla sig som så att skelettgra
varna ej uppmärksammats vid de snabba och improvi
serade utgrävningarna. Undersökningarna in dikerar 
ändå att flera bronsåldershögar i södra Halland och nord
västra Skåne tycks ha tillkommit under yngre bronsål
der (Lundborg 1972). Utöver de i tabellerna och figu
rerna redovisade gravhögarna finns det således ett stort 
antal undersökta högar där dateringen av centralgraven 
och högens uppförande är osäker, men vilka kan för
modas ha uppförts under yngre bronsålder.

Gravhögar som beg ravn ings- 
monumentoch rituell plats

Gravskick
Begreppet gravskick kan sägas innefatta både gravens 
yttre och inre konstruktion, begravningsmetod, grav
gåvor och spår av gravritual (Gräslund 1991:84).

En möjlighet är att graven i sin yttre, synliga konstruk
tion har en funktion, kanske i första hand, som symbol 
för makt, kontinuitet, grupptillhörighet samt för att 
markera ett territorium. Till uppförandet fordrades en 
stor arbetsinsats, och i de högar där fyllningen bestod 
av grästorv har stora arealer odlingsbar mark förstörts. 
För detta krävdes en samlad arbetskraft och resurser 
utöver det nödvändiga för överlevnaden, vilket måste 
betyda att bara en mindre del av befolkningen begrav
des på detta sätt. I denna studie görs ingen åtskillnad 
mellan röse och torv- eller j orduppbyggd hög. Utgångs
punkten är att de som monument fått sin utformning 
under den yngre bronsåldern. I det inre, dolda gravskick
et kan vi möjligen urskilja detaljer som främst symbo
liserar individen och föreställningsvärlden.



HÖGENS BETYDELSE SOM SOCIALT OCH RELIGIÖST MONUMENT 13

Socken, undersökningsår, 
RAÄ nr.

Storlek Primärgrav Övriga konstruktioner Dat. Litt.

Grevie sn. År 1948.
RAÄ 145.

7 m i diam.
1,1 m hög

Brandgrav i 
häll kista 
under röse

Meterlånga stenar, 
ställda upprätt

Period lll-IV Petersson 1948

Grevie sn.
År 1925. RAÄ 25.

5 m i diam.
0,5 m hög

Urnebrand-
grav

Y Br Hansen 1938

Grevie sn. År 1925.
RAÄ 25, hög 1.

8 m i diam.
0,9 m hög

Brandgrav Y Br Hansen 1938

Grevie sn. År 1925.
RAÄ 25, hög 2.

8 m i diam. 
0,65 m hög

Brandgrav Y Br Hansen 1938

Grevie sn. År 1925.
RAÄ 25, hög 3.

7 m i diam.
0,5 m hög

Brandgrav Y Br Hansen 1938

Hovs sn. År 1927.
RAÄ 105, hög II.

10 m i diam. 
0,7 m hög

Brandgrav i 
hällkista

Y Br Nord &
Paulsson 1993

Hovs sn. År 1927.
RAÄ 105, hög VI.

5 m i diam.
0,6 m hög

Brandgrav i 
hällkista

Y Br Nord &
Paulsson 1993

Hovs sn. År 1927.
RAÄ 105, hög IX.

5 m i diam.
1 m hög

Brandgrav Y Br Nord &
Paulssonl993

Tofta Högar, Hovs sn. 
(stensättning). År 1974.
RAÄ 109, hög 5.

7 m i diam. 
0,5 m hög

Period lll-IV Burenhultl991

Tofta Högar,
Hovs sn. År 1974.
RAÄ 109, hög 6.

11 m i diam. Urnegrav i 
stenkista

Skeppssättning,
11x3,4 m,
NNV-SSO riktn.

Period V Burenhultl991

Slättaröd, Västra Karup sn. 
År 1959/60. RAÄ 118. 

Bortodlad hög?

Brandgrav Skeppssättning, 
ll,5x4m, VNV-OSO 
riktn. Brandlager.

Period V eller VI Strömberg 1961

Tranarp, Kvidinge sn. År 

1994. RAÄ 35.
19 m i diam. 
1,4 m hög

Urnegrav i 
stenkista

Skeppssättning,
4x1,5 m, V-0 riktn. 
Brandlager med stolphål

Period V Andersson 1996, 
1997

Brunnby sn. År 1966.
RAÄ 55.

12 m i diam.
1 m hög

Urnegrav i 
stenkista

Y Br Hörbergl966

Fig. 3. Undersökta högar från yngre bronsålder i Nordvästskåne

Graven ska dock ses som en idéstruktur där de olika 
konstruktionsdetalj erna, både yttre och inre, kan för
stås som delar av en helhet vilken åskådliggör bronsål- 
dersmänniskans religiösa och sociala föreställningar.

Begravningsmetod
Begravningsmetoden varierade under yngre bronsålder. 
Gravarna placerades ofta sekundärt i de äldre gravhög
arna. De kan förekomma både nedgrävda i en äldre del
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Socken,
undersökningsår.

Storlek Primärgrav Övriga konstruktioner Dat. Litt.

Dömestorp,
Hasslövs sn, hög 15. 
År 1868/69.

17 m i diam. 
2,8 m hög

Brandgrav i 
stenkista

Period IV Boye 1869

Flintarp,
Hasslövs sn.
År 1926.

15 m i diam. 
1,75 m hög

Brandgrav Centralrose. Brandlager. Period IV Lundborg 1972

Lugnaro,
Hasslövs sn.
År 1926.

16 m i diam. 
3,75 m hög

Urnegrav i 
stenkista

Skeppssåttning,
7x2,5 m, Ö-V riktn. 

Brandlager.

Period V Hansen 1927, 
Lundborg 1974

Skedala,
Snöstorp sn.
År 1986.

12 m i diam. Urnegrav Centralrose med 
bautasten. 2 skepps- 
såttningar, 4 m långa,
N-S riktn.

Period lll-IV Westergaard 1987

Snöstorp,
Snöstorp sn, hög 64. 
År 1966.

18 m i diam. 
3,4 m hög

Urnegrav i 
stenkista.

Period IV Lundborg 1972

Kårarp, Övraby sn, 
hög 3. År 1967.

20 m i diam. 
1,5 m hög

Brandgrav Centralrose med 
bautasten. Brandlager.

Period lll-IV Lundborg 1972

Bäckagård,
Söndrums sn, 
hög 12. År 1968.

Ilmi diam. 
0,8 m hög

Brandgrav Mittsten Period IV-V Lundborg 1972

Yttregård, Heberg, 
Årstad sn.

14 m i diam. 
0,8 m hög

Brandgrav Skeppssåttning,
6x2 m, N-S riktn.

Y Br Petersen 1969

Fig. 4. Undersökta högar från yngre bronsålder i södra Halland

av högen och/eller i en yngre påbyggnadsfas. Nya hö
gar anlades således även under yngre bronsålder även 
om de inte är så vanligt förekommande som högar upp
förda under äldre delen av bronsåldern. Den vanligaste 
gravformen under yngre bronsålder var annars flat- 
marksgraven, utan några synliga yttre gravkonstruktio
ner. Gravformerna förekom ofta i olika kombinationer. 
Högarna kan ligga ensamma, i grupper eller på gravfält 
tillsammans medflatmarksgravar (Olausson 1993:98).

De olika typerna av inre gravformer, som förekom 
under den yngre bronsåldern, brukar indelas i följande

kategorier: urnegrop, urnebrandgrop, urnegrav, bengrop, 
brandgrop, benlager, brandlager och spridda brända ben. 
Dessa har ibland kombinerats med olika typer av sten- 
konstruktioner. Det kan vara en konstruktion av lock- 
eller täckstenar, stensättningar eller en stenkista. Indel
ningen av gravformerna används inom Riksantikvarie
ämbetets undersökningsverksamhet och kan således 
betraktas som etablerad. Dessa typer av gravformer fö
rekommer i både högar och flatmarksgravar.
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Socken,
undersökningsår.

Storlek Primärgrav Övriga konstruktioner Dat. Litt.

Brydegård. 12 m i diam. Brandgrav Period V Broholm 1949

Lusehøj.År 1860 

samt 1973-75.
36 m i 
diam.6 m 
hög

Urnegrav Rest över flera 
småhögar. Brandlager 
med stolphål.

Period V Thrane 1984,
1993

Håstrup.
År 1951.

38 m i diam. Urnegrav i 
stenkista

Rest över flera 
småhögar. Brandlager 
med stolphål.

Period VI Thrane 1993

Hannemose.
År 1981/82.

21,5 m i 
diam.

Urnegrav i 
stenkista

Brandlager med 
stolphål.

Period VI Thrane 1993

Kuskens høj,
Vester Skjern inge.

12 m i diam. Urnegrav Period V Thrane 1993

Holmebo. 20 m i diam. Urnegrav Centralrose Brandlager Period VI Thrane 1993

Egense.
År 1972.

12 m i diam. Urnegrav Brandlager Period VI Thrane 1993

Fig 5. Undersökta högar frän yngre bronsålder pä sydvästra Fyn

Likbränningsseden
Gemensamt för gravsättningar under yngre bronsålder, 
i såväl gravhögar som på gravfälten, är att likbrännings
seden har slagit igenom. Övergången till brandgravskick 
är en successiv process som inleds under period II och 
är avslutad i period IV. Under period V blir gravnedläg- 
gelser i form av urnor vanligt (Brøndsted 1966; Gräs
lund 1977:49).

Centralgravarnas brandbegravningar och utformning 
visar stor överensstämmelse inom och mellan de un
dersökta regionerna. De brända benen har i de flesta 
fallen lagts i en gravurna som placerats på ett brandla
ger. I brandlagret från gravhögarna vid Lusehøj, Han
nemose, Hastrup och Tranarp har dessutom stolphål 
påträffats. Sannolikt representerar brandlagren själva 
likbålet. Stolphålen har förmodligen utgjort någon form 
av bårkonstruktion under kremeringsritualen. Det är 
troligt att även flera av de äldre undersökta gravhög

arna haft brandlager med stolphålskonstruktioner, vil
ka aldrig dokumenterats.

Det kan naturligtvis vara problematiskt att avgöra 
huruvida sotlagren representerar själva likbålen eller om 
det är de hopsamlade resterna efter kremeringen. I de 
fall där stolphål påträffats i sotlagren är dock sannolik
heten stor att det verkligen rör sig om likbålet.

Vid tidigare arkeologiskt undersökta gravfält från 
yngre bronsålder är bålplatserna relativt sparsamt före
kommande. Gravfältsundersökningarna i Sydsverige har 
visat att det dessutom oftast är en liten mängd av de 
brända benen som deponerats i graven (Stjernquist 1961; 
Strömberg 1975; Olausson 1987). Det tycks som om 
själva bålplatsen inte alltid varit belägen på själva grav
platsen. Anders Kaliff menar, med utgångspunkt från 
undersökningar vid Ringeby i Östergötland, att grav
fälten har haft en eller flera kremeringsplatser med ett 
visst avstånd från gravarna (Kaliff 1997a; 1997b).
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Middelfart

Odense
Nyborg

Faaborg
Svendborg

Fig. 6. Undersökta gravhögar på Fyn.

Gravhögarna i Nordvästskåne, södra Halland samt 
även på Fyn avviker från gravfälten i det att de (central
graven), i flera fall, är anlagda direkt på kremeringsplat- 
sen. Samma fenomen har iakttagits bland gravhögar 
inom Lausitzkulturen, exempelvis i Tornow, Kr. Calau 
i östra Tyskland (Bergström 1992).

Det finns en ideologi eller religiösa föreställningar bak
om olika ritualer kring döden som tar sig uttryck i ett 
symbolspråk som är förståeligt för det samtida samhäl
let. Detta symbolspråk är specifikt för varje kultur och 
svårtolkat. Det har också framförts olika teorier om 
orsakerna till kremeringstraditionen. Johannes Brønd
stedhar sammanfattat de vanligaste förekommande idé
erna i följande punkter:
- Likbränning kan förknippas med åkerbruket och ri
ter i anslutning till detta. Solen var åkerbrukets livgiva

re och elden sågs som en del av denna kraft. Kreme
ringen upprättade en länk mellan solen och dess ljus.
- Genom bränning skiftar tingen existens och förenas 
med gudarna.
- Fruktan för den döde. För att den döde ej ska kunna 
gå igen bränns kroppen.
- Kremering av hygieniska skäl.
- Själen frigörs vid kremeringen, en nödvändighet för 
att resan till dödsriket ska kunna göras (Brøndsted 
1958:105).

Sannolikt hänger brandgravskicket samman med en 
dualistisk uppfattning av människan som bestående av 
både kropp och själ och det är således genom kreme
ringen som själen frigörs från kroppen.

Det finns förmodligen också ett samband mellan sol
dyrkan och likbränning. Soldyrkan är vanlig i kulturer 
som är beroende av jordbruk. Solen som väcker natu
ren till liv varje vår upplevdes som gudomlig och är en 
symbol för liv och återfödelse. Elden betraktades kan
ske som en del av solens livgivande kraft och den döde 
fick kraft att återfödas genom elden. Inom flera kultu
rer har kremeringsritualen hängt samman med en fö
reställning om att när elden förtär kroppen så frigörs 
själen (Kaliff 1995:84).

Eftersom gravhögarna i Nordvästskåne, södra Halland 
och på Fyn tycks anlagda på bålplatsen ges ett något 
annorlunda perspektiv på gravritualen vid högarna, ställt 
i förhållande till gravfälten. Jag tror inte att skillnaden 
uttrycker någon annorlunda trosuppfattning. Vare sig 
kremeringen sker i anslutning till gravläggningen eller 
inte, bör behandling av den döde, under alla omstän
digheter, betraktas som olika varianter på samma dua
listiska uppfattning om människan som bestående av 
en kropp och en själ. Vid kremeringen frigörs själen och 
genom högen upprätthålls den dödes förbindelse till 
jordelivet.

Kanske handlar det istället till stor del om att marke
ra och förstärka ritualen genom att kremering och grav
läggning sker på samma plats. Likbränningen blir, till-
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sammans med uppförandet av monumentet, en demon
stration av makt och status, avsedd att ”imponera” på 
en utomstående iakttagare.

Skeppssättningar
Traditionen att använda skeppet som symbol vid be
gravningar märks inom skilda geografiska regioner un
der yngre bronsålder (Capelle 1986). En speciell grav
form som dokumenterats i Nordvästskåne och södra 
Halland är skeppssättning under hög. Det finns inom 
detta område sex skeppssättningar under hög som med 
säkerhet kan dateras till den yngre bronsåldern: Tran- 
arp i Kvidinge socken, Slättaröd i Västra Karup socken 
på Bjärehalvön, Tofta Högar i Hovs socken på Bjäre- 
halvön, Skedala i Snöstorp socken utanför Halmstad, 
Lugnaro i Hasslövs socken och Yttregård, Heberg i 
Arstad socken. Samtliga är påträffade under gravhögar 
och utgör en direkt fortsättning på den säregna tradi
tionen att låta bygga och överhölj a skeppssättningar som 
finns belagt redan från period III i sydvästra Skandina
vien (Artelius 1996). Från denna period finns två do
kumenterade skeppssättningar under hög i Halland, 
Ivars Kulle utanför Halmstad (Tegnestam 1973) samt 
gravhögen från Dömestorp (Strömberg 1961). Från grav
högar i Schleswig-Holstein finns två skepp, också från 
period III, vid Thumby och Oversee. Även på norra 
Jylland, i trakten av Skive, har en skeppssättning påträf
fats under hög daterad till period III (Capelle 1986).

Som framgår av tabellerna ovan varierar skeppssätt- 
ningarnas storlek och riktning. Alla skeppssättningarna 
har placerats centralt i högen förutom vid Skedala och 
Yttregård där skeppen anlagts i anslutning till kantked
jan. Det gemensamma för dem alla är att de har dolts 
under en hög, och det väsentliga har inte varit att de 
ska kunna ses av eftervärlden.Tore Artelius framlägger 
teorin att skeppet som en religiös symbol brukas uti
från varierande sociala målsättningar. Den sociala funk
tionen avtecknar sig i hur symbolen exponeras i grav

monumentet (Artelius 1996:101). Då skeppsättninga
rna inom denna region har påträffats dolda under hö- 
gar/rösen har de, enligt detta resonemang, i sig själv inte 
varit uttryck för någon social klasstillhörighet eller makt, 
utan bör framför allt haft ett religiöst meningsinnehåll. 
Förmodligen utgör skeppssättningarna en transitions
symbol för dödsresan.

Även om de dolda skeppssättningarnas främsta be
tydelse är av en religiös art som transitionssymbol, tror 
jag inte att man ska bortse från de sociala och ekono
miska hänsynstagandena. Begravningsritualen, i vilket 
anläggandet av skeppssättningen får sägas ingå, hade 
även som syfte att sanktionera maktstrukturer i sam
hället. Studierna av gravhögarna inom dessa områden 
har således visat att det finns flera likartade inre kon
struktionsdetaljer. Att samma begravningsskick och dess 
syften identifierats i så många undersökningar, tyder på 
en djupt rotad tradition där samma begravningsritua
ler ständigt återkommer (Artelius 1996:94). Att skepps
sättningarna är dolda och tydligen inte varit avsedda att 
betraktas av de efterlevande bör betyda att den religiö
sa symbolen sedan länge var en del av föreställnings
världen och hade sin naturliga plats i samhällets myto
logi (Parkin 1992:15). Som en medveten del av denna 
föreställningsvärld behövde inte skeppssättningarna 
synas för att ha ett såväl religiöst och ideologiskt som 
socialt och ekonomiskt syfte.

Kantkedjor och stenpackningar
Invid flera högar i området finns tecken som tyder på 
ritualer som visar på platsens betydelse för de efterle
vande.

I anslutning till Tranarpshögens yttre kantkedja, i 
nordöst respektive sydväst, var stenpackningar av va
rierande storlek placerade. Bland dessa utmärker sig en, 
i det närmaste, cirkelrund stenpackning som lagts på 
ett lager av gul lera, av en sort som inte finns i högens 
närområde. Vid gravhögen Brydegård på Fyn påträffa-
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Fig. 7. Tranarpshögen. Kompassen 360" indelas här i segment, numrerade från i till 36. Solens årscykel illustreras i form av en 
cirkel, segment 5 till segment 14 markerar solens årliga uppgångar och segment 23 till 32 solens årliga nedgångar Det är i 
nordost (segment 5) som solen går upp vid midsommar och det är i sydväst (segment 23) som solen går ned vid midvinter. 
Stenpackningamas placering samt riktningen på stolphålen i brandlagret ställs här i förhållande till solens årscykel.

des en likartad stenpackning i anslutning till kantked
jans nordöstra del samt en mindre stenpackning syd
väst om kantkedjan (Thrane 1993). Stenpackningamas 
rundaktiga former, den gula leran i Tranarp, för tanken 
till att stenpackningarna skulle kunna vara solsymbo
ler. Det sydskandinaviska bronsålderssamhällets religi
on tycks präglas av en sol- och fruktbarhetskult. Sol
symbolen är vanligt förekommande inom bronsålders
samhällets bildspråk.

Anders Kaliff menar att j ämförande studium av sym
bolspråk i gravskick och på hällristningar kan visa sig 
givande. På hällristningar har runda gropar och cirklar

med kors tolkats som solsymboler. ”Man kan hypote
tiskt tänka sig att den runda formen på många stensätt- 
ningar samt inlagda mönster i dessa har utformats som 
en symbolisk avbildning och manifestation av solskivan" 
(Kaliff 1992:82).

Under arbetet med Tranarpshögen diskuterade jag 
innebörden av stenpackningamas placering i nordost 
respektive sydväst, och ställde dem i förhållande till so
lens upp- och nedgångar under året (Fig. 7). "Det är i 
sydväst som solen går ned i midvinter och det är i nord
ost som solen går upp vid midsommar. Dessa extrem
punkter för solens positioner för återigen tanken till död
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och återfödelse. Vid midvinter har solen försvunnit ner 
i underjorden eller ned i ett dödsrike. Motsatsen blir 
midsommar då solen har återvänt med full kraft. Sten- 
packningarnas orientering kan ha samband med ritua
ler som sammanfaller med midvinter och midsommar.” 
(Andersson 1997:78.) Stenpackningen i nordost med 
den gula leran illustrerar kanske den uppåtgående so
len. Stenpackningarna i sydväst saknade däremot den
na gula lera. Betyder det att solen har slocknat, nedsti
git för dagen och/eller året?

Ritualens funktion är att förklara och bekräfta myto
login för samhället och dess medlemmar (Lévi-Strauss 
1977:210).! detta sammanhang kan skeppssättningarna 
få ytterligare en betydelse i sin form som transitions
symbol. En begravningsritual är komplex med flera 
symboliska aspekter som återspeglar föreställningar om 
fruktbarhet, återfödelse och liv (Bloch 1971; 1986). 
Skeppet kan allmänt betraktas som en symbol för re
san till en annan tillvaro. Ofta förknippas skeppet med 
solen - bärande den över himlen. Flemming Kaul har 
studerat skepps- och solbilder på rakknivar från yngre 
bronsålder. Han ser skeppen som religiösa symboler som 
berättar om solens dagliga resa över himlen (Kaul 1997). 
Denna tankegång skulle även kunna överföras på grav
högar. Om stenpackningarna, i öster respektive väster, 
representerar den uppgående och nedgående solen kan 
skeppen även i högarna symbolisera den farkost som 
solen färdas i. Händelseförloppet beskriver ett cykliskt 
förlopp som illustrerar föreställningar om dag och natt 
samt liv, död och återfödelse.

I gravhögen vid Brydegård (fig. 5 och 6) har ingen 
skeppssättning påträffats, däremot fanns en gravgåva i 
form av en rakkniv med flera skeppsbilder (Thrane 
1983). Från och med period IV avbildas skeppet på rak
knivar i Skandinavien. Rakknivar återfinns ofta i brand
gravarna och detta skulle kunna tyda på att de, tillsam
mans med skeppsavbildningar, anknyts till dödskulten.

Solens återkommande livgivande kraft varje vår är 
grundförutsättningen för växtlighet och liv. Det kan

således också vara en antydan om bronsåldersmänni- 
skan dödsbegrepp. Föreställningar om att döden är att 
betrakta som en resa har iakttagits inom flera etnogra
fiskt undersökta samhällen. Istället för att se på döden 
som ett brott kan den uppfattas som ett skeende (Bloch 
1988; Jennbert 1993:72). Inom många kulturer är det 
vanligt att speciella ritualer syftar till att överföra en in
divid från ett tillstånd i den kroppsliga utvecklingen till 
ett annat ( födsel, pubertet, äktenskap och död), vilket 
kallas rites de passage. Riterna brukar struktureras i tre 
delar: 1. Separation från ett tillstånd. 2. Införande i ett 
nytt sammanhang. 3. En liminal period (gränsövergång) 
mellan dessa faser (Gennep i960). Graven kan betrak
tas som ett materiellt uttryck för rites de passage där 
skepps- och solsymboler illustrerar övergångsfasen. Be- 
gravningsceremonin syftar till att skilja den döde från 
de levandes status och integrera honom bland de döda 
och i ritualen framhävs även liminalfasen, genom före
ställningen om resan till dödsriket.

Gravhögar som minnesmonument
Undersökningarna har också visat att högarna inte fick 
sin slutgiltiga form vid ett enda tillfälle utan att man 
använde högen flera gånger. Med nya begravningar (se
kundärgravar) byggde man på den ursprungliga kon
struktionen. I en del fall grävde man sig in en bit i hö
garnas jord- och torvmantel för att där placera sekun
därgravarna. Även i området utanför högarna har i en 
del fall brandgravar påträffats, som vid Skedala, Han- 
nemose och Tranarp. Brandgravarna vid Tranarp och 
Hannemose är daterade till äldre järnålder.

Moderna undersökningar på ytorna kring och under 
gravhögarna har dessutom påvisat andra aktiviteter än 
begravningar både före och efter gravhögens uppföran
de. Lämningarna har utgjorts av olika bebyggelse- eller 
odlingsspår (Rasmussen 1993). Under Lusehøj ochTran- 
arpshögen påträffades treskeppiga långhus. Hus under 
gravhögar är kända från början av senneolitikum (Ras-
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Fig. 8. Huset under Tranarpshögen markerat.

müssen 1993). Svårigheten är naturligtvis att belägga 
om det finns ett samband mellan husen och uppföran
det av gravhögen. Den symmetriska placeringen av Tran
arpshögen i relation till huset antyder att högen, i detta 
fall, medvetet har placerats på husgrunden (fig. 8). 
Dessutom utgjordes stolphålsfyllningen av samma ma
terial som högens bottenlager (Andersson 1997).

Boplatslämningar, i form av härdar, gropar och stolp- 
hål, kunde iakttas även under och kring högarna i Ske- 
dala, Kårarp, Snöstorp och Slättaröd. Årderspår har do
kumenterats under högarna Skedala, Brydegård, Luse- 
høj, Hastrup, Egense, Hannemose och Holmebo.

Som synes har platserna inte bara utnyttjats till grav
läggningar. Härdar, stolphål, gropar samt i några fall

huslämningar under och omkring högarna tyder på ak
tiviteter på platsen före och efter högens uppförande. 
Varför anlades gravhögarna över bebyggelselämningar? 
Frågan hänger samman med hur lämningarna ska tol
kas.

Det förefaller som om placerandet av högarna över 
bebyggelselämningar, inte minst i Tranarp och Lusehøj 
där hus under högarna belagts, är en medveten handling 
med en speciell innebörd. Eventuellt har boplatserna i 
speciella fall omvandlats till kult- och gravplats. Kanske 
har graven anlagts där den döde tidigare bott. Att boplat
sen gjorts om till kult- och gravplats är ett religiöst hand
lande som både kan innehålla återfödelsetankar och för- 
fädersdyrkan. De efterlevande har känt behov av att mar-
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kera fortsatt samhörighet med förfäderna.
Stenpackningarna (Tranarp och Brydegård) invid grav

högarna är en indikation på att rituell verksamhet på
gått i anslutning till gravhögarna även efter högarnas 
uppförande. Kanske ska de sättas i samband med nya 
begravningar, i eller omkring gravhögen, eller vid andra 
högtider som midsommar och midvinter (se ovan). Eld
städerna kring högarna i Tranarp och Skedala kan möj
ligen tolkas som rituella bål. Istället för att kategoriskt 
anse dem vara utkanter till bebyggelse kan de likväl vara 
lämningar efter rituell verksamhet knuten till högen.

Dessa lämningar visar att gravhögarna har haft stor 
betydelse för bronsåldersmänniskan långt efter deras 
tillkomst. Kristina Jennbert menar att anläggandet av 
gravhögar sannolikt, förutom deras funktion som grav
plats, till stor del handlat om att minnas. Att skapa ett 
beständigt förhållande mellan de levande och döda 
(Jennbert 1993).

Gravhögar som maktmonument
Den kvarlevande regionala traditionen att anlägga grav
högar öppnar intressanta inblickar i variationen i det 
sy dskandinaviska bronsålderssamhället. Naturligtvis är 
det vanskligt att utifrån några få gravhögar dra slutsat
ser om regionalitet. Att avgränsa förhistoriska regioner 
kräver att man analyserar och tolkar bakomliggande 
ekonomiska, sociala och politiska förhållanden (Lars
son 1989 a).

Utifrån spridningen av äldre bronsåldershögar har 
försök dock gjorts att indela Skåne i olika zoner, där 
nordvästra Skåne motsvarar en sådan zon (Håkansson 
1985). Det är tydligt att området mellan Falkenberg i 
Halland och Skälderviken i nordvästra Skåne, med kul
men på Bjärehalvön, är gravhögstätast i Sverige (Lars
son 1993:50!). Således kan det konstateras att det är i 
det område där gravbyggartraditionen förmodligen va
rit som starkast under äldre bronsålder som traditionen 
också lever kvar in i yngre bronsålder.

Sannolikt har Bjärebygden utnyttjats intensivt för 
bebyggelse under bronsåldern. En orsak till detta kan, 
enligt Åke Hyenstrand, sökas i områdets speciella för
hållanden. Halvön ligger i gränsmarker mellan olika 
områden som kan ha gett möjligheter att utnyttja olika 
resurser. De lättare moränjordarna på Bjärehalvön an
sluter till de styvare lerjordarna på Ängelholmsslätten. 
Här går även gränsen till de i söder kalkhaltigare områ
dena (Hyenstrand 1984). Halvön kan dessutom genom 
sitt geografiska läge ha utgjort en viktig handelsknut- 
punkt mellan nuvarande Danmark, Västkusten samt 
Norge (Nord & Paulsson 1993:82!). Området har troli
gen varit en välmående byggd som behållit sin status 
under hela bronsåldern.

En regions sociala och ekonomiska mönster, de reli
giösa strukturerna samt yttre kontakter, är faktorer som 
påverkar samhällets ideologi och behov av symboler. 
Det är på denna nivå vi kan tolka de förhållanden vari 
monument byggdes. Även om det fanns gemensamma 
orsaker till gravhögsbyggandet, är det inom varje regi
on som särskilda trender utvecklas, i fråga om utform
ning och funktion (Bergh 1995).

Bjärehalvön utgjorde under bronsåldern sannolikt 
navet i en ekonomiskt stark region, och beroende på 
rollen som ett centrum hade den en viktig symbolisk 
betydelse. Omgivande delar av Skåne och Danmark har 
under yngre bronsålder möjligen utvecklat ett samhälls
system där en fast maktstruktur var etablerad och be
hovet av maktmanifestation genom monument sakna
des. Ett pulserande och ostabilt samhälle på Bjärehalv
ön med omgivande områden innebar däremot att den
na region ständigt var utsatt för ett inre och yttre tryck 
som på olika sätt krävde makt- och statusdemonstra
tioner. Monumenten har en funktion när viktiga resur
ser kommer under tryck, och ett behov skapas hos sam
hällets elit av att utveckla kontroll över dessa resurser på 
en mera visuell väg. Genom att bygga monument åt för
fäderna blev det förgångna, nuvarande och framtiden 
inbegripet i den fysiska världen och på så sätt kunde en



22 MAGNUS ANDERSSON

hel region symboliskt kontrolleras.
I detta sammanhang kan ritualen också ha en betydel

se. För att ytterligare stärka en grupps auktoritet görs ritua
len precis som monumenten mer komplexa. I monumen
tens roll som symboler för auktoritet är ritualen en cen
tral del. Stefan Bergh menar att en ökad mystifikation 
uppstår genom att himmelsfenomen återges i monumen
ten och tillför en ny dimension av auktoritet - tid. Ge
nom att solens olika positioner relateras till monumen
ten i skilda ritualer (se Tranarpshögen) görs det möjligt 
att förutsäga kosmiska fenomen och således att kontrol
lera tiden. "The ability to predict time would have been 
a very strong and efficient instrument of power within 
an agrarian society whose economy was dependent of the 
different seasons of the year” (Bergh 1995:156).

Anläggningar i och utanför högarna kan förstås som 
materiella lämningar efter ritualer som har en stark reli
giös innebörd men förmodligen också en viktig funktion 
genom att manifestera och bekräfta makt och status. Detta 
uttrycks tydligt inom denna region, genom de speciella 
konstruktioner som kan knytas till ritualer i samband med 
gravläggningen och högbyggandet (exempelvis skepps- 
sättningar och likbålen). Dessutom finns det spår (sten- 
packningar, härdar och gravar i eller utanför högen) av 
ritualer på platsen långt efter högens uppförande.

På sydvästra Fyn är förhållandena delvis desamma som 
i nordvästra Skåne/södra Halland, i det att det är en regi
on mycket tät på gravhögar. Bilden kan dock här vara något 
snedvriden eftersom detta område omfattats av en nyin
ventering under 1970-talet (Thrane 1989:102!). Henrik 
Thrane uppfattar dock förekomsten av de yngre bronsål
dershögarna som en indikation på ett ostabilt socioeko- 
nomiskt klimat (Thrane 1993:85!).

Slutord

Jag tror att gravarna som vi möter dem vid de arkeolo
giska undersökningarna utgör en ofullständig återspeg
ling av ett mångfacetterat samhälle; alltifrån den eko
nomiska, materiella delen till den ideologiska och sym
boliska sidan. Gravhögarna har haft skilda funktioner 
såsom begravningsplatser, rituella platser samt som 
makt- och minnessymboler.

Det är kanske i första hand gravhögens yttre konstruk
tion - monumentet - som är uttryck för makt och sta
tus. Som sådan är den ett instrument för att vidmakt
hålla särskilda sociala, ekonomiska och/eller religiösa 
positioner. Högarna tillför landskapet en tidsdimensi
on. Det förgångna representerar regler och konventio
ner, aktuella eller önskvärda, vilka har betydande infly
tande på samhället. Genom att göra det förflutna till 
en visuell del av det närvarande skapas en konstant på
minnelse av dessa konventioner (Bergh 1995; Hodder
1987)-

Gravhögar från yngre bronsålder i Nordvästskåne, 
södra Halland samt på sydvästra Fyn innehåller som 
framgått flera likheter i det inre, dolda gravskicket. Detta 
tyder på en väl etablerad sedvänja vid begravningsritu
alerna, med samma återkommande moment. Begrav- 
ningsmetoden och olika konstruktionselement i grav
högarna, vilka utgör materiella spår efter medvetet ri
tuella handlingar som till en del avspeglar den rådande 
tron, bör också ses som uttryck för profana syften och 
som ett led i maktutövandet och upprätthållandet av 
den sociala organisationens struktur. Högarnas skilda 
funktioner har samspelat. Den religiösa ritualen har 
förmodligen institutionaliserats och utnyttjas tillsam
mans med gravmonumenten av samhällets elit för att 
befästa makt och status. Maktstrukturen sanktionera
des genom ritualen.

Den politiska och ekonomiska makten kan alltså ha 
varit komponenter, som har styrt högbyggandet i Sydskan- 
dinavien och bidragit till olika regionala mönster (Lars
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son 1993). O stabila samhällsförhållanden under yngre 
bronsålder på Bj ärehalvön och omgivande områden, inne
bar att det här kan ha funnits ett fortsatt behov för den 
styrande klassen att genom gravhögen och de olika be
gravningsritualerna markera och vidmakthålla ekonomisk 
och religiös makt och status.

Det ovan förda resonemanget kan naturligtvis endast 
betraktas som en hypotes. För att kunna göra en inträng
ande analys av regionens ekonomiska, sociala och relegi- 
ösa mönster - och föra denna diskussionen vidare - krävs 
ytterligare kunskap angående den materiella kulturen, be
byggelsen, depåerna, monumenten och gravarna.
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FRÅN SORG TILL SAGA
- Människors handlingar vid en halländsk gravhög

Av Tore Artelius
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abstract: This paper concerns burial ritual as it once 
was conducted in a specific barrow, ”Kungahög” (King's 
Barrow] in Halland, in period IV of the Bronze Age. 
Focus is put on the organisation of the ritual activities 
that, according to the material remains, must have ta
ken place during the burial. The specific burials in 
Southscandinavian Late Bronze Age barrows have most 
often been unique in performance, although the monu
ments are quite uniform regarding landscape distribu
tion pattern and external construction.The author sug
gests that the interior of the barrow - the burials - pri
marily served as a means of identification within a pri
vate and kinship related sphere that focused around the 
genealogically anchored cult of ancestors. The conform
ity in external features, suggests that the monuments 
were identified within the symbolism of a supra regio
nally anchored mythology. Focus is also put on the bio
graphy of ”Kungahög”. During the excavation it turned 
out that the present-day population were all in some 
way related to the barrow. They all told a story. The three 
thousand years old barrow served as a place of identifi
cation in a very much alive mental landscape construc
ted around individual memories.

Keywords: Burial ritual, barrow, ritual action, memory, 
province of Halland.

"Ritual is intentional bodily 
engagement in the paradigmatic 
forms and relationships of reality. 
As such, ritual brings not only the 
body, but also that body's social 
and cultural identity to the 
encounter with the transcendental 
realm."

von Franz 1964:146

”Ritual action consists in repea
ting the primal deeds of beings not 
now actively present. It is the 
deeds, not the persons, that are 
important."

zuesse 1987:406
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Inledning till en föreställning

Begravningen är en teater där det förflutnas traditioner 
står för manus och regi. Det är en historisk föreställ
ning där kollektiva handlingar är i centrum av scenen. I 
ritualens koreografi hanteras både levande och dödas 
välfärd och i handlingens symboliska åtbörder blir 
myternas transcendenta byggstenar synliga jämsides 
med denna världens sociala strukturer. Ännu i slutet av 
vårt 20:e århundrade, slår vi oss ned till bords för att 
under en måltid gemensamt ”äta döden” i anslutning 
till begravningen (Thomas 1987). I ritualens handling
ar uttrycker vi också innebörder i urgamla myter, my
ter vars meningsinnehåll vi sedan länge är inetllektuellt 
avskilj da ifrån. Men handlingarna genomförs, om och 
om igen, kollektivt, i en strikt tradition som klargör vår 
historiska identitet. I begravningen tvingas vi också att 
sträcka oss ända ned i det kollektivt omedvetnas skugg- 
regioner för att ge uttryck för våra äldsta och djupaste 
mänskliga impulser; Vårt och hela samhällets behov av 
att förklara och förvandla döden till liv genom transfor
mations- och transitionsriter (Moller 1996:2ff). 
Artikeln består av ett försök att utifrån arkeologiska frag
ment återskapa delar av en sådan föreställning - en his
toriskt identifierande teaterbegravning som ägde rum 
för drygt 3000 år sedan vid den halländska havsstran

den (Artelius 1996a). Avsikten är att försöka framkalla 
den dualitet som i begravningen alltid ryms i individens 
och kollektivets handlingar och mellan det nära sam
hällets/släktens behov i förhållande till erkännandet av 
mer överregionalt förankrade traditioner. Jag lämnar till 
läsaren att inse att de lämningar som beskrivs måste vara 
materialiseringar av kollektiva beslut och arbete. Jag vill 
också påpeka att tidsbegreppet är undanröjt i den mer 
prosaartade beskrivningen av ritualen. I många kultu
rer kan begravningar ta upp år i tid, men i det här fallet 
har jag låtit händelser avlösa varandra i en obruten ked
ja. Så var det säkert inte. Alla de faktorer som behand
las i "Introduktionen” finner läsaren annars underlag för 
i den följande texten. Hallonkärnor påträffades i en käll
kritiskt god kontext i anlsutning till den äldsta begrav
ningen. Med rimlig sannolikhet kan därför påstås att 
begravningen ägde rum under sensommaren.

Kring högen hade vävts en mängd historier, och mo
numentet omfattades av typiska folkliga föreställning
ar. En liten målsättning är också att ”rädda” över några 
av dessa minnen till arkiven. Föreställningarna, om bl.a. 
dansande övernaturligheter, ansluter väl till den histo- 
rebildning som präglar många fornlämningars kontext 
(jfr Zachrisson 1997).
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Introduktion - Föreställningen vid stranden

I
 strandskogens ljung och hallonmarker har 

det redan hunnit bli sensommar. Invid Västerhavet 
är en grupp människor samlade för att gravlägga en 
bortgången. Sällskapet har valt att låta bygga en hög över 

den döde; i det öppna och ljusa landskapet finns flera lik
nande gravhögar inom synhåll. Några hundra meter söder
ut ligger två stora gravhögar på strandbrinkens högsta 
punkt.

Att betrakta händelser på 3 000 års avstånd är på många 
vis som att ta del av en nyhet enbart på tvivelaktig hörsä
gen. Det är alltid fragmenterade brottstycken som bryter 
fram; stenar, krukskärvor och ben är stumma delar, frag
ment av sammansatta handlingar som låter oss ana be
gravningens vikt för de sörjande, för individen, kollekti
vet och för det lilla samhället. Vi betraktar på avstånd en 
omsorg om både levande och döda som också låter oss 
reflektera över vår egen tids värderingar.

När kroppen nästan helt förbränts, hade man hastigt 
rakat de förbrända hassel och alkvistarna ut ur det heta 
bålet. En stor svart rundel av ännu rykande träkol och sot 
kom på så vis att bildas utav gravbålet. Man hade också 
låtit välja ut ett sjuttiotal runda och sju större kantiga ste
nar innan bålet tänts. I hast placerades nu stenarna i en 
nästan rund, men ändå helt tydligt sjukantig form kring 
begravningsbålet. De mindre runda stenarna stöttes med 
kraft ned på högkant genom det heta sotlagret, medan de 
större kantiga stenarna noga lades ut så att de kom att 
markera de nödvändiga sju hörnen i kedjan runt bålet.

Långt senare när bålet svalnat hade en stor stenhäll bu
rits fram. I god tid hade man låtit bearbeta den långa och 
platta hällen så att den nu hade precis den form man ef
tersträvade. En vid och låg urna hade också ställts fram 
och bredvid denna låg också en större sten som någon 
mejslat fram en enda cirkelrund grop ur. Nu påbörjades 
arbetet med att plocka de brända benen ur 
det avsvalnade bålet. Medan detta fortgick var några an
dra sysselsatta med att i den västra delen av rundeln låta 
resa en större flat sten. Det var noga att man pallade upp

stenen med ett antal flisor så att den kom att resa sig rakt 
ur den svarta rundeln. När stenen trycktes på plats kros
sades några av de brända ben som rakats ut ur bålet. I den 
östra delen av rundeln är någon också upptagen med att 
drapera ett kläde av ett märkligt svampliknande material 
över sotlagret.

När nästan alla ben plockats ur soten lades dessa för
siktigt ned i den vida urnan. Fem deltagare lät så bära fram 
den stora hällen, och de placerade denna mitt i rundeln. 
Även hällen pallades noggrant upp för att på så vis ligga 
helt plant, och mitt på det rombiskt tillhuggna stenstycket 
ställdes så urnan varsamt ned.

En mycket stor mängd likstora stenar hade nu insam
lats, och gruppen påbörjade nu gemensamt arbetet med 
att bygga ett rose som skulle täcka själva graven. Nog
grant lades alla stenar inom den rundel som begränsades 
av den sjukantiga stenkedjan. Några av stenarna i kedjan 
hade tydligt påverkats av hettan från bålet.

Efter att ett högt och brett röse byggts placerades ste
nen med den inmejslade gropen längst upp på rosets nord
sida. Man lät sedan hölja sand över hela roset så att detta 
fick en jämn form. I sanden följde också några föremål 
med: minnen efterlämnade av de inbyggare som levde här 
redan tvåtusen år tidigare. Medan arbetet med att bygga 
röset fortgick hade andra i gruppen varit upptagna med 
att ur ljung- och betesmarken gräva upp fyrkantiga tor
vor. Dessa hade man sedan låtit bära fram till röset och 
de fogades nu, sandig torva invid torva, på ett sådant sätt 
att inget av stenröset längre syntes. Det enda som stack 
upp ur högen var den resta stenen i dess västra kant.

Den döde hade nu lagts till vila och fogats till släktets 
förfäder - till hågkomsterna, historien och identiteten. 
Ytterligare en hög hade byggts. Snart skulle ännu en grav 
göras. Då gravläggs en man och en kvinna tillsammans i 
monumentet. Och bortåt 400 år senare görs sedan rum 
för ytterligare en begravning i högen. Då låter man mycket 
ytligt mitt i högen sätta ned en urna med de brända res
terna av en ännu ung människa. Under loppet av äldre
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och yngre järnålder kommer sedan området söder om 
gravhögen att växa fram till en stor och än mer monu
mental gravplats. Här reses bautastenar, en stor skepps- 
sättning konstrueras och domarringar byggs.

Men vi väljer att förflytta oss; under 1700- och 1800- 
talen besöks platsen, som nu kallas "Åshögen”, av några 
av dåtidens namnkunniga forntidsforskare. Jacob Richard
son har tagit sig ut hit till havet 1751 för att låta doku
mentera gravfältet i samband med framställandet av ”Hal
landia Antiqua & Hodierna”. Med honom är också den 
fornsakskunnige prosten och gode tecknaren Carl Brag 
från Värö. 65 år senare passerar en jäktad Nils Henrik 
Sjöborg också platsen. Han är här för att arkeologen, til
lika prosten i Grimeton, Sven Peter Bexell vill inhämta 
hans åsikter om dessa platsers ”betydelse” för att kunna 
återberätta denna i "Hallands Historia ock Beskrifning”, 
vars utgivning han strävar hårt med. Bexell har sina or
der från konsistoriet i Göteborg, och nu gäller det att kart
lägga alla Hallands viktiga fornminnesplatser. De roman
tiska historiograferna Bexell och Sjöborg står förundra
de vid "Åshögen”, men hyser ändå ingen tvekan om att 
”särskilt märkliga ting här timat”. Själv är Bexell överty
gad "därom, att stället vid en här i forntiden skedd land
stigning varit en valplats”. Utan att mena det skapar den 
lärde prosten just här underlaget för de sagor som ännu 
lever hos människor i Nordvära, sagor om ”Kungen från 
sjön”. På så vis kommer också de dödas vilorum att som 
tolkningar i en romantisk historietradition att transfor
meras till folkliga föreställningar och minnen.

Den öppna strandskogen med sina vindslitna albuskage, 
enar, hallonsnår och ljungdoft är ännu idag alldeles den
samma, och de som lever invid bukten berättar historier 
om gravhögen, men historier om egna minnen, och ock
så fragment ur en lokal saga om en sjöns forntida kung. 
Genom doften av kaffe och ljung silar människors min
nen fram. Det är som att deltaga i klassrumsleken där ett 
barn viskar en mening i örat på ett annat, och nästa barn

viskar vidare till nästa som viskar vidare till nästa som... 
och bronsåldersbegravningen blir till slut till en plats i 
landskapet, en punkt, som under hundratals år tjänat, och 
än idag tjänar som riktmärke också för levande männi
skors minnen och historier. Det började med sorg en dag 
vid sommarhavet för länge sedan, och under färden ge
nom tre årtusenden blev det till slut en saga.

I byn Nordvära säger en gammal man till oss att det var 
"Kungen av Nordvära”, en sjöfarande härskare, som grav- 
lades här för länge sedan. Från ”Martes”, det lilla fiskar
torpet längre bort längs vägen, kan man ännu under mörka 
höstar se hur det i natten lyser över gravhögen; Någon 
dansar ibland också lättklädd längs vägen som passerar 
graven. Man bör inte ge sig ut sådana kvällar - ”Fan vet, 
vem man då skulle möta”.

På tjugotalet grävde småpojkar efter "stenar röda som 
rubiner" i gravhögen. De hade ingen lycka, men histori
en förtäljer att många andra rubinsökare haft det - men 
på mycket kort sikt. Ofärd drabbade skoningslöst den som 
tog något ur "Kungahögen”. För 80 år sedan försvann en 
enögd jägmästare spårlöst invid högen en kulen kväll. En 
del säger att det var ångloket som ”pulveriserade” honom, 
andra säger att det var "sjökungen” själv som nöp jägmäs
taren, medan en tredje påstår att han av okända skäl myck
et hastigt beslutade sig för att flytta till Laholm. Låt oss 
hoppas på det sistnämnda.
Jaktkamraterna brukade samlas här, säger en gammal man 

- fast nu är förstås både sjöfågeln och sälen borta - och jakt
lagets medlemmar är sedan länge alla döda. För första gång
en på länge minns jag deras ansikten. ”Klart som kristall ser 
jag dem framför mig när jag står här vid gravhögen igen”, 
säger mannen. Vid högen blir minnen åter synliga, och nya 
vävs hela tiden. "Kungahögen” är borta, och inga som helst 
spår av vare sig "sjökungen" eller minnena finns längre i ljung
landskapet. I mörka brandsäkra rum, på syrafritt papper och 
disketter, förvaras istället minnen av minnen.
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Fig. i. Undersökningsområdet vid Värö i Halland markerat.

Om begravningsritualer

”Kungahögen” var en gravhög som anlades i nuvarande 

Nordvära strax norr om Värö i Halland någon gång 
under loppet av bronsålderns IV:e period. I artikeln kon
centreras intresset på att försöka återskapa några av de

handlingar som måste ha genomförts i samband med 
begravningarna i högen. En teoretisk utgångspunkt är 
påståendet att begravningsritualens mål är, som de fles
ta kollektiva ritualer, att genom handlingens kommu
nikation bekräfta en rådande världsordning av både 
transcendent och sociopolitisk karaktär. I ingressen har 
jag lånat två citat från psykologen Marie-Louise von 
Franz och religionshistorikern Evan Zuesse. I båda dessas 
forskningsdiscipliner understryks, precis som inom so
cialantropologins strukturalistiska tradition, att det i för
sta hand är handlingarna i ritualen som inrymmer fun
damentet för social kommunikation av olika slag, för 
individen, kollektivet och samhället i sin helhet (Tur
ner 1969, Lévi-Strauss 1977). Att söka förklara en spe
cifik och dold meningsinnebörd bakom ritualens ofta 
unika handlingar och de materiella lämningar dessa ef
terlämnat är alltså inte intressant i första hand. Denna 
”nonchalans” hos religionspsykologer och socialantro
pologins strukturalister inför vilj an att kartlägga en spe
cifik religiös meningsinnebörd bakom ritualen beror på 
att man oftast finner att även de som är inblandade i en 
ritual, som en begravning, inte sj älva är införstådda med 
den specifika meningsinnebörden - en innebörd som 
ofta är av rent religiöst sakral art. Istället ryms en mer 
påtaglig meningsinnebörd i ritualens historiskt identi
fierande egenskaper och sociala funktioner. Ritualens 
huvudsyfte kan, med ett sådant synsätt, sägas vara att i 
strikt ordning genomföra handlingar på ett sådant sätt 
att de tydligt ansluter till en lokalt och regionalt histo
riskt förankrad tradition (jfr Bradley 1995). På så vis 
identifieras också genom den religiösa ritualen i förläng
ningen en hel världsordning, en kosmologi bestående 
av myter som reproducerats i en social organisation. I 
dessa "definitioner" ryms också ett avstånd till vad som 
idag, åtminstone bland svenska arkeologer, kallas "reli- 
gionsarkeologi”. En sådan subdisciplin ter sig märklig 
just utifrån sin strävan att i analysen av specifika kon
texter förklara meningsinnebörder, och detta ofta med 
hjälp av, i både tid och rum, alltför kulturellt långväga
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analogier. Möjligen kan ett exempel grovt förklara de 
brister som inryms i ett ”religionsarkeologiskt” betrak
telsesätt. Om man skulle tillfråga svensken varför han 
firar midsommar får man ett svar som visar på tre ting; 
han har oftast ingen aning om en meningsinnbörd, men 
han anser att firandet är ytterst viktigt eftersom "man 
alltid gjort så” och sist men inte minst finns en mycket 
klar uppfattning om hur man firar. Det är handlingar
nas utförande som knyter ihop traditionen på ett soci
alt och historiskt identifierande vis - inte dessa hand
lingars ursprungliga innebörd. En mycket väsentlig roll 
och funktion får också den speciella plats där rituale

rna genomförs (jfr Parkin 1992, Chapman 1997).

"Kungahögens" miljö
Den kallades för ”Kungahögen” av lokalbefolkningen och 
var bortglömd under hundratals år av både fornforskare 
och fomlämningsregister. När den ”återupptäcktes” 1994 
kändes det Ute märkligt att finna att en 15 meter i diame
ter stor och nästan två och en halv meter hög gravhög 
som låg alldeles öppet invid en väg inte var känd av antik
variska myndigheter. I byn var den naturligtvis känd, och 
det på många olika vis. Som i många andra fall berodde 
förhållandet på att alla med självklarhet utgått ifrån att 
denna stora hög var upptagen i fornminnesregistret.

Den fysiska miljön kring bronsåldershögen präglades 
helt av närheten till havet. Monumentet låg i det så ty
piskt halländska strandlandskapet, ett landskap som har 
sin mycket speciella prägel. Vi befinner oss i åldriga, ste
niga, tång- och ljungdoftande kulturmarker, övervuxna 
med vädervridna tallar och enbuskage som då och då 
avlöses av strandängar inringade av långa stengärdesgår- 
dar. Här möter vi ännu lösbetande kor och en närmast 
konstant saltbris från Västerhavet virvlar kring oss där vi 
vandrar bland de oräkneliga ljungplantorna. Gravhögen 
låg invid en äldre väg som sträcker sig över en mycket 
blockrik och svag åsrygg. Vägen förband en gång de många

Ekestadsbukten
fl—_iLp_V

Forn lämning
Borttagen fornlämning
Vägar
Järnväg
Fastigheter

Fig. 2. Kartbilden iHsar området kring "Kungahög" i Värö 
socken. Gravhögen är en del av en större miljö som har sin 
centrala punkt i gravfältet Åshögen några hundra meter 
söderut. Flera låga och flacka stensättningar av bronsålders- 
karaktär, som ej är inlagda på kartan, har också påträffats 
mellan ”Kungahög" och Åshögen. ”Kungahög" är sannolikt en 
av de äldre gravarna i miljön. I Halland finns ännu ett fåtal 
liknande områden bevarade, miljöer som utmärker mycket 
centrala platser i bygden där befolkningen gravlagts under 
mycket långa perioder.

fiskartorpen som låg här invid kustlinj en med byn Nord- 
vära och storbondebygdens Värö. Följer man torpvägen 
söderut ned genom strandskogen kommer man snart fram 
till gårdarna vid Åsen och där strax norr om bebyggelsen 
finns gravfältsmiljön ”Åshögen”. Som namnet antyder är 

området en större åshöjd, och ”Kungahög” kan sägas vara 
den nordligaste av de gravar som kan räknas in i miljön. 

De många gravarna i området bildar sammantaget en av
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Fig. 3. "Kungahögen" låg inbäddad bland väderuridna tallar och stora enbuskage i den glesa strandskogen. Graven syns längst ned i 
bild - kämröset har rensats fram och högens profil framträder. Invid högen passerar den gamla vägen bort mot fiskartorpet "Martes”.

de fåtaliga men ändå klassiska fomlämningslokalema i Hal
land. Dessa präglas av miljöer som brukats under både 
brons- och järnålder för ett stort antal begravningar, och 
bland lokalerna återfinns rikskända sådana som Broåsen 
och Högaberg i Grimeton, gravfälten vid Li och Limma- 
näs på Fjärås Bräcka, Korsgatan i Träslöv och Jättahögen 
invid Värö kyrka.

Tyvärr har gravfältet Äshögen” inte bevarats alltför 
väl. Idag är området, genom mängder av mindre grus- 
täkter, uppdelad på ett antal mindre miljöer. Men inom 
miljön finns monument av en karaktär, stora bronsål
dershögar, stensättningar, skeppssättningar, resta stenar, 
domarringar och mindre gravhögar som visar att plat
sen brukats för att gravlägga från bronsålder och ända 
fram i sen j ärnålder. Gravområdet har med sin vida kro
nologi och stora monument spelat en central roll för 
den sociala och historiska identifikationen för befolk
ningen i området. Säkerligen har miljön betraktats som

en central plats inte bara i ett lokalt perspektiv men 
också i ett större regionalt. Detta kommer bland annat 
till uttryck i de monumentkategorier som finns före
trädda. Stora högar och skeppssättningar är gravtyper 
som också kan anses ha haft sin symboliska funktion i 
ett överregionalt sociopolitiskt scenario (Artelius 1996b 
och 1998).

Monumentet
Är 1995 var gravhögen till sin yttre form nästan helt 
rund. Den hade skadats lite i den östra delen i samband 
med att den mindre grusväg som tidigare gick väster 
om högen under 1960-talet kom att byggas i en ny 
sträckning omedelbart öster om högen. Högen var allt
så omgärdad av två vägar, en ”fossil” äldre väg omedel
bart väster om, och en yngre öster därom. Innan vi för
stod att vägen tidigare sträckt sig väster om högen upp-
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Fig. 4. Fotona visar gravhögen efter det att kämröset rensats fram (A). På bilden syns den resta stenen i högens västra 
del, framför arbetsvagnarna. På fotot nedan (B) framträder den kantiga form som stenarna i kämrösets kantkedja 
lades ut i. Flömstenama var större och mer kantiga än övrigt material i röset. Aven här syns den resta stenen tydligt i 
övre vänstra hörnet.
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Fig. 5. Sektion genom "Kungahög1

fattade vi den rest av en vägbank som anslöt direkt till 
högens västra sida som rester av ett ursprungligt brätte 
som ingått i monumentets konstruktion. Numera var 
"Kungahög” ca två och en halv meter hög och knappt 
fjorton meter stor i diameter, den ursprungliga diame-

Fig. 6. En större sten hade rests i högens västra kant.

tern bör dock ha varit drygt 15 meter.
Växtligheten på graven kan nästan stå som samman

fattning för hela strandlandskapet. På högen växte fle
ra vädervridna tallar, ett större enbuskage samt hassel- 
sly. Ytskiktet bestod helt av mossinblandat gräs och 
hundratals ljungplantor. Marken kring högen var också 
mycket rik på stora stenblock. I samband med att om
rådet under 19 70-talet planerades för småhusbebyggelse 
påfördes en mycket stor mängd sand omedelbart söder 
om högen för att utjämna området. I dessa omflyttade 
massor påträffades vid den arkeologiska undersökningen 
ett stort sekundärdeponerat avslagsmaterial i flinta. 
Varifrån detta kom vet ingen.

”Kungahög” hade ett något avplanat topp-parti, och i 
centrum var en tydlig försänkning. Det var tydligt att 
gravhögen hade grävts i vid ett flertal tillfällen, både 
under forntid och i nutid. Gravhögen har uppbyggts 
kring ett ursprungligen tolv meter i diameter stort och 
ca en och en halv m högt röse. Röset hade i sin tur kon
struerats kring ett mycket stort markfast stenblock. 
Kärnröset hade i centrum en kraterliknande form. For
men har säkerligen uppkommit i samband med den 

andra begravningen i monumentet - då en större mängd 
sten och jord avlägsnats i centrum av anläggningen för
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Fig. ya och b. Den äldsta graven innehöll en uma som 
placerats på en rombiskt tillhuggen stenhäll (foto till vänster). 
Den andra begravningen bestod av att de brända benen av en 
man och en kvinna strötts över tre fyrkantiga hällar (foto 
nedan) som vilade direkt ovanpå den äldre graven. Den 
andra begravningen i högen hade skadats betänkligt genom de 
nedgrävningar som gjorts iförromersk och romersk järnålder. 
På bilderna syns också det stora naturliga stenblock som hela 
röset byggts kring.

att tre hällar skulle kunna placeras i rad. Ovanpå dessa 
hällar påträffades, istället för sten, ett sandigt jordlager, 
återigen bestående av staplade torvor som hade en 
mycket mörkt grå och sotbemängd färg (se fig. 5, lager 
7). Högst upp på rösets norra sida hade en större sten 
med en tydligt utmejslad skålgrop, ca åtta cm i diame
ter stor och tre cm djup, placerats.
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Röset hade medvetet fyllts med sandjord från närom
rådet. Högfyllningen bestod naturligt nog av ett flertal 
material. I fyllningen syntes ställvis, i form av mörkare 
linjer, att torvor av sandjord grävts ur de omgivande 
ljungmarkerna och sedan packats på täcklagret av mer 
ren sandjord. Röset begränsades till sin utbredning av 
en noggrant konstruerad kantkedja. Denna hade givits 
en sjukantig form, där vart hörn markerades av en nå
got större och mer kantig sten.

Under hela högen återfanns ett tunt, mörkt lager av sot 
och kol. Genom detta hade en rest sten satts ned i högens 
sydvästra del. Denna hade kilats fast med mindre stenfli
sor. Under den resta stenen påträffades brända ben från 
kollagret. Förhållandet visar att den resta stenen måste 
ha rests på plats efter det att bålet svalnat, men innan 
brända ben plockats ur lagret och rösematerialet påföres. 
Den resta stenen kan därmed knytas till den äldsta be
gravningens kontext. Stenarna i kantkedj an hade i de flesta 
fall applicerats stående på högkant. En intressant anmärk
ning är att många stenar var ytligt brända på insidan och 
undersidan. Detta visar att stenarna sannolikt måste ha 
drivits ned på plats efter det att det ännu heta bålet rakats 

ut till en ca femton meter i diameter stor cirkel.

Av profilen framgår hur det mitt i högen gjorts ett an
tal nedgrävningar. Dessa har tillkommit vid sekundära be
gravningar såväl som vid ett flertal rovgrävningar. De för
historiska nedgrävningarna i högens centrum har varit 
omfattande. Skadorna på en av de två begravningarna i 
högens centrum härrör från äldre j ärnålder. D å låter man 
göra en cylinderformad och till ytan nästan kvadratme
tern stor nedgravning som går ca en och en halv meter 
rakt ned i högens centrum. I nedgravningen deponeras 
också en avsevärd mängd träkol, men detta är säkerligen 
inte från en begravning. Ett träkolsprov från nedgravning
ens botten har ,4C-analyserats (Ua-734 5,1760 BP + - 80). 
Detta härrör från en förkolnad kvist av al som låg nära det 
miniatyrsvärd som påträffades. Resultatet ger en kalibre
rad datering till yngre romersk järnålder. Alldeles tydligt 
hade man också vid nedgravning i högens mitt skadat de

tre hällar som lagts ut som underlag för den i ordningen 
andra begravningen i monumentet. Den mittersta av dessa 
tre hällar hade vräkts åt sidan och också medvetet brutits 
itu (se fig. 7b och 8). I detta fall rör det sig säkerligen om 
en plundringsnedgrävning, och återigen är avståndet från 
de två bronsåldersbegravningarna så omfattande i tid att 
dessa inte i någon rituell mening kan sättas i samband med 
varandra. Beteendet visar också en hög grad av våldsam
het, då lämningarna av en äldre begravning medvetet de- 
strueras. Resultaten av de två träkolsanalyser, på material 
som påträffades under, respektive på, den sönderslagna 
och bortvräkta hällen, visar att denna plundring gjordes i 
övergången mellan äldre och yngre förromersk järnålder 
(Ua-7343 och Ua-7346 - 2180 BP +- 85, 2205 BP +- 80) 

Sammantaget kan vi konstatera att högen uppförts i den 
form som den hade redan i samband med att den äldsta 
begravningen genomfördes. Kärnröset hade en sådan fyll
ning att det knappast kan vara frågan om att den äldsta 
begravningen överbyggts enbart med en stensättning. För
hållandet mellan de olika begravningarna (I och II) visar 
också att en stor mängd jord och sten avlägsnades i sam
band med att den andra begravningen genomfördes i 
monumentet. Av detta framgår att en hög säkerligen kon
struerades redan från början. Inte heller fanns några inre 
kantkedjor eller andra konstruktionsdetaljer som antyd
de att monumentet skulle ha tillbyggts i samband med 
senare begravningar.

Begravningarna
I) I ”Kungahög" har åtminstone tre begravningar genom
förts. Den första är en kremation, där benen nedlagts i 
ett lerkärl som påträffades helt krossat ovanpå en stör
re, rombiskt formad stenhäll i högens botten. Hällen, 
som var 1,7x1,3m stor och orienterad öst-väst, hade 
medvetet formats; längs med två av dess sidor syntes 
hur dessa tillhuggits. Mig veterligen finns i Halland bara 
ett liknande exempel. Under ”Namnlöse Kulle” i 
Rolfstorps socken hade större stenar placerats i en rom-
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Fig. 8. Plan över gravhögens centrum med den rombiska, resp. de tre hällarna markerade. Den mellersta av de tre hällar som 
lagts utför den i ordningen andra begravningen i högen har sönderbrutits och delarna har kastats åt sidan md de senare 
nedgrävningar som görs i monumentet.

bisk och skeppsliknande form. I detta fall daterades 
högen till förromersk järnålder (Angeby 1994:65) . I 
”Kungahög” hade hällen pallats upp med mindre ste
nar för att ligga helt plant ovanpå det mörka lager av 
träkol och sot som fanns under högen. Detta sotlager 
är med stor sannolikhet rester av likbålet. Ställvis inne
höll lagret mycket små brända ben. Sot- och kollager 
under högarna har tidigare påvisats i några halländska 
exempel. Bland annat under den norra högen vid Kår- 
arp med begravningar från period III och och under Lug- 
narohögens skeppssättning, som daterats till period V 
(Lundborg 1972:43, 1974). Även i Lugnarofallet har 
lagret tolkats som rester av likbålet. Sotlager under högar 
är också kända i andra regioner (Almgren 1905, Jaanu- 
son & Siiven 1962).

Kvantiteten ben i lagret under ”Kungahög” var liten, 
endast 7 gram, och säkerligen har de brända benen ren
sats ur det ursprungliga bållagret. Dessa har sedan ned
lagts i urnan som placerats ovanpå den rombiska häl
len. Förutom delar av benbehållaren, som utgjordes av 
ett ganska lågt kärl i gult, grovt gods med vid och run
dad mynningsrand, gjordes i övrigt inga andra föremåls- 
fynd i anslutning till den äldsta begravningen.

Kremationer är i de halländska högarna allmänt fö
rekommande från och med period III (Boye 1869, Lund
borg 1972) även om äldre sådana också förekommer. I 
allmänhet har inte heller benbehållare i keramik bru
kats förrän i period IV (Lundborg 1972:121). Detta får 
dock betraktas som något osäkert eftersom de äldre pe
riodernas keramiktyper inte låter sig kategoriseras i nå-



FRÅN SORG TILL SAGA 39

Fig. p. Föremålen som påträffades i den andra begravningen från peńod IV. Teckningar: Anders Andersson. Skala i: i

gon större utsträckning. Keramikfynd i begravningarna 
kan därför medföra att en lättare cirkelargumentation 
ligger till grund för vissa dateringar till yngre bronsål
der. Vi har också en mycket stark dateringsindikation 
genom att lagret under högen har ,4C-daterats. Enligt 
MC-analysen kan den äldsta begravningen dateras till 
övergångsperioden mellan period III och IV, det kali
brerade värdet ger ett resultat som ligger i perioden 1196 
- 1003 f.Kr. (Ua-7344).

II) Den andra graven var en dubbelbegravning av en 
man i åldern 35-45 år och en kvinna som ej kunde ål- 
dersbestämmas. Bland annat kunde klippdelen av tin

ningbenet påvisas i tre exemplar. Också i detta fall rör 
det sig om en kremation och den sammanlagda vikten 
ben som kan knytas till begravningen uppgår till lite över 
två kilo (ca 2 200 g) (Arcini 1996).

Resterna av begravningen bestod av en stor mängd 
brända ben som hade strötts över tre kvadratmeter sto
ra och till formen fyrkantiga hällar som placerats i en 
rad direkt ovanpå den äldsta graven. Som redan nämnts 
hade den mittersta av de tre hällarna brutits sönder och 
rubbats ur läge i samband med senare nedgrävningar i 
högens centrum. I anslutning till den västligaste av de 
tre hällarna påträffades en rakkniv, en flateggad pryl,
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fragment av en ryggtappskära samt fragment av ett oi
dentifierat föremål, möjligen kan det röra sig om en del 
av ett hänge av något slag. Invid den östra av de tre flata 
hällarna låg också en mycket välbevarad dubbelknapp. 
Föremålen, dubbelknappen, rakkniven och skäran, ut
gör en närmast klassisk kombination i begravningar från 
period IV och V inom hela det sy dskandinaviska områ
det (jfr Baudou i960). Dubbelknappar med skivformat 
huvud och långt utdraget spröt är av en typ som i all
mänhet anses förekomma främst i period IV, men ty
pen har också, just i Halland, belagts i kontexter som 
daterats till period III (jfr Oldeberg 1974: Nr 163g). 
Ytterligare ett bronsföremål kan knytas till begravning
en. Strax norr om den krossade hällen låg ett miniatyr
svärd med korsformad fästeknapp. Svärdet har sanno
likt ursprungligen placerats på den mittersta av de tre 
hällarna och sålunda rubbats ur läge när denna under 
förromersk järnålder sönderbröts. Svärdet är elva cm 
långt och även det ytterst välbevarat. Det saknar helt 
dekor, men av utformningen av övergången mellan blad 
och grepp framgår att det funnits någon form av inlägg
ning. I Halland är svärdstypen med korsformad fäste
knapp inte påträffad som miniatyr i något tidigare fall. 
Ett fynd har gjorts vid undersökning av ett röse på Hi
singen i Göteborg, också i detta fall var svärdet kombi
nerat med fyndet av en rakkniv (Olsson 196g). En lik
artad kombination finns också i ett gravfynd från Bo- 
lums socken i Västergötland (Sahlström 1939). Från 
Gotland finns ett fynd av ett närmast identiskt svärd 
(Hansson 1927 p!. 12) och frånTossene i Bohuslän finns 
ytterligare ett exemplar (Baudou 1960:158). Samman
taget har ett 80-tal fynd gjorts i hela Sydskandinavien, 
varav det stora flertalet på Själland och Nordjylland. 
Svärdet anses vara en mycket karaktäristisk form för 
bronsålderns IV:e period.

Utifrån kontexten och förhållandet mellan de två be
gravningarna (I och II) kan vi vara ganska säkra på att 
de båda kan dateras till period IV. Av kontexten förstår 
vi att begravningarna genomförts inte alltför långt ef

ter varandra. Beteendet i samband med den andra be
gravningen andas en medvetenhet om den äldre grav
ens utformning. Man har nogsamt låtit ta upp högens 
centrum och avlägsna ett större parti av rösets centrala 
stenpackning i samband med att en ny grav anläggs.

III) .Ytligt i högen hade en gravurna med brända ben 
placerats på en mindre flat häll. Urnan som påträffades 
i helt krossat skick har också haft en mindre flat lock
sten. Kärlet har varit lågt och tunnformat och ytan var 
delvis rabbad. Keramikens utformning och fyndet av en 
fragmenterad pincett i järn av åldrig typ i urnan talar 
för att begravningen genomförts i äldre förromersk järn
ålder. Graven var placerad mycket nära den centrala 
plundringsgropen. Vad som däremot är lite märkligt är 
att en träkolsanalys i nära anslutning till både nedgrav
ningen och benbehållaren har givit en datering till sen 
vikingatid - äldre medeltid (Ua-7342, BP 880 +- 90). 
Den arkeologiska dateringen bör sannolikt vara den rim
liga. Traditionen att under äldre förromersk järnålder 
gravsätta på detta vis i de äldre monumenten är vanli
gen förekommande inom hela landskapet såväl som i 
Sydskandinavien som helhet. ,4C-analysens resultat 
påvisar snarare återigen att gravmonumentet varit ut
satt för rovgrävning många gånger.

Analyser
En väsentlig del av underlaget för att teckna begravnings
ritualens förlopp är beroende av resultaten av naturve
tenskapliga analyser. Samtidigt som vi genom MC-ana- 
lyser får en datering av det heltäckande kollager som 
påträffades under gravhögen, och som med stor säker
het är samtida med tidpunkten för den primära begrav
ningen i monumentet, får vi också genom vedartsbe- 
stämningarna och analyser av pollen information om 
närlandskapet invid högen. Det visade sig att i stort sett 
hela det kolmaterial som insamlades från lagret utgjor
des av spädare kvistar av al och hassel, något som inne
bar att dateringsmaterialet har en låg egenålder (Ull-
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berg 1996). Det bör rimligtvis ha funnits stora albuska
ge, som här och där finns insprängda än idag bland ljung
markerna och strandängarna, och det var av sådana alar 
likbålet bestod.

Fem ,4C-bestämningar utfördes. Den sammanvägda 

analysen av dateringarna är inte på något vis överras
kande. Tre av analyserna gjordes på material från den 
centrala nedgravningen i högen. Dateringarna visar att 
dessa sekundära aktiviteter ägde rum långt efter begrav
ningarna (I och II), och nedgrävningarna bör som 
nämnts, därför inte betraktats som sekundära inslag i 
en bronsålderstida begravningsritual.

Ett mycket speciellt fynd gjordes under högens 
sydöstra del. På en ca kvadratmeterstor yta påträffades 
ett flertal stycken av vad som först förmodades vara ett 
klädesplagg i skinn. Föremålet hade tydligt tillskurna 
kanter. Vid analys visade sig att det rörde sig om ett 
svampmaterial och att detta medvetet producerats ge
nom s.k. sekundärtillväxt på ett läder- eller skinnunder
lag. Analysen av detta märkliga, och för våra breddgra
der unika fynd är ännu inte avslutad (Nyström 1996).

Den osteologiska analysen visar sammantaget att den 
primära begravningen hållits över en vuxen och möjli
gen äldre individ, som inte kan könsbestämmas. Den 
andra graven var en dubbelbegravning, sannolikt av en 
man och en kvinna. Den tredje innehöll resterna av en 
vuxen individ (Arcini 1996).

Ett antal prover för makrofossil- och pollenanalys in
samlades också under undersökningen. Sex jordprover 
på ca en liters volym undersöktes sammantaget och ur 
dessa extraherades också mindre prover för pollenun
dersökning. I makrofossilproverna påträffades inga kul
tur- eller andra växter som kan anses ha haft en funk
tion vid begravningsritualerna. Istället präglades inne
hållet av den närmiljö som omgav högen. Brända ljung
kvistar, hasselnötskal och enbärskärnor påträffades vid 

sidan av träkol från främst hassel och en. I ett prov som 
kan knytas till den äldsta begravningens kontext påträf
fades också hallonkärnor. Vi kan därför anta att begrav-

Fig. 10. Schematisk framställning över de båda begravning
arna från period IV. Alldeles tydligt är att de materiella 
lämningarna speglar vikten av att begravningarna formerades 
på specifikt vis i allt från den sjukantiga stenkedjan, den 
rombiskt tillhuggna hällen, till de i rakt öst-västlig riktning 
lagda, och likstora hällarna.

ningen sannolikt ägt rum under sensommaren.
Pollenanalysen visar att högens byggnadsmaterial be

stått av torvor som tagits upp ur en ljunghed, en växt
lighet som istort karaktäriserade hela närmilj ön. Al och 
bj örk har varit de förhärskande träslagen, något som ock-



42 TORE ARTELIUS

Fig. ii. Schematisk illustration som visar de handlingar som måste ha genomförts i samband 
med den äldsta begravningen i "Kungahög".

så framkom både i vedartsbeståmningar och MC-analy- 
ser (Engelmark, Wallin & Viklund 1996).

Om begravningens och 
monumentets identitet
Ritualens traditioner skapas till stor del utifrån föreställ
ningar som vi hämtar från en nära förfluten tid med 
vilken vi står i ett genealogiskt historiskt förhållande. 

Men samhällets ritualer innehåller och uttrycker också 
allmänt erkända föreställningar som härrör från myck
et tidsavlägsna och mytiska skeden av en för alla gemen
sam historia. Vi lever i en "social tid” uppbyggd av före

ställningar som färgas av både den nära och mycket 
avlägsna historiens traditioner. Claude Lévi-Strauss 
menar att ritualens handlingar innesluter föreställningar 
och uppfattningar som kan särdelas i en genealogisk och 
tidsnära egenhistoria och i en mycket avlägsen mytisk 
historisk sfär. Sättet att i ritualer uttrycka en påvisbar 
genealogisk historia tar sig i förhållande till hanteran
det av de avlägsna myterna varierande uttryck i ritual
ens handlingar och därför också i materiell kultur. Grovt 
uttryckt kan man säga att individen och kollektivets sätt 

att organisera begravningar innefattar både egengenea- 
logiska och också allmänmänskliga mytologiska uttryck, 
och denna dualitet avspeglas också i de materiella läm
ningar som komplexa ritualer efterlämnar. Myterna är
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allas egendom, medan den mer tidsn ära och genealogi
ska historien är släktskaps-, hushålls- eller rentav indi- 
vidorienterad. I förhistoriens begravningar, såväl som i 
de nutida, kommer båda dessa sfärer av ”social tid” att 
manifestera sig i hur ritualen genomförs (Lévi-Strauss 
1977:101 ff, iggr.kap. 4, jfr också Garwood 1991:24, 
Jennbert 1993:69, Hingley 1996:231, Gosden & Lock 

1998:2).
Vi kan förutsätta att förfäderskulten, som ett religi

öst och socialt uttryck för ett genealogiskt förhållande 
till ett ofta tidsnära förflutet, spelade en mycket stor 
roll också i utformningen av ritualer i Sydskandinaviens 
samhälle under period IV. Förfäderskulten var främst 
knuten till släktens, hushållets och det lilla samhällets 
sociala och sakrala sfär, medan den överordnade myto
logins symbolspråk var allmänt igenkänt inom mycket 

stora regioner och kulturkretsar.
Lennart Lundborg påpekar i sin avhandling om söd

ra Hallands bronsåldershögar att de begravningar som 
påträffats i dem, är mycket varierande till sin utform
ning (Lundborg 1972:25). I motsats till vad som ofta 
anförs i forskningen, är de inte alls enhetliga i utföran
de på något vis. Snarare är nästan varje begravning, när 
man närmare skärskådar lämningarna, materiella bevis 
på en mycket stor variation inom ett vitt rituellt men 
ändå traditionskonstant tema som varit utbrett över hela 
Sydskandinavien redan under period II. Denna stora 
variation, där närmast varj e analys av en specifik begrav
ning uppvisar individuella karaktäristika, har också på
visats och understrukits i de senare årens undersökningar 
av bronsålderns gravmonument (Thrane 1993:79, jfr 
Harding rggi).

Något generaliserande kan man påstå att bronsålders
högar externt ser likadana ut över vida landområden 

redan under loppet av äldre bronsålder. De är stora, 
runda och byggda av grästorvor, och monumenten upp
visar också en mycket likartad landskapsanpassning vare 
sig de återfinns i Nordjylland, Blekinge eller Schleswig- 
Holstein. Denna externa enhetlighet finner vi inte all

tid bland gravmonumenten från andra perioder.
Istället finner vi ofta att begravningarna, i exempel

vis Götalandskapens urnebrandgropar från äldsta järn
ålder, är mycket enhetligt utförda, medan den externa 
utformningen av graven förekommer i ett mycket stort 

antal varianter.
Variationen i begravningarna betyder att varje ritual 

måste ha omfattat unika överväganden och beslut hos 
deltagarna. Beslut som sannolikt togs i förhållande till 
vem som gravlades, och vad denna individ represente
rade. Dessa överväganden ledde också till unika inslag i 
ritualen, vilket också har inneburit att nästan varje be
gravning har omfattats av unika sociala och kollektiva 
handlingar som därför också producerat unika materiel

la lämningar.
Förklaringen till förhållandet mellan begravningarnas 

heterogenitet och monumentens externa homogenitet 
bör säkerligen sökas i relation till frågan om vilka behov 
som uttryckts i begravningen i förhållande till de före
ställningar som kom till uttryck i högens yttre utform
ning (jfr Säfvestad 1993). Det är rimligt att anta att förfä- 
derskultens individnära och genealogiska funktion mani
festerats främst i begravningens komposition; Detta med
an den yttre utformningen av högen speglade mer allmän
na och överordnade föreställningar, sådana som delades 
av befolkningar inom en vid kulturkrets.

Som citaten i ingressen anger ligger förståelsen av ritu
alens konstruktiva kärna till stor del i själva handlingar

nas komposition. En alltid väsentlig fråga är därför vad 
som binder samman dessa handlingar; vilken social slut
station var summan av de handlingar som utfördes vid 
den första begravningen i "Kungahög" destinerade emot. 

Här vill jag först återigen anknyta till "religionsarkeolo- 
gin”. Utifrån ett "religionsarkeologiskt” synsätt skulle nu 
den sakrala meningsinnebörden bakom de komplexa 
ritualer som försiggått ”Kungahögens” byggnation lig
ga i fokus för vårt intresse. Men för att en meningsinne- 
börd skall låta avteckna sig i arkeologiska analyser krävs 
vanligen att den studerade företeelsen uppträder i många
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och mönsterbildande exempel. En unik och specifik kon
text som begravningen i ”Kungahög” medger knappast 
möjligheten att förstå handlingarnas eller symbolernas 
religiösa meningsinnebörd; vi kan inte ens vara säkra på 
att denna religiösa meningsinnebörd omfattades av del
tagarna i ritualen. Meningen med de många komplexa 
handlingarna vid ”Kungahög” bör istället sökas i de soci
ala behov som finns av att uttrycka individens, släktens 
och det lokala samhällets förankring i en bygd, och denna 
förankring uttrycktes kollektivt i begravningsritualens ut
formning. Monumentens externa utformning uttrycker 
och bekräftar däremot social och religiös delaktighet i 
överregionalt förankrade myter inom en symbolvärld som 
var enhetlig över stora delar av det nordeuropeiska om
rådet under period IV. En överregional konformitet som 
också uttrycktes i likartade offertraditioner och i föremåls- 
utformning, dekor och bildvärld etc.

Lévi-Strauss och Victor Turner skulle säkert instäm
ma med Marie-Louise von Franz i hennes påstående om 
att ritualens mentala kontext i första hand är "intentional 
bodily engagement in the paradigmatic forms and rela
tionships of reality”. De skulle också ha påpekat att den 
för den oinvigde åskådaren så komplexa ritualens primä
ra roll är att erbjuda en scen för social kommunikation på 
olika plan. Genom förståelsen av ritualen definieras ock
så gruppens identitet och den sociala strukturen anting
en bekräftas eller förändras. Det viktiga är att traditionen 
förs vidare på ett och samma vis, handlingarna måste obön
hörligen vara kollektiva och understrykas, annars förlorar 
ritualen, precis som David Parkin och Daniel de Coppett 
påstår, hela sin funktion som tradition (Parkin 1992, de 
Coppett 1992).

Men, det är då ändå mycket märkligt att Sydskandina- 
viens begravningar från yngre bronsålder, i alla fall om vi 
som arkeologer skärskådar de materiella lämningarna, alla 
varit närmast unika i utförande. Ingen begravning har 
egentligen varit den andra helt lik, i ritualens språkgram
matik avslöj as hela tiden okända regionala och också snävt 
lokala dialekter. Kanske det ändå är som Jack Goody på

pekar att ritualens huvudsyfte är att föra ”gemenskapens 
traditioner” vidare. Begravningen är en social kommuni
kation som kräver samhällsorganisationens hela medver
kan och godkännande, och just denna uppvisning av kol
lektivets funktion är ritualens sociala huvudmening. Det 
kollektiva arbetet inrymmer meningen (Goody 1977). 
Och det är nog i denna dualitet mellan behovet av att 
identifiera den genealogiska egenhistorien, men samtidigt 
också de allomfattande myterna, som en huvudsaklig me
ningsinnebörd ryms bakom de märkliga ritualer som vi 
iakttar lämningarna av. I begravningens helt unika utform
ning uttrycktes individuella och släktskapsbundna min
nen och historiskt belagda genealogier; i dessa handlingar 
rymdes egenidentiteten hos dem som levde under peri
od IV på den plats där Nordvära idag ligger. I begravning
en fanns kopplingen till de egna förfäderna, till den egna 
bygden och de egna traditionernas myter. Samtidigt ex
ponerades denna egna identitet inom den av alla igenkända 
kosmologin och mytologin, och denna överordnade ide
ologi hade sin materialiserade form i de stora högamas 
externa utformning.

Avslutningsvis vill jag bara återanknyta till ”Introduk
tionen”. Under utgrävningen av ”Kungahög” fick jag ta del 
av många minnen som kretsat, eller på något vis knutits 
till bronsåldersmonumentet. Det märkliga var att grav
högen aldrig förlorat sin ”mening” under alla dessa tretu
sen år, den att vara ett historiskt och identifierande rikt
märke för bygdens invånare och deras minnen, ”...och 
jaktlagets medlemmar är sedan länge alla döda. Klart som 
kristall ser jag dem framför mig, när jag står här vid grav
högen igen.”

Tack
Tack till Caroline Arcini, Inger Nyström, Kajsa Ullberg 
och Karin Viklund för analyser av olika slag samt synpunk
ter på den arkeologiska tolkningen, och stort tack också 
till Anders Andersson som framställde de förklarande il
lustrationerna.
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RÖSEN
- Uttryck för makt eller platser där himmel och jord 
möts i det kosmiska rummet.

Av Anna-Lena Gerdin

abstract: This artide deals with graves, especially 
cairns, as expressions of bronze-age cosmological sys
tems. The analysis and discussion include an area of great 
interest, Tanum parish in Bohuslän, with all the cairns 
and rock-carvings.

Three aspects are important: how the cairns are situ
ated on the top of mountains and along ridges; how the 
cairns and the rock-carvings in different ways are situ
ated close to water; and our standardized evalution of 
them as being monumental.

The question if cairns instead of just being social 
mirrors are also expressions of cosmological systems 
generated answers which show the complexity of so
cieties and the necessity to avoid simplifications.

Nyckelord: Bronze Age, Cairns, Rockart, Elites, 
Cosmology

"...Märckelige äro ock the otålige, store 
och wide Sten-Rössior ock Högar alt med 
Kultersten mäst på höga Bärg wid 
Siökanten ja ock up i Landet wid Pass, 
som man skal fara igenom, hwilcka ej i 
Syndafloden, utan med flit af menniskio- 
händer synes wara så ihophämtade; ...” 
(Oedman 1746:76).

arkeologisk forskning i Skandinavien har ägnat brons
ålderns gravar en del av sin möda. Rösen, högt belägna på 
bergskrön eller åsryggar och ofta i närheten av vatten, har 
under lång tid varit föremål för forskningsintresse. Arke
ologer har ställt frågor som: Hur dateras rösen? Varför 
ligger de där de ligger? Varför är rösen vanligare än högar 
inom vissa områden och tvärtom? Vilka begravdes i dessa 
gravar? Vad representerar de? Och mer specifikt, varför 
förekommer vanligtvis inte gravar och hällristningar på 
samma ställen i ett av de mest hällristnings- och röserika 
områden Sverige har, socknen Tanum i norra Bohuslän.

Rösen har också fångat folkfantasin och ofta är sägner 
knutna till dem. De rösen som ligger längs kusten har i 
senare tider använts som vardar, seglationsmärken, anting
en som de är eller med uppbyggda stenkonstruktioner i 
röset eller vid sidan om det. De har ibland utgjort under
lag för senare tiders vårdkasar. I några fall hittar man 
benämningen ”galgröse” knuten till förhistoriska rösen 
och traditionen berättar att de är platser där det stått 
galgar.
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Tanum

Fig. i. Undersökningsområdet i Bohuslän markerat.

I det följande diskuterar jag hur framför allt högar, men 
även rösen, använts för att belägga en samhällskonstruk- 
tion där dessa gravar skulle utgöra ett av uttrycken för 
bronsålderns skiktade samhällen, hövdingadömen. Is
tället för att fortsätta att befästa ensidigt konstruerade 
bilder av förhistorien har jag valt andra utgångspunk
ter i detta försök till alternativa/kompletterande tolk
ningar. Tre fenomen är i det följande viktiga för mitt 

resonemang om gravar, religion och kosmologi:

* positionsbestämningen högt belägen
* symbolen vatten
* värderingen monumental

I titeln förekommer ordet eller. Det är möjligt att det 
istället skall stå samt. Ett samt som i så fall blir resulta
tet av en analys där jag fortsatt arbeta med olika kun
skapsteoretiska ansatser och ämnesområden, som syn- 
liggör komplexiteten och som möjligen överbryggar 

några av skillnaderna. Detta samt blir i så fall resultatet 
av något mer än ett överflyttande av kända förhållan
den mellan tidsepoker. Det visar i stället att ett av me- 
ningsinnehållen går att avläsa som en samhällsspeglan- 
de funktion. Här har jag emellertid valt att resonera 

utifrån en eZZar-synvinkel och undviker att använda rö
sen som belägg för den socio-ekonomiska tolkningen 
att människor under bronsålder organiserade sina soci
ala och ekonomiska förhållanden så, att dessa formera
de hövdingadömen. Min tanke är att rösen (gravar) och 
deras placering snarare är överordnade kosmologiska 
uttryck än exempel på hur hierarki och maktideologi 
gestaltas genom att en elits status och roll i samhället 
uttrycks i gravformer och gravskick. Jag låter rösen ingå 
i en annan analys än den snävt socio-ekonomiska, efter
som förhållandet mellan gravritualer och samhälle är 
mer sammansatt än att det senare reflekteras i de förra. 
Rösen, mer eller mindre välbevarade, är en gravtyp jag 
anser utgör en viktig del i bronsålderns kosmologi. Ut
trycken för de kosmologiska system som påverkade 
människors liv under bronsåldern bör vara urskiljbara 
någonstans och jag vill pröva om rösen lämpar sig för 
ett försök att analysera detta. Mitt material är huvud
sakligen hämtat från Tanums socken i Bohuslän.

Gravar och samhällsbilder
I strävan att ta reda på hur olika sociala förhållanden 
har vuxit fram och förändrats har några av arkeologins 
forskningsinriktningar arbetat med gravar som sociala 
speglar. Forskare har därvid förutsatt att de bevarade
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lämningarna av en grav har direkta kopplingar till den 
position en begravd person hade under sin livstid. Kun
skapen om förändrade gravseder, som övergången från 
kollektiva till individuella gravar (individuella i den 
meningen att det bara ligger en person, individ, i gra
ven) under sen stenålder/tidig bronsålder samt fynden 
i undersökta högar och rösen, har bidragit till tankekon
struktioner som genererat slutsatser om bronsålderns 
samhällen i Norden som socialt skiktade, ibland åsatta 
beteckningen hövdingadömen med de karakteristika 
Elman R. Service urskilj er i dessa: "Chiefdoms have cen
tralized direction, hereditary hierarchical status arrange
ments with an aristocratic ethos, but no formal legal ap
paratus of forceful repression. The organization seems 
universally to be theocratic ..." (Service 1975:16). I en 
studie om social stratifiering i Europa under bronsål
dern, skriven vid 1980-talets början, menar Antonio 
Gilman att individers positioner i europeiska bronsål- 
derseliter är ärvda och inte förvärvade. Han skriver att 
ståndpunkten är möjlig att inta tack vare resultat av 
forskning om drivkrafterna bakom framväxten av sam
hällen med eliter (Gilman 1981:1). Det går att hitta 
många bidrag till den tidigt etablerade åsikten om brons
ålderns samhällen som socialt skiktade och slutsatser
na har vuxit sig starkare och starkare ur olika arkeolo
giers frågor och svar. När det gäller rösen har använd
ningen av dem som källmaterial och tolkningarna pres
sats in i en giltighetssfär som blivit snävare och snävare 
på så sätt att rösen, deras storlek, innehåll och belägen
het, tj änar som bevis för existensen av stratifierade sam
hällen.

Analyser, baserade på data om gravars överbyggna

der och bevarade innehåll, anses ha givit information 
om de dödas status i skiktade samhällen och brist på 
status i så kallade egalitära grupper. I de senare anser 
många att den sociala positionen i stället konstitueras 
av ålder och kön och olika aspekter på detta blir avgö
rande för om och i så fall hur en person begravs. Oav
sett tidsepok och hur samhällen varit organiserade är

ålder och kön möjliga att analysera som biologiska fak
torer om det tillvaratagits tillräckligt bra osteologiskt 
material vid arkeologiska undersökningar. Men kön 
utgör ju också sociala konstruktioner av kvinnligt och 
manligt, och frånvaron av problematisering i detta av
seende har gjort slutsatser om bronsålderns samhällen 
bristfälliga och onödigt torftiga. Män är i hög grad syn- 
liggjorda av forskningen och att fortsätta att diskutera 
ett skiktat samhälle utan genderperspektiv blir inte bra. 
Det gäller att ha ett bredare perspektiv också när man 
försöker åskådliggöra makt och maktförhållanden. Kvin
nor utgjorde väl hälften av en befolkning även under 
bronsåldern.

Gravanalyser har gjorts från utgångspunkten att en 
persons makt och status efter döden får sitt symboliska 
uttryck i begravningsritual och gravöverbyggnad. Hö
gar och rösen har därvid studerats med olika förtecken 
och när dessa gravar är stora har detta setts som tecken 
på att de tillkommit i ett skiktat samhälle. Gravstorle
ken uttrycker då att det funnits någon form av makt, 
knuten till den döde, bakom tillkomsten. Rösen utgör 
med detta sätt att tolka, genom att värdera storlek, ar
betsinsatser och mängden föremål av brons och ibland 
guld, symboler för samhällen med definierade makt- 
strukturer-eliter. Bjørn Ringstad menar att uppföran
det av en stor grav har krävt avsevärd energiförbruk
ning och omfattande arbetsinsatser. Han skriver att de 
norska ”munkarøysene” därför kan användas som mått 
på status och belysa den dödes sociala position (Ring
stad 1987:65 ff). Svårigheten är att hitta mått för att 
mäta energiförbrukningen.

Kanske var det så att bronsåldern i Norden var en tid 
med uttalade och tydliga klasskillnader, där makten över 
tillgången och förfoganderätten över koppar och brons 
konstituerade en elit. Tolkningen av bronsålderns sam
hälle i sociala och ekonomiska termer som Europas 
första guldålder med konstruktionerna hövdingadömen 
och krigareliter, där högt rankade män och eventuellt 
deras kvinnor begravdes i högar och rösen, är dock allt
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för ensidig och bör problematiseras. Bland annat måste 
användningen av begreppet makt i samband med gra
var analyseras. Annars riskerar en historieskrivning, som 
bekräftar att allt varit sig likt ända sedan bronsåldern, 
att användas som en vetenskaplig legitimering, med 
historiskt djup, av över- och underordning mellan kö
nen, mellan länder och mellan världsdelar i dagens sam
hälle.

Slutsatsen att de döda skall tillskrivas den status de 
monumentala gravarna anses representera måste grun
das på antagandet att tillvaron efter döden skulle ha 
socialt innehåll motsvarande det personen hade när hon 
eller han levde. Graven måste då utformas så att den 
överensstämmer med den till det hinsides livet över
flyttade rollen/statuspositionen. Som ett uttryck för en 
gravs sociala dimension kan man i stället för att fråga 
för vem en grav byggdes ställa frågan av vem eller vilka 
den byggdes och varför? Vid övertagande av ett imma
teriellt arv sedan en medlem i gruppen dött var det 
kanske viktigt för enskilda individer, kollektiv eller släk
ter att synas tydligt vid detta speciella tillfälle av för
ändringar. Sätten att synliggöras i en ny roll har natur
ligtvis varierat. Ett av många kan ha varit att uppföra en 
stor och tydlig grav åt den som inte längre fanns som en 
i biologisk mening levande medlem i gruppen. Ett så
dant gravbyggande ingick därvid i en ritual, som var 
viktigare och mer angelägen för de levande än för de 
döda. Jag anser alltså att den sociala dimensionen av 
rösen, eller rättare sagt ritualen rösebyggande inte en
bart är att skapa äreminnen över och bostäder för de 
döda, utan de efterlevande genomför det som behövs 
för att genom social reproduktion ge synlighet och/el- 
ler prestige åt enskilda individer eller en grupp.

Religion, kosmologi, 
eskatologi - tre begrepp
Gravars belägenhet som iscensatt kosmologi kan tyck
as vara en av de mindre signifikanta aspekterna av gra
var och religion. Jag tycker att den är betydelsebärande, 
eftersom människor lever och levde med uppfattning
ar om tid och rum, rumtid och tidrum, som ofta har 
förändrats. Det svenska fornlämningsregistret och den 
ekonomiska kartan anger gravars plats i ett fysiskt rum, 
dagens landskap sådant vi upplever det. Detta är pro
dukten av successiv pålagring (och för all del avsevärd 
avskalning i vår resursslukande tid), där varje iakttag- 
bar förändring har en komplex bakgrund.

Religion
För att ha en grund att stå på vid försöken att tolka och 
förstå ett förhistoriskt, arkeologiskt källmaterial i frå
gor som rör religion blir en av de första uppgifterna en 
orientering bland alla de förslag till avgränsning av fe
nomenet religion som formulerats. Följande moment 
är väsentliga i religionen: det intellektuella momentet, 
det emotionella momentet, beteendemomentet samt 
det sociala momentet (Ringgren & Ström 1964:7 f). 
Detta är inte en explicit definition av fenomenet religi
on utan snarare en innehållsdeklaration. En variant på 
temat att se begreppet religion som en samlingsbeteck
ning är att benämna de ingående delarna: en psykisk 
företeelse, ett förhållningssätt och handlingsmönster, en 
social institution och de motsvarande komponenterna; 
religiös tro och attityd, religiös handling, religiöst norm
system och religiösa institutioner (Nordenfelt 1979:84 
f). Religion definierad på detta sätt klargör att den inbe
griper människors hela liv. Det finns och fanns förmod
ligen ingen sfär av mänskligt liv som är opåverkad av 
någon religion. De ovan föreslagna sätten att struktu
rera innehållet i begreppet religion är användbara vid 
försöken att tolka och förstå förhistoriska gravar och
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deras sammanhang, där vi enbart har hjälp av materiel
la lämningar och inte berättelser eller skrivna källor. De 
är användbara, därför att de visar den bredd religionen 
har och att religionen alltid är närvarande även i det som 
av en del betecknas som det profana livet.

Kosmologi
Kosmologi från ett antropologiskt perspektiv är en kul
turellt etablerad världsbild. Enkelt uttryckt är det en 
grupps föreställningar om världen, vilka en antropolog 
kan identifiera. I kosmologin ingår standardiserade upp
fattningar om tid och rum, världsalltets skapelse (kos- 
mogonin) och uppbyggnad, andevärlden, manligt och 
kvinnligt och moraliska värden. Standardiseringen inbe
griper ofta ett konsekvent system av relaterade feno
men, som upprepas schematiskt. Systemet är i Väster
landet två- eller fyrdelat och i Kina femdelat. De flesta 
kosmologier har också gemensamma drag. Indelningen 
av tillvaron i kvinnliga och manliga principer, där det 
manliga elementet har en dominerande roll som för
knippas med höghet, aktivitet och aggressivitet, med
an det kvinnliga kopplas samman med mjukhet och 
undergivenhet, är ett exempel. I många kosmologier 
hittar man föreställningar om gudomlig skaparkraft. När 
det gäller tillblivelser har många kulturer föreställningar 
om världen som ett tillstånd av ordning-kosmos i mot
sats till oordning-kaos. Kosmologiers innehåll gestaltas 
i myter men också som symboler. Det bjuder naturligt
vis oerhörda svårigheter att urskilja sammanhangen för 
de symboler, som betydde något för människor vars 
språk vi inte känner och efter vilka de materiella läm
ningarna är ytterst fragmentariska.

Tid och rum, tidrum, rumtid ingår som en viktig del 
i de flesta kosmologier. De starka kopplingar som exi
sterar mellan språk- och tankemönster och tids- och 
rumsuppfattning och de svårigheter som uppstår och 
vad som går förlorat eller aldrig förstås, när man över
sätter från språk med helt andra världsbilder, pekar

Gösta Friberg på, när han refererar en essä av den ame
rikanske språkforskaren Benjamin Lee Whorf om hopi- 
indianernas språk. Det är ett språk som överhuvudta
get inte struktureras med de två grundformer vi är vana 
vid, rummet som statiskt, oändligt och tredimensionellt 
och tiden som uniformt framflytande, kinetisk och en- 
dimensionell. Vår tid är uppdelad i tre former, förflu
ten tid, närvarande tid och framtid. Whorf konstaterar 
att hopi-indianema har helt andra grundformer, som han 
benämner det objektiva och det subjektiva. När vårt 
språk är strukturerat för och vi tänker i tre tidskatego- 
rier-det förgångna, det nuvarande och framtiden, gör 
hopis ingen skillnad mellan förflutenhet och närvaro. 
De två tidsaspekterna inbegriper för dem allt som är 
eller har blivit uppenbarat, det objektiva. Detta täcks 
av hopispråkets ena kosmiska grundform. Den andra, 
det subjektiva, motsvarar vår upplevelse av framtid 
(Whorf 1956:57 ff, Friberg 1977:201 ff).

Arkeologer, uppvuxna och skolade i västerländskt 
tänkande skall med sin kulturellt avhängiga begrepps
apparat och rationella metoder beskriva och förstå kul
turfenomen i samhällen som till hela sin struktur var 
olika vår eget, och för att komplicera saken ytterligare 
så rymmer det sistnämnda flera världsbilder samtidigt. 
I Västerlandet lever de flesta av oss fortfarande med den 
världsbild, som har sin grund i Isaac Newtons mekanik, 
där tidens och rummets egenskaper och existens är 
oberoende av allt annat i universum. Detta tror vi trots 
att det snart gått hundra år sedan Albert Einstein i bör
jan av 1900-talet visade att Newtons då ungefär 250 år 
gamla teser inte kunde göra anspråk på att vara univer
sellt giltiga. Einsteins relativitetsteori, den fysikaliska 
teori som beskriver rummets och tidens egenskaper och 
visar att tid och rum inte existerar som oberoende be
grepp utan måste ersättas av rumtiden, har däremot av 
naturliga skäl påverkat den vetenskapliga världsbilden.
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Eskatologi

Vid diskussioner om och arbeten med gravar måste man 
vara överens om att eskatologiska föreställningar spe
lat en avgörande roll för utformningen av de ritualer 
som avsatt de materiella lämningar arkeologer arbetar 
med. Ordet eskatologi är bildat av de två grekiska or
den eschatos, sist, ytterst och logia, lära - alltså läran 
om de yttersta tingen. När Karl Gottlieb Bretschneider 
skapade ordet 1804 var det för att beteckna den kristna 
läran om världens undergång, Jesu återkomst, den all
männa uppståndelsen och yttersta domen. Begreppet 
har kommit att användas om föreställningar även i icke 
kristna religioner. Man talar om individuell och allmän 
eskatologi. Den individuella eskatologin är föreställning
arna om själens öde efter döden och allmän eskatologi 
tankarna om världens och mänsklighetens yttersta öde 
och bestämmelse. Många religioner har ingen allmän 
eskatologi.

Källmaterialet
Arkeologiskt källmaterial innehåller sådant som är 
slumpmässigt och sådant som är resultatet av medve
tet gjorda ställningstaganden och handlingar. Slump
mässiga material är avfall på boplatser: sönderslagna kru
kor, ben och andra rester av måltider och annat som inte 
tillkommit tack vare beslut. Att avfall hamnade där det 
hamnade kan däremot vara resultatet av medvetna 
handlingar exempelvis påbjudna av religiösa skäl. Re
sultatet av en planlagd handling är att boplatsen ligger 
där den ligger, även om placeringen också styrdes av 
faktorer som inte medgav valmöjligheter.

För analyser av behandlingen av de döda under brons
ålder går det att ställa åtminstone en övergripande frå
ga. Vad var det som bestämde var man skulle lägga gra
var och gravfält? Några faktorer går att urskilj a och skilda 
forskningsinriktningar har lagt tyngdpunkten olika. De 
faktorer man huvudsakligen arbetat med är: bosätt

ningsmönster och sociala strukturer, näringsstrategier, 
religiösa och eskatologiska föreställningar samt tillgång 
på gravbyggnadsmaterial. I alla tider har det varit pla
nerat och förberett var man placerade en grav, ty att 
anlägga ett gravfält, att bland annat låta det inta sin plats 
i det kosmologiska rummet dikterades av bestämda vill

kor.
En grav består av många element: livet, döden, be

gravningen, den gravlagda, graven då och graven nu. 
Mellan då och nu har tidsförloppet medfört förändrade, 

försvårade och omöjliga villkor när det gäller att veta 
vilka händelser som har ägt rum och meningen med 
dem. Eskatologiska föreställningar hör nära samman 
med gravar. Fanns det i Norden under bronsålder före
ställningar om att människan har en själ och skildes i så 
fall kropp och själ åt vid döden? FJur avgör man med 
arkeologins hjälp om gravarna är den plats där de döda 
stannade och fortsatte att leva ett annat/nytt liv eller 
om de färdades till ett dödsrike, en hinsides plats som 

inte var densamma som graven. Från religionshistorien 
vet vi att dödsriken har sett och ser mycket olika ut. Ett 
dödsrike kan vara en tröstlös skuggtillvaro eller en upp
delad tillvaro för lyckliga och olyckliga, där moraliska 

principer bestämmer var man hamnar. Det kan också 
vara avgörande att begravningen gått till på rätt sätt. När 
det gäller rösebegravningar vet vi att endast några få ur 
en grupp begravts i denna speciella gravtyp. Vi vet inte 
så mycket om hur obrända kroppar under äldre brons
ålder eventuellt har behandlats innan de placerades i 
rösena. Bevaringsförhållanden för ben är mycket dåliga 
i jordfria rösen. Brandgravskicket lämnar i alla fall of
tast bevarade brända ben, som kan analyseras osteolo- 

giskt.
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Fig. 2. Rösen på Kolossberget (.Raä 26g) i Kville socken. Berget beskrivs av Hallström igiy som ett av de högsta i hela trakten 
och synnerligen otillgängligt från alla håll. Från den jämna platån dår de sju rösena ligger har man en oerhört vidsträckt utsikt 
över havet och stora delar av Tanum. Väster om rose e och öster om röse c syns på planen två koncentrationer naturligt 
anhopad sten från vilka rösebyggama hämtat material till sina rösen. Det är ovanligt att rösen bildar ett gravfält som detta, 
där sju rösen ligger samlade. Rösegravar ligger vanligen ensamma i krönläge. Efter Hallström igiy.

Rösen och högar

Jag har följt den svenska fornminnesinventeringen och 
arbetet med anläggningar som där benämns rösen. Dessa 
rösen och stensättningar liksom högar är karakteristiska 
gravar från bronsåldern i olika delar av västra Sverige. I 
Halland förekommer inte bronsålderns högar och rösen 
i samma delar av landskapet. Tack vare återkommande 
fornminnesinventeringar och dateringar av undersökta 
rösen och högar är detta väl belagt. En gräns går vid Ät- 

rans vattensystem och grovt sett är norra Halland rösenas 
och södra delen av landskapet högarnas områden. I övri
ga Västsverige är bronsåldershögarna inte så vanliga. 1 till 
exempel norra Bohuslän ärbara några få, som skulle kun

na vara från bronsålder, registrerade.
De skillnader mellan förekomster av rösen och hö

gar, som i våra dagar avläses som geografiskt varierade, 
har sannolikt flera orsaker. De kan vara kulturellt, soci
alt, religiöst och kronologiskt betingade, eller bero på 
blandningar av allt detta. Några forskare anser att till
gången på byggnadsmaterial, antingen gott om sten el
ler relativt stora ytor där man kunde ta jordtorvor, har 
haft betydelse för vilken gravtyp som finns i ett områ
de. Men högarna har ofta ett inre, dolt röse av sten, ett 
s.k. kärnröse över vilket det ligger en jordmantel, som 
består av ursprungligen fyrkantiga jordtorvor travade 
på varandra. Förutsättningen att åstadkomma en hög 
med rejäl jordmantel är ju att stora områden går att
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beskatta på torvor för gravbyggandet. Om man räknar 
ut hur mycket j ordtorvor det har gått åt till en stor brons
åldershög visar det sig att omfattande arealer måste ha 
berövats sitt matjordsskikt. Eftersom många av högar
na sannolikt byggts till successivt behövde möjligen inte 
så stora ytor förödas vid ett och samma tillfälle, men ef
tersom det råder ett relativt konstant förhållande mellan 
nedbrytning och tillväxt vid humusbildning dröjde det 
länge innan en avtorvad yta gick att använda som täkt igen. 
I vissa områden var det inte möjligt att bygga högar av 
torvor, då de ytor man behövde tillgång till för gravbyg
gande inte fanns. Detta gäller för områden där det knap
past bildats något jordtäcke, längs steniga kuster eller på 
kala berg. Detta talar möjligen för att högar inte uppförts 
i dessa områden.

Det många gånger upprepade påståendet att bronsål
derns högar och rösen inte förekommer inom samma geo
grafiska områden åtföljs ofta av ett annat, nämligen att 
rösen bildar stråk. Dessa definieras olika, som till exem
pel stråk av kuströsen, inlandsstråk av rösen och så vidare, 
beroende på den skalnivå som valts vid beskrivningen. 
Stråken som något karakteristiskt för rösen har delvis 
skapats ur de översikter fornminnesinventeringar har ge
nererat. I Sarauw & Alins Götaälvområdets fornminnen, 
som är den omfattande sammanställningen av den så kal
lade Göteborgsinventeringens resultat, skriver de om 
belägenheten i rader eller kedjor som något karakteris
tiskt för bronsålderns rösen (Sarauw 1923:26 f). Beskriv
ningarna av rösenas förekomst i stråk flödar sedan ym
nigt i de översikter som skrivits i Arkeologi i Sverige i sam
band med Riksantikvarieämbetets revideringsinventering.

Beskrivningarna innefattar både västra Sveriges inland 
och kusten, "... ett framträdande rösestråk på vattendela- 
ren mellan Nossan och Säveån i Hudene-Herrljunga-Rem- 
mene-området.... " (Bertilsson & Winberg 1985:63). Ett 
mycket röserikt område är Atrans dalgång och socknarna 
vid sjösystemen i Ulricehamnstrakten "Rösestråken är se
dan gammalt kända med koncentration bl a till Ätradalens 
övre lopp i Västergötland..." (Flink 1986:77 f). Stråken är

dock modema konstruktioner på nutidens kartor, där varje 
känt röse är en liten prick och tillräckligt många prickar 
bildar stråk av olika längd och bredd beroende på skalni
vå vid redovisningen. Det kan vara en dalgång, ett kust
stråk, ett inland och så vidare. Stråken har som j ag ser det 
inte någon egen betydelse för den mening de valda plat
serna en gång hade och egentligen i granden har kvar, även 
om vi idag har svårigheter att förstå platsernas mening.

Landskapsrum och rösen
"... Hällkiströr eller blott och bart kiströr... Ofta af enorm stor
lek - det veterligen största vid Skebbervall i Bottna socken, 
Quille härad håller jq2 fot i tvärmått och nära 600 fot i 
omkrets - finnas de högst sällan på jemna marken eller i 
grupp af flera tillsammans, utan oftast enstaka pä de högsta 
bergspetsame." (Holmberg 1867:12). Denna beskrivning 
fångar mycket av det vi uppfattar som speciellt med hur 
rösen är belägna (fig 2,3).

En annan tidig beskrivning är Emil Ekhoffs av det stora 
rösetKuballe vettepåTjöm. ”...Detta röse-kartan A, N:o 
146-är af rund form. Det håller något öfver åttio fot i dia
meter, har en höjd af tio till tolf fot och är häradets största 
bronsålderskummel. Dess läge är egendomligt och platsen 
gör genom sin oändliga ödslighet ett allvarligt, gripande in
tryck. Midt uti den sammangyttring af nakna, afrundade 
klippkullar, som nästan helt och hållet fyller södra spetsen af 
Tjörn, reser sig en kulle betydligt högre än de öfriga. Dess 
höjd öfver hafsytan är 3g 2 fot. Från den samma skådar 
blicken ut öfver en stor del af det grå, klippiga Tjörn och åt 
alla sidor ser man det böljande hajvet. På kullens platta topp 
ligger det väldiga kumlet, h vars grå, mossbelupna massa väl 
öfverensstämmer med det omgijvande hårda, men storslag
na landskapet." (Ekhoff i882:325)(fig. 4).

I Dalsland verkade Anders Lignell och han skriver om 
rösen på följande sätt ”...Stenrören, griftrören, jättekas
ten äro runda i midten någon gång upphöjda samlingar 
af större eller mindre runda stenar någorstädes af kant
stenar, der ej andra varit att tillgå i närheten... De äro
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Fig. 3. Rösemiljön på Kolossberget idag. Foto Lasse Bengtsson

anlagda antingen pä berg, helst vid en afsluttning, och 
hafva då merendels en kista i botten af liggande smärre 
hallstenar... Eller ock äro griftrören anlagda på stenbun- 
den jordgrund, rullstensvallar, grusmoar, och sakna då 
kistor i botten. Några äro ovala." (Lignell 1851:69).

Många har skrivit om Bohuslän och en av dem är Carl 
Axel Moberg, som karakteriserar landskapets rösen bland 
annat så här: ” ...De stora gravrösenamed sitt karakteristis
ka läge högt uppe på bergskrönen utgör på många håll ett 
mer direkt karakteriserande inslag i landskapsbilden än 
något annat slag av jomlämningar... denna kedja av mo
nument inmd farlederna som en bohuslänsk maritim mot
svarighet till Danmarks kedjor av bronsåldershögar i an

slutning till dåtida vägsystem genom jordbrukslandskapet." 
(Moberg 1963:35 och 38).

Halland fomminnesinventerades i mitten på 1960-ta- 
let och K. G. Selinge sammanfattar några av resultaten 
när han beskriver fornlämningar i gränsbygd och skriver 
så här om några rösen: "Rösena är talrikast i kustbygden 
med särskild dominans i yttersta havsbandet. I båda områ
dena är det karakteristiskt, att rösena är belägna på berg, 
gärna på högsta punkterna av bergmassiven, men även på 
avsatser eller platåkanter, som vetter ut mot en dal eller en 
havsfjärd..., de i ett av monumental ödslighet präglat land
skap belägna rösena på Kroken i Ölmevalla ...” (Selinge 
ig66:i3)(fig 5).
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Fig. 4. På Tjöms högsta punkt ligger Kuhalle vette, ett röse som delvis undersökts och därefter restaurerats. Foto Björn Möller

Fig 5- På den lilla ön Sönnre Horten i As socken vid den halländska kusten ligger detta mäktiga röse, som är 25 meter i 
diameter. Foto Viktor Svedberg
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Bilden av ett bohuslänskt röse på en kal bergsudde, som 
skjuter ut i Västerhavet, här återgiven (fig 7) som ett 
utsnitt i ett påhittat landskap, är ett i8oo-talsdokument. 
Den här miljön hade sina motsvarigheter i verklighe
ten, där rösena var möjliga att söka upp. Tanums härad 
ingår i den tidiga, systematiska fornminnesinventering, 
som påbörjades 1880 och som omfattar hela Göteborgs 
och Bohus län. ITanums härad började Emil Ekhoff in
ventera år 1890, första året ensam, ffan fortsatte 1891 
tillsammans med fil. stud. Oscar Almgren. Sedan låg in
venteringarna nere till år 1903, när de återupptogs och 
pågick till 1906. De utfördes åren 1903 och 1904 av do
cent O. Almgren, fil. kandidaterna Otto Frödin och 
Gustaf Hallström med en komplettering i Lur socken 
år 1906 (Frödin 1911:371). Inventeringsarbeten har där
efter pågått i omgångar under hela nittonhundratalet. 
Riksantikvarieämbetets första inventering av Tanums 
socken ägde rum under 1970-talets första år och omin
venteringen under tidigt 1990-tal, båda i ett skogsklätt 
landskap till skillnad från de totalt skogfria och kalbe- 
tade miljöer som fanns i norra Bohuslän vid 1800-talets 
slut och 19 oo-talets början. Alla inventeringar har sam
mantagna resulterat i ett omfattande källmaterial, där 
gravar utgör en betydande del. Fördelningen på olika 
fornlämningskategorier redovisas i fig. 6.

Rösen i Tanum
”Högst uppe på berget omedelbart NNV om den stora 
hällristningen vid Hvitlycke soldattorp ligga med härlig 
utsikt över hav och över land tre stycken rösen omedelbart 
intill varandra. (Hallström 1917:54). När Ekhoffbesökte 
rösegruppen beskrev han de två nordligaste som ett röse 
med en diameter på 12,5 meter. Röset plockades rent

Fig. 6. Efter ominventering i Tanums socken fanns det 1 717 
nummer i Riksantikvarieämbetets register. Några har slagits 
ihop och sammanlagt innehåller registret 1 647 lokaler. Tabellen 
visar hur de fördelar sig på fomlämningstyper.

Fornlämningstyp Antal lokaler

Hällristning 508

Grav/gravfält 497

Boplats 178

Gårdstomt 170

Övrigt 85

Fyndplats 76

Tomtning 61

Kvarn 27

Fornborg 7

Labyrint 6

Torp 6

Fornåker 6

Milstolpe 5

Hålväg 4

Sentida grav 2

Boplatsgrop i klippa 1

Byggnad 1

Vägsten 1

Boplatsvall 1

Fångstgrop 1

Pestkyrkogård 1

Offerkast 1

•Trankokeri 1

Tegelbruk 1



58 ANNA-LENA GERDIN

Fig. 7. "Under den första delen af bronsåldern begrofvos de döda vanligen obrända i stora, af flata stenhällar bildade kistor. 
Under periodens senare del blefvo liken nästan alltid brända, hvarefter de hopsamlade benskärfvoma förvarades i små 
stenkistor eller i grafumor af bränd lera. Bronsålderns grafvar, de må innesluta brända eller obrända lik, äro vanligen i 
Bohuslän täckta af runda stenkummel ("stenrösen”), nästan alltid liggande på bergstoppar, från hvilka man har en vidsträckt 
utsigt öfver havet." (Montelius 18-74:39 f).

år 19 03 och det visade sig att det bestod av två parallellt 
liggande långrösen.

Tanum är en stor socken, med skog och berg i öster, 
ett inre jordbrukslandskap därTanumsslätten domine
rar, ett fjordlandskap, som präglas av Sannäsfjorden och 
en ytterskärgård i väster. Socknen är, med undantag för 
Tanumsslätten som utgör ett av Bohusläns största sam
manhängande slättområden, kuperad och små bygder 
ligger avgränsade från varandra genom bergspartier.

Viktiga topografiska skillnader mellan dagens landskap 
och bronsålderns beror på strandförskjutningar vars 
förlopp vi vet alltför lite om, men som grovt kan beräk
nas till havsnivåer 20-25 meter över dagens havsyta vid 
slutet av stenåldern (fig. 8, 9). Tanum var under stenål
der ett mycket utpräglat fjord- och skärgårdslandskap. 
Under bronsålder fortsätter strandlinjeförskjutningen 
och den stora lerslätten som blir Tanumsslätten och flera 
andra lerslättbäcken bildas. Dagens vattendrag flyter
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strandlinjen vid bronsålderns början
i dagens strandlinje

väg
1 t kyrkor

Naverstad

Tanumshede

Fig. 8. Kartan visar ett utsnitt av kuststräckan från Tjämö i 
norr till Fjällbacka i söder där strandlinjen med ett vatten
stånd 20 meter över dagens markerats med grå färgton. Se 
vidare nedan.

Rösen i Tanum

08i.i
Diameter

Rösen i Tanum

lie B I
Höjd över havet

Fig. ro och ii. Diagram som visar storleksfördelning av 163 
rösen i Tanums socken i Bohuslän resp. belägenheten i höjd 
över havet.

Rösen
• • Boplatser och gravar undersökta 1992
C Strandlinjen vid bronsålderns början

Dagens strandlinje 
- Vattendrag

O Nutida städer

Tanumskilen

-Havstenssum

Hällsö

Arendal
0*'c±Havet

Tanumshede

Fig. 9. På kartan, som visar ett utsnitt precis norrom Tanumshede, haren trolig strandlinje vid bronsålderns mitt, ca 15 meter 
över nuvarande havsnivå, markerats. Längs stränderna på den jomfjord, som idag är Skärboälvens dalgång, ligger ett tjogofem- 
tal rösen. Likaså finns det många rösen på Arendals marker och söder om Knäm.
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mot havet i de lägst belägna delarna på dessa bäcken, 
som idag är jordbruksområden med lerjordar.

Antalet rösen i Tanums socken är stort, 163 anlägg
ningar som betecknas som rösen eller rester av rösen 
finns registrerade. Diagrammen visar hur de fördelar sig 
storleksmässigt samt belägenheten i meter över havet 
(fig. 10,11). Fornlämningarna är inte höjdawägda, men 
som riktvärden är inventeringens angivande av höjden 
över havet användbar. Av det ena diagrammet framgår 
att bara fem stycken rösen har en diameter som över
stiger 20 meter. De flesta har diameter mellan sex och 
elva meter och de kan inte bedömas som särskilt mo
numentala rösen, om man bara ser till storleken.

Bevaringstillstånd och representativitet
Flera praktiska omständigheter inverkar på represen
tativiteten och tillförlitligheten, när det gäller rösen. På 
de kala berg där dessa rösen ofta är belägna har det ald
rig funnits tillräckligt mycket vegetation som kunnat 
bilda ett jordtäcke. Rösena är därför jordfria och regn- 
och smältvatten har under årtusenden sipprat ner i dem 
och åstadkommit extremt dåliga bevaringsförhållanden 
för metaller och obrända ben.

Dessa rösen har lätt raserats, eftersom ingenting för
utom de stenar av vilka de är uppförda har hållit ihop 
gravarnas överbyggnader. Förstörelsen har många gånger 
ägt rum i mycket sen tid. Denna slutsats går att dra ef
ter jämförelser mellan tidiga beskrivningar och senare 
tiders inventeringsbeskrivningar. I de förra framgår det 
hur relativt väl bevarade många rösen trots plundring
ar ändå tycks ha varit när de beskrevs.

Många förhistoriska gravar och stengärdsgårdar har 
hamnat som vägfyllnad, sedan stenarna från dem kros
sats maskinellt. Under 1930-talet började vägunderhålls- 
arbeten och vägbyggnationer mekaniseras. Stenkross- 
arna, som inte förmådde krossa alltför stora stenar, ställ
des upp vid de upplag bönderna kört ihop från sina åkrar 
och sålt till vägbyggen (Iwarson 1991). Langning och

skärvning (klyvning) var tunga arbeten och man kan på 
goda grunder anta att det inte bara var mängder av sten
murar som strök med utan att det också var mycket 
praktiskt att placera krossen vid redan sammanburna 
stensamlingar som rösen och stensättningar. Gravarna 
innehöll dessutom sten av lagom storlek. Innan röse- 
stenar och stenar från andra gravar kom att krossas för 
vägbyggen och annat hade många gravar redan gått till 
spillo när stenar från dem användes vid uppläggande av 
stenmurar och hägnader. I Blidsbergs socken uppges att 
man 1923 tog sten ur den stora graven ”Eldskär” (forn- 
lämning 62) till Vedåslabornas vägar. E. Ekhoff noterar, 
när han beskriver det mäktiga rösetvid Skibevall i Bottna 
socken, att ”...Enligt berättelser på platsen är materialet 
till de i trakten vanliga stengärdesgårdama vida omkring 
hemtadtfrån den veldiga fomlemningen, hvarafdock störs
ta delen ännu återstår." (Ekhoff 1880:146 f). Nu består 
inte alla stenmurar av förstörda gravar, en otrolig odlar- 
möda med stenröjning har åstadkommit många av de 
mäktiga, västgötska stenmurarna.

Förstörelse vid plundring i j akt på de dyrbarheter man 
trodde fanns i gravarna har också drabbat rösen. Plund
ringar och rovgrävningar har ibland dokumenterats i ef
terhand och dessa anteckningar bidrar ibland med an
vändbar information. I sina anteckningar från resorna 
åren 1868-69 skriver Djurklou om Bjärke härad: ”,.. Hvi- 
tevattensrös är namnet på ett stort stenkummel å en af 
Risvedens högsta toppar, ... och som Friherre Silfverschi- 
öld, hvilken följde mig till stället, benäget anskaffat folk, 
så uppkastades detsamma... Man kunde dock underar
betet tydligen skönja att röset förut varit omplockadt och 
af en torpare erhölls äfven sedermera den upplysningen 
att Häradshövding Reutercrona på Limered... en gång 
varit här med hela arbetsstyrkan från gården och genom
sökt röset. Skattletame skola härvid ej blifvit alldeles utan 
fångst... " ( Djurklou 1868-69).

Även från Dalsland finns tidiga iakttagelser gjorda av 

Anders Lignell som år 1851 skriver, ”... Knappt finnes här 
något enda större stenrör, som icke i äldre tider varit under-
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Raänr Läge Diam Höjd Fynd Datering Övrigt

1080 Krön av kalt 

berg

12 m 1,2 m Kol Bronsålder? Hallström 1917 nr 68.
Undersökt 1872 av 0. Montelius

538 Bergskrön 10 m 0,9 m Brända ben 
(sannolikt från 2 

begravningar) 

Keramik

Äldre bronsålder? Undersökt 1981 av E. Weiler,

UV Väst. Osteologisk analys 
anger människa 40-60 år

558 Bergskrön 20 m 1,5 m Svärd
Dubbelknappar, 
Lansspets, flinta

Äldre bronsålder. Hallström 1917 nr 175.
Undersökt 1816 av C.G. Brunius

601 Bergskrön 7 m 0,6 m Flintavslag Bronsålder? Hallström 1917 nr 187

602 Bergskrön 8 m 1,0 m Fyndtom Bronsålder? Hallström 1917 nr 188

613 Krön, täml. 
lågt berg

11 m 1,5 m Brända ben. Kol. 

Flintavslag

Äldre bronsålder? Hallström 1917 nr 136. 
Undersökning 1903-06, 0. 

Almgren, 0. Frödin, G. Hallström

631 Platå VSV 

bergskrön

7 m 0,4 m Brända ben, 

krukskärvor, kol

Bronsålder? Hallström 1917 nr 86

632 Platå SV om 

bergskrön

7 m 0,6 m Brända ben, 

krukskärvor, 
harts?, kol

Bronsålder? Hallström 1917 nr 85

636 Bergskrön 13 m 1,5 m Brända ben, 
obrända ben, kol, 
krukskärvor, flinta

Äldre bronsålder? Hallström 1917 nr 88. 
Undersökning 1903-06, 0. 
Almgren, 0. Frödin, G. Hallström

646 VSV sluttning 

av berg

7 m 0,3 m Brända ben, kol Bronsålder? Hallström 1917 nr 87

698 NÖ delen av 

bergsrygg

11 m 2,0 m Brända ben, 
krukskärva

Äldre bronsålder? Hallström 1917 nr 91. 
Undersökning 1903-06, 0. 

Almgren, 0. Frödin, G. Hallström

701 Bergskrön 10 m 1,3 m Brända? ben, kol Bronsålder? Hallström 1917 nr 131

708 Krön av låg 

bergsklint

5 m 0,4 m Kol Bronsålder? Hallström 1917 nr 127

1322 Bergskrön 8 m 1,0 m Krukskärvor Bronsålder? Hallström 1917 nr 102. 
Undersökning 1903-06, 0. 

Almgren, 0. Frödin, G. Hallström

Fig. 12.1 Tanum är 14 stycken av 163 rosen undersökta och av dessa endast ett i modem tid (Raä 538). De övriga har bara 
delundersökts, d.v.s. mitten med eventuella kistor.
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sökt och derföre uppkastadt i midten. Enligt underrättelser 
jagpå mångfaldiga efterfrägningar inhemtat, har man i dessa 
grajvärdar aldrig funnit något annat än hitar af kopparva
pen eller kopparprydnader...” (Lignell 1851:6g).

En annan verksamhet som ofta orsakat skador på ro
sen längs kusten är uppförandet av vardar. I fornminne
sinventeringar från kusttrakterna beskrivs ofta vardar 
(lokala benämningar i västra Sverige är varde, våle, vål, 
vale, vedde och vette) i samband med rosen. Vardar har 
byggts både på rösen och vid sidan om dem och de har 
plockats ihop av rösestenar. Förutom, att i sen tid ha 
använts som fundament för vardar, har kuströsen i sig 
tillskrivits att från början ha uppförts och fungerat som 
sjömärken. En av förespråkarna för denna tolkning av 
deras placering är Claes Krantz, som dragit slutsatsen 
att det är högst sannolikt att nautiska skäl varit bestäm
mande för var rösena lagts (Krantz 19 4 o: 1 f). Till detta 
vill jag säga att rösen är funktionella som sjömärken bara 
om sjöfarande, som skall navigera med deras hjälp, är 
väl förtrogna med den kust där de seglar, eller att märk
ningen är så standardiserad att koden förstås av alla. 
Annars vet inte långväga sjöfarande vilka navigations
problem rösena avser att lösa. Dessa rösen har knap
past haft den standardiserade funktion som dagens sjö
märken har.

Exempel på att ett rose använts som underlag för en 
vårdkase finns från Tjöm. Vid undersökningen av en 
kista i röset Kuhalle vette på Tjörns högsta punkt fann 
Åke Fredsjö kolstycken och stenar, som varit utsatta för 
eld och han tycker sig se att detta är spår efter en vård
kase (Fredsjö 1961:22).

Att datera rösen - Undersökningar och fynd 
Förhållandevis få rösen är undersökta i Västsverige och 
ännu färre har givit säkra dateringar till bronsålder, men 
med det underlag som finns och paralleller från andra 
håll bör den av Montelius på 1880-talet uttalade åsik
ten att de flesta jordfria rösen härrör från bronsåldern

vara giltig, även om rösen sannolikt tillkommit också 
under järnålder. Montelius skrev 1874 "De flesta bohus
länska stenkummel, i synnerhet de som ligga på hergstop- 
pame med utsigt öfver hafvet, torde, såsom vi redan sett, 
tillhöra bronsåldern." (Montelius 1874:55 i)."Alla sten
kummel i Bohuslän tillhöra emellertid icke bronsåldern; 
några innesluta grafvar från jemåldem, hvilket i synner
het synes gälla om de aflånga kumlen ... "(Montelius 
1874:42). Hallström, som år 1917 beskrev alla då kända 
rösen iTanums härad, kommer till slutsatsen att ”1 intet 
av mig känt fall förekommer att bronsåldersgravar inom 
häradet utgörs av andra typer än röset (kummel, rör, kist- 
rör, russ). Det är däremot påtagligt, att röset som gravtyp 
häller sig längre än den tid, bronsåldern varar... emeller
tid förutskickas att några förr som bronsåldersgravar upp
fattade rösen, de s.k. Arendalsrösena, av mig komma att 
föras till järnåldern på grund av nyare iakttagelser ..." 
(Hallström 1917:2). Det man säkert kan säga idag är att 
rösebyggande inte förekom under stenålder i Väst
sverige, även om det finns exempel på förstörda sen- 
neolitiska hällkistor under rösen. Detta skall i så fall tol
kas så att det funnits en hällkista på platsen och att kis
tan förstördes helt eller delvis, när röset byggdes. Vida
re är det högst sannolikt att rösebyggande fortsatte in i 
järnålder. Att en och samma plats varit viktig att upp
föra en grav på under skilda förhistoriska skeden, och 
att det därför finns tidsmässiga avvikelser framåt från 
den gängse dateringen till bronsålder, understryker sna
rare att gravplatsens belägenhet har haft avgörande 
betydelse som uttryck för de kosmologiska föreställning
ar bronsålderns människor hade under sin tid på jorden 
mellan arkeologins sten- och järnålder.

Delar av den idévärld jag tänker mig ligger bakom 
tillkomsten av bronsåldersrösen har troligen tradition 
bakåt och delar av den fortlever sannolikt även under 
äldre j ämålder. En intressant forskningsuppgift rör plats
kontinuitet för gravar och kontinuitet inom gravar. 
Högar, rösen och stensättningar visar sig vid undersök
ningar ofta vara nekropoler, gravplatser där flera begrav
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ningar gjorts med kortare eller längre tidsmellanrum och 
där man kan förmoda att de begravda har haft släkt
skaps- eller andra nära relationer till varandra. Förutom 
att en enskild anläggning ofta visar sig vara en sådan 
gravplats görs ibland fynd, som antyder att det funnits 
en tidigare grav på platsen. Den första graven har då 
störts eller förstörts vid anläggandet av högen, röset eller 
stensättningen och tidsskillnaderna mellan gravlägg
ningarna är så stora att det är svårare att anta ett nära 
biologiskt släktsamband mellan de gravsatta. För dessa 
gravar är det i stället platsen i sig som valts som ett ut
tryck för gruppers kosmologiska system. Det skulle allt
så vara likheter i kosmologier, som gör att man under 
olika tider väljer samma plats för till exempel en grav. 
Vid en undersökning av ett röse, som daterats till brons
ålder vid Högared i Ljungby socken i Halland hittades 
ett skifferhänge, som hör till det senneolitiska föremåls- 
beståndet och de har oftast hittats i hällkistor av både 
kollektivgravs- och individkaraktär, där människor be
gravts utan föregående kremering. Den vanligaste kon
texten för skifferhängen är alltså gravens och detta re
ser frågan om den första graven på Högaredsrösets plats 
har varit en hällkista. Denna fråga går inte att besvara 
med någon större grad av säkerhet, eftersom obrända 
ben inte bevaras i genomsläppliga jordar. En antydan 
om att det handlar om en förstörd grav är att skiffer- 
hänget hittades nära några kantställda stenar, som skul
le kunna vara stödstenar till en större häll, som ingått i 
en hällkista (Gerdin 1997). Det finns andra exempel 
där utgrävarna drar slutsatsen att en senneolitisk grav 
har förstörts. I beskrivningen av de kultursammanhang 
för vilka en gravundersökning 1972 i Jörlanda socken i 
Bohuslän anses ha givit belägg tolkas graven som en 
förstörd hällkista (Särlvik & Ahman 1979:14).

Säkra dateringar av rösen till bronsålder måste i nulä
get grundas på kombinationer av resultat från under
sökningar, dateringar av kol som utan tvivel går att kny
ta till graven samt bedömningar av gravtyp. Inga givna 
typologiska kriterier existerar, som ensamma är möjli-

Fig. 13. På en bergskam vid Arendal i Tanum undersöktes 
ig8i det ena av två rösen [fomlämning 538:1). Foto E. Weiler

ga att använda för att säkert datera ett röse utan att det 
är undersökt.

I Tanum är det sammanlagda antalet undersökta rö
sen 14 stycken av 163 och av dem som undersökts kan 
endast ett dateras med hjälp av bronsföremål. Figur 12, 
redovisar undersökta rösen och figur 14, de föremål av 
brons som gjorts i Tanum. Det är alltså bara ett av rös- 
ena som givit daterande fynd, ett kort svärd och en dub- 
belknapp av brons. Röset med metallföremålen är det 
så kallade Galgeröset, som öppnades 1816 i närvaro av 
C. G. Brunius. Den även med moderna mått mätt för
nämliga dokumentationen var länge på villovägar tills 
den upptäcktes av BengtThordeman i Uppsala Univer
sitets Myntkabinetts arkiv. På gravplanen, som är utförd 
i tusch och akvarell, är även det korta bronssvärdet som 
hittades i kistan avtecknat (Thordeman 1924:252 ff). 
Holmberg beskrev detta röse 1867: "Hällkiströr fattas 
icke uti denna, på fomlemningar så rika trakt. De största 
och flesta finnes på öame och norr i socknen. Uti det s. k. 
Galgeröset, nordost om Tanums kyrka, hittades år 1816,
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Föremål av brons Fyndsammanhang Datering RAÄ nr Äga Inv.nr

Holkyxa Fynd vid dikning år

1870

bronsålder - Ulvesked SHM 4311

Kantyxa - ä. bronsålder - - Vän. Mus. 17

Kantyxa - ä. bronsålder - - Boh. Mus. 4136

Svärd Gravfynd i stensättning 
år 1992

ä. bronsålder Raä 539 Säm 6:1 -

Dolk, bältehake Gravfynd i stensättning 
år 1992

ä. bronsålder Raä 548 Håkeby 1:1 -

Svärd, dubbelknapp Gravfynd i röse år 1816 ä. bronsålder Raä 558 Stora Oppen, Galgeröset SHM 6862

Kantyxor 2 st Fynd i åker år 1868 ä. bronsålder - Stora Oppen SHM 4054

Holkyxa Fynd vid dikning år

1869

y. bronsålder - Solbräcke SHM 4258

Holkyxa Fynd i åker y. bronsålder - Ertseröd SHM 8992

Holkyxa - y. bronsålder - - SHM 8819

Halsring Fynd i torvmyr år 1868 y. bronsålder - Lilla Oppen SHM 4109

Svärd Dikesfynd i tidigare 
odlad myrjord

y. bronsålder - Knäm Östergård,

"Myren"
SHM 17290

Svärd Fynd vid torvstampning 
år 1858

y. bronsålder - Dam berget under 
Prästgården

SHM 2475

Holkyxa Inga kända 
fyndomständigheter

y. bronsålder - - Privatsaml.

Fig. 14. Fynd av bronsföremål i Tanums socken

uti en väl hopfogad kista, ett handspjut af bronz och en 
flintlans, samt ett par bronzknappar. Allmogen vet att 
omtala liknande fynd, tid efter annan gjorda uti grifter af 
samma konstruktion." (Holmberg II 1867:80). I övriga 
rösen har det bara hittats brända ben och keramik. I flera 
fall härrör fynden sannolikt från efterbegravningar i re
dan befintliga kistor. ITanum har alla undersökningar av 
rösen, utom en, genomförts under slutet av 1800- och 
början av 1900-talet och då undersöktes bara mitten med

eventuella kistor. Som framgår avfig 12 har få fynd gjorts 
vid undersökningarna. Kistorna var möjligen tidigare 
plundrade och gav därför, förutom på grund av dåliga be- 
varingsförhållanden magra undersökningsresultat.

Belägenheten för Tanums rösen är mycket karakte
ristisk. För att besöka dem måste man upp på bergen 
och där, ofta på krönen, ligger gravarna. En modern 
röseundersökning genomfördes år 1981 när det ena av 
två bronsåldersrösen på bergsryggen vid Arendal togs
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Fig. 15. Norrom Tanumshede undersöktes 1992 en mycket stor stensättning med 
flera gravläggningar. Foto Anna-Lena Gerdin

bort i samband med projektering av en ny sträckning 
av E6 (fig. 13). Röset var 18 meter i diameter och byggt 
av ovanligt stora stenar. Mitt i graven påträffades en 
manslång kista av sten. Den innehöll brända ben, men 
inga bevarade föremål. Intill kistan var ytterligare en per
son gravlagd. De brända benen hade samlats ihop från 
gravbålet och lagts i ett lerkärl (Weiler & Persson 1986).

De bronsföremål som hittats i Tanum redovisas i fig. 
14,15, 16 och 17. Av de funna föremålen har bara svär
det och dubbelknappen hittats i ett röse, det så kallade 
”Galgeröset”. En dolk och en bältehake hittades i en 
stensättning vid undersökningar 1992. Likaså hittades 
ett svärd i en mycket stor stensättning, också den un
dersökt 1992.

Det enda bronsåldersröse i Västsverige, som innehål-
Fig. 16. En av gravläggningarna innehöll ett fullgreppssvärd. 
Foto Anna-Lena Gerdin
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lit föremål av guld, har undersökts på Hisingen i Göte
borg. Aren 1968-69 genomförde Göteborgs arkeolo
giska museum omfattande undersökningar där. Längs 
det segelbara sund, ”Syrhålasundet”, som existerade vid 
ett vattenstånd 10 meter högre än dagens, ligger många 
rösen och stensättningar. På dåvarande fastigheten 
Skäggered 1:2-4 undersöktes ett röse. Det låg på en 
avsats av det bergsparti, som idag är begränsningen för 
Syrhåladalen. Röset var innan undersökningen 15x8 
meter (närmast ovalt) och lite över en meter högt. Det 
var skadat, i mitten fanns en grop och den nordvästra 
delen var urplockad nästan tre och en halv meter in från 
ytterkanten. Av rapporten framgår att den ursprungli
ga formen inte går att avgöra med säkerhet. I det skada
de rösets sydvästra del, enligt rapporten ”... i ytterkan
ten, men täckt av rösestenen fanns en tvårummig kista... 
Den var 3,3 m lång, 0,6 m bred i norra delen och 0,8 m 
bred i södra delen ... "I kistan fanns föremål från grav
läggningar både under bronsålder och järnålder. Det an
märkningsvärda med fynden är att kistan innehöll guld
fynd från bronsålder, en ring 8 mm i diameter av en 1 
mm tjock guldten, ett g mm långt fragment av en spi- 
ralvriden ten och tre små guldspiraler, som är 8-12 mm 
långa. Bronsfynden utgörs av ett miniatyrsvärd och en 
fragmentarisk rakkniv. Utgrävaren daterar fynden och 
därmed röset till bronsålderns period IV och skriver, att 
eftersom inget av de rösen som undersökts längs Väst
kusten kan ges en äldre datering än period III ifrågasät
ter han en datering till äldre bronsålder (Olsson 1970:201 
ff). I en kort artikel i Fornvännen ställer sig Lennart 
Lundborg tveksam till en så sen datering av Skäggereds- 
röset och menar att en flintdolk, använd som eldslag- 
ningssten, som också hittades i kistan antyder att grav
läggningen med guldfynden och bronserna har gjorts i 
en redan befintlig grav. Lundborg skriver att rösen bör 
ha samma tillkomsttid som högarna, varav flera har

Fig. 17. Fullgreppssvärdet, med en bevarad längd på 32,5 cm, 
har lerkäma i greppet. Foto Anders Nilsson
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centralgravar från period II. Många högar har tillkom
mit under yngre bronsålder, något som Lundborg tän
ker sig kan gälla även för rösen, men han utesluter i 
motsats till Olsson en generell datering till yngre brons
ålder och menar att fyndet av en flintdolk i Skäggereds- 
röset understryker detta (Lundborg 1973).

Högt belägen, vatten, 
monumentalitet - tre fenomen

Positionsbestämning
Det svenska fornlämningsregistret och markeringar på 
kartor anger gravars placering i ett fysiskt rum, dagens 
landskap. Detta landskap är produkten av successiv 
pålagring, men även avskalning i en resursslukande tid. 
Alla bevarade och i någon form iakttagbara förändring
ar innebär övergångar, som inte bara berör gravar utan 
hela kulturmiljön.

Jag gör här ett försök att tolka bronsåldersrösens be
lägenhet som uttryck för en rumsuppfattning, som är 
helt annorlunda än vår. Det jag i brist på ett bättre ord 
kallar positionsbestämning innebär att rösen på högt 
belägna platser, oftast i anslutning till äldre strandlinjer 
eller nära sjöar och vattendrag, är exempel på bronsål- 
dersmänniskornas rumsuppfattning som vertikal och 
inte som vår horisontell. En av dem som åskådliggör hur 
vi i Västerlandet har kommit att uppfatta omgivningen 
som ett landskap och inte som ett kosmiskt rum är den 
amerikanske geografen Yi-Fu Tuan, som skriver att ett 
medeltida och även äldre vertikalt kosmos under renäs
sansen ersätts av ett horisontellt landskap. Han poäng
terar att vertikaliteten är något mer än en rumslig di
mension. Den är laddad med mening. Den känneteck
nar transcendens och en ”världsmodell”, som lägger 
tonvikten på den vertikala axeln och innehåller en cyk
lisk tidsuppfattning till skillnad från vår linjära (Tuan 
1974:129 ff).

En genomgång av rösenas belägenhet i Tanum enligt 
Riksantikvarieämbetets fornminnesregister visar att de 
nästan genomgående ligger i krönlägen på berg, alltså 
genomgående i markanta höj dlägen idag. Av samman
ställningen i fig. ii framgår att det ligger många rösen 
15-25 meter över dagens havsnivå. Nivåangivelserna har 
stor betydelse i diskussioner om strandlinjeförskjutning
en under sen stenålder och tidig bronsålder och de är 
viktiga vid försöken att bedöma ett röses höjdläge. Det 
som idag uppfattas som ett markerat höjdläge kan med 
ett högre vattenstånd under bronsålder ha varit ett ut
tryck för antingen högt belägen nära vatten eller belä
genhet nära vatten, båda lägena med viktiga betydelser.

Belägenheten på krön gör att horisonten kommer att 
spela en viktig roll åtminstone för den visuella upple
velsen av en rösemiljö. Hur uppfattades horisonten 
under bronsålder? I egyptisk religion har horisont myck
et stor betydelse. Soluppgången - solens livgivande strå
lar, förmedlar gudarnas ba, som avbildas som ba-fåglar. 
I denna process spelar tempelanläggningarnas pylon i 
förhållande till de två horisontbergen en viktig roll. På 
pylonen i Horustemplet i Edfu finns kamp- och jakt
motiv och pylonen markerar gränsen mellan kaos och 
kosmos (Finnestad 1982 och Bergman 1991). I Tanum 
finns flera röseberg där kombinationen av rösena som 
gravar, vertikaliteten i belägenheten på bergen och upp
fattningar om soluppgång och solnedgång i förhållan
de till horisonten sannolikt är uttryck för religiösa före
ställningar i bronsålderns samhälle.

Några forskare har arbetat med hur gravar förhåller 
sig till boplatser med avseende på synlighet och expo
nering. I Tanum är det idag svårt att ta reda på hur rö
sen har synts från boplatser, dels därför att kunskaper
na om var boplatserna varit belägna är bristfälliga, dels 
har Bohuslän under 19 oo-talet skogsplanterats efter den 
skogsskövling som ägde rum under föregående århund
raden. 1800-talets kustlandskap var i stort sett trädlöst, 
när Tanum fornminnesinventerades för första gången i 
organiserad form. Foton från denna tid visar ett kalt
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landskap, där rösen på bergstoppar och bergsryggar syns 
vida omkring. I dagens skogrika landskap är det för det 
mesta omöjligt att se något annat än träd också när man 
befinner sig i de krönlägen där rösen ligger.

Vattensymbolik

Strandförskjutning och havsstrandängar 
Ett intressant fenomen i samband med diskussioner om 
rösens belägenhet är landhöjningen. I Sverige är den idag 
som mest 9 mm per år längs norrlandskusten. Längs en 
mycket flack kust kan detta medföra en strandlinjeför
skjutning horisontellt 60-70 meter ut mot havet under 
ett decennium. Dessutom bildas nytt land genom av
sättning av slam i vikar och på grunda bottnar och vid 
älvmynningar (Johansson et al. 1986). Hastighet och 
omfattning av strandlinjeförskjutningar under sten- och 
bronsålder i Tanum är som nämnts förut ganska okän
da. Men sannolikt har förloppet gått relativt snabbt och 
Tanumsslätten har vuxit ur havet på ett sätt som väl 
illustrerar hur land föds ur havet och j ag menar att det
ta får sina symboliska uttryck i både rösen och hällrist
ningar, i vad de innehåller och var de ligger.

Strandförskjutningar, som medför att nytt land ska
pas ur havet, ger längs flacka kustavsnitt upphov till en 
marktyp, havsstrandängen, som j ag kortfattat beskriver 
utifrån boken Havsstrandängar. Det är en marktyp som 
jag anser haft mycket stor betydelse för boskapssköt
seln även under bronsålder. På havsstrandängar har det 
under både förhistorisk och historisk tid bedrivits bete 
och slatter i mycket stor skala. Under järnålder när 
markerna delas in i utmarker och inägomarker kunde 
vissa strandängar föras till inägomarken p.g.a. att de 
gränsade till mark som var god nog för produktion av 
vinterfoder.

Kännetecknande för en havsstrandäng är ett oftast be
tat kustavsnitt, som till stora delar översvämmas regel
bundet av salt havsvatten Träd och buskar hölls borta

genom dessa översvämningar och saltinnehållet i strand
växterna bidrog till ett mycket gott bete. Förutom att 
de var bra betesmarker producerade strandängarna vin
terfoder. Landstranden och den övre delen av vattens
tranden utgör den egentliga havsstrandängen. Närmast 
ovanför högvattenlinjen ligger det strandnära området, 
där vegetationen påverkas genom vindar och saltstänk. 
Förändringar i vattenståndet bestäms av lufttryck och 
rådande vind. Under våren och försommaren är det låg
vattenperioder och vattenståndsvariationerna är ganska 
små. Under sommaren stiger vattnet och under höst och 
vinter orsakar stormar kraftiga svängningar mellan hög- 
och lågvatten. Idag varierar salthalten längs den svens
ka kusten från 30 promille vid Västkusten till nära noll 
i Bottenviken.

På vissa ställen utvecklades slåtterstrandängen. Slat
tern av landstranden kallas sältingslåtter och man slog 
med lie ner till mellersta landstrandens bälte av salttåg. 
Bältet av revigt strandgräs lämnades. Medan vegetation
sperioden pågick hölls kreaturen borta från strandäng
en och de släpptes ut sedan slattern var avklarad i mit
ten av juli.

Hävden (betesdrift och slatter) av havsstrandängar
na har idag i stort sett upphört på grund av bristande 
lönsamhet. De växer igen och kusten intas av vass istället 
för den ängsvegetation av gräs och örter, som växte på 
den betade strandängen (Johansson et al. 1986).

I Tanum har ett snabbt förlopp i strandförskjutning
en tillskapat stora markområden, som till exempel Ta
numsslätten, där det var möjligt att hålla boskapshjor
dar med både bete och vinterfoder. Förfoganderätten 
över dessa landområden vet vi ingenting om. Men det 
bör ha varit avgörande för samhället hur denna resurs 
kontrollerades, mer avgörande än om någon eller några 
kontrollerade brons och bronsföremål.

Rösen, hällristningar och vatten
Land som uppstår ur vatten har också bäring för ytter
ligare en nämnare rösen har gemensam, förutom belä-
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Hällristningar i Tanum

Höjd över havet

Fig. 18. Diagrammet visar på vilka höjder över havet 508 
lokaler med hällristningar är belägna. (Den lägsta angiveben 
o meter betyder att det inte finns några uppgifter i fornminne
sinventeringen.)

genheten på toppar och krön, nämligen närheten till 
vatten. Kartan (figur 9) visar exempel på hur rösen i 
Tanum ligger i anslutning till den dåtida kusten, vid 
vattendrag eller sjöar. Anknytningen till vatten kan 
kopplas till en i stort sett universell uppfattning om 
vattnet som kaos eller ett prekosmiskt tillstånd och hur 
ett ordnat kosmos föds ur detta. Vi behöver bara erinra 
oss andra versen i bibelns skapelseberättelse Genesis: 
"Och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet 
och Guds ande svävade över vattnet. ” Vattnet är en myck
et tydlig symbol, som förmår visa ett helt sammanhang, 
som förstås av betraktaren. Vattnet symboliserar enligt 
religionshistorikern Mircea Eliade "summan av möjlig
heterna, det är fons et origo, reservoaren för alla de möjlig
heter tillvaron rymmer; det föregår varje form och bär varje 
skapelse". Skapelsens urbild är enligt Eliade ön, som 
plötsligt manifesterar sig mitt i vattnet. Vattensymbo
liken innefattar både döden och pånyttfödelsen. Genom 
symbolerna överskrids gränserna för det som kan upp
fattas med sinnena. Tillbaka i Tanum kan vi konstatera 
att strandlinjeförskjutningarna med önskvärd tydlighet 
understryker skapelseprocessen och håller den vid liv 
på ett högst påtagligt sätt. Land att bruka föds ur havet 
och vissa gravar, rösena, har därför placerats där detta

Fig. ig. Ett av landets största rösen ligger vid Vänerns södra 
strand i Tun socken, ungefär halvvägs mellan Trollhättan och 
Lidköping. Roset, som kallas Stenkullen, är 60 meter i 
diameter och 7 meter högt. Röset är mycket imponerande, trots 
att det varit utsatt för stentäkt och att stora delar körts bort. I 
ett urplockat parti syns en del av kantkedjan. Röset är 
avbildat redan 16jo i Peringskiölds Monumenta Sveogotho- 
rum (Flink ig86, 198g). Foto Leif Häggström

syns så tydligt, och där ger de uttryck för den vertikala 
rumsuppfattning som kan liknas vid axis mundi, en sorts 
världsaxel.

Vattnets symbolbetydelse är också tydlig vad gäller 
hällristningarna i Tanum, den del av Sverige som har 
flest hällristningar. Många är de hällristningsskepp och 
andra bilder, som har knackats in på berghällar, som 
översilas av vatten. Vattnet är det kaotiska eller prekos- 
miska tillstånd ur vilket kosmos, det ordnade, föds. 
Hällristningarna hittar vi oftast på lägre nivåer än rös
ena. Eftersom strandlinjeförskjutningarna i norra Bo
huslän är dåligt kända går det inte att med säkerhet uttala 
sig om exakt hur anknutna till områden, som eventu
ellt översvämmades av havet, hällristningar kan tänkas 
ha placerats. Men de relativt låga nivåer (fig. 18), där 
många av Tanumsslättens hällristningar återfinns, gör 
det troligt att belägenheten nära vatten har spelat en 
viktig roll.
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Fig. 20. Från det mäktiga rösets topp anar man Vänerns 
vattenspegel. Foto Leif Häggström

Monumentalitet
En egenskap som ofta tillskrivs rösen är deras monu
mentalitet. Varför upplevs och betecknas ett röse som 
monumentalt? Beror det på storleken? Belägenhet och 
storlek i kombination? Påverkas dagens människor av 
den naturtyp där fornlämningar ligger? Är ett kalhug
get landskap monumentalare än ett skogbevuxet? Ska
pades monumentaliteten när Bohuslän var trädlöst och 
rösen syntes så tydligt? Tilltalade rösenas lägen forskare

som verkade i naturromantikens tid? Frågorna är många 
och det finns ju inga objektiva kriterier för monumenta
litet. Dessutom är den svår att återge på bild. ”De verkli
ga bronsåldersrösena är arkitektur.” Utsagan är C. A. 
Mobergs och han skriver att rösen tillhör ett samman
hang som via västeuropeiska bronsåldersbyggen förenar 
Bohuslän medmedelhavsvärlden. (Moberg 1963:60). Vi 
säger ofta bronsåldersmonument när vi talar om rösen. 
Monument är inte alltid monumentala, språkbruket är 
förvirrande, men när det gäller framför allt stora rösen och 
högar upplevs de ofta som monumentala, både för att vi 
inte har något annat lika stort från den tiden att jämföra 
med och för att det faktiskt är så. Men även mindre gra
var kan upplevas som monumentala därför att de lig
ger högt i terrängen. Ibland framförs åsikten att rösen 
lagts på förhöjningar för att göra dem större än de egent
ligen är. Detta skulle gälla de kustnära rösena. Bedräg
liga ligger de där och ser stora ut, när sjöfarande passe
rar. Det har krävts omfattande arbetsinsatser för att 
bygga rösen och frågan vilka som har haft resurser att 
åstadkomma detta har diskuterats livligt. När det gäller 
att bedöma vilka arbetsinsatser som behövts för att 
bygga rösen i Tanum är det nödvändigt med komplet
terande inventeringar av rösenas närmiljöer för att få 
en uppfattning om tillgång på sten, stenstorlek och rös
enas storlek m.m.Att genomföra detta är tids- och kon- 
ditionskrävande och därför inte gjort ännu. Att den grav
typ som benämns stensättning på grundval av storlek 
och innehåll kan mäta sig med rösen visas av den un
dersökta, mycket stora stensättningen i Tanum (RAÄ 
nr 539, Al 7) med fynd av ett fullgreppssvärd frånäldre 
bronsålder. Vid ett försök till bedömning av arbetsin
satsen för att bygga denna stensättning kan detta arbe
te mäta sig med det som krävts för att uppföra ett un
dersökt röse (RAA 538:1) i närheten. Det finns en skill
nad mellan dessa två, nämligen att stenmaterialet var 
tillgängligt något närmare vid stensättningen än det var 
vid röset. Stensättningen låg inte i krönläge som roset 
utan söder om röseberget. Fyndet av ett svärd i denna
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Fig. 21. På en bergsrygg nordost om gården Håkeby ligger några rösen. Utsikten från dessa mot väster är vidsträckt. Läget för 
den lilla stensättning, som undersöktes iqq2 och som innehöll en dolk och en bältehake, motsvarar bildens nedre vänstra höm. 
Foto Anna-Lena Gerdin

stora grav och det faktum att det finns få metallföremål 
från bronsåldern iTanum, visar att relativt sett rika gra
var också återfinns i mer obemärkta lägen. Detta un
derstryks ytterligare av att vi hittade en dolk och en bäl
tehake hittades i en liten stensättning (RAA 548, A2) 
belägen nedanför en bergskam med många rösen. Det
ta illustrerar tydligt att de med bohuslänska mått mätt 
rika gravarna från bronsålder också kan vara de många 
stensättningarna, som det finns tusentals av och som är 
svåra att datera utan undersökning.

Avslutande kommentar

Föreställningen om stratifierade samhällen också i Nor
den under bronsålder har till stora delar vuxit fram ur 
analyser av undersökta högar och rösen. Det behövs en 
komplettering alternativt ersättning av synen på gravar 
som sociala speglar. Den övergripande fråga jag ställer i 
denna artikel är, om rösen och deras belägenhet i stället 
för att vara sociala speglar är uttryck för delar av det kos
mologiska system människor i Tanum omfattade under 
bronsålder. Resultaten från genomgången av var rösen 
placerats, storlekar samt innehåll i dem som undersökts,
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visar att de inte enbart kan antas vara exponenter ens för 
en perifer elit i provinsen. Förslaget att rösen, belägna på 
bergskrön och åsar, istället är uttryck för kosmologin i ett 
samhälle med vertikal rumsuppfattning, har i detta för

sta steg av analys visat sig vara värt att arbeta vidare med. 
Det fortsatta arbetet inriktas på att fördjupa analysen av 
förhållandena i Tanum samt att göra jämförelser med 
andra områden med och utan hällristningar.
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STENSÄTTNINGSBYGDEN

- Ora en gravplats organisation under peńod II-VI i södra Ätradalen

Gisela Ängeby

abstract: In this paper the ideology connected to the 
most common grave-monument of the Bronze Age in 
södra Ätradalen, the shallow stone-setting, is discussed. 
The burials in these monuments are looked upon as ex
pressions of family descent and historical identity wit
hin this valley's regional ritual traditions. Each monu
ment is considered as the representation of a kin-rela
ted group and thus also of a specific farm. The stone- 
settings in the region are either solitarily positioned or 
distributed groupwise in long rows along the ridges. It 
is suggested that the distribution-pattern of stone-set- 
ting monuments in rows reflected the Bronze Age sett
lement organisation in the valley - a system of single
farms. The chronological span of the burials in each mo
nument thus provides the possibility to estimate the 
chronology and lifecycles of specific farms and the so
cial household groups that the monument represented. 
In this way the burialgrounds both reflect the coloni
zation of a certain place as well as the abandonment of 
a farm.

Keywords: Stone-setting, chronology, local social organi
zation, Bronze Age, Halland

EN FRÅGA SOM AV TRADITION är av Stort 
intresse inom arkeologin är bebyggel
sens utveckling på olika platser och 
inom olika landskapsregioner under för
historiens perioder. Frågor kring kolo
nisation, bebyggelsers livslängd och för
ändring, samt bygders övergivande är 
centrala i forskningen. Mycket ofta an

vänds också resultaten från undersökningar av gravmo
nument som stöd för framförda antaganden kring be
byggelsens ålder och organisation i ett lokalområde el
ler en region. Gravmonumenten, deras utformning, ål
der och brukningsperioder blir i en processuell bebyg- 
gelsarkeologisk tradition på så vis synonymer också för 
bosättningars sociala organisation och livslängd.

Artikeln bygger främst på presentationen av en för 
fem år sedan gjord undersökning av fyra stensättningar 
som låg på en kraftig grusås vid gården Stum i Ljung
bys fornlämningsrika socken i södra Ätradalen. Monu
menten innehöll rester av begravningar som i en lång 
kronologisk kedja visar gravskickets förändring från 
period II i äldre bronsålder till äldre förromersk järnål
der. En plats och punkt i landskapet som denna, där man 
låtit gravlägga en släkts och en gårds invånare under 
tusen år, stod med säkerhet i centrum också för män
niskors lokala rumsuppfattning. Att platsen där de egna 
förfäderna gravlagts blir centrum för en befolkning i 
både rumsligt konkret mening liksom den är det i and
lig och historisk mening är ett förhållande som är när-
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Fig. i. Sverigekarta med undersökningsområdet i Halland 
markerat

mast allmänmänskligt förekommande och finns belagt 
i mängder av kulturer (Huntington & Metcalf 1979). 
Monumenten på gravplatsen, och begravningarna i 
dessa, blev på så vis i en genealogi intimt förknippade 
med bronsåldersböndernas lokala identitet (Garwood 
1991:24, Barrett 1989:114 ff). Gravplatsen med de döda 
förfäderna uppfattades som en naturlig och omistlig del

av den egna ”hembygden”, och organisationen av be
byggelse och organisationen av gravplatserna bör där
för i både mental/ideologisk samt konkret mening ha 
avspeglat varandra (Widholm 1998:145 ff., Chapman
1997).

Bronsåldern var en period då man knappast åtskiljde 
de döda ur samhället på ett vis som vi idag gör. De döda, 
och inte minst då gravmonumenten som byggdes över 
dem, blev till symboler för det efterlevande släktets 
historiska rättigheter till både ett område och en över
tygelse. I de olika begravningarna, i monumentet och i 
gravplatsen, uttrycktes allt från närstående familjeband 
till anfädersdyrkan och släkters territoriella anspråk 
(Jennbert 1993, Säfvestad i993,Thrane 1993). Antagan
den som dessa kan numera närmast betraktas som arke
ologiskt producerade sanningar i den mening att de flesta 
forskare betraktar förhållandet mellan bebyggelsen, 
gravarna, samhällets sociala struktur och den överord
nade ideologin som mycket intimt sammanhängande 
(Hingley 1996, Kristansen 1998).

Under södra Ätradalens bronsålder är det vanliga för 
regionens talrika stensättningsmonument att de är en
samliggande i terrängen, eller att de återfinns i glest lig
gande grupper längs med områdets många åsryggar, pre
cis så som var fallet vid gården Stum. Eftersom min ut
gångspunkt är att dessa gravmonument byggdes för att 
representera släkters och hushållsgruppers vilorum kan 
varje monument och mindre gravplats också i ideolo
gisk mening tolkas som representerande materiella läm
ningar av en närbelägen gårdsbebyggelse. Med en så
dan utgångspunkt bör det, även om boplatslämningar 
inte dokumenterats, vara möjligt att på en lokal nivå 
diskutera enskilda gårdars livslängd genom att klargöra 
kronologin och brukningstiden för enskilda gravmonu
ment. Målsättningen med dessa rader är därför att uti
från presentationen av gravar i Ljungby socken, och i 
synnerhet då gravplatsen vid gården Stum, föreslå tolk
ningar kring enskilda gårdars kronologi och livslängd. 
På så vis kan vi få en grov överblick och modell över
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Falkenberg

Fig. 2. Kartbilden visar den ungefärliga lokaliseringen av de 
undersökta gravplatserna i Ljungby resp Vessige socken som 
omnämnes i texten.

enskilda gårdsbebyggelsers organisation och förhållan
de till varandra i ett lokalt bronsålderslandskap (Ström
berg 1996).

Atradalens stensättningar
Sydligaste Ätradalen är geografiskt liktydigt med de 
socknar som omger vattendraget från Falkenbergs stad 
ute vid kusten intill Askome socken i öster. Området 
präglas helt av Ätrans och dess biflödens numera när
mast helt uppodlade omland. Dalen inramas i stort av 
skogsbevuxna åsar och bergsryggar. Vid en regional jäm
förelse uppvisar Ätradalen ett stort antal gravmonument 
från bronsåldern.

När man studerar fornminnesregistret är det tydligt 
att de vanligast förekommande gravmonumenten från 
bronsåldern i Ätradalen består av stora, ensamliggande 
stensättningar, eller grupper av sådana på två eller tre

monument. Monumenten är oftast flacka, byggda av ett 
jämnstort material av rundade stenar, och de har också 
idag mycket ofta en oklar kantbegränsning. Diametern 
varierar inom gruppen från de vanligaste måtten kring 
elva till fjorton meter ända upp till dryga 20 meter. Det 
är också ofta svårt att dra en klar gränslinje mellan de 
monument som benämns som rösen resp. de som i re
gistret ansetts vara stensättningar. Många monument 
som kategoriserats som rösen har en utformning som 
snarare innebär att de bör betraktas som stensättningar. 
Det förekommer att de storlekar som angivits för sten
sättningar i fornminnesregistret är alltför snålt tilltag
na.

Det traditionella sättet för bronsålderns människor i 
dalen att gravlägga sina döda var sannolikt i ett invid 
gården beläget stensättningsmonument. Stensättning- 
en är det gravmonument från perioden som i första hand 
varit knutet till de ordinära bosättningarnas begravnings- 
traditioner. Större gravhögar kan däremot utvisa bop
latser av en annan karaktär än den enskilda gårdens, och 
rösen är i de flesta fall topografiskt åtskiljda från bebyg
gelsen (jfr Artelius 1998). Utgångspunkten är att dessa 
gravplatser, som oftast består av en till tre större sten
sättningar, representerade en enskild gårds gravplats.

Den bebyggelse från bronsåldern som hitintills har 
påträffats i dalen har varit av ensamgårdskaraktär (Äng- 
eby 1994). Hypotetiskt kan vi alltså utgå ifrån att en 
gravplats bestående av ett enda monument, och som 
också innehåller en gravläggning, representerar en gårds
enhet med en förhållandevis kort bebyggelsehistoria - 
medan sådana gravplatser som i Stum med fem monu
ment representerar enskilda gårdsbebyggelser som ex
isterat mycket länge på en och samma plats i landska
pet. Alla gravplatser kan med ett sådant synsätt också 
betraktas som s.k. gårdsgravfält. Variationen i gravplat
sernas storlek och utformning har i första hand haft att 
göra med hur länge gården existerat som bebyggelse
enhet. Utifrån detta synsätt är det inte heller antalet 
anläggningar i en miljö som bör ligga till grund för om
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Fig j. I ett för Halland mycket typiskt landskapsläge återfanns i skogsridån uppe på åsen fem stensättningar som under bronsål
der successivt konstruerats i en rad. Foto: Kristina Persson.

denna kallas för ett gårdsgravfält eller inte.
Stensättningarna återfinns inte i första hand i undan

skymda landskapslagen som skulle ha inneburit att de 
förskonats från 1800-talets stora bortodlingar i någon 
högre grad, såsom till stor del är fallet med större rösen. 
Rösen återfinner vi i landskapslagen som inte kunnat 
odlas, främst finns depå krön av berg och mer otillgäng
liga åsar. Rösenas lokalisering till bergs- och åskrön har 
emellertid lett till att dessa monument kommit att 
undersökas i stort antal i modern tid. Främst beror det
ta på att många grustag anlagts i Atradalen under vårt 
sekel.

Det är i och för sig vanligt förekommande att en eller 
två sekundärt anlagda stensättningar också återfinns 
alldeles invid ett större rose. Men som grupp betraktad 
finner vi oftast att stensättningarna ligger i, och i nära 
anslutning till dagens odlingsbygd. Inte sällan är dessa

monument belamrade med mängder av odlingssten. I 
de östliga socknarnas skogsmarker finns även en grupp 
av stora stensättningsmonument, som sannolikt kan da
teras till bronsålder i allmänhet. Utifrån den historiska 
tidens bebyggelse framstår dessa gravar som mycket 
solitärt och isolerat belägna. Möjligen antyds i monu-

Fig. 4. Lika tydligt som det var att dessa monument byggts i 
förhållande till varandra, lika tydligt framträdde vikten av att 
de placerades med ett inbördes avstånd från varandra. 
Gravarna kom på så vis att ligga var och en för sig, men ändå i 
en tydlig grupp längs med åsen. Monumenten blir en bild av ett 
förhållande som sannolikt kännetecknade även organisationen 
av de ensamliggande gårdarna i dalen. I skogen i bildens 
bakgrund undersöktes 1996 ytterligare en botten av en 
stensättning. Ett monument finns ännu kvar uppe på åsen. I 
förgrunden syns kantkejan som omslutit den äldsta stensätt- 
ningen. Monumentet innehöll en ramgravfrån period II.
Foto: Gisela Ängeby
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Fig. 5. Överst är del av plan över stensättningen vid Sörby Skalla i Vessige socken (Raä 88). I denna del av monumentet påträffades 
rester av vad som bedömdes som elva olika begravningar. I allmänhet har stensättningar visat sig innehålla fler begravningar än 
rösen. Planen uppgjord av L. Thålin ig66. ATA. Därunder är röset vid Gisselstad i Ljungby. I mitten av detta är ramgraven från 
period I som kan jämföras med Al iRAA i23vidStum (efter Lundborg 1964:74). Underst planritning av hög vid Trustorp. Högen 
innehöll fyra begravningar från yngre bronsålder och ett stort antal inre konstruktionsdetaljer, bl.a. fyra inre kantkedjor - något som 
talar för att den successivt rillbyggts i samband med att nya begravningar anlagts (efter Johnson 1973, Lundborg 1985:12).
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mentens avskilj da landskapslagen att åldriga förhisto
riska gårdsbygder övergivits redan under bronsåldern. 
I kontrast till dessa isolerade monument återfinns ofta 
i centrum av flera halländska j ärnåldersmilj öer några 
stensättningar av bronsålderskaraktär. I nästan samtliga 
större gravfältsmiljöer från järnåldern återfinns också 
en större stensättning av bronsålderkaraktär. Så är ex
empelvis fallet i Grimeton, vid Jättahögen i Värö, vid 
Sannagård i Vinberg och också på Fjärås Bräcka (Arb- 
man ig54,Artelius SArcini 1996:20). Dessa är då bland 
de äldsta gravmonumenten i miljöer som i flera fall kan 
spänna över tvåtusen år i brukningstid.

Gravundersökningar i Ljungby
Under i960- och 70-talen undersöktes ett flertal grav
monument i Ljungby socken och bakgrunden till un
dersökningarna var, precis som vid Stum, att grus skul
le utvinnas ur de mäktiga isälvsavlagringarna. Resulta
ten från undersökningarna är intressanta på många sätt 
och också relevanta för förståelsen av gravarna i Stum. 
Undersökningarna finns sammanfattade i ”Fornlämning- 
ar undersökta i Ljungby socken, Falkenbergs kommun” 
(Lundborg 1985). De undersökta stensättningarna och 
rösena i socknen kan utifrån konstruktion, gravskick, 
fynd och I4C-prover samtliga dateras till äldre och yng
re bronsålder samt äldsta järnålder.

Vid det i förhållande till Stum närbelägna Gisselstad 
undersöktes år 1963 ett brätteröse som var 20 meter stort 
och en meter högt (RAÄ 154). I botten av röset var en 
rektangulär kistkonstruktion begränsad av tjugotalet 
hällar ställda på högkant och det torde ha rört sig om 
en jordbegravning även om skelettet (eller skeletten) 
helt förmultnat. I ramgraven låg två flatbottnade blom- 
kruksliknande lerkärl. Förutom ramgraven från period 
I dolde röset också fem sekundära umebegravningar från 
yngre bronsålder (Lundborg 1964).

Ännu ett brätteröse som ursprungligen ingått i ett
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gravfält undersöktes år 1970 vid Höstena (RAÄ 63). 
I sj älva brättet fanns två kantkedj or och i rösets mitt låg 
en gravgömma med keramik, brända ben och kol ut
spridda inom en drygt halvmeter stor yta. En knack
sten av flinta och kvartsavslag var andra fynd som gjor
des i röset. Röset är daterat till yngre bronsålder (Peter
sen 1971).

Under åren 1972 och 1974 undersöktes i Trustorp en 
hög respektive två stensättningar innehållande begrav
ningar från yngre bronsålder (RAA 83) (Johnson 
1973) .Under 1989 och 19 g o undersöktes två bronsål- 
dersrösen vid Attarp och Trustorp (RAÄ 86,87). Röset 
i Trustorp innehöll en centralgrav i form av en skepps- 
formig stenkonstruktion belägen invid en större mark- 
fast sten. Koldateringar visar att den skeppsformade 
graven härrör från äldre bronsålder period III. I röset 
fanns förutom centralgraven också två sekundärbegrav
ningar som daterats till äldre resp. yngre bronsålderns 
period IV och V (Hernek 1994).

Vid Attarp undersöktes år 1989 två stensättningar och 
ett röjningsröse, RAÄ 86. Den större av stensättning
arna innehöll en primärgrav bestående av ett brandla
ger, som också tolkats som bålplatsen, med brända ben 
efter två individer. Senare har ytterligare två brandbe
gravningar nedsatts i monumentet, dels i form av en liten 
stenkista med ett gravkärl med brända ben, dels i form 
av ett benlager under själva kistan. Begravningarna är 
inte MC-daterade men utifrån gravskicken bedöms dessa 
vara från yngre bronsålder eller äldre järnålder (Gerdin 
1997)-

Äret därpå undersöktes ett femton m i diameter stort 
röse vid Högared (RAÄ 105). I röset återfanns en pri
märgrav som bestod av ett centralt brandlager och tre 
små stenkistor med umebegravningar. Primärgraven 
kan, av fyndet av ett skifferhänge att döma, möjligen 
redan i samband med anläggandet ha förstört en ännu 
äldre gravsättning på samma plats. I en av de små sten
kistorna påträffades för övrigt en omerad tälj stensyxa. 
Inga MC-analyser har utförts men utifrån gravformer och
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innehåll ges en datering till yngsta bronsålder/förro
mersk järnålder (Gerdin 1997).

Ar 1966 undersöktes en stensättning belägen på grus
åsen "Sörby Skalla" i grannsocknen Vessige och resulta
ten från undersökningen är vad gäller gravskicksvarian- 
ter jämförbara med gravarna vid Stum. Stensättningen 
vid Sörby Skalla var uppbyggd som ett mittröse omgi
vet av ett brätte. I stensättningen påträffades elva an
samlingar av brända ben som deponerats i olika typer 
av behållare (fig. 5). Dels förekom små rektangulära 
stenkistor, dels kretsar av resta småhällar kring ett ler
kärl placerat på en flat sten, dels benkoncentrationer 
ihop med keramik men utan synliga benbehållare. 
Bronsföremål påträffades i fem av de separata gravar
na, bl.a. en dubbelknapp, en ryggtappsskära och en rak
kniv. Flertalet av gravarna dateras till yngre bronsålder 
(Thålin 1967).

Begravningarna i stensättningarna 
vid Stum
Sedan 1950-talet har grustäkt bedrivits på åsen vid Stum. 
Vid 19 go-talets börj an utökades grustäkten vilket inne
bar att tre stensättningar och en stenkrets kom att bli 
föremål för arkeologisk undersökning 1993. En av dessa, 
en stensättning (RAA 123) var känd sedan tidigare 
medan de andra upptäcktes först i samband med för
undersökningen av miljön. Gravmonumenten låg i det 
för fornlämningstypen karakteristiska krönläget på ran
den av en grusås som före grustäkten tydligt framhäv
des i landskapet. En stensättning ligger ännu kvar på 
grusåsen, (RAÄ 14). Nedanför åsen breder ett öppet 
och hävdat slättlandskap ut sig. Omedelbart invid åsen 
återfanns tydliga crop-marks, och här har också gjorts

fynd av förhistorisk keramik. Gravarna har legat tydligt 
exponerade på åsen med vidsträckt utsikt över land
skapet. De begravningar som påträffades var typiska för 
de sydskandinaviska traditioner som kännetecknar pe
rioden från äldre bronsålder och fram till 200-talet före 
Kr. Flera av begravningarna har också kunnat I4C-date- 
ras medhjälp av vedartsbestämtträkol (Ullberg 1996).

Stensättning med ramgrav
Fornlämning 123 var elva meter stor, dryga halvmetern 
hög och kringgärdades av en delvis bevarad kantkedja 
samt rymde resterna av fyra gravsättningar. Den äldsta, 
primärgraven, låg centralt i stensättningen och bestod 
av en ramgrav som konstruerats av större stenblock. 
Denna täcktes i sin tur av en ovalformad, delvis ned
sjunken, stor stenpackning. Några flata stenar markera
de botten i stenramen och sannolikt har en träkista va
rit placerad inom denna. Gravrum konstruerade som 
detta ligger vanligtvis orienterade i öst-västlig riktning, 
men här låg centralgraven i nord-syd. Under arbetet med 
konserveringen av metallföremålen upptäcktes i jorden 
som omslutit föremålen mycket små smulor ben som 
var det enda som fanns kvar av skelettet. I graven på
träffades en grepplattedolk av brons från period II—III, 
en flintspets (eldslagningssten), bärnsstenpärla och 
bärnstensklump samt fragmenterade ringar och spira
ler i brons. Föremålskombinationen förekommer, med 
vissa variationer, ofta i gravar från period II och både 
uppsättningen och gravkonstruktionen är då allmänt ut
bredd i Sydskandinavien.

Särskilt lång tid har säkerligen inte förflutit från det 
tillfälle då den första gravsättningen görs till dess att den 
första sekundärgraven anläggs. Alldeles norr om primär
graven påträffades en avlång, 1,75 x 1 meter stor kon-

I '4C-analyserna har gjorts vid The Svedberg-laboratoriet i Uppsala och när resultaten anges i texten är detta i kalibrerade värden 
med i sigmas konfidensintervall (Stuiver 8Ć Pearson iggj). I samtliga fall, förutom när det gäller analysen av träkol från den lilla 
stenkretsen, har kolet insamlats ifrån gravgömmans kontext.
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Fig. 6. Foto över norra delen av stensättningen med ramgraven 
nederst (Ai). Denna har sannolikt anlagts i period II och inte 
långt senare görs en skelettbegravning i monumentet. Av 
denna återstår en stenläggning av flata stenar omedelbart 
ovanför (A2). Till höger i bilden är en mindre stenkista som 
innehöll brända ben (A3). Foto Gisela Angeby.

struktion av flata stenar som tolkats som ett fundament 
för en kista. Den manslånga kistformen tyder på att det 
rör sig om en skelettgrav. Placeringen av den kistforma- 
de stenkonstruktionen så att denna tangerar centralgra
ven och det faktum att denna ligger orienterad i sam
ma väderstreck som centralgraven i nord-syd, vilket 
allmänt betraktas som ett äldre drag i begravningar 
under bronsålder, tyder på att stenfundamentet anlagts 
en kort tid efter det att den första begravningen gjorts 
i stensättningen. Begravningen har med säkerhet genom
förts före det att ytterligare en sekundärbegravning 
anlagts. Denna återfanns omkring två meter innanför 
kantkedjan i nordnordost i form av en liten rektangulär 
stenkista som nedgrävts i den ursprungliga markytan. 
En koldatering gjord på benved visar att denna anlagts 
i period II—III (Ua-6171, BP 3065 +/- 50,Cal BC 1400-

1260). Den osteologiska analysen av de brända benen 
visar att en ej könsbestämd vuxen/äldre individ grav- 
satts i stenkistan (Arcini 1996). Den tredje och sista se
kundärgraven var nedsatt ytligt i stensättningens mitt. 
Fyra kantställda hällar stöttade en sönderfallen semi- 
rabbad keramikurna som placerats på en avfasad flat 
sten. I gravkärlet låg de brända benen efter en äldre 
kvinna (Arcini 1996) och i botten av urnan påträffades 
en eneggad bronskniv försedd med tånge. Både en ,4C- 
datering till 920-820 f.Kr, okal. (Ua-6172, BP 2740 +/- 
50) , och föremålen visar att begravningen kan dateras 
till period IV.

Flack stensättning
Stensättningen som låg närmast anläggningen med ram
graven var drygt tio meter stor (fig. 7). En prydligt lagd 
kantkedja av jämnstora, uppenbarligen noggrant utval
da stenar, omslöt anläggningen. Stenpackningen var 
mycket flack och höjde sig endast obetydligt över kant
kedjan. En vällagd, bitvis tät kullerstenspackning dolde 
något större stenar som låg i botten. Krossad kvarts låg 
utpridd över anläggningen och mellan stenarna i den 
jordfyllda låga packningen. I fyllningen fanns några flint
avslag och ett kvartsspån. Under packningen i monu
mentets mitt låg några keramikskärvor. Skärvorna är 
närmast anonyma till sin karaktär och kan varken typ
bestämmas eller ges en närmare datering. De kan möj
ligen vara resterna efter någon form av benbehållare, 
men några ben gick inte att upptäcka i anslutning till 
keramikkoncentrationen. En gravgömma i form av en 
bengrop fanns däremot omkring en meter innanför 
kantkedjans begränsning i nordnordost. En ,4C-datering 
gjord på kol från benved visar att begravningen skett i 
yngre bronsålder (Ua-6173, BP2425 +/-60, Cal BC 760- 
400). Den osteologiska analysen visar att det är en äld
re individ som gravsatts i bengropen (Arcini 1996).
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Fig. 7. Bilden visar en större stensättning invid vilken också en mindre stenkrets sekundärt anlagts. De två monumenten härrör 
från yngsta bronsålder och äldsta järnålder. Stensättningama var mycket låga och framträdde därför inte alls ovan mark före 
undersökning. Redan för 25 år sedan påpekade Karin Johnson i samband med undersökningar av flera, i stort sett bortodlade 
gravar vid Trustorp att monumenten har en utformning som medför att de lätt kan skadas vid olika markingrepp. Förhållandet 
innebär också att vi bör räkna med att det i socknen säkerligen finns ett flertal gravmonument från bronsåldern som inte är 
kända. Foto: Gisela Angeby.

Stenkrets

Kant i kant med den flacka stensättningens västra sida 
låg en endast fem meter stor stenkrets med en gles mitt- 
stenspackning. En halvmeter in från stenkretsens väst
ra kant påträffades några keramiksmulor tillsammans 
med ett fragment av en hartstätningsring samt ett litet 
oidentifierbart bronsfragment. Valet att placera sten- 
kretsen så att denna omedelbart ansluter till den flacka 
stensättningen visar att gravmonumenten i ideologisk 
mening sannolikt hör samman. Från anläggningen finns 
ett i källkritisk mening något osäkert ,4C-analysresul- 
tattill romersk järnålder (Ua-6175, Bp 1805 +/- 60, Cal-

BC 140-330].Troligen är detta kol från senare aktivite
ter på platsen, och att döma av gravkonstruktionens ut
formning och gravskicket bör begravningen snarare ha 
genomförts i förromersk järnålder.

Stensättning - äldre 
förromersk järnålder
Stensättningen mätte fjorton meter tvärsöver och var 
drygt halvmeter hög med ett svagt förhöjt mittparti. 
Till skillnad från de två andra undersökta stensättning- 
arna gav denna intrycket av att vara betydligt ”slarvig-
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are” byggd. Det skulle däremot visa sig när den norra 
halvan av stensättningen grävdes bort, att segment av 
en inre kantkedja av större stenar låg dold en meter inn
anför stensättningens yttre begränsning. Den inre kant
kedjan saknades däremot i den södra halvan av graven. 
I likhet med den platta kullerstenstäckta stensättning
en var också detta gravmonumentet bestrött med kros
sad kvarts. Gravgömman bestod av ett benlager som var 
utspritt under stenpackningen men med en tydlig kon
centration till mitten av anläggningen. Benen har be
dömts komma från en vuxen/äldre man (Arcini 1996). 
Kol från sälg har daterats till äldre förromersk järnålder 
(Ua-6174, BP 2315 +/- 60, CalBC 400-270).

En gravbotten
Gravbottnen upptäcktes i ett av de långa förundersök- 
ningssökschakt som drogs utmed kanten av grusåsen. 
Gravresten syntes som en tio meter stor cirkelformad 
yta av mörkt brunfärgad jord med spridda inslag av ke
ramikskärvor, degelfragment, flinta och brända ben. På 
ytan låg enstaka stenar som troligen var resterna efter 
en bortplockad gravöverbyggnad. Själva gravgömman 
var bevarad i form av en halmeterstor och decimeter
djup grop med brända ben och delar av ett keramik
kärl. Benen har ursprungligen legat samlade i ett semi- 
rabbat dubbelkoniskt kärl med avrundad bukövergång. 
Totalt insamlades omkring ett kilo keramik. Keramiken 
representerar åtminstone tre olika kärltyper. Vidare på
träffades smältdegelsfragment. Graven kan genom fynd 
och gravskick dateras till yngre bronsålder.

Om bronsåldersgårdars livstid
Vi kan vara säkra på att grusåsen vid Stum har använts 
som gravplats under en kontinuerlig följd från det att 
den äldsta begravningen sker i en ramgrav under peri
od II och fram till äldre förromersk järnålder. Gravar

Period II ©
Period III ©
Period IV ©
Period V O
Period VI O O

Äldre förromersk V
järnålder © O

Fig 8. Schematisk bild som visar dateringen av de olika 
begravningarna i de undersökta monumenten vid Stum. 
Sammantaget bildar de olika begravningarna en kronologisk 
kedja som spänner över en minst tusen år lång period.

nas utformning och innehåll både skildrar och speglar 
också den förändring som gravskicket genomgår under 
loppet av bronsålder fram till järnålderns början inom 
stora delar av det sydskandinaviska området. Den stora 
stensättningen som ännu ligger kvar på åsen är av en 
sådan extern utformning att vi kan vara ganska säkra på 
att även detta monument anlagts under bronsålder. Med 
stor sannolikhet har inga begravningar gjorts på plat
sen senare än under äldre förromersk järnålder. Genom 
en koldatering, från stenkretsen, kan vi däremot förstå 
att det har grävts i gravarna också under romersk järn
ålder.

Som angavs i inledningen håller j ag för troligt att sten- 
sättningarna vid Stum representerar en enskild gårds- 
miljös begravningsplats. Antagandet byggs dels på att 
endast lämningar av vad som kan tolkas som ensam
gårdsbebyggelse från bronsålderns olika perioder ännu
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påträffats i dalen, och dels på att gravplatserna från pe
rioden oftast består av ett enda eller en grupp på upp 
till tre monument. Det är sannolikt att gravplatsernas 
kronologiska brukningstid också avpeglar bebyggelsens 
kronologi. Detta förhållande torde framförallt kunna 
anses vara sannolikt i de fall då begravningsplatserna 
upphör att brukas före övergången till romersk järnål
der. Under slutet av förromersk järnålder och vid över
gången till romersk järnålder sker förändringar i både 
gravplatsernas utformning och lokalisering i regionen. 
Man slutar att använda många äldre gravplatser. Nya 
traditioner råder, nya monumentkategorier skapas och 
gravarna lokaliseras i högre grad i samlade och större 
gravfältsmiljöer än vad som varit fallet under bronsål
der och äldre förromersk järnålder. När det gäller dessa 
”nya” gravplatser är det knappast troligt att de direkt 
utvisar enskilda gårdars belägenhet i landskapet. Om 
förändringen av gravplatsernas lokalisering skall tolkas 
som en effekt av att också bebyggelsens organisation i 
grunden förändrats är däremot mera oklart. Men för
modligen är det så att framväxten av allt större grav
platser med början i romersk järnålder skall betraktas 
som att också bebyggelsen i större grad klumpas sam
man i vissa socialt och ekonomiskt strategiska områden 
av dalgången. Återigen finner vi att gravplatserna och 
bebyggelsen i ideologisk mening avspeglar varandra även 
i sin konkreta utformning.

Även om de presenterade gravplatserna i socknen inte 
är totalundersökta, precis som vid Stum kvarligger of
tast något monument, så kan ändå genom gravarnas da
teringssekvenser en tendens skönjas som troligen utvi
sar när specifika gårdsbebyggelser etableras och avveck
las. I Skalla i Vessige har exempelvis hela elva begrav
ningar påträffats i ett monument och dessa har date
rats till period IV-V. Detta medan förhållandet i Stum 
är att en begravning i princip genomförts i varje period 
av bronsåldern. Situationen kan tolkas på så vis att grav
platsen vid Stum brukats för en liten bosättning under 
mycket lång tid medan förhållandet vid Skalla antyder

motsatsen. En tredje möjlighet framträder i Gisselstad 
där förhållandet kan tolkas så att en redan i period I över
given bebyggelse återetableras i yngre bronsålder. Fram
ställningen i fig. io skall givetvis ändå enbart betraktas 
som ett försök att rekonstruera en möjlig lokal bygde- 
situation (Lundborg igG^Thålin 1966). Ett gemensamt 
drag för de undersökta gravmiljöerna är att de inte är 
belägna på den mest lämpliga odlingsmarken, men fort
farande i nära anslutning till lättodlade sandjordar och 
goda betesmarker.

Endast i en handfull exempel har det direkta sam
bandet mellan gårdsplats och gravplats kunnat klarläg
gas vid arkeologiska undersökningar i Ätradalen. För 
några år sedan dokumenterades ett i plan välbevarat 
långhus från yngre bronsålder vid Töringe i Vinbergs 
socken. Detta var beläget i en svag sandig sydsluttning 
ca 300 meter söder om en gravplats bestående av två 
stensättningar som bör vara från bronsåldern. Strax norr 
därom finns också södra Ätradalens största koncentra
tion av bronsåldershögar i direkt anslutning till boplat
sen vid Sannagård (Artelius & Arcini 1996:20, B ram
stån g & Artelius 1997:20). I Sannarp i Årstads socken 
dokumenterades på en markant ås resterna av ett lång
hus från yngre bronsålder i direkt anslutning till en större 
gravplats med både stensättningar och rösen från brons
ålder (Streiffert & Strömberg: manus). I Köinge doku
menterades 1992 ett ensamliggande, ca 20 m långt och 
välbevarat långhus från period V. Ca 300 m söder om 
platsen för gården finns på en mindre bergsklack en flack 
och ensamliggande stensättning av bronsålderskaraktär 
(Ängeby 1994). Vid Blackeberg i Vinberg dokumente
rades fragmentariska rester av ett långhus från bronsål
der i närmast direkt anslutning till en gravplats med både

Fig. 9. Artefaktema som påträffades i den primära ramgraven 
i den största stensättningen utgör en klassisk föremålskombi- 
nation i begravningar från period II i Sydskandinavien. 
Föremålen är en grepplattedolk, eldslagningsflinta, fragmente- 
rade ringar i brons och delar av pärlor i bärnsten.
Foto Anders Nilsson.
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Stum Gisselstad -Trustorp
Skalla 

i Vessige Höstena

Period 1 O
Period II O

Period III O O
Period IV-V

OO 0

O
O

O
O

O © O
Period Vl-Äldre 

förromersk 
järnålder OO

Fig. io. Bilden är en schematisk framställning som visar 
antalet gravmonument som brukats för begravningar under 
olika perioder md de platser som undersökts i Ljungby socken. 
Framställningen är gjord efter uppgifter från Lundborg 1964, 
Petersen 1971, Thålin 1966, Johnson 1973, Lundborg 1985, 
Hemek 1994 och Gerdin 1997.

hällkistor och större stensättningar. Vid Flädje i Alfs- 
hög undersöktes boplatslämningar från bronsålder i nära 
anslutning till en monumental gravplats med både stort 
rose och stensättning från samma period (Artelius
1994).

Av gravundersökningarna i Ljungby socken kan vi 
sluta oss till att bebyggelsen under bronsåldern i stort 
varit mycket stationär under mycket långa tidsrymder. 
Utifrån dateringarna av begravningar i de olika gravplat
serna kan vi grovt uppskatta olika bosättningars krono
logiska omfattning (fig. 10). I Stum har vi ett exempel 
på att begravningar från samtliga perioder återfinns i

en mycket strikt sammanhållen gravplats som överges 
först i övergången till yngre romersk järnålder. Grav
platsen faller ur bruk i samband med att de nya tradi
tioner uppstår som redan omtalats. Med utgångspunkt 
från att gravplatsen på åsryggen tolkats som det genea
logiska och historiska navet för en befolkning på en 
ensamliggande gård så är det sannolikt att det skulle 
krävas stora förändringar också i den socio-ekonomis- 
ka organsiationens struktur för att gravplatsen skulle 
falla ur bruk. Innebörden är att det är rimligt att anta 
att inte bara gravplatsen, men också gårdsplatsen över
ges under övergången till yngre förromersk järnålder. 
Dessa i många aspekter oansenliga monument är i för
sta hand att betrakta som den ordinära åkerbrukande 
befolkningens gravplatser. Monumentens utförande och 
begravningarnas innehåll andas inga sociala eller poli
tiska maktuttryck av något slag. Sådana uttryck återfinns 
istället i särskilt strategiska punkter i landskapet där stora 
högar byggts, gravmonument som sannolikt identifie
rades inom en mer regional, eller rentav överregional social 
struktur ( jfr Artelius 1998). I gravar som de vid Stum 
inrymdes lokala traditioner och föreställningar kring värl
dens konstruktion som redan vid bronsålderns slutskede 
var tusentalet år gamla. För dem som bodde vid de en
samliggande gårdarna i dalen var dessa gravplatser den livs
nödvändiga kontakten med förfäderna, den egna histori
en och tidens dimension. Sådana måttstockar av oändlig 
karaktär har knappast övergivits utan att mycket omfat
tande förändringar i den sociala och ekonomiska organi
sationen också ägt rum i dalen under yngre förromersk 
järnålder.
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Av Anders Kaliff

abstract: The archaeological study of prehistoric reli
gion and cosmology shows problems of various kinds; the 
difficulty of interpreting cognitive matters from materi
al remains as well as the subjective and ethnocentric aspect 
of our interpretations on different levels. This article 
mainly deals with heaps of fire-cracked stones, as found 
in possibly ritual environments in particular. My inten
tion is not to make a reinterpretation of heaps of fire- 
cracked stones in general, but more to discuss how we as 
archaeologist make our interpretations and why we pre
fer certain interpretations to others. A cardinal point in 
my reasoning however, is to focus on possible ritual in
terpretations for the presence of fire-cracked stone in cer
tain contexts. Those interpretations are made in accor
dance with a hypothesis concerning the use of stone as 
an important material for ritual constructions in general. 
There are reasons to believe that Bronze Age religous con
ceptions in Scandinavia covered a belief that stones and 
rocks were a spiritually powerful material. I put forward 
the hypothesis that fire-cracked stones in some contexts 
may have been burnt as a ritual of its own. This conclu
sion is made in analogy with the cremation of the human 
body and the practice of fire-sacrifices in general. The ritual 
interpretation of fire-cracked stone should not be under
stood as an ambition to force cognitive interpretations 
upon archaeological material in general. On the contrary 
I want to emphasize the importance of broader interpre
tations, depending on the context in each certain case.

Key words: cognitive archaeology, cosmology, fire- 
cracked stone, function, interpretation, profane, religion, 
ritual, sacred.

f
Arr STUDERA FORNTIDA RELIGION Och 
kosmologi med arkeologiska meto
der innefattar problematik på flera 
plan. Det innebär ett försök att tol
ka så högst subj ektiva företeelser som 
människors föreställningar och upp
levelse av världen i ett samhälle av 
vilket oftast bara återstår anonyma 
fragment. Att tolka andra människors 
föreställningar innebär alltid att med 
subjektiva metoder tolka en i grunden lika subjektiv 
upplevelse. Studier av sådana företeelser i arkeologin 

ingår i den riktning som brukar benämnas kognitiv ar
keologi (efter engelskans ”cognitive archaeology”). Un
der denna etikett finns forskning av en mängd skilda 
slag och med varierande empirisk och idémässig grund. 
Vederhäftigheten av de resultat som uppnås är i hög 
grad beroende på källmaterial, arbetsmetod och inte 
minst viss grundläggande kunskap om det samhälle man 
studerar. Utan analyser av relevant källmaterial och sam
ma krav på källkritik som när det gäller andra arkeolo
giska studier reduceras kognitiva studier lätt till en form 
av science fiction, låt vara under täckmantel av arkeo
logisk vetenskap (Flannery & Marcus 1996, s. 35off).

Religionsstudier och kognitiv 
arkeologi
Tolkningen av andra människors tankar och känslor kan 
som sagt vara nog så svåra i ett samhälle som man kän
ner väl och själv utgör en del av. Att försöka göra det
samma när det gäller förhistoriens människor kan där-
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Fig. i. Sverigekarta med vissa platser som nämns i texten 
markerade.

för förefalla som en närmast omöjlig uppgift. Vad vi 
relativt säkert kan sluta oss till är dock att människor i 
alla tider haft föreställningar och upplevelser av det slag 
som den kognitiva arkeologin försöker komma åt. Dess

utom att sådana frågor förmodligen alltid varit mycket 
betydelsefulla. Utgångspunkten bör därför vara att det 
finns en chans att studera dessa frågor utifrån ett arke
ologiskt material, på samma sätt som när det gäller an

dra delar av en kultur. Låt vara att kognitiva frågor till 

sin natur är subjektiva och undflyende och att det se
nare blir än mera tydligt vid försök till studier av en näst 
intill okänd samhällskontext.

Inom begreppet kognitiv arkeologi ryms egentligen 
alla typer av arkeologiska analyser som har med män
niskors föreställningar och upplevelser att göra. Med 
en vid defintion kan man alltså hävda att så gott som 
alla arkeologiska studier skulle kunna betraktas som kog
nitiva. Detta skulle dock göra begreppet meningslöst 
och vanligtvis innefattas därför främst studiet av före
teelser och fenomen som har mera direkt med männis
kors mentalitet att göra. Även om detta beaktas är fäl

tet stort och rymmer en potential för arbeten av myck
et varierande slag, från avarter som gränsar till ren spe
kulation till källkritiska studier av kognitiva företeelser 
med utgångspunkt från beprövade arkeologiska meto
der. Man kan dock ifrågasätta om en etikett som kogni
tiv arkeologi egentligen är av godo. Visserligen täcker 
den in hela spännvidden av mänskligt tänkande och 
andliga behov men blir samtidigt så vid att den kan fö
refalla näst intill betydelselös. Dessutom förekommer 
ofta en stor begreppsförvirring när det gäller olika kog
nitiva företeelser, där olika benämningar används över
lappande och ibland helt felaktigt.

Kent V. Flannery och Joyce Marcus (1996) har i en 
delvis kritisk artikel om den kognitiva arkeologins möj
ligheter försökt reda ut några begrepp som ofta används 
felaktigt eller överlappande: kosmologi, religion, ideo
logi och ikonografi. Dessa kan sägas täcka in mycket av 
de områden som ingår i den kognitiva arkeologins fält. 
Kosmologi kan sägas innebära en övergripande teori om 
världen och universum, om tid, rum och sammanhang. 
Kosmologin är den övergripande världsbilden, hur man 
i ett samhälle tror att tillvaron är uppbyggd, hur allt 
tillkommit och hänger samman samt hur världen upp
rätthålls. Kosmologin påverkar såväl religion som ideo
logi. Religion är ett snävare begrepp som vanligen inne
fattar föreställningar om en eller flera gudomar, vilken/
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vilka dyrkas som skapare eller härskare över tillvaron. 1 
en religion ingår också regler, ritualer och olika tradi
tioner utgående från dessa föreställningar. Ideologi är i 
grunden ett socio-politiskt begrepp och ska därför inte 
förväxlas med religion även om det i vissa fall finns nära 
samband. Många regleringar i exempelvis hierarkier i 
ett samhälle kan styras av ideologi. Ikonografi är det 
fjärde begreppet vilket innefattar tolkningen av olika 
avbildningar. Inom arkeologin förstås med ikonografi 
ofta hur förhistoriens människor representerade kos
mologiska, religiösa och ideologiska föreställningar i 
olika konstnärliga uttryck (Flannery & Marcus 1996, s. 
352ff).

Den kognitiva arkeologin är ett svårgreppbart områ
de men väl underbyggda studier bör ha samma poten
tial att lyckas som studier av andra delar av den mänsk
liga kulturen. En förutsättning för ett bra resultat är en 
viss bakgrundskunskap om det samhälle man studerar. 
Annars är risken för ren spekulation och projicering av 
eget idématerial överhängande (Flannery & Marcus, s. 
360!). Kunskap från historiska källor om det skandina
viska bronsåldersamhället är som bekant endast en 
önskedröm. Själv vill jag dock inte avskriva möjlighe
ten att kunna göra relevanta analyser inom det kogniti- 
va området också i en helt skriftlös samhällskontext. 
Även om fenomenen man studerar är högst svårgrip
bara bör det finnas en reell möjlighet att närma sig ock
så dessa företeelser med ”normala” arkeologiska meto
der (jfr Renfrew & Zubrow 1994).

Jag kommer i föreliggande artikel attbehandla främst 
två av de företeelser ovan som kan ges den samlande 
benämningen kognitiv arkeologi, kosmologi och religi
on. Jag har tidigare sj älv använt benämningen religions- 
arkeologi (bl. a. Kaliff 1992a & 1997) vilken tidigare har 
introducerats i svensk arkeologi av bland andra Agne 
Furingsten (1985) och Agneta Bennett (1987). Jag fin
ner denna term mera precis när det är just religion som 
är föremålet för en arkeologisk analys. Användandet av 
benämningen religionsarkeologi har blivit kritiserad i

några sammanhang (Ericsson & Runcis 1995; Olausson 
1995) för att för snävt fokusera på religion som förkla
ringsmodell utan att ta hänsyn till sociala, ekonomiska 
och andra faktorer. Jag tycker dock att denna kritik i 
viss mån sker utifrån en missuppfattning av syftet med 
religionsarkeologi. Samma kritik skulle lika gärna kun
na användas mot begreppet kognitiv arkeologi i allmän
het. Religionsarkeologi är inte tänkt som ett fält skilt 
från övrig arkeologi utan ska förstås på samma sätt som 
exempelvis agrararkeologi, bebyggelsearkeologi etc. 
Avsikten med benämningen är att visa vilken företeel
se eller vilka objekt man fokuserar på i sin analys, inte 
att bortse från allt annat. Religionsarkeologi bör främst 
jämföras med hur en religionshistoriker tolkar religion 
i ett samhälle utifrån skriftligt källmaterial. Givetvis 
beaktas då även andra relevanta samhällsaspekter men 
det är religionen som är det primära intresset för just 
den aktuella analysen. När det gäller studier av religi
on, särskilt i lågtekniska samhällen, är det enligt min egen 
uppfattning just en förutsättning att man ser de religi
ösa föreställningarna som integrerade med andra sam
hällsfaktorer.

Religionsarkeologi innebär alltså inte ett åsidosättande 
av andra delar av samhället utan istället att man tillmäter 
den religiösa föreställningen en inneboende betydelse som 
är jämbördig och samspelande med exempelvis sociala 
och ekonomiska faktorer. Samtidigt innebär det religion- 
sarkeologiska arbetssättet att man medvetandegör pro
blematiken kring religionens annorlunda roll i ett likaså 
annorlunda samhälle. I ett lågtekniskt samhälle är religi
on och föreställningsvärld ofta själva förklaringsmodel
len för världens skeenden. För sekulariserade människor 
i vår tid kan detta förefalla vara ett utanverk, en avspeg
ling av andra faktorer. Jag menar dock att religionen bör 
betraktas som ett grundläggande mänskligt behov - obe
roende av om man själv har en religiös grundsyn eller inte. 
Kraften i de religiösa föreställningarna kan man påvisa 
oberoende av egen inställning.

Jag kommer nedan att diskutera den syn jag anlägger
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Fig. 2. Funktion eller ritual? För bronsålderns människor, utan dagens naturvetenskapliga världsbild, behöver det inte ha funnits 
någon principiell skillnad mellan arbetet med jorden, för att få god äring, och de religiösa riter med mlka man trodde sig kunna 
påverka människans liv och död. Hällristningsmotiv från Hamn, Kvillinge socken, Bohuslän. Renritning Mari-Anne Grönwall.

på sambanden mellan religion, kosmologi och livsfö
ring i det skandinaviska bronsålderssamhället. Min bild 
av dessa samband är givetvis hypotetisk och utgör ett, 
i sig subjektivt, försök att frikoppla tolkningarna från 
vår egen tids kosmologi och samhälle. För den analys 
av skärvstenshögar och andra företeelser som därpå 
följer har jag i övrigt försökt använda mig av ett sorts 
omvänt resonemang. Det primära syftet är inte att fix
era vid nya tolkningar utan jag vill i första hand ifråga
sätta det tolkningsföreträde som tycks finnas för vissa 
förklaringsmodeller. Den grundläggande frågan jag vill 
fokusera på är varför vi lätt accepterar vissa tolkningar 
som närmast "självklara sanningar” medan andra möts 
med stor skepsis, trots att källmaterialet i sig egentligen 
inte ger stöd för någondera. Jag har i min avhandling i

liknande syfte problematiserat gravbegreppet, vad gäl
ler gravskickets betydelse under främst yngre bronsål
der och äldre järnålder (Kaliff 1997, s. 68ff). Jag vill sam
tidigt fokusera på en religionsarkeologisk tolkning av 
vissa skärvstensförekomster, vilket jag diskuterar med 
utgångspunkt från det tidigare sagda. Att vara skeptisk 
är i mycket grunden för såväl arkeologi som annat ve
tenskapligt arbete men ambitionen måste vara att den
na förmåga används på likartat sätt i alla likvärda situ
ationer.

Favoriseringen av vissa tolkningar är delvis svår att 
komma ifrån, eftersom definitioner av olika objekt och 
företeelser (grav, avfallshög, fornborg) ofta i sig inne
bär en tolkning, vilken lätt låser tankarna i vissa banor.
I en del fall hänger det dock snarare samman med vil-
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ken sorts tolkning man som nutida människa och arke
olog på förhand håller som mest sannolik. Exempelvis 
anses ofta en stensträng redan på förhand mera sanno
likt utgöra en kreaturshägnad än en kulthägnad, ett hus 
är snarare profant än sakralt. Det rimliga vore att pri
märt endast konstatera att det objekt man iakttar är en 
stensträng respektive en huskonstruktion. Såväl häg- 
nadsslag som husfunktion är en tolkningsfråga som oav
sett tolkning behöver granskas lika källkritiskt och ha 
samma utgångspunkt för tolkning, ett källmaterial el
ler en kontext som stöder just denna tolkning. Ett ex
empel på sådant som j ag anser märkligt i detta samman
hang är exempelvis att även byggnadslämningar på grav
fält ofta fått en preliminärtolkning som äldre (eller se
nare) boplatslämningar på samma plats. Tolkningen av 
döds- eller kulthus anses mera avancerad eller osanno
lik. Jag brukar ibland föra fram en hypotetisk liknelse 
angående detta - hur framtida arkeologer, utan kunskap 
om vår kultur och religion, skulle tolka en kyrkogrund 
på en kyrkogård. Låt oss säga att kyrkogården ligger mitt 
i resterna av ett samhälle med lämningar från grunder 
till en mängd olika andra hus. Hur skulle då framtidens 
arkeologer tolka kyrkogrunden om de använde samma 
halvt omedvetna tolkningsprioriteringar som ofta bru
kas idag? Den preliminära tolkningen även av kyrkans 
grund skulle då vara att även denna sannolikt utgjorde 
en profan byggnad, trots att den är omgiven av gravar.

Kosmologi och religion 
- förhistoria och nutid
Med utgångspunkt från det ovan sagda menar jag det 
vara viktigt att man som arkeolog, vid studiet av kos
mologi och religion, medvetandegör den skillnad som 
kan förväntas föreligga mellan vår nutida, i grunden 
sekulariserade och naturvetenskapliga, syn på världen 
och den världsbild som omfattades av människor i det 
forntida samhälle man vill studera. I många lågtekniska

samhällen, motsvarande det skandinaviska bronsålders- 
samhället, kan man förvänta sig en kosmologisk grund
syn där föreställningar, vilka i vår tid separeras som re
ligiösa, varit sammanflätade med för oss rent funktio
nella aktiviteter. Samhällen där man inte kan särskilja 
mellan religiöst och profant har jag valt att benämna 
med termen genuint religiösa samhällen. Med detta 
avses då ett samhälle vars kosmologiska grundsyn är 
meningslös att försöka beskriva utifrån vår egen kul
turs separation i en profan respektive religiös sfär. Ing
en verksamhet är helt frikopplad från religionen samti
digt som det inte heller finns någon verksamhet som 
enbart kan betraktas som religiös i vår tids bemärkelse. 
Själva begreppet religion skulle förmodligen vara svår
förståeligt för människor som lever i ett genuint religi
öst samhälle.

Den uppdelning av olika verksamheter i det förhis
toriska samhället i religiöst - profant eller rituellt - 
funktionellt som den arkeologiska tolkningen ofta inne
bär, menar jag främst grundar sig på till synes självklara 
sanningar i vår egen tids världsbild. Visserligen är det 
idag välkänt bland arkeologer att vi aldrig helt kan fri
göra oss från vår egen kulturella kontext. Trots svårig
heterna bör det dock alltid finnas en strävan efter ob
jektivitet, annars är det lätt att hamna i "superrelativism
ens” fälla och ifrågasätta det arkeologiska källmateria
lets värde överhuvudtaget. En viktig utgångspunkt för 
en process med ambitionen att leda till mindre subjek
tiva tolkningar bör vara att medvetandegöra anledningen 
till att vi gärna betraktar vissa "enkla” tolkningar som 
självklara, medan andra genast blir föremål för proble
matisering. Den kritik som kan framföras mot mitt re
sonemang här är givetvis att jag endast ersätter en ren
odlad subjektivism med en förment objektivitet som 
egentligen också den är subjektiv och endast min egen 
önskebild. En sådan tänkt kritik är svår att frigöra sig 
från och besvara. I viss mån är den också omöjlig att 
bemöta helt enkelt därför att den är i högsta grad befo
gad! Det går ju inte för mig, eller någon annan männis
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ka från vår kulturella miljö, att ställa sig utanför som 
betraktare. Detta är som bekant noggrant utrett av post- 
processuella teoretiker. Möjligen går det dock att ställa 
sig som betraktare i vissa begränsade sammanhang, efter
som inte samtliga deltagare i en kulturell kontext om
fattas av samtliga ingående element i denna kontext.

När det gäller tolkningen av lämningar med möjligt 
religiöst ursprung i förhistorien är det viktigt att lyfta 
fram det faktum att vår tids sekulariseringsprocess på 
många sätt är unik. Det finns ingen egentlig motsvarig
het till detta skeende tidigare i världshistorien. Verklig
hetsuppfattningen i nästan alla samhällen och i alla ti
der har vilat på en religiös grund. Ateism i vår tids be
märkelse, dvs. ståndpunkten att man helt förnekar ex
istensen av en högre makt, skulle i flertalet äldre sam
hällen inte ha betraktats som en meningsfull uppfatt
ning överhuvudtaget. Inte ens i vår egen del av världen 
skulle man ha förstått vår tids ateism, om vi så bara går 
några århundraden tillbaka. Att tolka Gud på ett sätt 
som avvek från den etablerade religionen skulle ha va
rit meningsfullt men nog så problematiskt och kontro
versiellt. Det totala förnekandet av en högre makt skulle 
snarast ha betraktats som ett förnekande av verklighe
ten. Inte ens de som anklagades för ateism under med
eltid och under reformationstiden hade den uppfatt
ning i frågan som vi idag lägger i betydelsen av ordet 
ateism (jfr Armstrong 1997, s. 328 ff). Gud och religio
nen var modellen som styrde uppfattningen av verklig
heten. Att se olikheter och skillnader i modellen var 
meningsfullt men att förneka modellen skulle närmast 
ha förefallit som en absurditet.

Hur ser vi då på dessa förhållanden idag? Vad är reli
gionen för oss i vår tid och kultur? Hur ser vår tids kos
mologi ut? Det kan tyckas som att religionen relativt 
plötsligt har blivit marginaliserad och ställd som kon
trastbild mot en "rationell” uppfattning av verklighe
ten. Den västerländska kosmologin idag utgörs i stor 
utsträckning av den naturvetenskapliga världsbilden 
även om religiösa föreställningar av varierande slag ofta

flätas samman med denna. Även om en återgång till 
andligt sökande och intresse för metafysik kan märkas 
på olika plan, så är den etablerade synen på vad som är 
rationellt i vårt samhälle ofta en motbild mot religiös 
tro. Denna syn har etablerats på förhållandevis kort tid, 
efter det att religion i olika skepnader har utgjort bil
den av verklighetens beskaffenhet under överskådlig tid 
bakåt. Jag vill hävda att vi i dagens västeuropeiska kul
tur, oavsett om vi säger oss vara religiösa eller inte, ändå 
accepterar en verklighetsmodell som till största delen 
är frikopplad från religionen. Vår vetenskap, både som 
kultur och metod, är till sin grund ställd utanför den 
traditionella religionens ramar och kan definitionsmäs- 
sigt inte heller betraktas som en ny religion i sig. Huru
vida viss övertro på vetenskapen är religiös till sin ka
raktär eller ej är en delvis annan fråga.

Vid studiet av förhistoriens människor ställs man som 
arkeolog inför problemet att inte få ta deras, i och för 
sig hypotetiska, verklighetsuppfattning på allvar. Vi 
måste i det vetenskapliga tolkningsarbetet börja pro
cessen med att omyndigförklara de studerade männi
skorna. Eftersom de dessutom sedan länge är döda kan 
inte heller någon ställa oss till svars för detta. Frågan 
om huruvida de fenomen man tolkar och beskriver 
upplevs som meningsfulla eller inte kan dock vara av 
stor betydelse för tolkningens utfall och rimlighet. Åt
minstone j ag lever i tron att exempelvis en traditionellt 
religiös indiansk arkeolog skulle göra en väsensskilt an
norlunda tolkning av en indiansk begravningsplats än 
vad en sekulariserad europeisk arkeolog skulle göra av 
samma objekt. Detta även om de utgrävningstekniska 
metoder som användes vid undersökning och dokumen
tation var desamma. Vem som skulle ha mest rätt eller 
fel i tolkningen är möjligen en meningslös fråga. Om 
kognitiv arkeologi går ut på att försöka erhålla en dju
pare förståelse för människors föreställningar är j ag dock 
benägen att tro att den traditionellt religiöse indianske 
arkeologens tolkning vore den mest relevanta.

Att vi som arkeologer är förhindrade att försöka ta
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vår egen förhistorias människors tankar och föreställ
ningar på allvar påverkar förmodligen i hög grad vår 
tolkning av vad som är troligt och rationellt i förhisto
rien. Nu är inte min avsikt att förespråka en konverte
ring "en masse" av svenska arkeologer till någon sorts 
hypotetisk bronsåldersreligion, om någon till äventyrs 
trodde det. Denna tanke är lika absurd som omöjlig att 
genomföra och skulle knappast bidra till den objektivi
tet jag säger mig vilja eftersträva. Med exemplet ovan 
vill jag enbart peka på ett dilemma: att vetenskapliga 
teoribildningar i många fall kan slå fel gentemot en 
omedelbar upplevelse av en plats. Låt vara att upple
velsen i detta hypotetiska fall gjordes av en person som 
var väl förtrogen med den bakomliggande kulturen. 
Intuition kan dock vara ett bra hj älpmedel vid arkeolo
giska tolkningar, även om ordet vid första anblick tycks 
anslå en ton av mystik och nyandlighet. Vissa arbeten 
som utges för att vara kognitiv arkeologi tar också sitt 
avstamp i intuitiva resonemang som är omöjliga att såväl 
verifiera som falsifiera (Flannery & Marcus 1996).

Intuition behöver dock inte betraktas på detta sätt 
utan som förmågan att från en mängd till synes obetyd
liga fakta och samband, varav alla inte är medvetet ob
serverade, kunna lägga samman en meningsfull bild. 
Denna del i en tolkningsprocess behöver inte alls stå i 
motsatsförhållande till en hypotetisk-deduktiv metod. 
En intuitiv bild av sammanhangen på en plats, när man 
står mitt uppe i en utgrävningssituation, anserjag själv 
utgör en av de bästa grunderna för en god utgångshy- 
potes. Detta är då långt ifrån detsamma som att "köpa" 
en intuitiv tolkning direkt. Det handlar istället om att 
försöka hitta en så god grund som möjligt att utgå ifrån 
i tolkningsarbetet. Ett gott exempel i svensk arkeologi 
på att ett visst sorts intuitivt resonemang är nödvän
digt, för försök till uttolkning av föreställningsvärld och 
symbolik, utgör Tore Artelius licentiatarbete (1996) om 
skeppssymboliken i bronsålderns gravar. I detta beto
nas redan inledningsvis nödvändigheten av ett delvis 
intuitivt arbetssätt vid behandlingen av symboler. "Lång

färd och återkomst” är samtidigt ett bevis på att ett så
dant arbetsätt inte på något sätt behöver stå i kontrast 
mot en noggrann teoretisk behandling och analys av ett 
källmaterial.

Form och innehåll - en annan livssyn
D et är rimligt att i brons- och j ärnålderns samhälle fin
na företeelser som vi delar upp i profant respektive sa
kralt men som där varit integrerade på ett annorlunda 
sätt än idag. I ett samhälle med en annan tidsuppfatt
ning och kosmologisk grundsyn än den vi i vår tid van
ligen omfattar kan mycket ha uppfattats annorlunda. 
Exempelvis kan begravningsritualer vara ett uttryck för 
återfödelse och reproduktion. Detta genom att de sym
boliserar avslutningen på det gamla livet och samtidigt 
överför livskraften till en ny existens. De uttrycker på detta 
sätt både föreställningar om fruktbarhet och om de dö
das fortsatta existens (jfr Hultcrantz 198g). Särskilt i ett 
lågtekniskt jordbrukssamhälle är en sådan syntes sanno
lik. Brukandet av jorden och kulten av de döda är andra 
företeelser som hör samman och kopplingen mellan j ord
bruk, mänsklig fruktbarhet och kulten av de döda finns i 
många kulturer (Eliade 19 58, s. 3 5 af). Jordbruk och jord
bruksteknik kan i sig betraktas som ett system av "ritua
ler” som förbättrar och styr livet och återväxten i natu
ren. Genom att bruka jorden hjälper människan en frukt- 
barhetsgudom till befruktning.

Religiösa föreställningar kan ha gripit in i rent funk
tionella verksamheter, på ett sätt som idag skulle före
falla besynnerligt. Ett resonemang av detta slag kan dock 
lätt misstolkas som ett försök att göra forntiden mys
tisk och svårgripbar. Det är dock först i det sekularise
rade samhället som religionen förefaller funktionslös 
och irrationell. I ett genuint religiöst samhälle har reli
gionen oftast en funktion. Även religiösa ritualer utförs 
då med ett syfte - man föreställer sig att de kan åstad
komma något. Min syn här skiljer sig väsentligt från tolk
ningen av religion som endast en sekundärföreteelse i
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Fig. 3. Skärustenshögar är en mångtydig f omlämningstyp som påträffas i väsentligt olika miljöer. Två skärvstenshögar från 
grav- och kultplatsen vid Ringeby i Kvillinge socken, Östergötland. Foto författaren.

förhållande till andra samhällsfaktorer. Att religionen 
sedan kan interagera med andra samhällsfaktorer på en 
mängd olika sätt är enligt min mening främst belägg för 
religionens kraft som eget fenomen. Att religösa ritua
ler också i ett genuint religiöst samhälle kan omvandlas 
till traditioner i sig, vars ursprung utövarna inte längre 
är helt medvetna om, bortser jag här ifrån.

Jag har ofta hört uppfattningen att vi inte bör mysti- 
fiera forntidens människor. Vi måste förutsätta att dessa 
människor var rationella, underförstått då rationella 
enligt vår egen tids och kulturs uppfattning. Detta kan 
ju tyckas gott och väl men kan också uppfattas som en 
form av etnocentrism. Att den kultur vi studerar inte är 
”främmande” på samma sätt som när vi studerar nu le
vande främmande kulturer, förändrar inte detta förhål
lande. Man kan vara etnocentriker också i förhållande 
till äldre och nu försvunna kulturer, även sådana som

har samma geografiska belägenhet som vi själva. Sam
tidigt som det idag finns en stark medvetenhet om det 
subjektiva momentet i arkeologiska tolkningar, omfat
tar denna medvetenhet inte alltid mera grundläggande 
värderingar. Kort sagt, ibland har vi svårt att accepterar 
att forntidens människor var olika oss. Vi tycker ofta att 
de åtminstone i grunden bör ha betraktat världen med 
våra ”rationella ögon. Kanske gjorde de det också men 
detta är långt ifrån självklart. Finns det helt enkelt en 
rädsla för att se det annorlunda, också i vår egen förhis
toria? Kanske vill vi upprätthålla bilden av vår egen 
rationalitets allmängiltighet för att skydda oss från miss
tanken om att det lika väl kan vara vår egen tids verklig
hetsuppfattning som innehåller misstag.

Skillnader och likheter mellan det vi vanligen särskil
jer som rituellt eller funktionellt, sakralt eller profant, 
kan på ett tydligt sätt exemplifieras med utgångspunkt



OBJEKT OCH TANKE 99

från begängelseritualer. Fysiska uttryck som har ett re
ligiöst idéinnehåll i vår tid erhåller lättare en sådan för
klaring också i det arkeologiska materialet, även om 
innehållet kan förväntas ha varit av väsentligt annorlun
da karaktär. Okända eller mera osäkra fenomen ger vi 
istället ofta primärt en funktionell och profan tolkning, 
enligt den princip som jag beskrev med exemplet om 
stensträngen och kyrkan ovan. Forntidens människor 
bör helt enkelt inte ”i onödan” ha uppträtt mystiskt i sam
manhang där vi inte gör det. Det profana och funktionel
la får därför lätt tolkningsföreträde. Den religiösa förkla
ringen har ofta ett betydligt större beviskrav, även om det 
länge funnits en utbredd uppfattning bland vissa arkeo
loger att religionsarkeologiska tolkningar - kult - är nå
got man tar till när ett fynd inte låter sig tolkas på annat 
sätt.

Vi tycks dock som arkeologer ha förhållandevis lätt att 
acceptera att man faktiskt brände sina döda, tvättade och 
krossade benen samt företog diverse ritualer i samman
hanget, med utgångspunkt från religiösa föreställningar. 
Dessa arrangemang påminner oss om förhållanden som 
är bekanta också från vår egen tid. Även vi företar ritua
ler med de döda. I relativt sen tid har vi åter börj at bränna 
kropparna från (vissa) avlidna. Vi ger då de jordiska res
terna av den kremerade människan en begravning som 
till den yttre formen kan påminna om yngre bronsålderns 
och äldre järnålderns bengömmor. I detta fall förefaller 
den religiösa förklaringen helt plötsligt ganska okontro
versiell, även för arkeologer som inte har ett speciellt in
tresse eller speciella kunskaper om forntida religion. Få 
skulle opponera sig mot påståendet att depositioner av 
brända ben, eller kremeringsplatser, har haft en religiös 
betydelse. Som j ag ser det beror lättheten till religiös tolk
ning i detta fall på att vi själva lätt kan identifiera oss, åt
minstone vad det gäller yttre karaktäristika i källmateria
let. Bendepositionema på gravfälten från yngre bronsål
der och äldre j ärnålder påminner till det yttre mycket om 
vår tids begravningar.

Eld och sten - bränna och krossa

Brända och krossade ben från människor påträffas i 
varierande omfattning i sådana anläggningar som vi 
vanligtvis kallar gravar, samt anläggningstyper och kon
struktioner vilka benämns som stolphål, skärvstenshö- 
gar, härdar, kulturlager samt spridda i vissa områden. 
Ofta påträffas i samma kontexter andra typer av brän
da och/eller krossade material; djurben, keramik, me
tallfragment och ibland även matrester. Det vanligaste 
material som påträffas och som utsatts för behandling 
med eld är dock sten, vanligtvis benämnd som skärv
sten eller skörbränd sten. Oftast tolkas dock bränd sten 
utifrån väsentligt annorlunda perspektiv än annat ma
terial som fått till synes samma behandling. Det tycks 
finnas ett inbyggt tolkningsföreträde; att stenen måste 
utgöra en restprodukt och inte något som tillverkats för 
dess egen skull.

Förekomst av skärvsten, en sambenämning på olika 
former av eldsprängd och skörbränd sten, har ofta an
vänts som en indikation på bronsåldersboplatsernas läge. 
Skärvstenshögarna kan i första hand kronologiskt be
läggas till framför allt yngre bronsålder (Hyenstrand 
1979; Jaanusson 1981; Jensen 1989; Larsson 1986 och 
Wigren 1987). En nyligen gjord genomgång av datera
de skärvstenshögar i Östergötland bekräftar i stor ut
sträckning synen på skärvstenshögarna som tillhöran
de framförallt yngre bronsålder. Det är dock tydligt att 
de uppträder i mycket olikartade miljöer. Man kan i 
detta material möjligen se olika grupperingar där vissa 
högar istället placerar sig i äldre bronsålder (Gruber & 
Larsson i manus).

Den mest spridda tolkningen av skärvstenshögar är 
att åtminstone en stor del av dessa skulle utgöra avfalls- 
högar till boplatser. De har tolkats som avfallshögar för 
koksten (Gustawsson 1949) men också som platser med 
spår efter bronshantverk (Schönbäck 1959) samt som 
slakt- eller garveriplatser (Elfstrand 1995). Ofta har 
uppfattningen om skärvstenshögarna som avfallshögar
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framförts som oproblematisk utan vidare analys av an
läggningarna i sig. Tolkningar av skärvstenshögarna som 
rituella anläggningar finns också sedan länge (Bellan- 
der 1938) fastän dessa oftast satts på undantag i förhål
lande till mera funktionalistiska förklaringar. Att vissa 
skärvstenshögar innehåller depositioner av människo
ben har också observerats. Likaså att högarna ofta är 
uppförda på ett likartat sätt som de samtida anläggningar 
vilka mera oproblematiskt tolkas som gravar (Rentzhog 
1967; Hyenstrand 1968). En fråga inställer sig här: Var
för har en hög av eldpåverkad sten som innehåller män
niskoben tolkats som en skärvstenshög vilken också 
använts för begravning, medan ett röse av opåverkad 
sten med samma innehåll omedelbart tolkats som en 
grav? Den yttre formen på de båda anläggningarna är 
ofta påfallande lika och ofta även innehållet, den stora 
mängden bränd sten undantagen.

Synen på skärvstenshögarna som primärt utgörande 
relativt ointressant avfall har dock på senare år allt mer 
kommit att ersättas av mera problematiserande analyser, 
av sinsemellan mycket olika karaktär (Lundquist 1991; 
Anderson 1992; Johansen B iggsjUllén ig96;Kaliff 1997; 
Widholm 1998; Sundberg i manus). Det tycks just nu ske 
en spännande utveckling där en fomlämningstyp som ti
digare ofta negligerats allt mera erhåller en, som jag själv 
tror, rättmätig position som bärare av viktig information 
om bronsålderns samhälle och livssyn.

Jag ska här inte fördjupa mig mera än så i forsknings- 
historiken kring skärvstenshögarna i svensk arkeologi, 
vilken nyligen på ett överskådligt sätt sammanfattats 
av Dag Widholm i dennes doktorsavhandling (Widholm 
1998,5.2 4 ff). Jag ska istället koncentrera mig på en tolk
ning av skärvstenen som i första hand uttryck för en 
ritual. Detta bör samtidigt inte missförstås som att jag 
menar att all skärvsten i samtliga miljöer bör få en så
dan tolkning. Som jag redan berört är min avsikt att visa 
att en sådan förklaring i vissa fall bör vara minst lika 
sannolik som en profan, funktionalistisk tolkning. Tolk
ningar av skärvstensförekomst som spår efter rituella

aktiviteter kan dessutom i sig vara av mycket olika ka
raktär. En tolkning av skärvstenens och vissa skärvstens- 
högars roll i närheten av gravarna är att stenen kan här
röra från bålkonstruktioner (Nylén 1958; Kaliff 1997). 
Hur bör man då se på möjligheten att stenen skulle vara 
bränd i en medveten process som har ett rituellt syfte i 
sig - att bränd sten var just vad man ville åstadkomma. 
Om en sådan hypotes förefaller betydligt mera verklig
hetsfrämmande måste vi fråga oss varför det är så. Om 
man lägger ned möda på att bränna den dödes kropp, 
gravgåvor, offergåvor samt uppför komplicerade och till 
synes märkliga rituella monument, varför vore det då 
märkligt om man också brände sten av rituella skäl?

Den motfråga som då bör ställas är om det överhu
vudtaget finns någon anledning att tro att man bränt 
sten som en handling i sig. Finns det något bestämt skäl 
att anta att just en sådan ritual förekommit? Hypote
tiskt är det naturligtvis helt möjligt att förklara skärv
stenens närvaro med att den utgör restprodukter från 
olika verksamheter, rituella eller funktionella, vilka se
dan deponerats på gravfält och i andra miljöer. Men är 
då dessa förklaringar sannolika, mera sannolika än den 
jag lanserar här? Även om man skulle kunna visa att 
brännande av sten som egen ritual är ett helt möjligt 
scenario räcker naturligtvis inte heller det för att sedan 
påstå att så verkligen har skett. Då är man genast inne 
i spekulation och i de avarter av den kognitiva arkeolo
gin som bland andra Flannery och Marcus med rätta 
varnar för (1996, s. 35off). Samtidigt måste man dock 
fråga sig vilka andra verksamheter som tolkas in i skärv
stenshögarna och vilket underlag det finns för dessa - 
tolkningar som avfallshögar, garveriplatser, gjuteriplat- 
ser etc. Sot, kol och ibland degelfragment, metallrester 
och höga fosfatvärden finns där visserligen men det gör 
också den brända stenen. Som jag ser det är också dessa 
tolkningar i grunden endast hypotetiska antaganden, vil
ka i vissa sammanhang får stöd i källmaterialet men i 
andra fall inte.

Att åtminstone vissa skärvstensförekomster har ett
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ursprung i vad som enklast benämns rituella aktivite
ter kan man finna en hel del belägg för. I Götalandska
pen och i Mälardalen återfinns skärvsten ofta i karaktä
ristiska högar av den typ som jag främst diskuterar här. 
Ofta är dessa högar belägna på gravfält men lika gärna 
på eller i närheten av boplatsområden. I Skåne och 
Danmark är det annorlunda och där saknas skärvstens- 
högen som fornlämningstyp i stor utsträckning. Där 
återfinns istället i större grad omfattande områden med 
härdgropar. Dessa innehåller ibland också brända ben 
från såväl djur som människa. Vissa sådana system har 
av RaimondThörn (1996) tolkats som rituella eldstad
system. Thörn ställer medvetet höga källkritiska krav 
på vilka eldstadsystem som bör kunna betraktas som 
rituella till sin karaktär. Stämmer dennes antaganden, 
vilka utgår från den tyske forskaren Werner Krämers 
arbeten (1966), bör dock även vissa mindre och mera 
oorganiserade system av eldstäder vara av samma ka
raktär. Thörn skiljer mellan reglerade och oreglerade 
eldstadssystem med utgångspunkt från deras inre struk
tur och symmetri (Thörn 1996, s. igöff).

Med utgångspunkt från undersökningen av kulthäg- 
naden vid Odensala prästgård i Uppland har Michael 
Olausson också gjort liknande tolkningar av härdsys
tem som sammanhörande med kult och offer (Olaus
son 1995, s. 208). Iakttagelser av ett stort antal härdar i 
anslutning till gravfält finns från gravfälten vid Klinga 
(Stålbom 1994, s. 41] och Ringeby (Kaliff m. fl. 1996, s. 
5off) i Östergötland. Parallella rader med härdar i an
slutning till en brunn med skärvstensfyllning, i detta fall 
daterad till romersk j ärnålder, har påträffats vid under
sökningen av boplatsen vid Hulje nära Mjölby i Öster
götland (Carlsson m. fl. 1997). Man skulle alltså kunna 
tänka sig att skärvstenshögen utgör ett uttryck av flera 
för en rituell tradition där eldstäder med stenfyllning 
har en avgörande betydelse. Den bakomliggande tradi
tionen när det gäller rituella härdsystem, skärvstenshö- 
gar i speciella miljöer samt brandgravar kan utgöras av 
ett allmänt eldofferbruk. Thörn framför tanken att man

skulle kunna se en uppdelning i ett konvext och ett 
konkavt eldofferbruk i å ena sidan härdar och gropar 
med askmaterial och å den andra högar med bränt ma
terial. Detta skulle då kunna vara två uttryck för offer 
till ktoniska respektive himmelska gudomar (Thörn 
i996,s. i4iff).

Min förhoppning är att resonemanget här inte miss
uppfattas som en strävan efter en tolkning av varje härd 
och spår efter eldning som spår efter kult. Såväl härdar 
som skärvstensförekomster har säkerligen mycket oli
ka syfte och ursprung. Troligen kan man när det gäller 
härdarna se en liknande problematik som för skärv- 
stenshögarna. Samma till synes yttre form kan dölja flera 
olika verksamheter. Tolkningen i det enskilda fallet 
måste bero dels på innehållet i den aktuella anläggningen 
men lika mycket på den omgivande kontexten. Någon 
entydig tolkning av skärvstenshögar finns inte och är, 
som Dag Widholm skriver, knappast heller eftersträ
vansvärd (Widholm 1998, s. 27). Det är rimligt att anta 
att skärvsten har blivit avsatt i varierande mängd vid 
helt olika typer av aktiviteter där eldning ingått. Det in
tressanta är hur vi tolkar olika anläggningar i varje enskilt 
fall och varför vi då väljer den tolkning vi gör.

Tolkningen av skärvstenshögarna som avfallshögar har 
exempelvis levt kvar med förbluffande stor seghet. Jag 
betvivlar inte heller att många skärvstenshögar också inne
håller sådant som bör betecknas som avfall men denna 
förklaring är långt ifrån alltid tillfredställande och bör i 
alla händelser föras i bevis. Frågan är också vad ett avfall 
egentligen är för något? Jag har själv råkat i fällan för en 
liknande, till synes okomplicerad, tolkning av skärvsten 
och härdar, vid en utökad förundersökning av en lokal 
invid Motala ström i Borgs socken, Östergötland, vilken 
ägde rum 1991. Jag tänker här beskriva den som exempel 
på hur man kan resonera och varför. Lokalen bestod av 
ett härdområde samt stolphål och skärvstensflak och har 
publicerats i rapporten ”En kokplats från yngre bronsål
der” (Kaliff 1992b). Ett av skärvstensflaken var beläget 
över en berghäll och fick därigenom ett höglikt utseende.
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Fig. 4. Bränt stenblock invid en brandgrav på gravfältet vid 
Klinga i Borgs socken. Kremeringen hade knappast ägt rum 
på platsen och ingen funktionell anledning till att blocket var 
eldpåverkat kunde påvisas. Ytterligare ett eldpåverkat block 
fanns i närheten och liknande fynd finns från andra lokaler 
från yngre bronsålder. Foto författaren.

Redan titeln på rapporten säger egentligen allt om tolk
ningsperspektivet. Utgående från uppfattningen att den 
enklaste lösningen var att föredra valde j ag tolkningen som 
kokplats, även om j ag reserverade mig för någon entydig 
bedömning och därför benämnde tolkningen som hypo
tetisk. Frågan är dock varför jag vid denna tidpunkt ansåg 
just en sådan tolkning som den enklaste och rimligaste, 
när inget egentligt fyndmaterial styrkte den. Var det där
för att jag i en kokplats kunde känna igen mig medan ett 
rituellt eldstadssystem föreföll mera exotiskt eller för att 
jag helt enkelt inte reflekterade över problematiken? 
Varför är jag nu egentligen missnöjd med tolkningen som 
kokplats? Tänk om det faktiskt är en matlagningsplats i 
utkanten av ett boplatsområde. Ja, det är i och för sig 
möjligt men fyndmaterialet berättade som sagt inget som 
stödjer en sådan tolkning, lika lite som det stödjer någon

annan tolkning. Kolprover från två härdar och ett skärv- 
stensflak analyserades och fick en samstämmig datering 
till yngre bronsålder. Några stolphål kan eventuellt utgö
ra rester efter ett enkelt hus. Hus av denna enkla typ från 
tidsperioden skulle lika väl kunna tolkas som en rituell 
byggnad som en byggnad med profant syfte.

Idag vet vi att omfattande bebyggelsekomplex från sam
ma tid som härdområdet finns i Pryssgårdsområdet på 
andra sidan Motala ström, där Östergötlands största för
historiska boplats undersöktes åren 1993-1994 (Borna- 
Ahlquist m. fl. 1998). I omgivningen finns också i nära 
anslutning de stora hällristningslokalema vid Himmelstal- 
und, Ekensberg och Leonardsberg, vilket sammantaget 
ger området kring Motala ström en central karaktär. Ett 
par hundra meter söder om härdområdet har också på
träffats lämningar från bronsålder, vilka till en del har 
tolkats som av rituell karaktär. Dessa framkom vid en 
undersökning som framförallt berörde lämningar från den 
vikingatida och medeltida stormannagården vid Borg, 
vilken ägde rum 1992-1993. Bronsåldersfynden utgjor
des av en flack stensättning med brända och obrända djur
ben, rabbig keramik samt ett lock till en uma. Anläggning
en tolkades som ett möjligt exempel på djuroffer. Dess
utom påträffades en dolk och en holkyxa av brons samt 
ett miniatyrkärl av keramik. Området var stört av verk
samheten från senare perioder och en del av fynden kom 
därför i sekundärt läge (Lindeblad & Nielsen 199 7, s. 2off).

Jag är inte här ute efter att göra en omtolkning av un
dersökningsresultaten från härdområdet vid Motala ström 
i religions arkeologisk riktning. Avsikten är endast att låta 
det fungera som ett exempel. Huruvida området är en 
helt profan kokplats i utkanten av ett boplatsområde el
ler utgör en rituell plats får här förbli en öppen fråga. 
Kanske är det en lokal där såväl religiösa som profana 
aktiviteter flätats samman. Inget källmaterial som styr
ker den ena eller andra hypotesen har egentligen tillkom
mit efter undersökningen, dock en större medvetenhet 
från min sida om problematiken vid tolkningar av platser 
som denna. Det är också främst detta jag vill peka på här.
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Fig. 5. Stenar anses i många kulturer hysa andliga egenskaper och livskraft. Stenens hårdhet och beständighet ger den en lämplig 
symbolik som byggnadsmaterial för religiösa monument. Resta stenar från Lunds backe i Vallerstad socken, Östergötland. Foto 
författaren.

Anledningen till min tolkning av lokalen 1991 var till stor 
del orsakad av att jag då ännu inte hade blivit specialin
tresserad av denna typ av anläggningar och den proble
matik som jag beskriver här. Visserligen hade jag börjat 
reflektera kring skärvstensproblematiken med utgångs
punkt från några gravfältsundersökningar men j ag kände 
mig ännu för osäker och ny som arkeolog för att våga mig 
på alternativa tolkningar i en förundersökningsrapport. 
Denna sorts dilemma tror jag inte att jag är ensam om 
och jag tror att den kan vara en av flera orsaker till att det 
tar lång tid innan nya tolkningar och problematiseringar 
beaktas i fältsituationer. Möjligen har här skett en föränd
ring under de senaste åren och mera experimenterande 
med tolkningshypoteser kan märkas också i uppdrags- 
arkeologin.

Animistiska föreställningar 
- stenen som själsboning
Kommunikationen med olika element och naturföre
teelser kan vara ett viktigt inslag i en religion med ani- 
mistiska förtecken. Olika föremål och naturformatio
ner kan då ha upplevts som själsboningar, analogt med 
den mänskliga kroppen. Såväl elden som vattnet kan 
också vara beståndsdelar i detta. Genom såväl elden som 
vattnet kan man ha upplevt en kommunikation med 
makterna. Sambandet mellan offerfynd och våtmarker 
kan vara ett exempel på detta, likaså kremeringsritua- 
len som en del av ett eldofferbruk. Deponeringen av 
material i vatten och jord respektive förbränning kan 
då representera kommunikation med två olika typer av
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makter, ett sätt som principiellt liknar det Raimond 
Thörn föreslagit för eldofferbruket (Thörn 1996). Hy
potetiskt kan man också tänka sig att det är föreningen 
mellan makter som är det viktiga att uppnå - en jäm
vikt. Samma sak skulle kunna iakttas när det gäller häll
ristningarna. Ristningar är ofta lokaliserade till områ
den på hällarna som är överflutna av vatten. När det 
gäller ristningshällarna finns också tecken på att man 
eldat framför och eventuellt även på hällarna, vilket 
antyds av bl. a. förekomst av sot och skärvsten invid vissa 
hällar (Johansen 0.1979, s. io8ff: Damell 1989, s. i6gff; 
Wigren m. fl. 1990, s. gff). De är också exponerade mot 
himlen, mot solens ljus. Genom vattnet och materialet 
de är ristade på, berget, förenar de olika element; el
den, solens ljus, vattnet, berget/jorden.

Naturformationer av olika slag tycks ha varit föremål 
för kult och dyrkan. På dessa platser kunde man kom
municera med makter -söm fanns dolda i berget, mar
ken och stenen. Där skedde också en befruktning - 
kanske mellan himmelska och ktoniska makter. Hällar
nas ristningar har gjorts på den yta som skiljer det un
derjordiska och det himmelska åt - där själva befrukt
ningen mellan makterna troddes ske. Det är också på 
denna yta som människans liv fortgår. Hon är en del av 
makternas samspel och förening. För att upprätthålla 
detta måste hon hela tiden företa rätt åtgärder, för att 
skapa jämvikt i världen. Det går också att se ett sam
band mellan ristningar, begravningsritualer och offer
bruk i ljuset av detta. Elden och röken förandligar och 
överför kraft till de himmelska makterna medan offer
depositioner och bendepositioner på gravfälten tillförs 
de ktoniska makterna. I själva ritualen sker en kommu
nikation. Vid bränning och nedgravning tillförs de oli
ka makterna kraft. Genom ristandet på hällarna kanske 
själva befruktningen frammanades. Krafterna förenas i 
ristningsbilden på hällens yta.

Katherine Hauptman-Wahlgren (1998) utgår i en ar
tikel från att bronsålderns människor kan ha betraktat 
ristningshällarnas ytor med mycket annorlunda ögon

än vi idag. Hon grundar delvis detta antagande på tolk
ningar av sydafrikanska hällmålningar som innebär att 
hällens yta upplevts som en slöja mellan de levandes 
värld och en andevärld, dold i stenen. Där vi främst ser 
en avbildning eller en symbolbild, kan bronsålderns 
människor i första hand ha upplevt en möjlighet till 
kommunikation med makterna. Hauptman-Wahlgren 
menar att berghällens yta kan ha upplevts som en tunn 
slöja som ristningen penetrerar. Den färska ristningen 
som färgas vit av stenmjöl kan ha betraktats som en öpp
ning mot makterna i berget. Efter hand återställs häll
ens utseende alltmera och endast svaga spår återstår. 
Genom nya ristningar eller genom att återupprepa rist
ningen av en gammal bild kunde människorna kontrol
lera vilka makter och andar som skulle frammanas 
(Hauptman-Wahlgren 1998, s. 96 med där anf. litt.).

Valet av byggnadsmaterial till gravar, altare och an
dra rituella redskap har växlat mellan tider och regio
ner. Stenens hårdhet och till synes eviga existens gör 
att den innehåller en lämplig symbolik som material till 
gravar och andra monument. Stenens tänkta inneboende 
egenskaper gör den också till något mera än enbart ett 
byggnadsmaterial och i olika kulturer anses stenar hysa 
andliga egenskaper. Det finns dock ingen generell sym
bolik förknippad med stenar och det finns också många 
olika religionshistoriska tolkningar för dyrkan av stenar 
som förfäderskult, naturdyrkan, fetischism, animism etc. 
(Edsman 1987c s. 49I). Den utbredda kult av vissa stenar 
som finns i många kulturer behöver inte tyda på någon 
generell dyrkan av stenen i sig. Man dyrkar istället det som 
stenen symboliskt representerar; ett energicentrum och 
en källa till fruktbarhet och andlig kraft.

Stenar fungerar i många kulturer också som falliska 
symboler och representerar livsenergin och alstrings
kraften. Detta är exempelvis en anledning till att den 
hinduistiska Shiva, som står för både skapelse och för
störing, också dyrkas i form av en stenfallos (linga). Dyr
kan av fallosen är ett vanligt inslag i kulten av anfäder
na hos många indoeuropeiska folk och har förekommit
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Fig. 6. "En kokplats från yngre bronsålder", vilket är vad titeln på undersökningsrapporten för denna lokal anger, eller ett 
eldstadssystem med en mera komplex innebörd — det är frågan. Område med skärvsten, härdar och stolphål från Borgs socken i 
Östergötland. Renritning Mari-Anne Grönvall. Efter Kaliff 1992.

såväl i det vediska Indien som hos kelter och romare 
och i det förkristna skandinaviska samhället. Såväl li
vets ursprung som döden har betraktats som samman
hängande principer vilka finns inneboende i stenen. Den 
sexuella aspekten behöver dock inte vara medveten i 
alla kulturer där fallosdyrkan förekommer. På samma

sätt som Shiva dyrkades också den grekiske Hermes 
både i antropomorf gestalt och som en stenfallos. Inte 
heller den indiska linga betraktas alltid medvetet som 
en avbildning av ett könsorgan av de som utför kulten 
(Elder 1987, s. 263!).

I keltisk tradition var kulten av stenar utbredd. Ste-
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Fig. 8. Röjningsröse med "gravlikt" utseende, innehållande ett brandlager utan spår efter ben. Från Hovshagaområdet vid 
Växjö. Renritning Mań-Anne Grönvall. Efter Boma-Ahlkvist &i Kaliff 1992).

nama dyrkades som kraftcentrum i naturen och de plat
ser där dessa stod sågs som besjälade av gudarna. Under 
medeltiden försökte kyrkan i olika europeiska länder 
att förbjuda dyrkan av stenar men bruket kom trots detta 
att leva kvar med ovanlig seghet (Dumézil 1941,5.229; 
Eliade 1978, s. 34 ff). Jordfasta stenar på åkrar och intill 
gårdar har dock varit föremål för dyrkan i skandinavisk

folktradition in i modern tid. Vissa stenar av denna typ 
är också försedda med skålgropar. Kult och offer till dessa 
har ansetts resultera i god växtlighet och lycka för går
den och man har ibland trott att gårdstomten bodde 
under en sådan sten. På Island har in i sen tid (och fort
farande) funnits en tro på att vättar och alver håller till 
i speciella stenar. Detta avspeglas i folktro och många
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sägner, liksom tidigare i sagolitteraturen (Bjartmarsdót- 
tir 1991, s. 4iff).

Bland hällristningsfigurerna intar skålgroparna av flera 
skäl en särställning. De har förmodligen blivit utförda 
under en betydligt längre tidsrymd än andra typer av 
ristningar och förekommer också i en större variation 
av sammanhang än andra hällristningsmotiv. Skålgro
par förekommer relativt ofta på stenar i packningarna 
eller mittpartier till stensättningar. Liksom andra utvalda 
stenar i gravar har de ibland tolkats som offrade stenar 
eller kultföremål (Stjernquist 1990, s. 95Q. Det är ock
så intressant att notera att skålgropar tycks förekomma 
intill kremeringsplatser (Kaliff m. fl. 1996, s. 4 5 f). Bland 
de hypotetiska förklaringar som framförts om skålgropa
rna är att de varit kopplade till att man gjort upp eld 
rituellt, med en roterande träpinne. Från flera ”primiti
va” folk liksom från det vediska Indien är det bekant att 
eldborrning - en roterande träpinne i ett borrat hål - 
fungerat som symbol för den mänskliga alstringskraf
ten. Denna borrning användes samtidigt för att göra upp 
rituell eld (Heiler 1961, s. 43). Det finns en omfattande 
symbolkoppling mellan elden och livskraften. Livskraf
ten liksom elden kan betraktas som boende i stenen. 
Den finns där latent och det gäller för de levande att 
göra den tillgänglig. Det nya livet kan ha ansetts ema
nera från graven och stenen på samma sätt som eld 
kunde skapas ur stenen. Skapandet av eld är en symbol 
för skapandet av liv.

Skålgropar kan med den tolkning som jag här disku
terar ursprungligen ha varit ett redskap för att öka en, 
möjligen kvinnlig, gudoms fruktsamhet och kraft i ste
nen. Såväl skålgropar som vissa andra hällristningsmo
tiv har kopplats till en kvinnlig gudom (Mandt 1986, s. 
niff; Hedengran 1993,5. ryyff). Detta kan illustrera ett 
samband mellan stenen som sj älsboning, elden som sj äls- 
egenskap och hur dessa genom olika ritualer förenas och 
ger nytt liv. Skålgroparnas symbolik kan då ha varit för
knippad med föreställningar om en återfödelse ur ste
nen. Skålgropen kan ha betraktats som en passage till

stenens inre och en kommunikationsväg till andevärl
den och livskraften. Som kvinnliga fruktbarhetssymbo
ler kan skålgroparna också vara symboler för skapandet 
av liv eller för återfödelse. Oscar Almgren tolkade de
ras betydelse i analogi med indiska sk yoni - ringforma- 
de symboler med en skålgrop i mitten. Yoni fungerar 
som symboler både för solen och för själva fruktsam
heten (Almgren 1934, s. 246). Genom yoni anses själen 
kunna passera och nå befrielse från kretsloppet. De är 
tänkta att fungera som en port till befrielsen (Eliade 
1958, s. 226). Skålgroparnas tolkning som stiliserade 
kvinnokön (se vidare Bengtsson i denna volym) kan 
därför också idémässigt ligga nära den rituella eldborr
ningen. Skapandet av symbolisk eld, genom borrning i 
skålgroparna, kan få sin laddning genom likheten med 
könsakten och fortplantningen. Liksom när det gäller 
fallossymboler i kultanläggningar och gravar är det inte 
säkert att det är den könsmarkerande symboliken i skål
groparna som i första hand velat framhävas, utan snara
re själva alstringskraften.

Föreställningar om den inneboende själskraften i ste
nar kan också illustreras med förekomsten av sk. ”offer- 
rösen” eller ”offerkast”. Våldsam och plötslig död anses 
i många kulturer göra själen vilsen och farlig. Själen vet 
då inte om att den är död och försöker fortsätta sitt gamla 
liv. Ett vanligt fenomen är att man uppför rösen på plat
ser där människor fått en våldsam död. Varje förbipas
serande ska då kasta en sten, eller ibland en kvist, på det 
växande röset för att ge kraft och vägledning åt den 
dödes själ. Själen binds till stenarna och befrias från det 
onda (Eliade 1958, s. 218). Sådana rösen i skandinavisk 
tradition har anlagts på platser där människor omkom
mit eller har blivit begravda. Man ansåg att dessa högar 
av sten band gengångare så att de ej drabbade förbipas
serande. Med varje sten följde mera kraft. Offerrösen 
och bråtar som skulle samla kraft för god fångst och 
äring, har också förekommit (Hagberg 1935, s. 512ft). 
Stenen i dessa offerrösen kan också vara avsedda som 
ett offer till ett väsen i stenen. Mängden sten som pla-
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cerats i en stensättning eller skärvstenshög kan tolkas 
på ett likartat sätt. Det finns även exempel på att man 
in i sen tid offrat sten på förhistoriska gravar, på liknan
de sätt som gäller för offerrösen (Olrik & Ellekilde 1926- 
52, s. 342 och 487fr).

En animistisk föreställning och en tro på transmigra
tion kan vara grunden för en föreställning om att själen 
från en avliden kan ta en sten eller stenkonstruktion som 
boning. Graven som konstruktion kan på sådant sätt 
betraktas som en ”kropp”för den fria själen att återvän
da till. Man kan också se ett idémässigt samband mel
lan kremeringsbruket och gravformer av sten. Eld som 
framkallas med slagsten eller genom eldborrning - här
stammar ur stenen - kan uppfattas som en synlig, verk
sam del som frigörs ur stenens själ. Elden och gravbålet 
kan därför upplevas som en del av livsströmmen i värl
den. Ett sådant tankekomplex kan innefatta en föreställ
ning om att elden ständigt finns närvarande i stelnad 
form. Människans ritualer måste väcka den till liv. Ste
nen blir då liksom elden ett medium för överföring 
mellan olika tillstånd.

Ett medvetet brännande av sten, på gravbål eller i 
andra eldar, skulle då ha kunnat ske i syfte att släppa 
fram den livskraft och de andeväsen som man trodde 
fanns i stenen. Detta bör då betraktas i skenet av struk
turella likheter som kan uppfattas mellan kremerings- 
elden och elden som omvandlande element vid andra 
verksamheter som metallurgi, keramikbränning etc. De 
bakomliggande föreställningarna till ett sådant brännan
de av sten kan vara principiellt likartade föreställning
arna kring kremeringen av den döda kroppen. I båda 
fallen kan ritualen ha avsett att frigöra själ eller kraft. 
Brännandet av stenen kan då också uppfattas som ett 
brandoffer. Man kan med ett sådant betraktelsesätt se 
en strukturell likhet mellan den omvandling av män
niskan som sker på gravbålet och den som sker med sten 
som påverkas av elden. Det faktum att kroppens för
bränning har sammankopplats med att själen därige
nom frigörs är som tidigare nämnts ofta ett grundläg

gande drag i kulturer som praktiserar likbränning (de 
Vries 1956; Schienter i960; Gräslund 1994). I kulturer 
med tro på reinkarnation eller transmigration förestäl
ler man sig ofta att själen kan ta boning i olika objekt 
under en övergångstid. Då detta sammanhänger med 
en animistisk föreställning kan man också tänka sig icke 
levande objekt som permanenta själsboningar (Bruce- 
Long 1987; Werblowsky 1987). På samma sätt kan eld
sprängningen av sten, då den upphettas kraftigt, upple
vas som att kraft frigörs ur stenen. Liksom den mänsk
liga kroppen kan då stenen ha betraktats som en själs- 
boning, vilken både kunde ge ifrån sig och innesluta 
kraft.

Stenkonstruktioner och offer
En tolkning av vissa skärvstenshögar är att de har ut
gjort offerplatser, vilket föreslogs redan av Bellander 
(1938). Med den syn på bronsålderns samhälle som jag 
omfattar bör de snarast betraktas som betydelsefulla 
platser, där verksamheter som i vår tid antingen betrak
tas som profana eller sakrala har förenats. En tolkning i 
linje med detta har jag tidigare föreslagit för vissa skärv
stenshögar och andra anläggningar som förekommer på 
gravfält från yngre bronsålder och äldre järnålder (se 
Kaliff 1997). Vad finns det då för anledning att se skärv- 
stenshögarna som offerplatser och vad kan den brända 
stenen ha för roll i ett sådant sammanhang? Kan denna 
vara offrad på samma sätt som andra betydelsefulla 
material och föremal? Intressant i detta sammanhang 
är att det finns stor anledning att tro att åtminstone vissa 
typer av fornskandinaviska kultplatser utgjorts av sten- 
konstruktioner i det fria. De skriftliga belägg som kan 
åberopas är dock ytterst torftiga och härrör från en se
nare tid. Trots det kan de utgöra en ledtråd till förståel
sen av skärvstenshögarna som offerplatser (fig. 6).

De äldsta upptecknade nordiska landskapslagarna 
innehåller bestämmelser mot kvardröjande hedniskt 
blotväsende och gårdskult. Även om dessa måste be-
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Fig. 7. Malstenar, skaror och brynen är föremål förknippade med skörd och jordbruk, vilka ofta återfinnes i såväl skärvstenshö- 
gar som stensättningar och gravgömmor från yngre bronsålder och äldre järnålder. Från olika fyndplatser i Östergötland.

Foto Håkan Ahldén.

traktas som indirekta källor och speglar den sista för
kristna tiden så kan de vara av intresse. I Gulatingslagen 
kap. 29 sägs: ”Offerdyrkan är oss också förbjuden; vi skall 
icke dyrka hedniska gudar, ej heller högar eller hargar” 
(översättning enl. Hultgård 1996, s. 33). De högar man

inte längre tilläts blota på, bör nog i första hand avse 
gravhögarna till gården men även andra konstruktioner 
skulle kunna avses. Gård och grav bildade en både reli
giös och social enhet, vilket kan tolkas i arkeologiskt 
material från olika kontexter och geografiska områden
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(Baudou iggi; Leube iggi; Jennbert iggs). Med barg 
avses troligen ursprungligen en klippa eller markerad 
häll men även en sten eller träkonstruktion. Harget 
skulle kunna tolkas som ett offeraltare av sten, beläget 
i det fria (Hultgård igg6, s. 2gff). I eddadikten Hynd- 
luljoö (io) beskrivs Ottar Innsteinsons dyrkan av gu
dinnan Fröja. Denna ägde rum vid ett harg av sten som 
överöstes med slaktdjurens offerblod:

en harg gjorde han åt mig 
staplad med stenar 
nu har dessa stenar 
blivit blanka som glas; 
han rödfärgade 
i färskt blod av boskapen, 
alltid satte Ottar sin lit 
till gudinnorna

HYNDLULJÓD 10 

(översättning efter Hultgård 1996j

Hyndlulj ód är belagd i en handskrift från 1300-talet och 
dateras ofta till noo-talet. Enligt religionshistorikern 
Anders Hultgård visar kvädets innehåll i alla händelser 
att diktaren levt i en miljö där minnet av fornskandina- 
visk kult varit levande. Det bör därför kunna vara en 
realistisk offerscen som beskrivs: ”Man kan tolka utsa
gan att stenarna blivit blanka som glas (atgleri ordit] på 
så sätt att de blivit glaserade genom upprepade offerel
dar. Vid eller på den sakrala stenkonstruktionen har man 
tänt eldar antingen för att koka köttet från offerdjuren 
till en rituell måltid eller möjligen för att föra över en 
del av offermaterien till den gudomliga sfären som ett 
slags brännoffer” (Hultgård igg6, s. 32). Det finns an
ledning att tro att en sådan form av kultplatser i det fria 
har en lång tradition bakåt. Kultplatser i det fria nämns 
redan av Tacitus. Enligt denne hade germanerna inga 
tempel, åtminstone inte enligt det romerska sättet att 
definiera sådana. Germanerna ville enligt denne inte 
stänga in gudarna inom väggar och tak, utan tillbad dem

i det fria på inhägnade platser (Germania g).
Såväl skärvstenshögar som påträffas intill gravar och/ 

eller boplatser som vissa stensättningar skulle mycket 
väl kunna stämma in på beskrivningen av ett harg, eller 
en föregångare till det kultredskap som benämndes så 
under yngre j ärnålder. Skärvstenshögarna på Apallebo- 
platsen i Uppland kan vara ett tydligt exempel på såda
na kultplatser. Dessa har blivit tolkade som platser för 
en kollektiv hantering av vissa typer av avfall, främst 
som depositionsplatser för ben från vissa domesticera- 
de djur. Placeringen av dessa ben skulle då kunna säga 
något om människans relation till de viktigaste husdju
ren (Ullén iggs, s. 70 och igg6, s. lyiff). Denna tolk
ning ligger mycket i linje med det synsätt som Lars 
Lundquist anlagt på undersökta skärvstenshögar i Väst
sverige. Också hans tolkning innebär att högarna inne
håller avfall av speciellt slag som liksom resterna efter 
den döda människan omhändertagits och inneslutits på 
särskilt sätt (Lundquist iggi). En sådan tolkning inne
bär ingen motsägelse mot att högarna haft en funktion 
som kan betecknas som rituell. Hanteringen av detta 
speciella avfall har i så fall skett efter vissa mycket spe
ciella regler, beroende på betydelsen av den verksam
het eller de företeelser som avfallet speglar. Förekomsten 
av vissa typer av utvalt ”avfall" kan snarast stärka bilden 
av skärvstenshögarna som offerplatser, där olika typer 
av viktiga material har deponerats.

Förutom att de utgör ett vanligt fynd i gravanlägg
ningar från yngre bronsålder och äldre järnålder, är mal- 
stenslöpare också vanliga i skärvstenshögar. De har i 
detta sammanhang tidigare blivit tolkade som offrade 
jordbruksredskap (Bellander ig38, s. g8f; Hyenstrand 
ig66, s. 7g). De förekommer ibland tillsammans med 
andra föremål som kan knytas till en jordbrukssymbo- 
lik som exempelvis skaror och malstensunderliggare. 
Redskap av denna typ förekommer också utanför Skan
dinavien. Bearbetade stenar har också påträffats i an
läggningar motsvarande våra skärvstenshögar på Irland. 
Dessa anläggningar, på gaeliska benämnda fulachta fi-
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a dh, har ofta en datering till tiden motsvarande skandi
navisk yngre bronsålder. Även om fynden från Irland är 
sparsamma framgår att även dessa anläggningar är mång
tydiga och innehåller ett varierande fyndmaterial på 
samma sätt som de skandinaviska högarna (jfr Cherry 
1990, s. 4gff; Ryan 1990, s. 42ft).

Inte endast gravar och skärvstenshögar kan utgöra in
dicier för föreställningar av animistiskt slag, där också 
annat än levande varelser har ansetts hysa andliga egen
skaper. Det finns också flera anläggningstyper där man 
skulle kunna se en blandning av tänkesätt och verksam
heter som i vår tid separeras i helt skilda sfärer som pro
fant respektive sakralt. Björn Varenius har i en artikel 
(1994) satt småländska röjningsrösen från yngre bronsål
der och äldre järnålder i relation till gravar och härdar/ 
kokgropar. Han anlägger ett perspektiv med strukturella 
likheter mellan gravskicket, synen på den döda männis
kan, och hur man betraktat naturen och odlingsmarken. 
Också röjningsrösena kan betraktas som anlagda i en 
medveten ritual och inte endast som restprodukter från 
röjning och odling. Röjningselden får då strukturella lik
heter med kremeringen av den döda kroppen och anläg
gandet av rösena kan tolkas som en del i en ritual för re
produktion och fruktbarhet. Varenius poängterar också 
att denna typ av betraktelsesätt förutsätter att man tän
ker bort dagens världsbild och föreställer sig en helt an
nan referensbas (Varenius 1994, s. s6ff).

Liksom skärvstenshögama är också denna typ av röj
ningsrösen ofta morfologiskt mycket lika stensättningar 
och rösen med gravgömmor. Inte sällan påträffar man 
också gravgömmor eller spridda ben i enstaka röjningsrö
sen inom ett område. Vissa röjningsrösen har vid under
sökning visat en anslående likhet med stensättningar och 
skärvstenshögar och innehåller även brandlager, fastän 
utan beninnehåll. Undersökningar av några sådana rösen 
har företagits vid Hovshaga invid Växjö. Här undersök
tes tre intilliggande mycket stensättningslika rösen, varav

ett med kantkedja, i ett större röjningsröseområde. Alla 
tre innehöll i botten av mittpartiet sot och kol i varieran
de grad och hade även generellt ett mycket gravliknande 
utseendet. Tolkningen av rösena var att sotlagren kom från 
röjningseldar och äldre boplatsverksamhet. Även om ,4C- 
prover togs fanns i detta sammanhang tyvärr ingen bud
get för datering av dessa. Keramik som påträffades i ett av 
rösena var dock snarast av äldre j ämålderskaraktär (Bor- 
na-Ahlkvist & Kaliff 1992).

Det ”gravlika” utseendet vad gäller rösenas konstruk
tion skulle kunna tolkas som att röjningen av ett mark
område har företagits efter bestämda regler. Dessa regler 
bör då ha varit i överensstämmelse med en kosmologisk 
grundsyn vari även behandlingen av de döda och andra 
betydelsefulla verksamheter ingick. En rituell begravning 
av resterna efter röjningen i en stenanläggning, byggd av 
den röjda stenen, passar in i ett sådant perspektiv. Dessa 
röjningsrösen kan i sådana fall också betraktas som plat
ser för ett viktigt avfall. Det kan då även vara stenen i sig 
som är ett av de betydelsefulla material som måste be
handlas enligt särskilda regler. Resterna från den röjda och 
brända marken kan också ha liknats vid resterna från den 
kremerade människan. Elden omvandlar i båda fallen från 
ett tillstånd till ett annat och såväl röjningen av ett mark
område och brännandet av den döde kan betraktas som 
en passagerit. Liksom vissa rester från döda människor 
varit viktiga att deponerats i stensättningar har rester från 
röjningselden deponerat i liknande stenkonstruktioner. 
Såväl skärvstenshögar och röjningsrösen som stensätt
ningar skulle med dessa utgångspunkter kunna tolkas 
som olika ingredienser i föreställningskomplex med en 
kombination av både funktionella och rituella inslag, 
enligt vår tids synsätt. Kultverksamhet kan på dessa 
platser ha förenats med verksamheter som antas vara i 
behov av den kraft som troddes emanera från såväl själ
va ritualerna som de uppförda kultobjekten.
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DEPOSITION I SKARVSTENSHOGAR
- En studie kńng avfallshantering och religion under 
äldre och yngre bronsåldern i sydvästra Uppland.

Av Leif Karlenby

abstract: The author tries to expose the general cha
racter of the societal structure of the Bronze Age 
through the study of garbage heaps, or so called mounds 
of fire-cracked stones. According to the anthropologist 
Mary Douglas dirt is a sign of an organised society, or as 
she so eloquently puts it: Where there is dirt, there is 
system (Douglas 1987:35). In a way the garbage found 
in the heaps, show what the society regarded as dirt and 
what they regarded as valuable things worth keeping. 
It is also possible to detect a change in values between 
early and late Bronze Age while human bones and ob
jects of bronze were found in the younger heaps but 
not in the older. The heaps thus become exponents of 
symbolic values. The dichotomic relation between the 
raw: cooked is emphasised and compared to stone:fire 
and earth:sun. In this way, a suggestion for a general 
structure of Bronze Age religion can be presented. This 
is constituted of three interrelated symbols, the water, 
the stone (or land, earth) and the fire (sun, air). The 
water is the intermediary between the land of humans 
(earth) and the land of the sun (air).

Keywords: Mounds offirecracked stones, garbage, cosmo
logy, religion

INTRESSET FÖR SKARVSTENSHOGAR

har varierat under olika tider, så har 
också det sätt på vilket de blivit un
dersökta. Under vissa tider har de 
grävts ut med samma noggrannhet 
som gravhögar. Vid andra tillfällen 

har de schaktats bort med grävmaskin, förmodligen i 
den villfarelsen att det endast rört sig om avfallshögar. 
Men en fråga som alltid ställts inför studiet av skärv- 
stenshögarna har varit: Vad har man slängt i dem? Vad 
utgör de rester efter för verksamhet? Frågan bör diffe
rentieras mer än så. Vad deponerades i skärvstenshö- 
garna och vad deponerades inte, vilka samband fanns 
mellan det deponerade och det icke-deponerade?

Skärvstenshögen som ackumulator
De fynd som hittas i skärvstenshögar behöver inte vara 
ditlagda med annan ambition eller motivering än be
hovet att avlägsna avfall. De behöver alltså inte ses som 
intentionella anläggningar. Det betyder däremot inte att 
de föremål som hittas i dem har hamnat där helt slump
mässigt. Naturligtvis slänger man inte vad som helst i 
en sophög, man har förmodligen väldigt klara begrepp 
om vad som är avfall och vad som inte är det. Genom 
att titta på vad som deponerats i skärvstenhögarna kan 
vi bedöma åtminstone de mer generella dragen i den 
värdestruktur som ligger bakom skärvstenshögarna.

För denna undersökning har framförallt lämningar
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Fig. i. Sverigekarta med undersökningsområdet markerat

från Enköpingsområdet valts ut. Av de tolv utvalda plat
serna fanns sju inom någon mils radie runt staden. Från 
Västmanland har skärvstenshögar från två platser in
kluderats och från Uppsalatrakten tre platser. Samman
lagt rör det sig om 19 skärvstenshögar, varav en kan delas 
upp i en äldre och en yngre fas med mycket olika date
ringar (Holm 1996:20 f). Gemensamt för alla dessa skärv
stenshögar är att de har daterats med ,4C-metoden.

Stockholm

Fig. 2. Karta över Mälardalen med platserna för de i under
sökningen ingående skärvstenshögama markerade.

Skärvstenshögarnas innehåll
Sammanställningen av skärvstenshögar från Uppland 
och Västmanland visar att materialet i det stora hela är 
mycket enhetligt. Det kan delas upp i föremålskatego- 
rier, som i sin tur kan delas in i fyra grupper, utifrån ma
terial: stenföremål, produkter av lera, ben samt metall
hantverk (se fig. 3,4,5).

Innehållet är återkommande i så gott som alla skärv- 
stenshögarna. Den vanligaste fyndkategorien är kera
miken, tätt följd av lerkliningen och den brända leran. 
Mängden keramik, och för all del gäller detta även ler
kliningen, varierar starkt mellan olika skärvstenshögar, 
från några enstaka skärvor till nästan kompletta (dock 
ej hela) krukor.
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Produkter av lera Människa Sten Metall-hantering Årh. f.Kr.

RAÄ 213, G:a Uppsala 16

RAÄ 188 A2 Dingtuna X 15

RAÄ 30 Al Fröslunda X X 15

RAÄ 30 A2 Fröslunda X X 15

RAÄ 188 Al Dingtuna X 14

RAÄ 17 Al Vårfrukyrka X X X 14

RAÄ 22 Al Övergran 14

RAÄ 22 A3 Övergran 14

RAÄ 92-93, Vaksala 14

RAÄ 17 A414 Vårfru kyrka X X 13

RAÄ 1 A8 Vårfrukyrka X 12

RAÄ 22 A2 Övergran 12

RAÄ 237, Litslena X 10

RAÄ 16 Knivsta X X X 10

RAÄ 213, G:a Uppsala X 10

RAÄ 28, Kungsåra X X 9

RAÄ 35 Härnevi X X 9

Skälby Al Vårfrukyrka X X 8

Skälby A2 Vårfrukyrka X 8

RAÄ 17 A69 Vårfru kyrka 7

Fig. 3. Generaliserad bild av de olika fyndkategoriemas spridning över tid. Kryss endast om alla fyndtyper finns representerade 
inom kategorien (utom vad gäller bengruppen där endast förekomst av människoben beaktats).

Benmaterialet varierar också ganska mycket i mängd, 
från några enstaka bitar till flera kilo. Framförallt är fö
rekomsten av obrända ben väldigt varierande. Detta 
beror förmodligen i hög grad på bevaringsförhållande- 
na, hur pass kalkrik jorden är, men även på om de är

kokade eller inte. Ett kokat ben har betydligt större chan
ser att bevaras än ett som inte har kokats eller endast 
utsatts för lägre temperaturer. De brända benen är i det 
närmaste oförstörbara.

Bland de brända benen förekommer också männi-
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Metall-hantering Människa Produkter av lera Sten Årh. f.Kr.

RAÄ 213, G:a Uppsala 16

RAÄ 188 A2 Dingtuna X 15

RAÄ 30 Al Fröslunda X X 15

RAÄ 30 A2 Fröslunda X X 15

RAÄ 188 Al Dingtuna X 14

RAÄ 17 Al Vårfru kyrka X X X 14

RAÄ 22 Al Övergran 14

RAÄ 22 A3 Övergran 14

RAÄ 92-93, Vaksala 14

RAÄ 17 A414 Vårfrukyrka X X 13

RAÄ 1 A8 Vårfrukyrka X 12

RAÄ 22 A2 Övergran 12

RAÄ 237, Litslena X 10

RAÄ 16 Knivsta X X X 10

RAÄ 213, G:a Uppsala X 10

RAÄ 28, Kungsåra X X 9

RAÄ 35 Härnevi X X 9

Skälby Al Vårfrukyrka X X 8

Skälby A2 Vårfrukyrka X 8

RAÄ 17 A69 Vårfru kyrka 7

Fig. 4. Generaliserad bild av förekomsten av fynd inom de olika kategorierna ordnade 
efter tid (Rader) och ideologi (Kolumner).

skoben (i fem fall). Dessa kan delas in i två grupper, en 
där benen funnits bland det övriga ”avfallet” och en där 
det är fråga om en regelrätt begravning, ofta en sekun
därt nedsatt urna eller liknande. Alla förekomster av 
människoben har daterats till yngre bronsålder, även om 
ett par av dem finns i anläggningar daterade till äldre

bronsålder. Det bör i detta sammanhang påpekas att det 
oftast inte förflutit någon längre tid mellan skärvstens- 
högens brukningstid och gravens anläggande, varför ett 
medvetet samband ändå måste förutsättas.

Bland bergartsföremålen överväger löpare, slipstenar 
och brynen. Flintorna består ofta av skadade och trasi-
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Gju
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f.Kr.

RAÄ 213, G:a Uppsala X X X X 16

RAÄ 188 A2 Dingtuna X X X X X 15

RAÄ 30 Al Fröslunda X X X X X X X X 15

RAÄ 30 A2 Fröslunda X X X X X X X X 15

RAÄ 188 Al Dingtuna X X X X X X X 14

RAÄ 17 Al Vårfrukyrka X X X X X X X X X 14

RAÄ 22 Al Övergran X X X X 14

RAÄ 22 A3 Övergran X X X 14

RAÄ 92-93, Vaksala X X X X 14

RAÄ 17 A414 Vårfrukyrka X X X X X X X X 13

RAÄ 1 A8 Vårfru kyrka X X X X X X X 12

RAÄ 22 A2 Övergran X X X X 12

RAÄ 237, Litslena X X X X X X X X X X 10

RAÄ 16 A5 Knivsta X X X X X X X X X 10

RAÄ 213, G:a Uppsala X X X X X 10

RAÄ 28. Kungsåra X X X X X 9

RAÄ 35 A770 Härnevi X X X X X X 9

Skälby Al Vårfrukyrka X X X X X X X X 8

Skälby A2 Vårfrukyrka X X X X X 8

RAÄ 17 A69 Vårfru kyrka X X X X X 7

Fig. 5. Fynden sorterade kronologiskt samt efter kategori.

ga föremål som delar av skaror och pilspetsar. Bland 
kvartsen finns nästan enbart avslag (undantag är ett par 
kärnor). Yxor saknas helt, varken hela exemplar eller 
delar av dem återfinns i någon av skärvstenshögarna i 
undersökningen. Överhuvudtaget är yxor i skärvstens- 
högar mycket ovanliga, även om det förekommer.

Bland fynd relaterade till metallhantering finns fram

förallt deglar och gjutformar, alltså restprodukter från 
tillverkningen. Till dessa kan också järnslagg föras, som 
finns representerat i ett par av skärvstenhögarna 
(Hjärthner-Holdar 1993:8off; Holm 1996). Bland före
målen av brons förekommer samma typ av föremål som 
bland flintorna, i två fall finns skäror (Rentzhog 1967:71; 
Karlenby & Frölund, manus). Föremål förknippade med
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metallhantverk förekommer endast i skärvstenshögar 
från yngre bronsålder.

Definition av "avfall"
- Avfall som kulturell klassifikation

"Where there is dirt, there is system" 
(Douglas 1987:35)

Den kända antropologen Mary Douglas skrev i sin bok 
Purity and Danger att smuts i huvudsak är oordning och 
att det inte finns ett absolut "smuts" -begrepp, det exis
terar endast i betraktarens öga. Smuts stör ordningen 
och att eliminera det är inte en negativ handling, snara
re ett positivt försök att organisera omgivningen (Dou
glas 1997:10). Som nedsmutsning räknas alla objekt el
ler idéer som stör eller motsäger våra klassificeringar 
(Douglas 1997:56).

Det är genom överdrifter av skillnader mellan utan
för och innanför, ovan och under, man och kvinna, som 
en bild av ordning uppkommer. Därför har man vanli
gen betonat denna genom bruket av orent och rent. 
Genom att beteckna något som orent har man också 
lagt ett tabu på detta (Douglas 1997:12 f).

Vi kan förstå begreppet smuts bättre som en anoma
li, en avvikelse från det normala, det systematiserade. 
Ett par skor är inte smutsiga i sig, däremot blir de det 
om de placeras på middagsbordet (Douglas 1997:56 f). 
Douglas har själv sammanfattat orenlighet som ”mat
ter out of place”, något man endast kan närma sig ge
nom ordning. Orenlighet eller smuts får inte finnas ifall 
ett mönster skall bibehållas (Douglas 1997:162). Ändå 
kan inte ordning existera om inte oordning finns. Doug
las menar att hela det sociala systemet är uppbyggt kring 
förhållandet mellan det konkreta, det ordnade och det 
oordnade eller "polluted", dvs förorenade (1997: 
OS)-

Detta är en definition som väl stämmer in på avfallet

i skärvstenshögarna. De föremål eller objekt som har 
deponerats i dem har hamnat där för att de inte passar 
in i det ordnade mönstret. Därför påträffar vi inte brons
produkter eller rester efter gjutning i skärvstenshögar
na under äldre bronsålder. Dessa objekt hade en plats i 
det ideologiska systemet och kunde/behövde/fick inte 
slängas i sophögen. Under yngre bronsålder har en om
värdering av dessa föremål skett, varvid de uppträder i 
skärvstenshögarna. Detsamma förefaller gälla även för 
ben av människa.

På detta vis blir naturligtvis de fynd som inte hittas i 
skärvstenshögar lika intressanta som de som faktiskt 
finns där. På samma sätt som man definierar något som 
avfall kan man karakterisera något som ingående i det 
ordnade mönstret. Skärvstenshögen blir sålunda en spe
gel av de idémässiga strukturerna.

Ovan nämndes att yxor inte förekommer särskilt ofta 
i skärvstenshögar trots att de haft en framskjuten roll i 
det bronsålderstida samhället; eller kanske just därför. 
Yxorna besatt speciella egenskaper eller representera
de vissa specifika värden, som omöjliggjorde depone
ring ibland avfallet. Det finns även andra föremålsgrup
per som inte är representerade i materialet. Inga vapen, 
bronssmycken eller dräktdetaljer har hittats i högarna, 
inte ens små delar av skadade exemplar. Dessa finns 
rikligt företrädda i våtmarksoffer från yngre bronsålder. 
Däremot finns delar av gjutformar från både svärd och 
spännen i skärvstenshögar, som i Skälby och Härnevi. 
Trots den ändrade inställningen till bronshantverket, 
som avspeglas i det förändrade depositionsmonstret, har 
inte detta påverkat värderingen av vissa föremål.

Skärvstenshögen som kulturell 
symbolbärare
Lévi-Strauss har påvisat en dualism i människors för
klaringsmodeller (Lévi-Strauss 1971:83). En av de grund
läggande myter som kan identifieras är paradoxen mel-
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lan livet och döden, där döden ofta ses som början till 
evigt liv. Andra paradoxer som uppmärksammas, och 
ställs mot varandra i oppositionspar är motsatser som 
natt och dag, sol och måne, vänster och höger, man och 
kvinna och det råa och det kokta (Schusky 1975:194^.

Flera av föremålskategorierna har anknytning till en 
transformativ process. Gjutformarna och deglarna an
vänds när man förvandlar den råa, obearbetade metal
len till formgivna (kokta) föremål, genom en transfor
mation i eld. Malstenar, eller knacksten ar som de ibland 
och förmodligen felaktigt (jfr Hyenstrand 1968:64!) 
också kallas, förvandlar ett naturligt (rått) material, som 
säd, till en pulverliknande produkt, som kan användas 
vid matlagning (kokt). Det kan också tänkas att dessa 
föremål har haft en sekundär användning vid krossan
det av de dödas ben (Björkhager 1995:75). Behandling
en, eller transformationen, av den döde innefattar i så 
fall två processer av förvandling, där man för benen från 
rått till kokt, först vid kremeringen och sedan vid kros
sandet av benen.

Skärvstenshögen som transformator
Mellan det ena och det andra elementet i ett motsats
par finns alltid ett inslag av transformation (Giannitra- 
pani 1993:94). Skärvstenshögarna innehåller både fö
remål som kan sägas representera det kokta, det bear
betade, den genomförda transformationen och föremål 
som kan kallas för transformatorer. Det kan gälla berg- 
artsföremålen - föremål som används vid omvandling
en från naturligt råämne till kulturell produkt, löpare, 
malstenar, slipstenar och brynen. Är detta tecken på att 
högarna motsvarar en faktisk avfallsdeposition, att trans
formationen är genomförd och objekten (transforman- 
derna) har förlorat sin betydelse?

Skärvstenshögen kan fungera som en plats för begrav
ning av avfall, produkter som passerat transformatio
nen. Man har även ”begravt” transformatorerna, ibland 
även slagit sönder dem före nedläggningen.

TRANSFORMANDER TRANSFORMATORER

Bronsföremål Gjutformar/deglar

Slipstenar/brynen

Bränd/kokta ben Löpare/malstenar

Keramik Glättstenar

Föremål av flinta/kvarts Knackstenar

SKÄRVSTEN ELD

Fig. 6. Dikotomisk sammanställning av fyndkategorier funna i 
skärvstenshögarna med utgångspunkt i transformation genom 
eld.

Föremålen med anknytning till bronsgjutning, som 
dyker upp i skärvstenshögarna första gången under yng
re bronsålder, visar på en förändrad ideologi, en föränd
rad mentalitet kring bronsen. Har bronshanteringen 
blivit mer j ämnt spridd över befolkningen, j ämfört med 
tidigare då den varit det ledande skiktets prerogativ? 
Bronsen och de till metallhanteringen anknutna före
målen behandlas enligt tabellen ovan på samma sätt som 
övrigt deponerat material. Där finns båda sidor av mot
satsparen definierade utifrån sten.eld. Detta skulle kunna 
innebära att bronsen förlorat sin exklusivitet och nu 
betraktas på samma sätt som annat avfall. Det är också 
anmärkningsvärt att det förekommer föremål med an
knytning till järnhantering i dessa sammanhang (Hj ärth- 
ner-Holdar 1993).

Skärvstenshögarna blir med tiden allt mer ideologi
serede och mytologiserede, vilket kan ses i inslaget av 
bronsgjutningsprodukter, människoben och anläggan
det av kantkedjor. Mytologin är uppbyggd av motsats
par som livet:döden eller människa .djur (Schusky 
i975.i94ff). Enligt Douglas kan de mytologiska mot
satsparen härledas till en nödvändig separation mellan 
det ordnade och det oordnade (Douglas 1997:135). 
Skärvstenshögarna utgör exempel på just detta.

Det betyder att de motsatspar vi kunnat identifiera
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Fig. 7. Schematisk hild av den äldre bronsålderns världsbild.

utifrån det i skärvstenshögarna deponerade materialet, 
kan tillskrivas en mytologisk betydelse. Det främsta 
motsatsparet i detta sammanhang torde vara stenen: 
elden.

Skärvstenshögen som kosmologisk 
indikator
Motsatspar anses förekomma i totemistiska samman
hang. Kanske den förändrade depositionen mellan äld
re och yngre bronsålder också visat på att religionen 
ändrats från en totemistisk religion mot en schamanis- 
tisk? Andliga förändringar har alltid ett samband med 
sociala förändringar (Burke 1992:105).

Vad kan då den totemiska betydelsen av motsatspa
ret eld:sten innebära? Stenen är hård och fast och den är 
uråldrig, en representant för jorden. På detta sätt kan

den ha representerat kontakten bakåt i tiden, en slags 
legitimering av tillvaron. Elden å andra sidan är ”mjuk” 
och flyktig, den förnyas hela tiden, men kräver också 
bränsle för att brinna. Den är också farlig ifall den inte 
kontrolleras. Ser man det så är motsatsen eldisten inte 
helt orimlig.

Mellan dessa motsatser bör det även finnas en trans
formering. Med stenen kan man lagra värme, genom 
upphettning bevarar stenen värmen en lång tid. Det är 
också möjligt att flytta eldens värme från stenen till 
vatten. Med tiden har man lärt sig att man ur stenen 
har kunnat utvinna metall med hjälp av eld.

I diskussionen har nu ytterligare ett element förts in, 
nämligen vatten. Det är omöjligt att avgöra om det fun
nits i skärvstenshögarna. Men det torde vara ställt utom 
alla tvivel att vattnet haft mycket stor betydelse för 
människorna då. Vatten ingår dessutom i keramiken som 
är en blandning av alla tre elementen, lera(jord)och sten,
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Fig. 8. Schematisk bild av den yngre bronsålderns världsbild.

eld samt vatten.
Som nämndes ovan kan den andliga förändringen inte 

friställas från den sociala. Detta innebär att den bild av 
det sociala livet vi får genom avfallsdeponeringen i skärv- 
stenshögarna också i hög grad gäller den religiösa före
ställningsvärlden. I området kring Enköping finns ett 
av landets bästa bildarkiv vad gäller trosfrågor under 
bronsålder, nämligen hällristningarna. Dessa har ofta en 
uttalat religiös, mytologisk prägel, varför det vore in
tressant att sammanfoga dem med de resultat som vi 
nått angående skärvstenshögarnas sociala och mytolo
giska betydelse.

Hällristningsfigurema kan passas in i det kosmologiska 
system som vi kunnat fastställa genom skärvstenshö- 
garna (fig. 7-8).Till den första gruppen, sten (jord), räk
nas människan själv, vars tillvaro legitimeras genom när
heten till marken, jorden, stenen. Gravmonumenten 
byggs som stora stenrösen. Under yngre bronsålder finns

det också gravar i skärvstenshögarna. Djuren och jord
bruket hör också till jorden.

Grupp två utgörs av elden. Hit hör solen som genom 
åtskilliga symboler på hällristningarna, men även bland 
föremålsfynd från bronsåldern kan påvisas ha haft en 
fundamental betydelse i världsbilden. Hit hör förmod
ligen också en sådan företeelse som Almgren benäm
ner ”den osynliga gudomen”, representerad av fotspå
ren (Almgren 1962).

Den tredje och sista gruppen representerar vattnet. 
Hit hör naturligtvis skeppen. Enbart genom sin mång
fald visar dessa på den betydelse som tillskrevs denna 
del av världsbilden.

Under yngre bronsålder förändras föreställningsvärl
den radikalt. I skärvstenshögarna kan vi se detta genom 
det plötsligt uppdykande inslaget av bronser och pro
dukter från metallhantering samt förmodligen männi
skoben. På hällristningarna kan man främst se detta ge-
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nom att det dyker upp ”stora män” på ristningarna, ofta 
försedda med en yxa eller ett spjut. Det skulle kunna 
tänkas att den nya figuren på hällristningarna är en selaa
man (Odens föregångare?, tänk på spjutet). De tre 
grundläggande faktorerna i denna kosmologiska modell 
finns dock kvar: sten, eld och vatten.

Det har framgått av ovan förda diskussion att mellan 
motsatspar finns alltid en ”förmedlare” (intermediate) 
som leder från det ena tillståndet till det andra. I passa
gen mellan det råa och det kokta finns naturligtvis en 
förmedling i form av kokningen (i vatten). I passagen 
mellan livet och döden finns en process som för den 
avlidne till det hinsides livet. Mellan stenen och elden 
fanns i den bronsålderstida modellen en förmedlare i 
form av vattnet. Med tanke på den betydelse som sjö
farten måste ha haft i den nordiska bronsåldern är det 
helt naturligt att vattnet får denna betydelse. Vattnet 
kan också sägas ha haft en förmedlande roll mellan mot
tagarna av våtmarksoffren och nedläggarna. Det finns 
ett mycket tydligt samband mellan hällristningar och 
vatten. I Bohuslän har skeppsbilderna ofta placerats på 
platser på hällen där det rinner vatten.

Om man ställer upp de tre elementen som i fig 9 fram

Sten Jord Människa Profan värld Transformand

Vatten Hav Ritual Rituell värld Förmedlare

Eld Himmel Gud Andevärld Transformator

Fig. g. Serier av trefaldiga oppositioner (modell enligt Gianni- 
trapani 1993:94).

går vattnets rituella betydelse mycket tydligt. Stenen 
motsvarar den profana sidan och elden den gudomliga 
eller andliga sidan. Vattnet fungerar alltså som förmed
lare mellan dessa världar. Vattnets ”profana” eller världs
liga roll som rent geografisk förmedlare av kontakter 
mellan olika länder och kulturer ger ett väldigt konkret 
exempel på betydelsen av vattnet i bronsålderssamhäl- 
let. Resandet blir därför en betydelsefull del i hela världs
bilden. Den resande blir en förmedlare mellan världar 
och handeln/utbytet, med bland annat bronser, blir en 
symbol för utbytet mellan jord och himmel, människa 
och gud, transformand och transformator. Därför fin
ner vi alla dessa alldagliga vardagsföremål på hällrist
ningarna i religiös miljö, därför kan inte avfallet i skärv- 
stenshögarna, hur icke-intentionell deponeringen än 
varit, uteslutas ur en religiös/mytologisk omgivning.
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- Reflektioner kńng skärvstenshögar, mytologi 
och landskapsrum i Södermanland under bronsålder

Av Janis Runcis

abstract: The article deals with problems concerning in
terpretations of heaps of firecracked stones. These are 
most common in the western and eastern parts of midd
le-Sweden, and the great majority of them have so far 
been dated back to the Bronze Age and are mainly vie
wed upon as indicators of settlements due to their con
tents of what has been interpreted as assembled waste 
emanating from houesehold and societal economic acti
vities. Recent field-research has showed that this inter
pretation is not so unproblematic. Signs of burials occur 
frequently in the heaps, their appearance and elements 
of construction have certain common denominators with 
contemporary graves and the expected adjacent settle
ments are in some cases just missing. These facts in com
bination with their position in the landscape, the middle 
zone between open water and the backing-up wooded 
mountain formations, suggest that there may be other 
aspects than functional to consider when discussing the 
meaning of these prehistoric remains. The inbetween to
pographic position of the heaps, the mixed contents of 
sacred and profane charachter can easyly be seen as re
flecting an intentionally mental and physical organiza
tion of the surrounding geography with reference to 
the myths and beliefs which make up the cosmology 
and religion. The author suggests that the remaining 
structures can be products of ritual behaviour and mir
rors a shamanistic, tripartite conception of the world. 
The firecracked stone deposited in heaps, a product of 
the meeting between fire, hard materia and water can

be seen as a methaphoric representation of a shamanis
tic world wiew where communication and the symbo
lic between these separate dimensions are crucial for 
the organization, reproduction and welfare of society.

Keywords: firecracked stone, organization of physical space, 
shamanism

målsättningen FÖR detta arbete är 
att söka ompröva och utveckla tidi
gare tolkningar av skärvstenshögar- 
nas funktion och innebörd. De har 
utifrån sitt innehåll vanligtvis upp
fattats som ackumulerade avfallshö- 
gar och därmed främst fått en bebyg- 

gelseindikerande betydelse. Senare undersökningar, 
ibland arealmässigt omfattande, har dock många gång
er visat att boplatsanknytningen ej kan tas för given. Den 
har åtminstone inte alltid varit direkt, vilket tidigare an
tagits. Detta antagande har fått betydande konsekven
ser för den bebyggelsearkeologiska forskningen. Fynd
materialet från högarna har också allt som oftast varit 
motsägelsefullt. Begravningar är ej ovanliga, och före
mål som kan associeras med ritual och kult, likaväl som 
till vardagliga boplatsaktiviteter, påträffas frekvent. Till 
sin uppbyggnad och konstruktion är högarna förvillan
de lika gravar, och de uppträder dessutom ofta i samma 
miljöer.
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Fig. i. Sverigekarta med undersökningsområdet markerat

Allt fler forskare har av dessa skäl kommit att ifråga
sätta en ensidigt profan förklaring till deras uppkomst 
och lokalisering. De ideologiska och rituella aspekter
na har alltmer kommit i blickpunkten i senare tids ar
beten runt temat skärvstenshögsproblematiken. Enligt 
min mening har dessa arbeten hittills endast lyckats 
påvisa problemets komplexitet och än så länge endast 
mynnat ut i ofullständiga eller partikulära förklaringar 
(Johansen 1992,1993, Kaliff 1997). Viktiga observatio

ner har dock gjorts. Så har till exempel rumsliga möns
ter och samband med andra fornlämningskategorier 
konstaterats och tillskrivits mening. Meningen har däre
mot ej givits innehåll. Jag ämnar därför fortsättningsvis 
utifrån samma förutsättningar utveckla dessa tanke
gångar vidare och göra ett försök att definiera skärv- 
stenshögarnas innebörd inom de ideologiska och reli
giösa sammanhangen. De samhällsorganisatoriska as
pekterna på deras anläggande kommer även att berö
ras.

Det arkeologiska material som ligger till grund för 
arbetet är undersökningsresultatet från en bronsålders- 
lokal i Nyköpingstrakten i Södermanland med tre 
skärvstenshögar, en stensättning samt en omarkerad grav 
(fig. 1,2,3,4). Anslutande boplatskonstruktioner kun
de inte påvisas. Materialet utgör dock i föreliggande 
framställning huvudsakligen en representativ bakgrund
sillustration till en problematik, som kommer att föras 
upp på en generell nivå. Jämförande material och tidi
gare forskningsresultat kommer i nödvändig utsträck
ning att ingå i tolkningsdiskussionen.

Det kunskapsteoretiska förhållningssättet till mate
rialet tar sin utgångspunkt i strukturalistisk teoribild
ning. I korthet innebär detta att kulturella fenomen, och 
de materiella uttrycken för dessa, betraktas som resul
tatet av mänsklighetens vilja att klassificera sin omgiv
ning, för att på så vis göra den gripbar. Klassifikations- 
principerna förutsätts vara universella, oberoende av tid 
och rum, och bygger på begreppspar i kontrast och hie
rarki. Begreppsparen är ämnade att definiera den ann
ars kaotiska verkligheten. Deras beståndsdelar formu
leras i opposition till varandra i ett dialektiskt förhål
lande, där betydelser är ömsesidigt betingade. Inne
börderna i ett klassifikatoriskt system, som kan liknas 
vid ett språk, går endast att utläsa genom kunskap om 
det syntaktiska regelverk som styr delarnas förhållande 
till varandra och förutsätter ett mått av kännedom om 
de kulturella sammanhangen1. Skärvstenshögama kom
mer i enlighet med detta att betraktas som delar av en



DEN MYTISKA GEOGRAFIN 129

Nyköping

Fig 3— Kiladalen

Norrköping

Söderköping Östersjön

Fig. 2. Kiladalen i relation till det omgivande landskapet och närmaste nuvarande tätorter. Det inramade området på kartbil
den, dalgången, representerar fig. 3. Framställd av Dag Hammar, RAA, UV Mälardalen.

Fig. 3. Karta som visar den ungefärliga kustlinjen i Kiladalgången under bronsålder (20-meterskurvan). Rinkebylokalens läge 
markerat med fylld cirkel. Framställd av Dag Hammar, RAA UV Mälardalen.

kultur- och miljömässig helhet, där förhållandet mel
lan delarna är bärare av mening och källor till förståel
se.

Den följande texten inleds med en sammanfattande 
presentation av den undersökta fornlämningen och den

miljö vari den befinner sig, följd av en kortfattad kro
nologisk diskussion. För en utförlig beskrivande och 
fältmetodisk redovisning av den undersökning som led
de fram till detta arbete hänvisas till den tekniska rap
porten (Runcis, manus). Som bakgrund till problema
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tiken lämnas därefter en översiktlig forskningshistorik. 
För de tolkningsmässiga förutsättningarna och deras 
konsekvenser redogörs i påföljande kapitel, och fram
ställningen avslutas med ett försök till syntes med åter
koppling till det undersökta materialet.

Bakgrundsmaterialet

Naturlandskap och kulturmiljö 
Den undersökta bronsålderslokalen, RAA174, var belä
gen inom fastigheten Rinkeby 1:18 i Lunda socken i Sö
dermanland, ett par mil väster om Nyköping (fig. 2). 
Anledningen till att fomlämningen blev föremål för en 
arkeologisk undersökning var en utbyggnad av Europa
väg 4 till motorvägsstandard. Det topografiska läget ut- 
gj ordes av en platåliknande avsats ca 4 o meter över havet 
på gränsen mellan tätt skogsbevuxen moränmark i norr 
och uppodlade lerjordar i söder; ett karaktäristiskt läge 
för denna typ av lämning. Väster och norr om fornläm- 
ningen vidtar bergshöjder och åt söder och sydöst öpp
nar sig Kiladalgången, som skär genom landskapet i öst
västlig riktning. Dess lägre delar utgjorde långt fram i för
historisk tid en djupt inträngande, farbar havsvik (fig. 3]. 
Ett hundratal meter nordost om fomlämningen rinner en 
bäck genom en smal ravin; en reminiscens i terrängen av 
en nordostlig utlöpare till den foma havsviken.

Fornlämningsmilj ön inom närområdet är rik. I syn
nerhet den yngre järnåldern är väl företrädd med gårds- 
gravfält i anslutning till de äldre byar och gårdar som 
kantar dalgångens sluttningar. I delvis samma terräng
lägen återfinns även fornlämningar från bronsålder och 
den äldsta järnåldern. Av den samlade fornlämningsmil- 
jön att döma utgör Rinkebylokalen endast en del av ett 
rikt sammansatt bronsålderskomplex. I ett närmast ki- 
lometerlångt stråk som sträcker sig i nordöst-sydvästlig 
riktning, finns flera av de kännetecknande fornlämnings- 
typerna, som i kombination konstituerar en typisk, mel
lansvensk bronsåldersmiljö. Eftersom den samlade

fornlämningsmilj öns betydelse särskilt kommer att lyf
tas fram i den kommande tolkningsdiskussionen, redo
visas och beskrivs i sammanfattad form de relevanta 
fornlämningarna i närområdet.

På krönet av en skogsbevuxen bergshöj d, ett hundra
tal meter sydväst om Rinkebylokalen och väl synlig från 
denna, finns två mindre, lätt övermossade stensättningar. 
En av dessa påminner närmast om en oregelbundet for
mad skeppssättning med kullfallna kant- och stävste
nar. Väl över krönet, ytterligare några hundra meter i 
samma riktning, finns ett gravfält med ett tiotal sten
sättningar. Av gravarnas form och deras läge att döma 
hör dessa till de arkeologiska perioderna bronsålder
äldsta järnålder. Följer man stråket vidare, åt sydväst 
nedåt i den avsatsvis sluttande terrängen mot dalgång
en, påträffas flera typiska lämningar från samma tid. 
Sålunda kan man på avsatserna i den delvis mycket olän- 
diga och vildvuxna skogsmarken finna små gravgrup
per och även tillsynes ensamliggande gravar. Stråket 
avslutas där topografin åter planar ut mot sedimentjor
darna med ett mindre antal skärvstenshögar, en grav 
samt en häll med skålgropar inhuggna i en lodrätt rad.

Rinkebylokalen
Inom fomlämningen var fyra anläggningar kända innan 
den undersöktes (fig. 4). Dessa var i fornminnesregist- 
ret definierade som två stensättningar och två skärv
stenshögar. I registeruppgifterna framhölls särskilt ett 
plant, stenröjt område i anslutning till skärvstenshögama 
som en sannolik boplatsyta. Av de två kända gravarna 
visade sig den ena, då den undersöktes, vara ännu en 
skärvstenshög. Den andra, en ordinär rund stensättning 
med kantkedja, innehöll två begravningar, en bengrop 
ytligt i stenpackningen och under denna en skelettgrav 
i en stenram (fig. 5). Ytterligare en grav, en omarkerad 
bengrop innehållande de brända benen av en kvinna och 
ett litet barn, fanns i närheten av en av skärvstenshö- 
garna. Några regelrätta boplatslämningar kunde inte
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Fig. 4. Schaktplan över undersökningsområdet. Skärvstenshögama och stensättningen markerade med 
sned- respektive kryss-skraffering.

Fig. 5. Plandokumentation över stensättningens inre konstruk
tioner med skelettbegravning i stenram och stensatt bengrop. 
Planen är projicerad då stenramen och bengropen ej befinner 
sig på samma marknivå.

konstateras. Endast spår av eldningsaktiviter i form av 
härdar eller härdgropar förekom spritt inom området. 
Tidigare provundersökningar inom anslutande, lägre 
liggande områden hade, trots vissa indikationer inte 
heller givit något resultat som kunde påvisa en boplats. 
Topografins beskaffenhet uteslöt möjligheterna till 
bosättning norrut, åtminstone i den omedelbara närhe
ten av den undersökta lokalen.

En av skärvstenshögama bedömdes som särskilt in- 
formationsgivande. För att försöka fånga in eventuella 
tidsmässiga skillnader i dess uppbyggnad, grävdes den 
skiktvis i kvadranter. Inga signifikanta lagerföljder som 
skulle kunna antyda en lång brukningstid kunde emel
lertid observeras (fig. 6). Högen innehöll i sitt övre skikt 
tre begravningar i form av koncentrationer av brända 
ben med varierande grad av sot- och kolinblandning. 
Den osteologiska rapporten angav att samtliga begrav
da var barn i skilda åldersgrupper. I anslutning till en av 
benkoncentrationerna, under ett skikt av skärvsten, var
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Fig. 7. Detaljplan över stenpackning i anslutning till en av 
bengömmoma i skärvstenshögen.

en rund stenpackning av ej eldpåverkade stenar anlagd 
(fig. 7). I högens botten fanns ett mäktigt och fett sot
lager, i vilket stenformationer, liknande koncentriska cir
kelfigurer, var lagda (fig. 8). Fyndmaterialet från högen 
bestod av knackstenar och anonym brukskeramik i kon
centrationer på skilda nivåer.

De övriga två skärvstenshögarna undersöktes mer 
extensivt. Endast en av dem var fyndförande. Fynden 
var få och bestod av keramik, en knacksten och hårt 
bränd, delvis sintrad lera, som möj ligen har utgj ort frag
ment av en ugnsvägg.

Fig. 6. Profil genom skärvstenshögen (A3) som särskilt 
behandlas i texten.

Kronologi
Att skärvstenshögar med anslutande lämningar till 
övervägande del är från bronsålder står genom tidigare 
forskning helt klart (Jensen 19 86:20-21). Endast undan
tagsvis kan de knytas till senare perioder. Dateringarna 
underbyggs av såväl föremålsfynd i högarna som av re
sultat från naturvetenskapliga dateringsmetoder, som 
exempelvis “*C-analys och termoluminiscens-mätning. 
Keramikfynden från högarna låter dessutom antyda att 
det främst är den yngre delen av bronsåldern, som den
na fornlämningstyp representerar (FJyenstrand 
1968:70). En sammanställning av ett trettiotal MC-da- 
teringar av skärvstenshögar i Mälardalen visar dock att 
de tycks ha en starkare kronologisk förankring i äldre 
och mellersta bronsålder (Jensen 1986:20-21). Denna 
bild av deras tidsställning förstärks ytterligare av 
skärvstenshögarnas nivåförhållanden, detta givetvis 
under förutsättning att de varit något så när strandbund
na. En undersökning gjord av Birgitta Johansen visar att 
en så hög andel som 90 procent av skärvstenshögarna i 
Södermanland befinner sig över 2 5-metersnivån (Johan
sen 1992:59).

Kolprovsdateringarna från Rinkebylokalen gav myck
et disparata värden. De omspänner tiden från äldre
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Fig. 8. Stenformationen i skärvstenshögens botten. Stenarna är inte eldpåverkade till skillnad fran det övnga materialet i högens 

fyllning

bronsålder och in i nyare tid med en tyngdpunkt i den 
mellersta bronsåldern (fig. 9). De allra yngsta värdena 
beror sannolikt på någon form av kontamination i ma
terialet. Den äldsta dateringen erhölls från en av ben
koncentrationerna i skärvstenshögen, medan sotlagret 
i dess botten gav ett något yngre värde.

Brandgravskicket är en företeelse vars introduktion 
förknippas med yngre bronsålder. Samma är delvis fal
let med seden att begrava i tidigare uppförda monu
ment för att därigenom upprätthålla en ideologisk kon
tinuitet, som legitimerar de rådande maktstrukturerna

genom referens till det förflutna. Ett sådant bruk var 
emellertid vanligt även under neolitisk tid. Brandgra
varnas uppträdande i äldre sammanhang, där jordan
det var den rådande gravseden, bör dock inte helt ute
slutas. Benkoncentrationerna i skärvstenshögen behö
ver ej utgöra begravningar i egentlig mening i enlighet 
med rådande konventioner utan kan vara spår av andra 
rituella handlingar (se nedan).

Från stensättningen med de två begravningarna finns 
ingen MC-datering. Kol i mindre mängder fanns visser
ligen i skelettgravens fyllning, men osäkerheten om
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Beto-88128 (A3:1) 3270±60BP

Beta-88133 (A40) 3050±90BP

Beta-88130 (A3:2) 2830±60BP

Beta-88131 (A 12) 2520±80BP

2000BC 1500BC 1000BC
Calibrated date

Fig g. Diagram över 14 C-dateringar från förkolnat material ur skärvstenshögen A3

kolets härkomst gjorde att det inte valdes ut för analys. 
Den anonyma gravtypen ger ej heller underlag för en 
närmare placering i tid. Runda stensättningar med kant
kedja förekommer under hela den metallbrukande de
len av förhistorien, såväl ensamliggande som i gravfälts- 
sammanhang. De stratigrafiska förhållandena mellan de 
två begravningarna i stensättningen, liksom gravskick
en i sig, kan ändå ge en viss ledning för en mer precis 
datering. Jordandet av de avlidna är en företeelse som 
förknippas främst med den äldre bronsåldern och där
efter med äldre järnålder och sen vikingatid. Det som 
emellertid skiljer skelettgravarnas uppträdande under 
de senare perioderna från bronsålderns, är att de före
kommer parallellt med brandgravar och ofta på samma 
gravfält. Brandgravskickets dominans under den yngre 
bronsåldern förefaller i nuvarande kunskapsläge däre
mot i det närmaste total. Från den sista delen av bronsål
der-tidigaste järnålder finns enstaka exempel på ske
lettgravar på Gotland och Öland. På fastlandet är de 
emellertid sällsynta och endast ett fåtal kända fall med 
en säker datering till den perioden föreligger i materia
let.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att Rinke- 
bylokalen utnyttjats, dock inte för bosättning, såväl 
under den äldre som den yngre delen av bronsålder. De 
j ärnåldersdateringar som antyds av enstaka M C-värden 
och keramiken från två härdar kommer inte att disku
teras i detta sammanhang. Sannolikt representerar de 
endast senare och tillfälliga aktiviteter på platsen.

Skäwstensproblematiken; 
en histońsk överblick

Skärvstenshögar har, trots sin talrika förekomst och en 
förhållandevis hög undersökningsfrekvens, ibland ka
raktäriserats som en gåtfull fornlämningstyp (Rentzhog 
1967:61). En översiktlig historik över de olika tolk
ningsforslag genom tiden, som dessa har givit upphov 
till, är därför motiverad i detta sammanhang. Histori
ken gör inte anspråk på att vara fullständig utan syftar 
främst till att belysa de väsentliga huvuddragen i forsk
ningen om skärvstenen.

Skärvstenshögarnas huvudsakliga utbredningsområ
de i Mellansverige står att finna i Västmanland, Söder
manland och Uppland med en stark dominans för det 
inre av det sistnämnda landskapet. Även i Östergötland 
uppträder denna fornlämningstyp frekvent och med en 
märkbar koncentration till Vikbolandet. Högamas sprid
ning korrelerar även väl med de ensamliggande gravar
nas, även om dessa har en vidare geografisk utbredning 
sett per ekonomiskt kartblad (Johansen 1993:100-102). 
Till viss del, främst i det inre av Uppland i Enkö- 
pingsområdet, sammanfaller utbredningen även med 
hällristningarnas. Däremot saknas ristningar och skål
gropar så gott som helt inom det andra kärnområdet 
för skärvstenshögarna, den flacka Uppsalaslätten, där 
Hågahögen är belägen. Frånvaron bör tillmätas signifikans, 
och något enkelt samband mellan dessa fomlämningska- 
tegorier kan således inte förutsättas.
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Skärvstenshögar är ofta, i likhet med röjningsrösen, 
svåra att skilja från gravar och ibland även omvänt. Som 
gravar uppfattades de också länge inom den antikvaris
ka verksamheten och undersöktes också utifrån denna 
förutsättning. Frustration och besvikelse går i viss mån 
att utläsa mellan raderna ur den målande, men antikva
riskt korrekta beskrivning av den undersökning som år 
1870 företogs av Oscar Montelius av en skärvstenshög 
vid Fågelsta i Salems socken i Södermanland (återgi
ven av Phyllis Anderson Ambrosiani 1995). Förvänt
ningarna på innehållet i en grav infriades inte, dock kvar
stod antagandet om att anläggningen utgjorde en grav, 
måhända beroende på att högen, förutom de vanliga 
skärvstenshögsinventarierna, också innehöll enstaka 
brända skalltaksfragment av människa. Till denna tolk
ning bidrog även formlikheter och konstruktionsdetal
jer som vanligtvis återfinns i gravar. Montelius var över
tygad om att "graven” härrörde från den yngre järnål
dern (Anderson Ambrosiani 1995).

Därefter tycks inte skärvstenshögarna ha rönt någon 
större uppmärksamhet förrän under 1920-30-talen. 
Detta motsvarar också ungefär den tid då debatten om 
hällristningarnas meningsinnehåll och ursprung tog sin 
början. Det var främst två åsikter som polariserades, 
varav den ena hävdades av Gunnar Ekholm (1916) och 
sedermera även av Arthur Norden (1925,1934). Dessa 
menade att ristningarna var sprungna ur en äldre neo- 
litisk tradition med stark anknytning till dödskulten. Av 
en annan åsikt var Oscar Almgren (1926-1927), som 
betraktade ristningarna som avbildande den dåtida ri
tuella praktiken i en fruktbarhetskult. Skärvstenshögar
na benämndes vid den tiden bålrösen eller bålhögar, en 
benämning som i sin explicita definition direkt fram
hävde sambandet mellan hällristningar och skärv
stenshögar, vilka just påträffats i anslutning till en rist
ningslokal i Norrköping (Norden 1925). Av ett visst in
tresse för sammanhanget är att en av de större skärv
stenshögarna överlagrade en ristning och tillika inne
höll en dubbelknapp från bronsålderns V:e period

(Norden 1934:36). Dubbelknappen tillsammans med 
rakkniv och pincett är en föremålskombination, som 
regelmässigt uppträder i gravsammanhang under hela, 
men främst den yngre delen av bronsåldern. Till denna 
religiösa tolkningslinje anslöt sig sedermera även Erik 
Bellander (1938), som ville betrakta skärvstenshögarna 
som offerrösen. Slutsatsen baserades bland annat på före
komsten av knack- och malstenar i högarna, som han 
sätter i samband med offrandet av jordbruksredskap.

Intresset för skärvstenshögarna och skärvstensproduk- 
tionen försköts efterhand från de ideologiska och re
ligiösa sfärerna alltmer mot de rent praktiska och funk
tionella. Frågorna tenderade alltmer att kretsa kring de 
värme-energikrävande processer som genererat den sto
ra mängd skärvsten, som stod att återfinna samlade el
ler spridda i skilda kontexter. I en artikel i Fornvännen 
1949 av Karl Alfred Gustawsson framför denne sin 
hypotes om skärvstenen som en restprodukt efter öl
bryggande, och högarna benämns i konsekvens därav 
som kokstenshögar. Gustawsson anför som stöd för sin 
tolkning historisk-etnologiska exempel såväl från 
Sverige som från Europa i övrigt. Han vill datera 
skärvstenshögarna, om än med föga bärkraft som det 
senare visat sig, till sen järnålder och medeltid (Gus
tawsson 1949:152-165). Frågan om energibehovet var 
också central för Andreas Oldeberg (i960), som helt i 
linje med sitt eget arkeologiska huvudintresse förknip
pade de energikrävande aktiviteterna med bronsgjut- 
ning. Denna tolkning stöds till viss del av bland annat 
undersökningsresultatet från Brobylokalen i närheten 
av Uppsala, där stora mängder degelfragment och gjut
formar påträffades (Schönbäck 1952, 1959). Det bör 
dock kraftigt understrykas, att dessa fyndkategorier 
endast undantagsvis påträffas i skärvstenshögar.

Den bebyggelsehistoriska inriktning som präglade den 
svenska arkeologin under i960- och 70-talen, tillika med 
en ny systemteoretisk ansats, fick konsekvensen att in
tresset för skärvstenshögarna tog en något annan vänd
ning. Skärvstenshögarna uppfattades nu som avfallshö-
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gar med en stark boplatsanknytning. Anhopningen av 
de förbrukade stenarna i högar var därmed endast en 
fråga om markdispositionen inom en boplats. I en nu
mera klassisk studie av bosättningsmönster under brons
ålder i sydvästra Uppland påvisade Åke Hyenstrand det 
starka rumsliga sambandet mellan skärvstenshögar, häll
ristningar och skålgropsförekomster samt gravar av äldre 
typ. Genom att studera dessa fomlämningskategoriers 
spridningsbild och j ämföra den med nivåkurvoma på Eko
nomiska kartan, lyckades Hyenstrand upprätta en gene
raliserande modell av en bronsåldersbosättnings närom
råde och dess ekonomiska bas. Strandbundenheten hos 
bosättningarna betonades, och dess förutsättningar för 
etableringen skulle vara den gynnsamma ekologiska nisch, 
som uppstod genom landhöjningen i en dåtida fjärdmil
jö. Inom resursområdet antogs vidare bebyggelsen vara 
rörlig med säsongsmässiga förflyttningar (Kjellén & Hyen
strand 1977).

Därefter följde en mängd arbeten om skärvstenshö
gar i samma bebyggelsehistoriska anda, där man tog fasta 
på deras fördelning och kombination i landskapet, så
som avspeglande den dåtida bronsåldersbygden (Tesch 
1980, Jensen 1986 och flera följande arbeten av samma 
författare, Larsson 1986, Wigren 1987). Vid flera un
dersökningar av skärvstenshögslokaler som följde, kunde 
det positiva rumsliga sambandet mellan boplats och 
skärvstenshögar också bekräftas. Anomalier förekom 
dock också i rådande forskningsinriktning besvärande 
omfattning, där det förväntade resultatet uteblev i lik
het med den i detta sammanhang behandlade fornläm- 
ningslokalen i Rinkeby. De vanligt förekommande be
gravningarna i högarna, konstruktions- och formlikhe
ter med gravar liksom det övriga fyndmaterialet, föran
ledde också vissa forskare att tidigt ifrågasätta en ensi
dig tolkning av skärvstenshögarna som avfallsdepositio- 
ner (Nylén 1958, Hyenstrand 1966, 1968).

I nuvarande forskningsläge råder endast samförstånd 
om att skärvstenshögarnas innebörd och funktion kan 
vara mångfasetterad. På sitt sätt har de också därigenom

bidragit till att ge insikt om att vår tids tydliga distink
tion mellan det profana och sakrala inte utan vidare går 
att projicera bakåt på förhistoriska sammanhang. 
Skärvstenshögar har på senare tid behandlats i flera 
arbeten, där just multifunktionaliteten lyfts fram och 
gjorts till föremål för diskussion. Intresset för de ideo
logiska och religiösa aspekterna tenderar dock att 
överväga i linje med de nyare postprocessuella teore
tiska strömningar, som präglat den arkeologiska veten
skapen på senare år. I en artikel om undersökta skärv
stenshögar i Västsverige framför Lars Lundqvist (1991) 
tankar om att begravningar och avfallhögar inte behö
ver stå i motsättning till varandra. Skapandet, använ
dandet och förbrukandet av redskap som nyttjades i 
produktionen ses i analogi med människans livscykel. 
Kvarlevorna efter de båda kategorierna, ting och män
niska, uppbär i konsekvens av denna argumentation en 
likvärdig symbolisk status och blir därmed också begrav- 
ningsbara i lika hög grad.

Den kluvna dagsaktuella forskningssituationen illu
streras väl av två artiklar baserade på anföranden vid 
ett seminarium i Norrköping hösten 1994 kring temat 
samhällsstruktur och förändring under bronsåldern. För 
ett av inläggen svarar Bengt Elfstrand (1995). Enligt 
denne är skärvstenshögarnas tillkomst betingad av de 
aktiviteter som omger storslakt och läderproduktion. 
Lädret har utgjort en primär handelsvara i utbyte mot 
brons. Han menar vidare att boskapsskötseln på grund 
av den ekonomiska avkastningen har varit så statusbe- 
tonad, att slakten har omgivits med kultiska handling
ar. Detta skulle delvis förklara begravningarna och de 
gravliknande strukturer man kan finna i högarna. Till 
och med de halvcirkel- och trapetsoidformade rakkniva
rna från den yngsta bronsåldern sätts i samband med 
beredningen av läderprodukterna.

Den andra artikeln, skriven av Anders Kaliff (1995), 
behandlar skärvstensproblematiken ur ett religions- 
arkeologiskt perspektiv. Kaliff betonar sambandet mel
lan skärvstenshögar och gravfält och påpekar mycket
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riktigt, att samtliga föremålskategorier som är represen
terade i skärvstenshögar också återfinns i gravar. De 
strukturella likheterna mellan grav och skärvstenshög 
kopplas ihop med likbränningen, som frigör själen och 
omvandlar kroppen på samma sätt som elden spränger 
stenen. Koncentriska cirkelformationer i skärvstens- 
högarnas botten skulle också enligt Kaliff utgöra fun
dament till gravbålet för att främja lufttillförseln vid 
kremeringen. Restprodukten, det vill säga skärvstenen, 
har genom begravningsritualen tillförts en andlig dimen
sion. Att döma av de tidiga dateringar som föreligger i 
skärvstenshögsmaterialet, är dock inte den funktionel
la kopplingen mellan brandgravskick och skärvsten sj älv- 
klar. Tolkningen, delvis baserad på praktiska experiment, 
är inte utan intresse men kan ej anses vara av en gene
rell validitet.

Därefter utvecklar Kaliff i sitt nyligen publicerade 
avhandlingsarbete, Grav och kultplats (1997) tanke
gångarna om skärvstensproduktionens religiösa aspek
ter. Han framhåller mycket riktigt att de olika funktio
ner som kan utläsas i skärvstenshögarnas uppbyggnad 
och innehåll ej behöver stå i motsatsförhållande till 
varandra. Spår av offerhandlingar, liksom den ofta före
kommande rumsliga anknytningen till begravningsplat
ser, gör att de i vissa fall i likhet med fyndtomma gravar 
bör tolkas som offeraltare vid kultiska handlingar (Ka
liff, 1977:72-75). En central tanke i de avsnitt där skärv- 
stensproblematiken behandlas, är betydelsen av den 
transformation som stenen genomgår när den bränns. 
Omvandlingen av stenens permanenta egenskaper ge
nom elden tolkas som en process, vilken lösgör “den livs
kraft och de andeväsen som man trodde fanns i stenen 
(Kaliff: 108). Produktionen av skärvsten behöver, om 
man följer detta synsätt, inte vara kopplad till någon 
bestämd funktion, utan kan också helt betingas av fö
reställningar om en existens efter och bortom den 
världsliga.

Tolkningsförutsättningar

I det följande kommer en diskussion att föras kring de 
möjliga tolkningsforslag till skärvstenshögarnas inne
börd och funktion, som hittills har presenterats inom 
forskningen. Ett väsentligt problem är enligt min me
ning fortfarande frågan om varför energibehovet un
der en avgränsad epok i förhistorien är så stort, och 
varför restprodukterna tillmättes sådan betydelse att de 
samlades i monumentliknande formationer. Diskussio
nen tar sin utgångspunkt i att skärvstenshögarna och 
produktionen av skärvsten har ett dubbelt och delvis 
sammanflätat meningsinnehåll. Jag menar att aktivite
ter från det som vi uppfattar som skilda sfärer medve
tet har blandats i ett gränsupplösande och överbryg
gande syfte.

Skärvstenshögarnas nära anknytning till maritima 
miljöer har påtalats från flera håll. Sonja Wigren visade 
i sitt arbete om skärvstenshögar i Södermanland att en 
så hög andel som 77 procent har befunnit sig inom ett 
avstånd på 100-300 meter från den dåtida strandlinjen 
(Wigren 1987:132). Utifrån detta förhållande skulle man 
kunna förledas till att dra vittgående slutsatser om be
tydelsen av den marina födoproduktionen inom de 
mellansvenska bronsålderssamhällena. Den rådande 
uppfattningen om den ekonomiska basen är dock att 
den agrara produktionen, och då framförallt boskaps
skötseln, har varit av grundläggande betydelse, även om 
det säsongsvisa utnyttjandet av andra resurser inte ska 
underskattas.

Ett annorlunda förhållningssätt till innebörden av 
bronsålderns olika fornlämningskategoriers placering i 
skilda landskapszoner intar Birgitta Johansen (1992, 
1993). Det är ingen tillfällighet, anser hon, att gravar 
befinner sig i höj dlägen, boplatslämningar och gravfält 
på moränmark utmed kanterna av dalgångar och ännu 
längre ned i terrängen ristningar och skålgropar. Bilden 
stämmer väl överens med Rinkebylokalen och dess 
omgivning. De funktionella förklaringarna till dessa
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förhållanden är enligt Johansen inte tillräckliga. Hon 
väljer istället att betrakta fornlämningarnas fördelning 
i naturmiljön som resultatet av medvetna handlingar 
styrda av rådande föreställningar. Placeringen i landska
pet är ett sätt att strukturera sin omgivning i en form, 
som transformerar naturen till kultur. Fornlämningarna 
är på så vis deltagare i ett kommunikativt system, och 
de rumsliga relationerna har i och med det en social 
signifikans.Tyvärr nöjer sig Johansen med att identifie
ra strukturen och något försök att associera den till andra 
observerbara företeelser inom det relevanta samman
hanget görs ej. Inte heller görs någon ansats till att tolka 
de identifierade strukturernas idémässiga bakgrund. 
Tankegångarna syns mig dock intressanta och jag äm
nar att utveckla dem vidare nedan i texten.

Studier av förhistoriska religioner är en vansklig upp
gift. De synliga spåren av religionen i det arkeologiska 
materialet kan i bästa fall ge en fragmentarisk bild av 
det praktiska utövandet. Det ideologiska innehållet lik
som även de organisatoriska aspekterna av religionen 
saknas. Slutsatser måste ofta baseras på historiska och 
antropologiska analogier med alla de förbehåll denna 
metod är behäftad med (Gediga 1989:430-439).

Kunskapen om bronsålderns religiösa föreställnings
värld och kosmologi grundar sig huvudsakligen på gra
var och hällristningarnas motivvärld. Någon enhetlig 
bild förmedlas emellertid inte av dessa materialkatego
rier, och sannolikt är det också så att det religiösa idé
innehållet, liksom dess praktiska tillämpning, har varie
rat i skilda samhällskontexter. Den allmänna uppfatt
ningen är dock att religionens väsentliga huvuddrag 
centrerar sig kring en fruktbarhets- och dödskult, där 
solen har ett stort utrymme i mytologierna (Hultkrantz 
1989:43-58). Man bibringas lätt uppfattningen att det 
var en sympatisk religion, där värme och ljus utgjorde 
centrala komponenter till skillnad från efterföljande 
perioders, som ju snarare låter sig förknippas med mör
ker och kyla, även i klimatologiskt hänseende, samt 
människooffer och mosslik.

Ibland låter emellertid materialet framskymta en 
något annorlunda, mörkare och för oss betydligt mind
re tilltalande bild även av de religiösa bruken under 
bronsåldern. Antropofagiska riter i samband med be
gravning är belagda till exempel i Hågahögen, där spj äl- 
kade människoben påträffades i högfyllningen (Alm
gren 1905). Det finns därmed också anledning till att 
reflektera över vad de gravar som innehåller mer än en 
individ representerar. Lugnarohögen i Halland, välkänd 
för sin inre dolda symbolkonstruktion i form av ett skepp 
inskrivet i en oktogonformad stenkrets, innehöll såle
des två begravningar, en man och en kvinna. Tankar om 
att det kan röra sig om människooffer i samband med 
begravningsritualen har framförts av Holger Arbman 
(1961).

Ett exempel föreligger, om än inte i monumentalska
la, från Rinkebylokalen, där en omarkerad bengrop inne
höll resterna av en vuxen kvinna och ett litet bam. Påfal
lande många av de begravningar som påträffas i 
skärvstenshögar har också visat sig innehålla barn, även 
om det i många fall kan råda osäkerhet om huruvida 
gravläggningarna är samtida med högarna (Ullén 
1994:253). Även värd att nämna i detta sammanhang 
är den bekanta ekkistegraven från Egtved i Danmark, 
där vid fotändan av liket av en ung kvinna också fanns 
en liten påse med de brända benen av ett barn (Thom
sen 19 2 9). En försiktig slutsats är att människooffer såle
des inte helt kan uteslutas ur bronsålderns rituella se
der och bruk.

En annan aspekt av bronsåldersreligionen, med intres
santa implikationer för förståelsen av skärvstenshögar- 
nas innebörd, har lyfts fram av Klavs Randsborg (1993) 
i dennes monografi över Kiviksgraven. Graven, ett rose 
med en skelettgrav i en stenkista, är daterad till den äld
re bronsåldern, period II. Efter en rekonstruktion av de 
ristade hällarnas inbördes lägen görs ett försök att tolka 
bildernas ikonografi, där de strukturella förbindelserna 
mellan motiven särskilt betonas. Den kosmologi som 
ligger till grund för bildinnehållet, och även för gravens
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utformning och geografiska belägenhet, är enligt Rands
borg shamanistisk. Den uppdelning i tre fält av de ritu
ella scenerna som står att finna på några av stenarna i 
graven, motsvaras av tre kosmiska sfärer i vad som tol
kas som bronsålderns världsuppfattning (fig. 10). Överst 
återfinns ljusets värld, förknippad med den mänskliga 
(främst de manliga domänerna) och symboliserad av 
solen. Därunder följer “naturen” med varelser under
ordnade människan och längst ned månen och natten: 
dödsriket (Randsborg 1993:120). Uppdelningen är ana
log med det shamanistiska världsbegreppet och shama
nen är den som besitter kunskapen att genom ritualen 
förena dessa tre sfärer och att färdas mellan dem.

Liknande struktur och idéinnehåll kan också utläsas 
ur gravinventarierna från en tidig brandgrav (period III) 
från Hvidegården i Lyngby på norra Själland. I en lä
derpåse fanns, tillsammans med de vanliga gravföremå
len som kniv, rakkniv och pincett samt en del flintor, 
även mera ovanliga såsom torkade rötter, bark, en tor
kad ormstjärt, en rovfågelklo, en ekorrkäke och andra 
organiska småföremål från naturen. Läderpåsar med 
snarlika innehåll är kända från ett trettiotal övriga 
bronsåldersgravar i det danska materialet (Coles & 
Harding 1979:308).

Även i ett mossfynd från Vesthimmerland på Jylland 
förekommer en snarlik fyndkombination. Fyndet be
skrevs, då det påträffades år 1944, som'Aarets merklig- 
ste Fund” (Vestergaard Nielsen 1944:301). Såväl fynd- 
kontexten, en våtmarksdeposition, som fyndets sam
mansättning låter sig väl infogas i de ovan presentera
de, ideologiska tolkningsramarna. I en stor skinnpåse, 
54 centimeter lång och 28 centimeter bred, återfanns 
en föremålssamling, som i sin helhet svårligen låter sig 
förklaras enbart i funktionella termer. Föremålen be
stod av bearbetade ko- och gethorn, en genomborrad 
betselstång av ben, två träkäppar med genomborrade 
ändar, två koniska träpluggar samt ett skålat hornstycke, 
som på ena sidan har fyra inborrade fördjupningar lik
nande skålgropar (fig. 11). Framförallt det sistnämnda

Fig. 10. En av hällbilderna från Kiviksgraven. Bildens mittfält 
återger vad som här tolkas, i enlighet med tidigare tolkningar, 
som en ceremoniell procession med fågelmaskförsedda figurer i 
fotsida kåpor. Processionen sker från två håll mot en altarlik- 
nande figur i mitten. Avritad av Annika Jeppsson, RAA UV 
Syd (efter fotografi i Randsborg 1993:46, fig 26).

föremålet bidrog till att föremålsbeståndet i sin helhet 
tolkades som en “Troldmans Udstyr”, en rituell rekvisi
ta, med vars hjälp han etablerade förbindelse med guda- 
eller andevärlden (Vestergaard Nielsen 1944:301)2.

En intressant parentes i sammanhanget är att man 
redan tidigt försökte tolka även hällristningarnas bild
värld i samma riktning. Ur den konsensus som trots allt 
rådde om att ristningarna avspeglade rådande religiös 
praxis, emanerade sålunda en del försök till att utläsa 
shamanistisk mytologi i bilderna. Jämförelser gjordes 
med motiven på de samiska trolltrummorna, där man i 
flera fall tyckte sig finna likheter med de ristade hällbil-
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Fig. ii. Läderpåse med innehåll från Vesthimmerland.
(avritad efter P. V. Glob. Bilden återfinns hos Vestergaard 
Nielsen 1944)

derna. Tyvärr ledde dessa konstateranden till spekula
tiva slutsatser om ursprung och samband mellan forn
nordisk religion och den samiska. Av den anledningen 
avfärdades hela konceptet, främst på metodiska grun
der (Hultkrantz 1989:44).

Försök till syntes
Inom forskningen kring skärvstenen har man i hög grad 
fixerat sig vid eldens betydelse i sammanhanget. Skärv
stenen är emellertid en restprodukt som i sin karaktä
ristiska, söndersprängda form visar alla tecken på att den 
efter uppvärmningen har varit i kontakt med vatten. 
Att elden intagit en central roll i tidigare tolkningsdis

kussioner kan möjligen förklaras med att den med lätt
het kan ges prioritet i såväl de funktionella som de sym
boliska förklaringsmodellerna. Den är en teknisk för
utsättning för de energikrävande hanteringarna inom 
produktion och hushåll, men spår efter eldning obser
veras även regelbundet inom miljöer med en klar ritu
ell anknytning (Olausson 1995, Thörn 1996). Jag äm
nar i det följande istället fästa uppmärksamheten på 
kombinationen eld-sten-vatten och den tänkbara bety
delsen av den eteriska “produkt”, som uppstår vid mö
tet mellan dessa, nämligen ångan. Att ångan kan ha haft 
en speciell roll i rituella handlingar som innefattar kom
munikation med högre makter framgår bland annat 
genom två passager i Homeros - Iliaden. I ett avsnitt 
som beskriver en offerakt riktad till Apollon, vilken 
förrättas av Agamemnon, lyder en mening: “Offerång
an mot himmelen steg med den virvlande röken.” (Ili
aden, första sången om Pesten. Akilles vrede). På ett an
nat ställe skrives “...med rökelseoffer eller med offer
ånga och vin av de dödliga blidkas...” (Illiaden, nionde 
sången om Beskickning till Akilles). I båda passagerna 
görs således en tydlig distinktion gentemot röken, som 
utgör ett kompletterande element i ritualen (fig. 12).

Ångan har sin naturliga motsvarighet i dimma som 
ju också uppstår vid möte mellan värme och kyla. Dess 
upplevelseeffekt är konturupplösande och den suddar 
ut eller mildrar kontraster i en annars skarp och påträng
ande landskapsrelief. Sin upplevelse av dimman och en 
plats med sakral prägel, Alvastra pålbyggnad, förmed
lar Mats P. Malmer med följande ord: "In certain kinds 
of weather mist forms over Lake Vättern and is blown 
eastwards over the crest of the mountain and spreads, white 
and billowing, down into the valleys and crevices of the 
eastern side of the mountain. This scenery may well have 
confirmed neolithic man in his belief that this was a sa
cred place." (Maimer 1991:122).

I den följande diskussionen kring skärvstenen kom
mer de rituella och samhällsorganisatoriska aspekterna 
att ges företräde. Jag ansluter mig dock i övrigt till den
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Fig. 12. Begravningsmotiv eller scen vid ett offeraltare? Rödfigurig vasmålning från Apulien av den så kallade Bukra- 
nie-målaren. Kärlet är en pelike från senklassisk tid med en trolig datering till ca 410-370 f Kr. Avritat av Annika 
Jeppsson, RAÄ UV Syd (fritt efter fotografi ur Cambitoglou 8£ Trendall 1961:61. Pi. XXXVI, fig. 175, inv.nr Hamburg 

1917.1068).
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linje inom forskningen, som vill hävda mångfalden i 
skärvstenshögarnas innebörd och funktion.

Mytologi, ritual och struktur 

En tredelning i bronsålderslandskapet, uppfattad som 
meningsbärande, har som ovan nämnts kunnat konsta
teras på skilda håll. En fråga som naturligt inställer sig 
är om den också var en realitet, medvetet skapad av de 
dåtida befolkningsgrupperna, eller om den endast ut
gör en arkeologisk, kulturell konstruktion. Att medve
tenheten om strukturen sannolikt var reell även då, kan 
illustreras helt kort med ett exempel från en delunder- 
sökt bronsålderslokal vid Rosendal i Härads socken i 
Södermanland (Ericsson, manus]. Lokalen utgör en del 
av ett fornlämningskomplex rymmande ett större röse 
på ett bergskrön, samt flera mindre stensättningar i 
närheten och vidare ned i bergsluttningen ända ner till 
foten av berget. Ännu längre ned, i delvis vattensjuk se
dimentmark, finns ett antal stora skärvstenshögar, va
rav flera kom att undersökas. Någon anslutande boplats 
påträffades inte heller där. Vid en noggrann besiktning 
av området upptäcktes att från de lägre belägna gravar
na löpte en stensträngsliknande formation, som sam
manband flera gravar och kunde följas ett hundratal 
meter upp mot röset. Här föreligger således ett tydligt 
fall, där man av någon anledning önskat att synliggöra 
strukturen, och ge de annars dolda sambanden ett fy
siskt uttryck.

Om man således är beredd att acceptera en medve
ten begreppslig och mental uppdelning av landskapet i 
tre skilda zoner under bronsåldern, återstår att förklara 
innebörden av denna. Förklaringen kan endast göras 
trovärdig, om man kan relatera denna struktur till an
dra kulturhistoriska samhällsfenomen. Stefan Bergh 
(1995) har uppmärksammat en liknande tredelning av 
landskapet inom den neolitiska gånggriftstraditionen på 
Irland. Tredelningen, som även återkommer i gravkam
rarnas utformning, kan möjligen kopplas till den årliga

solcykeln. Förutsägandet av denna innebär utövandet 
av en rituell kontroll av tiden. Bergh framhåller dock 
uttryckligen att denna tolkning är en oprövad hypotes.

I sin monografi över Kiviksgraven påtalar Randsborg 
särskilt dess lokalisering till ett gränsland mellan tre 
världar; havet och de avlägsna stränderna, de bördiga 
jordarna i söder och sydväst och skogsbygderna i norr 
(Randsborg 1993:121). I en mindre skala motsvaras det 
av skärvstenshögarnas position i en brytzon mellan vat
ten, betesmarken vid strandängarna och den högre 
belägna bergs- och skogsterrängen. En analog struktu
rering av landskapet kan således konstateras, och idéer
na bakom denna kan mycket väl ha vilat på likartade 
grunder. Rösetraditionen har en stark förankring i de 
mellansvenska dåtida kustbygderna och inlands- och 
fjärdmiljön. Frågan om huruvida Kiviksgraven, det störs
ta röset i Sverige, kan ha influerat denna tradition har 
hittills inte närmare berörts inom forskningen. Man kan 
dock i alla händelser förutsätta att monumentet, och 
därmed också det bakomliggande ideologiska ramver
ket, har varit vida känt.

Den tripartita strukturen går att finna även i den de
taljerade skalan i skärvstenshögarnas kontext. I en av 
högarna på Rinkebylokalen fanns längst ned ett sotla
ger, på vilket stenkretsar har anlagts. Om man väljer att 
tillämpa den shamanistiska kosmologin som ett möj
ligt tolkningsalternativ, skulle denna nivå motsvara lju
sets värld där elden står för värmen och stenkretsarna 
symboliserar solen. Cirkelfigurer, om än en arketypisk 
form, uppträder under bronsålder såväl i gravsamman
hang som på hällristningar och förknippas med den 
rådande solkulten. “Naturen” enligt det shamanistiska 
schemat representeras i detta fall av skärvstenen och 
det övriga avfallet, påförda vid upprepade ritualer. Den 
tredje nivån, månen och natten eller dödsriket kan utlä
sas i begravningarna, möjligen spår av offerriter, ytligt i 
högfyllningen. Begravningarnas ytliga belägenhet i 
högarna har visat sig utgöra ett återkommande möns
ter utifrån en genomgång av material från östligaste
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Mälarområdet (Rundqvist 1994). Iakttagelsen tycks 
också kunna bekräftas i det sörmländska materialet. 
Andra observationer vid samma genomgång och av ett 
visst intresse för sammanhanget är att skärvstenshögar 
med begravningar oftare är försedda med kantkedjor 
och inre stenkretsar, samt att de alltid innehåller 
keramikskärvor(Rundqvist 1944:86).

Analoga strukturer kan således i allt högre utsträck
ning anas på flera håll i bronsåldersmaterialet. För Ki
viksgraven och dess ristade bildhällar har detta förhål
lande av Randsborg givits en förankring i en kosmologi 
av shamanistiskt ursprung. Utan tvivel är det också så 
att hällristningarnas bildvärld representerar en myto
logisk struktur, vars faktiska innehåll för närvarande inte 
är uttolkat. Mats R Malmer anser det vara av sekundärt 
intresse att söka rekonstruera myterna (Malmer 
1989:91). Jag delar helt detta ställningstagande. De en
skilda elementen och motiven i sig är ointressanta. 
Däremot anser jag att relationerna mellan dessa är av 
största betydelse.

Strukturella samband på ristningsytor har påvisats, där 
vissa figurtyper betingar varandra och har sin givna plats 
i särskilda och återkommande kombinationer. Samma 
mönster kan urskiljas både i Bohuslän och i Enkö- 
pingsområdet, två centralområden för ristningstraditio
nen (Nordbladh 1980). Från det sistnämnda området 
finns ett exempel som tydligt illustrerar den sam
manhållande komponenten i den shamanistiska kosmo
login, nämligen färdandet mellan skilda mentala dimen
sioner. Ristningsytan, RAÄ 141 vid Rickeby i Boglösa 
socken, rymmer bland annat en scen med figurer som i 
kombination bildar en kompositioneil och berättande 
enhet. En ikonografisk och bildmässig uttolkning av 
denna scen har utförts av Inger Hedengran (1990). Sce
nen består av en kretsfigur, sammansatt av tre koncen
triska cirklar, ett skepp och en fotsula (fig. 13). Utanför 
finns en mansfigur, överdimensionerad i förhållande till 
de övriga figurerna. Skeppet och fotsulan är inkompo
nerade i kretsfiguren på ett sådant vis att de skapar en

Fig. 13. Detalj ur ristningsytan RAA 141 vid Rickeby, Boglösa 
socken, Uppland. (Efter Kjellén 1976)

illusion av rörelse. Hedengran utläser genom bildkom
positionen att motivet refererar till “en resa genom fle
ra rum...” där fotfiguren “förefaller att passera ’tre rum 
i ett steg’”. Vidare gör Hedengran reflektionen, att den
na “bildmässiga symbolstruktur är gestaltad så, att den 
på bästa sätt motsvarar de idéer den refererar till.” (He
dengran 1990:230—231). Inget förslag till dessa idéers 
innehåll lämnas dock.

Tredelningen i motivet och den uppenbara avsikten 
att illustrera ett färdande genom tre dimensioner stö
der ytterligare antagandet att shamanismen var en påtag
lig realitet i religionsutövande och rituell praxis under 
bronsåldern. Att döma av de talrika skeppsfigurerna på 
hällristningar, och i viss mån även av andra vanligt före
kommande figurtyper inom bergkonstens motivvärld, 
utgör färdandet överhuvudtaget ett centralt tema i 
bronsålderns mytologier och föreställningsvärld.

Claude Lévi-Strauss (1992:99) har gjort en distink
tion mellan två slags mytologier; dels en explicit beståen
de av berättelser vilkas betydelse och inre organisation 
skapar regelrätta verk, dels en implicit som acko-
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mpanjerar ritualens förlopp och förtydligar dess olika 
innebörder. Om man antar att vissa skärvstenshögar är 
produkter av rituella beteenden, vilket för mig förefal
ler alltmer troligt, bör den implicita mytens struktur, 
om än i fragmentarisk form, vara möjlig att utläsa i kom
binationen av dess komponenter. En tentativ och skiss
artad tolkning av skärvstenshögar har antytts ovan. Det 
är nu dags att återvända till det som genom tiden upp
fattats som det huvudsakliga problemet i skärvstens- 
högarnas gåta: behovet av de energikrävande proces
serna som ligger bakom skärvstenens tillkomst. En as
pekt av dessa, utöver den funktionella, förknippad med 
ritual och mytologiskt tänkande, kommer att belysas i 
det följande.

I en studie av mytologiska strukturer hos amero-in- 
dianska folkgrupper från både norra och södra halvklo
tet konstaterar Lévi-Strauss (1992), att motiven i be
rättelserna återkommer och transformeras efter givna 
mönster. Myternas innehåll, som ofta beskriver hand
lingar med en shamanistisk innebörd, ska inte detalj- 
granskas här, då de saknar direkt jämförande relevans. I 
flera versioner av de beskrivna myterna återkommer 
emellertid elementen dimma-bastu-jordugn och har en 
uttalat positiv konnotation. Lévi-Strauss (1992:21) ser 
i denna struktur en triangel, där dimman på natursidan 
motsvarar bastun och jordugnen på kultursidan. Dim
man menar han vidare spelar omväxlande en åtskiljan
de och en sammanförande roll mellan högt och lågt, och 
på den motsatta sidan, kultursidan, tillskrivs elden med 
sina transformativa egenskaper samma betydelse (Lévi- 
Strauss 21-24). Det är dock inte dimman som ett feno
men i sig som är intressant i detta fall, utan den förmed
lande eller sammanlänkande roll den intar i flertalet av 
de beskrivna myterna. Lévi-Strauss menar att “.. .analo
ga logiska strukturer kan konstrueras med olika lexika- 
la resurser. Elementen är inte konstanta, bara relatio
nerna” (Lévi-Strauss 1983:62).

Det torde dock vara en allmängiltig observation att 
meteorologiska fenomen, liksom även geologiska och

anatomiska avvikelser, så gott som alltid bildar den pro
saiska stommen i det mytologiska tänkandet och den 
shamanistiska förmedlingskonsten. Shamanismen före
kommer som en institution inom många primitiva reli
gioner, främst med en utbredning i Nord- och Syd
amerika samt inom de arktiska kulturerna. Den har 
ibland felaktigt benämnts som en religion. Åke Hult- 
krantz vill dock beteckna den som en religiös konfigu
ration, med vilket avses ett halvt oberoende segment 
av en etnisk, integrerad religion inkluderande trossy
stern, riter och traditioner (Hultkrantz 1978:11). Kän
netecknande för shamanismen är också dess förmåga 
att samexistera med andra former av magi och religion. 
Den kan i högsta grad betecknas som adaptiv och an
passbar till en mångfald av religiösa strukturer (Eliade 
1989:5-8). Ett centralt moment i utövandet av shama
nismen består i att genom ett (framkallat) extatiskt till
stånd nå kontakt med fördolda andevärldar. Förmågan 
att färdas mellan dessa världar besitter shamanen, ge
nom att i ett tillstånd av trance kunna frigöra sin själ 
från kroppen (fig. 14). Inom samisk religion, där sha- 
manväsendet innehar en stark position, uppfattas sjä
len som “-ett slags tunn, osubstantiell mänsklig avbild 
av kroppen, till sin natur ett slags dimma (min kursive
ring) eller skugga...” (Karsten 1952:68).

För att på både ett symboliskt och ett mer handfast 
plan återkomma till problemet med skärvstenen och 
dess betydelse i rituella sammanhang, har vi för det 
första konstaterat att högarna ofta har en liminal posi
tion i landskapet mellan högt (berg) och lågt (vatten); 
en motsvarighet till shamanens sociala roll som en kom
munikativ förmedlare mellan gruppen och andevärld
arna. Dessa sfärer kan förenas genom dimman, vars ur
sprung har sin jordiska motsvarighet i bruket av elden, 
använd vid matlagning och som i kontakt med den 
upphettade stenen och vatten kan framkalla ett slags 
konstgjord dimma, ånga. Ångans betydelse i ett flertal 
shamanistiska, mytologiska motiv är renande och för
lösande (Lévi-Strauss 1992:22-30). Ett renan de ångbad
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ingår även som ett led i en del shamanistiska initiations
riter, där den blivande shamanen tillbringar ett antal 
nätter i en så kallad “sweat hut”, motsvarande bastu 
(Eliade 1989:100,475).

För det andra fann vi i vissa skärvstenshögar en struk
tur i dess uppbyggnad i analogi med shamanistisk kon
ception. Ingen motsättning står därmed att finna i 
skärvstenshögarnas konstruktion och innehåll. De kan 
betraktas som det ackumulerade resultatet av rituella 
gränspassager, en genomförd förening av oppositionel
la element, vilka kan beskrivas i termer av den naturli
ga respektive den kulturella sfären; mellan högt och lägt 
och levande och död. Förtäring av föda i rituella sam
manhang har en liknande funktion. Den utgör i likhet 
med offer ett föreningsband, en kommunion, som fö
dan och offermaterian åstadkommer mellan de offran
de och målet för offret (Hauge 1965:14-15). Med detta 
betraktelsesätt kan den förmenta distinktionen mellan 
det profana och det sakrala, som varit till hinder för 
förståelsen av skärvstenshögarnas innebörd i bronsål
derns kulturhistoria, därmed överbryggas; den konstru
erade demarkationslinjen kan utraderas.

Här finns det också skäl att återkomma till Kaliffs 
hypotes om “stenens inneboende kraft”, närmast att lik
na vid en själ, som enligt denne frigörs vid bränningen 
(Kaliff 1997:106-108).Transformationsprocessen, om
vandlingen av stenens materia, kan emellertid ges en 
annan innebörd, förankrad inom det mytiska tänkan
dets referensramar. I ursprungsmyter hos sydamerikans
ka indianstammar sker också transformationer genom 
sammanförande av olika element i ett flerdimensionellt 
oppositionssystem. I berättelsernas ordningsföljd urskil
jer Lévi-Strauss (1992:65-66) följande strukturer:

“1. himmelsk eldsom är förstörande (gör slut på den 
första mänskligheten);

2. himmelsk eld som är konstruktiv (ursprung till 
haven och vattendragen);

3. jordisk eld som är förstörande (bålet);

4. jordiskt vatten som är förstörande (bryter fram 
ur marken);

5. härdarnas eld tänds på nytt (jordisk eld, tämjd);
6. solen på lämpligt avstånd (himmelsk eld, 

tämjd)

Ett sådant mytologiskt schema kan även tillämpas på 
den transformationsprocess som bildar skärvstenen. I 
följd därav kan man, som ett alternativ till frigörandet 
av “stenens själ”, i stället se processen som ett led i en 
ritual, som i regenerativt syfte och i symbolisk form 
återberättar en skapelsemyt.

Att betrakta stenen i sig som besj älad är dessutom en 
helt igenom ideologiskt färgad tolkning, som kan kopp
las till Kaliffs syn på brandgravskickets djupaste inne
börd, nämligen att frigöra den avlidnes själ genom el
den och röken. Jag hyser dock fortfarande åsikten att 
själva begravningsritualen och utplånandet av kroppen 
är det centrala i detta gravskick och som syftar till att 
återskapa samhällsordningen efter ett dödsfall (Erics
son & Runcis 19 9 5) Valet av sten till byggnadsmaterial 
i gravar kan inte heller tas som intäkt för att tillskriva 
materialet själsliga egenskaper i analogi med den mänsk
liga materians. I båda fallen handlar det om ideologiska 
konstruktioner som betingas av uttolkarens personliga 
övertygelse. Denna syn på själens betydelse kan inte 
heller okritiskt projiceras på andra kulturmiljöer obe
roende av tid och rum. Att stenar enligt vissa uttolkare 
figurerar som fruktbarhetssymboler, bland annat i grav
sammanhang, behöver inte bero på en ursprunglig tro 
på någon “stenens inneboende kraft”, utan på att form 
eller färg leder associationsbanorna, måhända alltför 
lättvindigt, i dessa riktningar. Här kan det vara av ett 
visst intresse att den sorts sten, som återkommer i my
ter och magiska sammanhang inom de miljöer där sha
manismen är en verksam kraft, är bergskristallen eller 
kvartsen. Dessa stenar förknippas där direkt med sha
manens magiska förmåga, och enligt den mytbildning 
som omger honom finns de inneboende i hans kropp
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efter de genomgångna initiationsriterna (Eliade 
1989:45-53,135-139). Det finns all anledning att vara 
uppmärksam på detta tolkningsperspektiv när kvarts 
förekommer i det arkeologiska materialet, tillsynes utan 
en definierbar funktion. Detta gäller framförallt gravar, 
där kvarts uppträder utan något urskiljbart mönster och 
med en vid spridning både i tid och rum.

Beträffande föremål som påträffas i gravar från den 
yngre bronsåldern framför Kaliff en tolkningshypotes 
om att föremålen förandligas vid bränningen och där
med kan följa den dödas själ till dess kommande vistel
se (Kaliff 1997:98-99). De enda föremålstyper som med 
en viss regelmässighet och i olika kombinationer åter
kommer i brandgravarna från denna period är de så 
kallade toalettredskapen rakkniv, pryl och pincett till
sammans med dubbelknapp. Kaliff påstår att gravgåvor 
under den aktuella perioden så gott som alltid bränts 
tillsammans med den döda utom under brandgravskick
ets introduktionstid under den äldre bronsåldern (Ka
liff 1997:98). Detta påstående är märkligt och finner 
inte något som helst stöd i materialet. Så gott som un
dantagslöst påträffas föremål obrända i bronsåldersgra- 
var och Mats Petersson (Malmer) ser det som ett pro
blem att förklara förekomsten av obrända föremål över
huvudtaget i dessa sammanhang (Petersson 1950:131). 
Han menar att i de fall då de ändå förekommer hör de 
till den personliga utrustningen, vilket skulle tyda på 
att den döda bränts med klädedräkten på. En liknande 
slutsats nås av Berta Stjernquist (1961:104-105) i un
dersökningsresultatet från Simrisgravfältet. Hon anser 
dessutom att förekomsten av brända föremål i bronsål- 
dersgravar har en kronologisk signifikans, som ger en 
bestämd datering till slutfasen av denna del av förhis
torien, närmast period VI (Stjernquist 1961:5361).

I detta tolkningssammanhang har toalettredskapen en 
indirekt betydelse. De påträffas ytterst sällan vid bo
platsundersökningar och ibland som enstaka exemplar 
i skärvstenshögar. Deras anknytning till religion och 
dödskult är uppenbar. Symboliken i form och dekor på

rakknivarna har också gemensamma drag med hällrist
ningar och andra föremål som hör till den religiösa sfä
ren. Skeppsfiguren är ett vanligt utsmyckningselement 
på flera av rakknivarna och även formen kan starkt as
socieras till denna figur. På en del rakknivar från bronsål
derns period II och III är handtaget, som kan liknas vid 
en skeppsstäv, utformat som ett hästhuvud. Även häs
ten förekommer som motiv på ristningar, bland annat 
på hällarna i Kiviksgraven och i Sagaholmshögen. Dä
remot är den svagt representerad i dj urbensmaterialet 
i bronsålderns brandgravar, där får och lamm har en tyd
lig dominans (Ullén 1996). Djurben är överhuvudta
get ovanliga i gravmaterialet från denna period och art
representationen måste därför anses som betydelse
bärande. Intressant är att i olika shamanistiska ideolo
gier återkommer hästen, liksom även hunden, som van
liga mytologiska motiv. Dessa djur förknippas där med 
underjorden och dödsriket och hästens symbolik om
fattar även färdandet mellan de tre världarna (Eliade 
1989:466-470).

Det har vid flera tillfällen givits anledning att konsta
tera, att det kända antalet gravar från bronsålder inte 
kan spegla den demografiska situationen under denna 
period. Gravarna är för få för att ens tillnärmelsevis 
motsvara den ursprungliga befolkningens omfattning. 
Den vanligaste förklaringen till detta förhållande har 
varit att begravningarna, som de uppenbarar sig i det 
arkeologiska materialet, representerar en social elit. 
Förekomsten av de ovan beskrivna toi/etf-artiklarna i 
gravar ger dock möjligheter att tolka fenomenet i en 
annan riktning. Kristina Jennbert föreslår djärvt att 
personer som fått dessa gravinventarier bilagda kan ha 
upprätthållit en shamanistisk position inom samhället. 
Hon stöder sig därvid på föremålens otvetydiga religiösa 
anknytning och att de ibland uppträder tillsammans 
med magisk/rituella föremål liknande dem från den ti
digare beskrivna Hvidegårdsgraven (Jennbert 1992:99- 
100).
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Fig. 15. "Mytisk geografi och totemisk topografi". Ett försök till illustration med utgångspunkt från en simulerad transekt genom
landskapet och bronsåldersmiljön runt Rinkebylokalen. (Teckensymboler: - cirkel: grav, kopplade cirklar: gravfält, triangel: 
skärvstenshög, romb: skålgropslokal, skeppsfigur: skeppssättning. De figurativa symbolerna är godtyckligt hämtade ur den 

bronsålderstida bergkonstens motivvärld.)

Samhällsteoretiska aspekter

Ovan har skärvstenshögarnas betydelse i mytologi och 
ritual betonats. Edmund Leach ser ritualerna som 
tidsmarkörer, som avgränsar olika skeden i tillvaron i 
analogi med fysiska gränser i rummet, vilka gör att vi 
kan särskilja till exempel det domesticerade landska
pet från det vilda och staden från landet. Gränszoner är 
ofta vidhäftade med tabuföreställningar. Gränsöverskri
dande i det fysiska rummet omgärdas ofta av ritualer, 
och ritualer innebär ett upphävande av tiden.Tiden och 
de historiska processerna utgör ett hot mot kontinuite
ten och den sociala ordningen. Leach inför begreppet 
“social time”, och ritualen är ett tillstånd av “social ti- 
melessness”; ett sakralt och sammanlänkande fält (Leach

1976:34-35). Kunskap om mytologin och utövandet av 
ritualerna har med största sannolikhet utgjort en makt
faktor av betydelse i alla förhistoriska samhällsformer. 
Den som innehar förmågan att utöva kontroll över ti
den, genom att upphäva den, uppbär också en maktpo
sition. Därmed uppstår också frågan om vad kvantita
tiva och kvalitativa skillnader mellan skilda områden 
med skärvstenshögar representerar.

I skärvstenshögarnas spridningsmönster i Söderman
land kan man redan vid en hastig blick på utbrednings- 
kartorna konstatera, att skärvstenshögar och andra sam
tida fornlämningskategorier bildar agglomerationer med 
mellanliggande tomma eller fornlämningsglesa zoner 
(Johansen 1992). Utifrån denna bild vill Wigren (1987) 
rekonstruera en politisk geografi, som enligt henne ka
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rakteriseras av centrumbildningar styrda av en ledare 
eller en ledande familj och ett redistributivt socio-eko- 
nomiskt system. Hierarkin mellan de olika centra be
stäms av förmågan att producera ett överskott. Produk
tionskapaciteten avspeglas bland annat i skärvstens- 
högarnas antal och volym, eftersom hon med kraft ar
gumenterar för att de utgör ackumulerade avfallshö- 
gar. Stora skärvstenshögar antyder också enligt henne 
en stabil bosättning med lång varaktighet. Lokalisering
en i landskapet invid dåvarande kustlinj e betingas främst 
av kommunikationsstrategiska skäl för att underlätta 
prestigevarudistributionen. Rösena i krönläge ses i kon
sekvens därav som farledsmarkeringar för sjöfarten.

Det stabila bosättningsmönster och ledarskap base
rat på ekonomisk välstånd som utmålats av Wigren, bör 
enligt min mening ställas inför förnyad prövning. Bo
platser med lång kontinuitet förutsätter i regel också 
en ideologisk och politisk stabilitet, en statisk samhälls
situation eller ett lugnt utvecklingsförlopp. Om man 
accepterar att skärvstenshögar även speglar rituell ak
tivitet, kan man finna alternativa förklaringar till det 
rumsliga mönster som skärvstenshögarna uppvisar. En 
möjlighet kan vara att förtätningar av stora skärvstenshö
gar och rösen utgör religiösa centra för flera befolknings
grupper inom ett begränsat område under en längre tid. 
En snarlik tolkning har föreslagits av Michael Olausson 
(1995:230) för hägnadsanläggningen från bronsålder
äldre järnålder vid Odensala prästgård i den centrala 
delen av Uppland. Religiösa centra kan även utgöra 
betydande politiska maktfaktorer. I synnerhet kan det
ta antagande gälla bronsåldern, eftersom den politiska 
och juridiska makten under denna period, av det arke
ologiska materialet att döma, har haft en stark teokra
tisk förankring. I konsekvens därav kan fördelningen av 
de religiösa centralplatserna inom en region också hy
potetiskt avspegla de rådande geopolitiska organisa
tionsprinciperna och deras befolkningsmässiga under
lag.

Det har tidigare noterats att tyngdpunkten i skärv-

stenshögarnas datering faller inom den äldre och mel
lersta bronsåldern. För de enskilda anläggningarna finns 
heller inga klara belägg för att de ackumulerats under 
en längre tidsperiod. En sådan slutsats grundar sig en
dast på mängden skärvsten. Skärvstenstraditionen, och 
främst då anläggandet av högarna, tycks istället vara 
begränsad till en förhållandevis kort tid sett ur ett läng
re tidsperspektiv. Konstaterandet att de i flera fall sanno
likt utgör spår av cykliskt återkommande rituella hand
lingar utesluter inte heller en momentan tillkomsttid, 
mätt efter den “sociala” tidsskalan. En stegrad rituell 
aktivitet under en kort period kan likaväl vara orsak både 
till högarnas storlek och dess stora antal inom vissa 
områden. Ur detta hypotetiska scenario är det möjligt 
att utläsa en gradvis ökad obalans, betingad av en social 
stressituation, efterhand kulminerande, inom den rådan
de ordningen. Vid det kaotiska tillstånd som uppstår i 
samhällsordningen efter ett dödsfall, kan begravnings
ritualer utgöra ett kraftfullt instrument för att nyskapa 
eller återställa balansen (Bloch & Parry 1982). Ett lik
nande synsätt kan med fördel även appliceras på övriga 
rituella beteenden, exempelvis de ritualer som kan tän
kas ha kringgärdat hanteringen med skärvsten. Skärv- 
stenshögarnas mängd och storlek kan därmed inte hel
ler utan vidare tas som intäkt för en stabil politisk och 
social utveckling under den del av bronsåldern då de 
anlades och brukades.

Anhopningen av skärvstenen i prydligt rundade hö
gar, ibland omgärdade av regelrätta kantkedjor och för
sedda med inre konstruktioner, innebär, även om man 
väljer att betrakta dem som avfallshögar, en formalise
ring, ett ordnande av deponeringen på en bestämd plats. 
Liknande mönster, en förändring över tiden av attity
der till avfallsdepositionen, har även iaktagits vid un
dersökningen av den stora Apalleboplatsen på Håbolan- 
det i sydvästra Uppland (Ullén 1994). Om man som i 
detta fall istället framhäver de rituella aspekterna av 
denna hantering, innebär detta en institutionalisering 
av ritualen i materialiserad, bunden form. Processen kan
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likställas med etablerandet av kontroll över den rituel
la praktiken. Thomas B. Larsson menar att man inom 
antropologin betraktar denna fas i en samhällelig ut
vecklingskedja som inledningen till en stratifiering av 
samhällsorganisationen. I ett sådant fiktivt händelseför
lopp permanentas den tidigare tillfälliga rollen som 
förmedlare mellan det metafysiska och gruppkollekti
vet. Den rituelle förmedlaren, shamanen, erhåller till
sammans med ledaren för den släktskapsbaserade grup
pen en priviliegierad ställning (Larsson 1991:23). Den
na skisserade modell av en organisatorisk utveckling är 
dock mycket generell, och att försöka infoga ett hete
rogent arkeologiskt material i denna tjänar inte till att 
levandegöra de historiska händelseförloppen. Dock 
kvarstår rimligheten av att tolka anläggandet av av- 
fallshögar i manifesta, monumentliknande former som 
uttryck för en eskalerande social dynamik.

Även det successiva införandet av brandgravskicket i 
bronsålderskulturen kan ses som ett led i aktiveringen 
av ideologiska och rituella resurser gentemot hotet mot 
rådande ordning. Tveksamt är dock om skärvstenshö- 
gamas tidsmässiga höjdpunkt sammanfaller med brand
gravskickets fulla(?) genomslag i Mellansverige, vilket 
kan förläggas till bronsålderns period IV. Generella slut
satser om kopplingen mellan skärvstensproduktion och 
teknikaliteter runt likbränningsprocessen, främst uti
från en undersökt lokal och åtföljande experiment, ger 
inte heller något övertygande intryck (Kaliff 1995). I 
ett seminariearbete om “Elden som metafor” av Peter 
Skoglund (1996) finner författaren samma koppling 
men tillsammans med bronsgjutningen. Han vill se el
den som förenande de tre tillsynes skilda fenomenen. 
Samhällsförändringar till följd av minskad råvarutill
gång, i detta fall brons, leder i sin förlängning till att nya 
idéer, tankemönster, formades med betoning på trans
formation och reproduktion. Omgjutning av kasserade 
bronser, likbränning och anläggandet av skärvstenshö- 
gar har enligt honom samma metaforiska referensbas 
(jfr Kaliff 1997). Tankebygget är logiskt konsistent med

hänvisningar till strukturalistisk teoribildning. Bronsens 
betydelse för de lösa samhällsorganisatoriska struktu
rer som antyds i materialet från de perifera bronsålders- 
bygderna, vilka många gånger utgör skärvstenshögar- 
nas kärnområden, kan dock diskuteras. Bronsgjutnings- 
verksamhet i anslutning till skärvstenshögslokaler3 är 
emellertid ingen vanlig företeelse och de metaforiska 
länkarna till brandgravsskick torde ej vara ett allmän
giltigt tankegods i bronsålderns föreställningsvärld. En 
fråga som vidare förtjänar att diskuteras i ljuset av ny
tillkommet material är också huruvida brandgravskicket 
överhuvudtaget vann full genomslagskraft i de områ
den där skärvstenshögar är vanliga. Den sammanföring 
av sannolikt tidsmässigt åtskilda samhällsfenomen och 
bristande belägg i det empiriska materialet gör att Skog
lunds tolkning ger intryck av en elegant men intellek
tuell konstruktion.

Avslutning; den mytiska geografin 
Ett medvetet organiserande av landskapet genom anläg
gandet av monument, och därigenom också under
strykandet av topografiska särdrag, har bland annat ob
serverats beträffande hägnadsanläggningar från bronsål
der-äldre j ärnålder i Uppland (Olausson 19 9 5). Deras för
delning i landskapet och otvetydiga religiösa/rituella inne
börd gör att begreppet “helig geografi” kan aktualiseras i 
sammanhanget. Olausson definierar en dylik som “ett fler
tal lokaler som samverkar i formandet av en övergripan
de världsuppfattning där religion och produktion är in
timt sammanlänkade i det dagliga livet” (Olausson 
I995:23I)Om de bakomliggande rumsliga organisations
principerna hos naturfolk menar Lévi-Strauss att de ut
gör en territoriell och geografisk utvidgning eller projek
tion av det klassifikatoriska systemet, en geografisk tote- 
mism (Lévi-Strauss 1983:168-171).Artkategorier och till 
dessa anknytande myter får sin motsvarighet i organiser
andet av rummet. Ett etnografiskt exempel ges av en 
bosättning på ett berg i Aluridj aterritoriet i Australien,
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där varje utskjutande del av klippan svarar mot en fas i 
ritualen. Geografin blir en illustration till strukturen i 
myter och de ceremoniella programmen, organiserade i 
motsatspar. Lévi-Strauss myntar begreppen “mytisk geo
grafi och totemisk topografi” (fig. 15).

Liknande tankegångar formuleras även av Christopher 
Tilley (1994), som menar att det mentala hanterandet av 
landskapsrummet betingas av samma principer som styr 
den språkliga retoriken. Att förflytta sig genom landska
pet, företrädesvis genom att promenera men kanske ock
så genom att färdas, är medlet för detta hanterande i ana
logi med talet, som ju är människans sätt att hantera språ
ket. Tilley argumenterar även för att landskapet inte ut
gör en värdeneutral bakgrund till mänskligt agerande. Is
tället betraktar han det som en anonym skulptural form 
i ständig omformning genom människans handlingar i en 
dialektisk och strukturerande process. Landskapet är både 
medium för och resultatet av detta agerande (Tilley
1994:23)-

Tolkningsramarna för den bronsåldersmiljö, vari Rin- 
kebylokalen utgör en delkomponent, utvidgas i och med 
ett sådant synsätt. Man kan således följa en geografisk 
strukturering längs en horisontal axel, där skärvstenshö- 
gar och enstaka gravar på motstående sidor sammanlän
kas av centralt placerade gravar i en upphöjd, monumen
tal belägenhet. Denna horisontala, balanserade ordning 
kan hypotetiskt ha sin motsvarighet i en intem social klas
sifikation inom den befolkningsgrupp som nyttj ade land- 
skapsutsnittet. Den vertikala strukturering, som återfinns 
i de skilda nivåer i terrängen som anläggningarna har valts 
att placeras på, kan ses som förankrad i rådande kosmolo
gi. Geografi och myt förenas genom upprepade ritualer 
och det medvetna valet av platser för deras utövande i 
landskapet. Ett landskapsrum har således formats, som 
genom sitt meningsinnehåll legitimerar den sociala ord
ningen och skapar förutsättningar för dess fortbestånd. 
Den komplexa fomlämningsbilden inom området har 
därmed inte bara tillskrivits en mening utan även givits 
ett idéinnehåll.

Sammanfattning

I det ovanstående har ett försök gjorts att med utgångs
punkt från en undersökt bronsålderslokal i Söderman
land utläsa ett meningsinnehåll i skärvstenshögars kon
struktion, artefaktinnehåll och lokalisering i landskapet. 
Lokalen var belägen i brytzonen mellan moränmark och 
lägre liggande lerjordar. Undersökningen omfattade tre 
skärvstenshögar, en stensättning med en skelettbegrav
ning samt ett antal härdar. Några spår efter bebyggelse 
kunde inte konstateras.

Av en forskningshistorisk översikt framgår att tolk
ningarna av skärvstenshögar har växlat över tiden. Till 
övervägande del har man dock ansett att de är avfalls- 
högar och därmed starkt boplatsindikerande. Denna 
åsikt har på senare tid alltmer kommit att ifrågasättas 
på grund av skärvstenshögarnas innehåll, den ibland 
påvisade och besvärande frånvaron av nära intilliggan
de boplatser samt det faktum att de ofta förekommer i 
gravmiljöer. De rituella och religiösa tolkningsramarna 
har istället framhävts, till vilka också detta arbete an
sluter.

Skärvstenshögarnas belägenhet i en topografisk mel- 
lanzon, deras uppbyggnad och innehåll ses i detta sam
manhang som medvetet skapade relationer med en 
mytisk och rituell förankring. Strukturerna, som även 
förekommer på andra håll i det arkeologiska materia
let, tolkas som ett symboliskt återgivande av en shama- 
nistisk, holistisk världsuppfattning med tre kosmiska 
sfärer. Färdandet mellan dessa sfärer och upprätthållan
det av vissa aspekter av kommunikation mellan det le
vande samhället och andevärlden är shamanens upp
gift. En del skärvstenshögar kan hypotetiskt utgöra rest
produkter efter ritualer med anknytning till shaman- 
väsendet. Ånga som bland annat uppstår vid möte mel
lan upphettad sten och vatten kan ha innehaft en sär
skild, symboliskt förmedlande funktion vid dessa ritua
ler. Skärvstenshögarnas karakteristiska placering i land
skapet, i given ordning med andra typer av monument,
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innebär samtidigt ett etablerande av kontroll över det 
topografiska perspektivet. Genom detta inordnande av 
minnen efter mänskligt agerande, och med referens till

Noter
1 För en översiktlig presentation av strukturalismen och dess his

toriska bakgrund hänvisas till Tomas Gerholms inledning till ”Det 
vilda tänkandet” av Claude Lévi-Strauss (1984:I-X) och kapitlet 
”De strukturalistiska klassifikationsprinciperna” i Mats Burströms 
avhandling om arkeologisk samhällsavgränsning (1991:48-51). 
För en djupare inblick i strukturalistisk teori och metod och dess 
tillämpning på etnografiskt material hänvisas till Lévi-Strauss rika 
textproduktion.

2 Fyndet har sedermera 14C-daterats och givit en datering till bron
sålder. Resultatet är dock inte publicerat. Det finns också forskare 
som framfört en avvikande uppfattning om vad fyndet repre
senterar. Man menar att det istället får att utgöra “trollkarlens

mytologiska strukturer, skapades en eftersträvad ideo
logisk och social kontinuitet förankrad i den fysiska 
omgivningen.

tillbehör är en benhantverkares utrustning (Jes Martens, mun
tlig uppgift).

3 Ett välkänt undantag utgör dock Hallundalokalen, ett forn- 
lämningskomplex i Botkyrka socken, ca 20 kilometer söder om 
Stockholm. Omfattande bronsgjutningsverksamhet kunde 
konstateras där genom riklig förekomst av gjutformar, degel- 
fragment och ugnskonstruktioner som kan föras till en dylik 
hantering. Skärvstenen förekom där såväl deponerad i högar 
som spritt i de 0,2-0,6 meter tjocka kulturlagren. Även flera 
av de stensättningar som undersöktes där visade sig innehålla 
skärvsten i packningarna (Jaanusson 1981).
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Om användandet av skärvstensvallar och kuströsen i Norrland
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Av Hans Bolin

abstract: This paper discusses the ritual use of cairns 
and of heaps of firecracked stone (Sw: skärvstensvallar) 
in the north of Sweden. Both of these types of monu
ments seem to have been in use during a long time in 
prehistory but the period which is discussed here is par
ticularly the Bronze Age. The archaeological finds in the 
heaps of firecracked stone suggest that they have been 
used recurrently and they are in this paper connected 
to ritual activities related to ceremonies and feasts, 
where large quantities of elk were cooked and eaten. The 
cairns appear in many cases to have been rebuilt, and the 
interpretation that is put forward here is that they do 
not only represent individual burials. They were also 
continually activated and part of a communal ritual 
where social and religious values were maintained. The 
two ritual phenomena discussed here resemble each 
other in that they were used and rebuilt in an ongoing 
ritual practise.

Keywords: Bronze Age, cairns, heaps of firecracked stone, 
longterm, ritual practice.

utgångspunkten i denna artikel är att 
diskutera två fornlämningskategorier 
som i olika utsträckning och utformning 
förekommer i Sverige, nämligen skärv
stensvallar (även benämnda boplatsval
lar) och kuströsen. Rösen och skärv
stensvallar har som fornlämningskate

gorier det gemensamt att de är svårdefinierade i flera av
seenden, både kronologiskt och formmässigt. Båda ka
tegorierna tycks ha en mycket lång användningstid och 
jag tänker här föra fram några aspekter på deras upp
byggnad, betydelse och användning i Norrland under 
bronsålder. Syftet med artikeln är att presentera några 
tolkningar av dessa företeelser, men även att visa på några 
problem som är förknippade med synen på Norrland 
som ”arkeologisk” region och avgränsat kulturområde, 
vilket ibland görs gällande inom den nordskandinaviskt 
inriktade forskningen (jfr. Baudou 1992; Christiansson 
1963). Innan jag presenterar materialet skall jag skisse
ra en kort forskningsbakgrund.

Bakgrund
Forskningen under 1900-talet kring Norrlands förhisto
ria har länge präglats av att man uppfattat Norrland och 
nordkalottområdet som ett avskilt periferiområde i för
hållande till Sydskandinavien. Det är uppenbart, skri
ver Hans Christiansson (1963), att Norrland och hela
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Fig. i. Sverigekarta med den geografiska gränsen Limes 
Norrlandicus markerad (efter Sveriges Nationalatlas igg6:3Ö)

Nordskandinavien har en från Sydskandinavien så starkt 
avvikande arkeologisk prägel att man kan vara berätti
gad att tala om ett särskilt kulturområde. Dess sydgräns 
torde kunna anses sammanfalla med den sk Limes Norr
landicus som sträcker sig längs Dalälven och genom mel
lersta Värmland (Christiansson 1963:22).

Uppfattningen om en speciell nordskandinavisk kul
turgrupp går tillbaka till 1860-talet då begreppet ”den 
arktiska gruppen” började användas av nordiska arkeo

loger som Worsaae, Montelius, Rygh och Hildebrand. 
Det arktiska stenåldersmaterialet ansågs stå i ett väsent
ligt motsatsförhållande till den sydskandinaviska kultu
ren (Christiansson 1963:10). Det nordskandinaviska 
fyndmaterialet blev även tidigt kopplat till frågan om vil
ket folk eller vilka etniska grupper som varit bärare av 
det arktiska stenåldersmaterialet. Frågan om samernas 
status som ursprungsbefolkning har sedan vid flera till
fällen aktualiserats i samband med tolkningen av det ar
keologiska materialets kulturella betydelse. Av de mer 
inflytelserika arkeologerna inom norrlandsforskningen 
under första hälften av 1900-talet kan man nämna Gus
taf Hallström. Han ansåg, i motsats till den tidigare upp
fattningen, att den norrländska stenålderskulturen och 
dess befolkning ingalunda hörde samman med den ark
tiska och cirkumpolära kulturgruppen. Norrlands och 
Lapplands stenålder bör ses som en direkt utlöpare av den 
syd- och mellansvenska stenåldern och Hallström skriver 
"ingen annan ras eller raser än dem som levat i Syd- och 
Mellansverige böra tänkas ha levat i Norrland och Lapp
land” (Hallström 1929:56). Diskussionen vid den här ti
den var stundtals starkt fixerad vid frågor om ursprungs
befolkningens rastillhörighet. Under 1940-talet skedde det 
emellertid en omsvängning då den norske arkeologen 
Gjessing åter anknyter det nordskandinaviska fyndmate
rialet från stenålder (och även bronsålder) som tillhöran
de en del av den cirkumpolära arktiska kulturen. Enligt 
Gjessing utgjorde Nordskandinavien ett eget kulturom
råde och var definitivt ingen utlöpare av den sydskandi
naviska kulturkretsen (Gjessing 1945:320^).

De främsta skälen för en uppdelning mellan norra och 
södra Skandinavien vilar egentligen på naturgeografis
ka grunder. Den geografiska gränsen mellan Norrland 

och Sydskandinavien brukar benämnas Limes Norrlan
dicus. Den är en gränszon för den norra barrskogsregio- 
nen och har kommit att utgöra den naturgeografiska 
gränsen för norrlandsterrängen. Området söder om Li
mes ligger under högsta kustlinjen (HK) och domine
ras av lerjordar och andra näringsrika jordarter. Ovan
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för HK finns däremot vanligen näringsfattig urbergsmo- 
rän. Limes Norrlandicus utgör också nordgränsen för 
ekens och de ädla lövträdens utbredning (Sveriges Na
tionalatlas 1996:36). Det är intressant att se hur den i 
huvudsak naturgeografiska gränsen också använts som 
utgångspunkt för en kulturell uppdelning (jfr Erixon 
1945), inte bara mellan Nord- och Sydskandinavien utan 
även mellan olika områden inom det arktiska området. 
Hans Christiansson skriver att det fanns alltför många 
”vita fläckar” på den arkeologiska kartan för att man 
skulle kunna utläsa en sammanhängande kulturbild i 
Nordskandinavien. ”Man kan lämpligen indela det nord
skandinaviska området i fyra naturzoner. Dessa zoner får 
också sina på olikartat sätt utformade kulturer”, menar 
Christiansson, och nämner kustområdet mot Bottenha
vet, skogszonen i inlandet, den norska atlantkusten samt 
kusten mot Ishavet och Finnmarken (1963:20-21). Den
na generella indelningsprincip förutsätter naturligtvis att 
det föreligger ett slags lagbundet förhållande mellan na
turgeografiska gränser och kulturella gränser. Att det ib
land tycks föreligga sådana samband mellan natur och 
kultur är intressant men det är knappast något generellt 
förhållande.

I samband med diskussionen om olika kulturområden 
i Skandinavien finns det anledning att även säga något 
om huruvida det norrländska fyndmaterialet ”förtj änar” 
att omfattas av den sy dskandinaviska periodindelning
en. Bronsföremål med datering till bronsålder förekom
mer i olika frekvens i olika delar av Sverige och förhål
landet mellan norra och södra Sverige utgör kanske den 
mest påfallande skillnaden. I Norrland finns ca 60-talet 
bronsföremål påträffade medan man i mellersta och 
södra Sverige har påträffat upp emot 5 000 föremål 
(Larsson 1986:27,52). Endast ca 1,2 procent av landets 
bronsfynd är påträffade i norra Sverige, och detta för
hållande har naturligtvis bidragit till att man ibland be
traktat Norrland som en fyndfattig periferi utanför de 
sydskandinaviska centralbygderna (Baudou 1968; Kris
tiansen 1987). En viktig fråga är om det överhuvudta

get är relevant att tala om en norrländsk "bronsålder”. 
Den kvantitativa jämförelsen ovan visar på att det finns 
skäl att hävda att förhållandena i norra Sverige, både kro
nologiskt och kulturellt, bör särskiljas ifrån södra och 
mellersta delarna av landet (Baudou 1992:52; Christi
ansson 1963:9-46). Jag anser dock, fyndfattigheten till 
trots, att det ändå är relevant att använda gemensamma 
periodbeteckningar för hela Skandinavien eftersom 
många fyndtyper under bronsålder förekommer över 
stora delar av Skandinavien och Finland. En gemensam 
kronologi för både norra och södra Skandinavien med
ger, enligt min mening, också möjligheten att göra regi
onala j ämförelser, inte enbart med hänvisning till fynd
ens utbredning utan också när det gäller förekomsten av 
fasta fornlämningar. Det arkeologiska materialet i Norr
land som helt eller delvis kan dateras till bronsålder (ca 
1800-500 f.Kr.) utgörs bland annat av skärvstensanlägg- 
ningar, rösen och röseliknande stensättningar, fångstgro
par, hällristningar, asbestkeramik, bronsföremål, gjutfor
mar, bifacialt tillslagna kvartsitpilspetsar och diverse 
stenredskap. Det är viktigt att poängtera att flera av ovan 
nämnda företeelser förekommer både före och efter 
b rons åldersperioden.

Skärvstenshögar, offerrösen och 
skärvstensvallar
Skärvstenshögar (eller skärvstensrösen) är en vanligt fö
rekommande fornlämning i både södra och mellersta 
delen av Sverige. Trots att skärvstenshögar vanligtvis räk
nas som bebyggelselämningar antas de ändå inte avspeg
la bebyggelsens fullständiga utbredning (Johansen 
1993:101; Olausson 1995:192).Man kan heller inte säga 
något generellt och entydigt om vad skärvstenshögarna 
representerar då det bakom detta samlingsnamn döljer 
sig en mycket heterogen samling fornlämningar, vars 
morfologi, innehåll och tidsmässiga tillhörighet varie
rar (Hyenstrand 1968; Johansen 1993:107; Lundqvist
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iggi). Redan äldre undersökningar av skärvstenshögar, 
bland annat i Östergötland, har visat att det finns anled
ning att tolka vissa skärvstenshögar i rituella termer som 
"offerrösen” eller ”bålrösen” (Bellander iggS). Många 
skärvstenshögar innehåller till exempel malstenar, löpa
re, keramik och djurben (vissa även människoben), vil
ket kan tolkas som att de varit knutna till någon form 
av rituella handlingar. I en skärvstenshög har man även 
påträffat en bronsknapp från bronsålderns period IV 
(Bellander rggS). Många s.k. "bålrösen’’i Norrköpings- 
området är uppförda på eller alldeles invid hällristningar, 
vilket ytterligare knyter skärvstenshögarna till platser av 
speciell betydelse (Bellander ig38:g3-g4). Det är hel
ler inte ovanligt att skärvstenshögar förekommer till
sammans med bronsåldershögar och vissa skärvstensan- 
läggningar är till och med försedda med kantkedja. Det 
är intressant att notera att man även under järnålder 
tycks ha uppfattat skärvstenshögarna som något speci
ellt eftersom man emellanåt anlagt järnåldersgravar 
(stensättningar och högar) på platser med skärvstens
högar (Hyenstrand ig68). Det är samtidigt inte så att alla 
skärvstensanläggningar genomgående kan ges en rituell 
tolkning. Bellander skiljer på ”offerrösen” och ”vanliga 
avfallshögar”, och vi får heller inte utesluta andra bety
delser. Skärvstenshögarna har stor variation i sin utform
ning och de har ofta en lång tillkomsttid. ,4C-datering- 
ar av undersökta skärvstenshögar i Mälardalen ger en 
spridd tidsbild från äldre bronsålder och in i romersk 
järnålder/folkvandringstid (Jensen ig8g:iig), men 
tyngdpunkten ligger dock i bronsålder.

De norrländska skärvstensvallarna är, på samma sätt 
som de mellansvenska skärvstenshögarna, inte någon 
enhetlig fornlämningskategori då det gäller förekomst, 
utformning och storlek. Diskussionen kring fornläm- 
ningstypen skärvstensvallar har emellertid, till skillnad 
mot diskussionen kring skärvstenshögarna, under åren 
fått en förskjutning i språkbruket till att också benäm
nas som boplatsvallar, hyddbottnar och hyddgrunder (se 
Fornminnesregistret, Liedgren iggsiny; Lundberg

iggy). Denna förskjutning i terminologi är på sätt och 
vis problematisk eftersom den kommit att implicera en 
långt ifrån vedertagen och ”neutral” beskrivning. Jag fö
redrar här att använda benämningen skärvstensvallar e 1- 
ler skärvstensanläggningar eftersom jag inte är överty
gad om att denna fornlämningskategori alltid kan tol
kas som bostäder.

Hyddgrunder och vinterbyar
I avhandlingen Vinterbyar av Åsa Lundberg (iggy) re
dogörs ingående för skärvstensvallarnas, eller "hydd- 
grundernas”, uppbyggnad och utbredning i Norrland. 
Lundberg diskuterar även skärvstensvallarnas datering 
och funktion och hennes kronologiska avgränsning ut
går i huvudsak ifrån ,4C-dateringar från härdar, kokgro
par och kollager, både innanför och på vallarna. Huvud
delen av I4C-resultaten hamnar i neolitikum men ett 
flertal prover ger även dateringar till bronsålder och järn
ålder (Lundberg iggyii iSg-igs). Flera skärvstensval
lar innehåller också fynd från bronsålder och äldre järn
ålder vilket talar för att anläggningarna har en mycket 
lång användningstid. Jag utgår därför här ifrån att skärv
stensvallarna har uppkommit under neolitikum (i vis
sa fall redan under senmesolitikum) och fortsatt att an
vändas under bronsålder och förromersk järnålder.

Det finns egentligen inga skarpa avgränsningskriteri- 
er för vilka skärvstensanläggningar som skall klassifice
ras som ”hyddgrunder". Det viktigaste kriteriet, enligt 
Lundberg, är att anläggningen måste vara försedd med 
en vall som omsluter ett inre, nedsänkt område som är 
minst två till tre meter i diameter. Skärvsten och avslag 
bör dessutom finnas i eller utanför sj älva anläggningen (för 
ytterligare beskrivning se Lundberg iggyiis). Storleken 
på skärvstensvallarna i Norrland varierar mellan fem och 
30 meter i diameter, inklusive vallen, och nivåskillnaden 
mellan vallen och det inre utrymmet kan vara mellan o, 1 
och 1,5 meter. Skärvstensvallarnas utformning är mesta
dels rund eller oval men även rektangulära anläggningar
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Fig. 2. Några exempel på s.k. boplatsvallar i Norrlands kustområde. Termen boplatsvall avser anläggning där vallen med 
skärvsten dominerar kńngen flack eller försänkt yta i mitten. Nr 1-3) RAA 24g, ca 60 mö h, Karl Gustavs sn, Norrbotten. Nr 
4) RAA 33g, ca 45 m öh, Töre sn, Norrbotten. Nr 5) RAA 202, ca 45 mö h, Sävar sn, Västerbotten. (Figuren är omarrange- 
rad efter Liedgren 1995:126).

förekommer. Många skärvstensvallar saknar dock tydlig 
avgränsning och formerna kan variera (se figur 1 och 2).

I figurerna 2 och 3 ser vi exempel på de norrländska 
skärvstensvallarnas varierande utformning, både i kust
området och i inlandet. Flera skärvstensvallar saknar en 
egentlig ”ingång”, några anläggningar har halvmåneform, 
vissa former av skärvstensvallar kan närmast liknas vid 
kraterrösen och uppvisar ibland tydliga spår av tillbygg
nader. De skillnader som förekommer mellan sten- och 
bronsålderns bebyggelselämningar vid kust respektive 
inland består främst i att vallarna kan vara betydligt kraf
tigare i inlandet (Liedgren 1995:140). Flera forskare har 
tolkat skärvstensvallarna som vinterbostäder (Spång

1986:47-62; Baudou 1977:98, 1992:63; Lundberg 
1997:169) men inte någonstans har man påträffat spår 
efter stolphål eller någon form av takkonstruktion (Lied- 
gren 1995:140). Kollager, kokgropar och härdar har på
träffats både innanför och på vallarna, vilket indikerar 
att inte enbart det inre utrymmet utan även vallarna har 
använts. I några skärvstensvallar (RAA 277 i Sorsele 
socken och RAÄ 577 i Vilhelmina sn) har det framkom
mit så många som mellan tio och femton kokgropar i det 
inre utrymmet (Lundberg 1997:34, 55, 81). I dessa an
läggningar upptar kokgroparna i princip hela området 
innanför vallen vilket, enligt min mening, gör tolkning
en som bostad svår att acceptera.
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S65
Bellsås, Tåsjö sn. Ån 
H. Hvarfner 1952

R577 ----
Vojmsjön, Vilhelmina sn. La 
G. Rydström, J. Mellander 1978

R17 ^
Tjikkiträsk, Stensele sn. La 
C. Mescke 1961

T61
Gäddede, Frostvikens sn. Jä 
B. Allard 1948

SI 04
Lemnäset, Bodum sn. La
E.Allard, E. Brymark, E. Lundeborg 1964

10 m

Fig 3. Exempel på s.k. boplatsvallar i inlandet. Termen boplatsvall avser anläggning där vallen med skärvsten dominerar kring 
en flack eller försänkt yta i mitten. Nr i uppifrån) Raä ioi (S65), Bellsås, Tåsjö sn, Ångermanland. 2) Raä 577, Vojmsjön,
Vilhelmina sn. Lappland. 3) Raä 17, Tjikkiträsk, Stensele sn, Lappland. 4) Raä ioi (T61), Gäddede, Frostviken sn, Jämtland. 
3) Raä 26 (S104), Lesjön, Bodum sn, Ångermanland. (Figuren är omarrangerad efter Spång ig86:6o.)

Det är framförallt skärvstensvallarnas ”husgrundslik- 
nande” uppbyggnad samt den stora mängd skärvsten 
som producerats på dessa platser som är den främsta an
ledningen till att man tolkat dessa anläggningar som vin
terbostäder. Lundberg stödjer sig i huvudsak på analo
gier med historiskt och etnografiskt material från det

arktiska området, inom vilket man påstås ha använt sig 
av en typ av grophus under vinterhalvåret. Skärvstenen 
anses bland annat ha fungerat som en sorts värmereser
voar under vintern. Det osteologiska materialet visar 
dock på användning både under sommar (sångsvan och 
braxen) och vinter (älgkranium med fällda horn) och
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stöder därmed inte någon entydig vinteranvändning 
(Ekman & Iregren 1984:73-78). Den praktisk/funktio
nella förklaringen med det kalla klimatet som främsta 
anledning till skärvstensvallarnas utformning och upp
byggnad kan också jämföras med studier av de norska 
stengrundshusen från äldre järnålder, vars utbredning 
längs den norska kusten har förklarats på ett liknande 
sätt. Björn Myhre menar att de norska stengrundshusen 
blev uppförda i syfte att bättre än andra huskonstruk
tioner stå emot väder och vind (Myhre 1982:108). Det 
är emellertid svårt att hävda att klimatet kan ha något 
starkare förklaringsvärde oavsett om det rör sig om 
”hyddgrunder” eller stengrundshus. Klimataspekten är, 
enligt min mening, otillräcklig för att ge en djupare be
lysning av vad skärvstensvallarna egentligen represen
terar för slags fenomen och, för att använda Anthony 
Giddens kommentar till denna typ av förklaringar: 
”Once we start adding in other factors, however, we are 
back to the situation where the concept explains eve

rything and nothing” (Giddens 1993:236).
Antalet skärvstensvallar i Lundbergs studie utgörs av 

83 anläggningar, vilka är fördelade inom ett ca 15 mil 
brett och ca 40 mil långt område, från Ljungan i Med
elpad och upp till Skellefteälven i Västerbotten. De norr
ländska skärvstensvallarna är i sin tur uppdelade på 29 
enheter eller ”vinterbyar”, för att använda Lundbergs 
egen terminologi (Lundberg 1997:14-15). Inom några av 
dessa ”vinterbyar” kan skärvstensvallarna ligga flera ki
lometer ifrån varandra vilket, enligt min mening, gör att 
användandet av begreppet by kan ifrågasättas (se figur 
4). För att räknas som gruppenhet eller by kan skärvsten
svallarna ibland ligga upp till en mil från varandra, me
nar Lundberg i sin egen definition (Lundberg 1986:85). 
Den sociala aspekten av bybegreppet diskuteras emel
lertid inte av Lundberg.

Antalet skärvstensvallar motsvarar, enligt min mening, 
ett iögonfallande lågt antal ”vinterbostäder” i förhållande 
till utbredningsområdets storlek, vilket uppgår till mel

lan 60 000 och 100 000 km2. För att få perspektiv på de
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Rörströmsjön

Flåsjön'
.Hotingsjön

BELLSÅS
Dragan

STRÖMS

20 km VÄNCELALVE.N

• lokal med hyddgrunder

Fig 4. Utbredningen av Lundbergs ’’vinterbyar" i nordvästra 
Ångermanland. Vissa lokaler som t ex Långön, Bellsås och 
Sundsjön ligger flera kilometer ifrån varandra men är här 
sammanförda till en ”by" (efter Lundberg 1997:126j.

norrländska förhållandena kan man göra en jämförelse 
med förekomsten av skärvstenshögar i Uppland där 
antalet uppgår till närmare 4 000 (Jensen 1989:117) på 
en yta av omkring 10 000 km2. Jämförelsen är inte helt 
och hållet rättvis men den utgör ett illustrerande exem
pel för att visa att de norrländska skärvstensvallarna inte 
entydigt kan tolkas som indikation på vanliga boplats
lämningar. Det finns även oklarheter vad gäller den 
rumsliga avgränsningen av fenomenet. Flera ringforma- 
de skärvstensvallar eller boplatsvallar, som både till form 
och storlek motsvarar de som förekommer i Norrland, 
har även påträffats i Mälarområdet. Nämnas kan här till 
exempel RAA 30 i Kungsåra socknar och RAA 473 i Ba- 
delunda, i Västmanland (Löthman 1994:15!). Även i
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Uppland finns ett flertal skärvstensvallar eller boplats
vallar påträffade på olika platser. Två ringformade an
läggningar, ca nio till fjorton meter i diameter och 0,2- 
0,4 meter höga innehållande härdar och skörbränd sten, 
är påträffade i Bälinge sn, (RAÄ 154 och 157). De två 
sistnämnda är belägna i närheten av ett par fångstgro
par vilket delvis påminner om förhållandena i Norrland. 
Ytterligare några ringformade skärvstensvallar har på
träffats i Låssa socken i västra Uppland (RAÄ 15), där 
den största anläggningen mäter tio till elva meter i dia
meter och har en 0,6 meter hög vall. Förekomsten av 
skärvsten i form av både vallar och högar visar här på en 
utbredning som sträcker sig över gränsen mellan Nord- 
och Sydskandinavien. Deras betydelse behöver emeller
tid inte ha varit enhetlig, vare sig i Norrland eller i mel
lersta Sverige. Mälarområdets skärvstenshögar har ju, 
som påpekats ovan, en stor variation vad beträffar både 
användning och betydelse över tiden. Skärvstenshögar, 
liknande de som förekommer i Mälarområdet, är dock 
inte så vanligt förekommande i Norrland. Två skärv
stenshögar, ca sex till sju meter i diameter, är påträffade 
i Mariehem i Umeå med dateringar till både bronsålder 
och förromersk järnålder. Båda skärvstenshögarna lig
ger invid två ”omplockade” rösen vid Umeälvens myn- 
ningsområde vid Bottenviken (Forsberg 1993:239-240). 
Användandet av rösen och skärvstenshögar tycks här ha 
pågått samtidigt och det är fullt möjligt att skärvstens
högarna kan ha ingått som en del i det rituella använ
dandet av rösena (Kaliff 1997). Det är för övrigt relativt 
vanligt med spridda skarvstenskoncentrationer i nära an- 
slutningtill kuströsena i Norrland (Baudou 1992:101).

Vi kan konstatera att de större och mer kraftigt upp
byggda skärvstensvallarna, som främst förekommer i 
mellersta Norrlands inland, tycks avspegla ett fenomen 
som har haft mycket lång användningskontinuitet. 
Skärvstensvallar eller ’’boplatsvallar” med stora mäng
der skärvsten förekommer dock även i kustområdet, om 
än i mindre utsträckning (t ex RAÄ 341:1 i Töre sn, 
Norrbotten, Liedgren 1995:122). Att skärvstensvallar-

QÄlg 
□ Bäver

Fig. 5. Diagrammet visar fördelningen av älg- respektive 
bäverben från skärvstensanläggningar och fångstboplatser 
(efter Lundberg 1997:114). Hela 90procent av benmaterialet i 
skärvstensanläggningama utgörs av älgben medan bäverben 
tycks dominera på de vanliga "fångstboplatsema".

na varierar i storlek och form beror antagligen på flera 
faktorer. Dels har den långa användningstiden medfört 
att ett flertal ombyggnader och tillbyggnader genom
förts, dels så kan anläggningarna över tiden ha använts i 
olika syften och till olika ändamål, till exempel som 
boplats, festplats och plats för uppstyckning av olika 
villebråd. Flera faktorer talar dock för att åtminstone 
vissa skärvstensvallar har använts till något helt annat än 
till bostäder under senneolitikum och bronsålder. Vi 
skall för den skull inte utesluta att det förekommit bo
sättningar i anslutning till skärvstensvallarna. 
Skärvstensvallarna förekommer vanligen i områden som 
också innehåller ett stort antal "vanliga fångstboplatser”. 
I området kring Hotingsjön i Tåsjö socken finns exem
pelvis sex stycken skärvstensvallar och över 85 ”vanliga 
fångstboplatser” och kring Lesjön i Bodum socken finns 
två skärvstensvallar och ett 25-tal "vanliga” boplatser re
gistrerade. Båda områdena ligger i Ångermanland (Bau
dou 197770, Lundberg 1997:24, 32).
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kokgropar 

skärvstensvall 

björnhuvudformat bryne 
V skifferspets 
(^) skifferspets med ristat m<

Fig. 6. Plan över skärvstensvallen Raä 26, Lesjön, Bodum sn, i Ångermanland (efter Lundberg 1997:34).

Festplatser och jaktmagiska 
ceremonier
Många skärvsten vallar i mellersta Norrland tycks repre
sentera speciella platser med mycket stark och lång kon
tinuitet. Utmärkande för dessa skärvstensvallar är även 
förekomsten av stora mängder djurben. I vissa anlägg
ningar har man påträffat så mycket som 34 kilo bränt 
benmaterial (Lundberg 1997:45}. En jämförelse mellan 
benmaterialet som förekommer i skärvstensvallarna och 
på ”vanliga fångstboplatser” visar dessutom på en tyd
lig skillnad vad gäller förekomsten av olika djurarter.

Som framgår av diagrammet i figur 5, utgörs hela 90 
procent av benmaterialet av älgben i skärvstensvallarna, 
medan bäverben tycks dominera med 64 procent i ben
materialet på ”fångstboplatserna”. Skillnaden är mar
kant, och enligt min mening så bör skärvstensvallarna

ses som ett uttryck för något annat än vinterbostäder för 
enskilda hushåll. Dessutom innehåller skärvstensvalla
rna en större andel fynd av flinta och röd skiffer än de 
”vanliga fångstboplatserna” (Lundberg 161-168), något 
som ytterligare understryker att skärvstensanläggninga- 
rna varit platser avsedda för speciella ändamål och ak
tiviteter.

Vid Lesjön i Bodum socken i nordvästra Ångerman
land finns två skärvstensanläggningar, RAA16 och RAA 
26. RAÄ 16 utgörs av koncentrationer av skärvsten inom 
en ca 5 x 6 meter stor yta men anläggningen saknar en 
nedsänkt inre yta och bör kanske benämnas som ”skärv- 
stenshög”. Skärvstensvallen RAA 26 (se figur 6), är 10 
x 20 meter stor med en ca o,3-0,5 meter hög vall. An
läggningen är14 C-daterad till såväl senmesolitikum, sen- 
neolitikum, bronsålder som förromersk järnålder. Fem 
av tio prover daterar skärvstensvallen till bronsålder/för-
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Fig. 7. Plan över skärvstensvallen Raä 17, Tjikkiträsk, Stensele sn, i södra Lappland, (efter Lundberg 1997:3g).

romersk järnålder (Lundberg 189).
Fynden som påträffades i skärvstensvallen RAA 26 i 

Bodum socken utgörs av stora mängder asbestkeramik 
(över 800 skärvor), skrapor och spetsar av skiffer, kvarts, 
kvartsit och flinta, stenredskap med runtom gående rän
na, mejslar och yxor av grönsten. Av de sistnämnda fö
remålen av grönsten fanns två mejslar med trekantig ge
nomskärning som tillsammans med stenredskapen med 
ränna och asbestkeramiken kan dateras till de två sista 
årtusendena f.Kr. Även vid RAÄ 16 i Bodum socken på
träffades asbestmagrad keramik, grönstensyxor, och skif- 
ferdolkar. Vid undersökningen av skärvstensvallen RAA 
26 framkom en härd på den östra vallens krön. Dessut
om påträffades flera kollager med dateringar till brons
ålder och förromersk järnålder i vallarna, vilket indike-

rar att inte enbart det inre utrymmet utan även valla
rna har använts (Lundberg 34).

Några mycket speciella fynd som också påträffades i 
skärvstensvallen RAA 26 i Bodum socken var ett par 
skifferspetsar med inristade människofigurer och sick
sackmönster. Ett bj örnhuvudformat bryne påträffades 
strax utanför vallen (figur 6). Dessa speciella fynd kan 
jämföras med liknande fynd som påträffats i skärvsten
svallen RAÄ 17 vidTjikkiträski Stensele socken i södra 
Lappland (se figur 7). Anläggningen vid Tjikkiträsk är 
ca 20 x 14 m stor och vallens höjd varierar mellan 0,3 - 
0,8 m. I vallen framkom ett flertal djurhuvudformade 
föremål tillsammans med stenredskap med runtom gå
ende ränna och asbestmagrad keramik, vilka kan date
ras till bronsålder och förromersk j ämålder. Enligt Chris-
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Fig. 8. Djurhuvudskulpturer i form av skaft till skifferknivar från Tjikkiträsk iy, Stensele socken i Lappland. FotoATA.

tian Meschke har användningen av skärvstensvallen vid 
Tikkiträsk haft sin största intensitet under senneoliti- 
kum och bronsålder. De yngsta fynden - keramiken - 
framkom under norra delen av vallen, och detta parti av 
skärvstensvallen är därmed det sist tillblivna (Meschke 
1967:46). De djurhuvudformade föremålen antas ha till
hört djurhuvudprydda knivar och föreställer bland an
nat fågel och älg (se figur 8). Djurhuvudföremålen och 
ristningarna är generellt sett svårdaterade. Flera föremål 
med ristningar av människor och djur kan dateras till 
omkring2000 f.Kr. (Wennstedt Edvinger 1993:15). En
ligt Hallström uppträder djurhuvudskulpturer under 
”hällkisttid” men fortsätter sannolikt in i bronsålder, vil
ket bland annat styrks av nivådaterade fynd från både

Sverige och Finland (Hallström 1941:30-31).
De djurhuvudformade och ristade skifferföremålen 

och det rikliga benmaterialet ger oss anledning att upp
märksamma de rituella och ceremoniella aktiviteter som 
utspelats både i och utanför skärvstensvallarna. Benma
terialet från Lesjön 26 och Tjikkiträsk 17 är omfattande 
och uppgår till ca tio och tolv kg för respektive anlägg
ning. Älgbenen och kokgroparna pekar på att området 
både innanför och utanför vallarna utnyttjats för tillag
ning av mat i stor omfattning. I vissa skärvstensvallar 
förekommer ibland så många som 15-talet kokgropar 
vilka i stort sett täcker hela området innanför vallarna. 
Härdarna ovanpå vallarna visar att man även där haft 
tända eldstäder. Djurhuvudfigurema, som utgör skaften
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Fig. g. Fynd av älgben som påträffades vid undersökningen av skärvstensvallen i Bellsås ioi, Tåsjö socken i Ångermanland 
(efter Janson Si Hvarfner ig6o,fig. 56).
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till förstörda skifferknivar, och den krossade asbestke
ramiken tycks visa på en slags rituell förstöring av före
mål med speciell symbolik. Dessa kan tänkas ha använts 
för att uppfylla olika ceremoniella och "j aktmagiska” syf
ten. Fynden i skärvstensvallarna behöver inte nödvän

digtvis ha varit kopplade till en och samma aktivitet utan 
det är troligt att skärvstensvallarna också dragit till sig 
en rad olika vardagsaktiviteter i kraft av sin rituella och 

mytologiska betydelse i fångstsamhället. Det övriga 
fyndmaterialet i skärvstensvallarna (skrapor, spetsar, 
knivar, hängen, knackstenar) visar, enligt min mening, på 
att både jakten och det vardagliga livet i fångstsamhäl

let också var integrerade i ritualen.
Asbestkeramikens utbredning i norra Skandinavien 

anses av flera forskare ha haft ett nära symboliskt och 
funktionellt samband med bronshanteringen och gjut- 
ningen av brons (Hulthén 1991:55; Jørgensen & Olsen 
1988:76). På flera platser i Norrland har smältdeglar för 
bronsgjutning påträffats tillsammans med asbestkera
mik (Hulthén 1991:24; Spång 1997:199) och det är möj
ligt att gjutningsprocessen av bronsföremål uppfattades 
som ett övernaturligt fenomen i forntiden. Asbestke
ramikens användning som glödkärl vid upphettning av 
smältdeglar i samband med bronsgjutning kan även ha 
medverkat till att den också blivit betydelsefull i de 
mytiska föreställningar som bronshanteringen kan tän
kas ha genererat i olika sammanhang. Det är därför tänk
bart att asbestkeramiken tillsammans med den rykan
de skärvstenen och härdarna på skärvstensvallarna in
gått som en viktig del i det ceremoniella ”programmet”. 
De religiösa ritualerna och mytologin var antagligen till 
stor del integrerade i jakten, vid matlagningen, i red- 
skapstillverkningen och i bronshanteringen. De speci
ella aktiviteter som beskrivits ovan kan betraktas som 
viktiga för kollektivet i det att den religiösa ritualen givits 
en offentlig form. Den rituella verksamheten vid skärv- 
stensvallama kan därmed även ses som ett forum där sam
hällets gemensamma normer, värderingar och föreställ
ningar förhandlades, legitimerades och upprätthölls.

Många skärvstensvallar kan tolkas som platser för ge
mensamma sammankomster vars tradition kan ledas 
långt tillbaka i tidigneolitikum. Den stora mängden 
skärvsten som tillkommit på dessa platser är, tillsam
mans med de mängder djurben som förekommer (se 
figur 9), ett resultat utav långvarig men också storska- 
lig ”matlagning” där både uppstyckning, tillagning och 
kanske också gemensamt ätande av älg under ceremo
niella former utgjort en viktig del (jfr Janson & Hvarf- 
ner 1960:34). Skärvstensvallarnas tillkomst kan beskri
vas som en lång tillbyggnadsprocess där använda skärv
stenar lagts ovanpå äldre lager av skärvsten och upp
styckade djurkroppar. Denna aktivitet kan ytterligare ha 
varit omgiven av olika ritualer i vilka olika föreställningar 
om djuren, jakten och den sociala ordningen legitime
rades. Det rituella festandet, den mytiska föreställnings
världen, fördelningen av nödvändigheter var antagligen 
av stor betydelse för upprätthållandet av de sociala nät
verken. Frekvensen av icke-lokala föremålsformer och 
råmaterial, som Hinta, asbestmagrad keramik och asbest 
tyder på ett vidsträckt kontaktnät, både i rumslig och 
social betydelse. Ett fynd av ett ben från en knubbsäl vid 
Tjikkiträsk 17 (Lundberg 1997:40) indikerar exempel
vis en förbindelse mellan kustområdet och det norrländ
ska inlandet. Även förekomsten av skifferföremål med 
inristade mönster och djurhuvudformer, visar att dessa 
platser kan kopplas samman med speciella samman
komster och ritualer. Den magiska och mytomspunna 
j akten, vilken här bör uppfattas som lika mycket religi
ös som näringsekonomisk aktivitet, var en gemensam 
och sammanbindande verksamhet vars mytologi och 
symbolvärld kontinuerligt behövde legitimeras och 
besvärjas för att säkras i framtiden (Guenther 1988; Le
wis-Williams 1984,1988).
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Fig. 10. Rösenas utbredning i Sverige (efter Selinge igj4 och 
Hyenstrand 1984J.

Norrlands kuströsen
Det finns över 2 000 rosen och röseliknande stens ätt- 
ningar längs den norrländska kusten, från Gästrikland i 
söder till Norrbotten. Rösena och de röseliknande sten- 
sättningarna i Norrland och deras betydelse har disku
terats av flera forskare (Baudou 1968; Selinge 1979}. 
Rösen och röseliknande stensättningar förekommer

emellertid inte enbart i Norrland utan finns även i an
dra delar av Sverige. Någon större skillnad mellan rösen 
i Norrland och rösen i övriga delar av landet kan egent
ligen inte utpekas utan liknande formvariation anses 
finnas i olika röseområden (Selinge i974,Thålin 1969). 
Figur 10 visar rösenas generella utbredning i Sveriges 
kust- och inlandsområden. Värt att notera är att de norr
ländska rösena visar en mycket tydlig utbredning till 
kustområdet.

När det gäller dateringar av rösena längs den norrländ
ska kusten har undersökningar visat att rösena sällan 
innehåller daterande fynd (Baudou 1968). Dateringar till 
både bronsålder och järnålder har fastställts utifrån 
strandlinjenivå men också ifrån de enstaka fynd som 
påträffats i rösena i Norrland och i andra områden. En 
intressant företeelse vad gäller rösenas yttre formspråk 
är att rösen på högre "bronsåldersnivåer”, mellan 30 - 
40 möh, inte nämnvärt skiljer sig från de som påträffas 
på lägre ”järnaldersnivåer” 10 - 25 m ö h. Rösenas och 
de röseliknande stensättningarnas storlek är, i motsats 
till vad som ibland antagits, ingen kronologisk indikation. 
Här kan Medelpads två största rösen nämnas som båda 
ligger inom 10-16 möh, vilket indikerar en tidigaste 
datering till romersk järnålder (Selinge 1977:395-396). 
En slutsats är att rösetraditionen tycks uppstå någon 
gång under äldre bronsålder och fortsätter sedan in i 
j ärnålder. Figur x 1 visar hur rösen och stensättningar vid 
Hornön, i Ångermanälvens mynningsområde, förekom
mer på olika höjd över havet vilket indikerar en tradi
tion med både kronologisk kontinuitet och rumslig 
koppling till strandlinjen.

Rösen som rituella ombyggnadsverk
Diskussionen kring rösenas rituella användning och be
tydelse är omfattande. En allmän uppfattning om rös
ena är att de haft en liknande funktion som bronsålders
högarna och uppförts som begravningsmonument över 

enskilda personer (Baudou 1968; Kristiansen 1987:79;
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Hornön
,Raä 65

Fig ii. Figuren visar den nivåmässiga fördelningen av rosen och stensättningar vid Flomön strax invid Angermanalvens 
mynning. Diagrammet nedan visar att både rösen och röseliknande stensättningar förekommer pa nivåer mellan 10 och 4° meter 
över havet.

Moh

Röseliknande
stensattning

Raa 65 Raa 64 Raa 63 Raa 68Raa 207
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Sund 6

Fig. i2. Plan över fomlämning 27 md Sund i Vibyggerå sn, 
Ångermanland. Rösena 5,6,8 och g undersöktes av Evert 
Baudou igÖ2 (efterBaudou ig68:i7g).

Larsson 1994; Stjernquist 1993:125). Olika tolkningar 
kring den sekundära användningen av bronsålderhögar
na har visserligen diskuterats av flera forskare (Jennbert 
1993; D. Olausson 1993) men bronsålderns rösen har 
inte erhållit samma uppmärksamhet. Både inom den 
brittiska arkeologin och inom den internationellt inrik
tade arkeologiska debatten har en mer allmän diskus
sion förts kring de forntida monumentens betydelse i 
samhället under olika perioder (Bradley 1993; Kristian
sen 1998:117-118).

Den yttre konstruktionen och packningen hos rösena 
har i fornminnesregistret nästan genomgående doku
menterats i termer som skadade, utrasade eller utplock
ade etc. Detta förhållande brukar vanligen tolkas som 
ett resultat efter sentida rovgrävning eller plundring. 
Denna tolkning är, enligt min mening, inte alls självklar. 
Det är möjligt att vissa rösen kan ha blivit utsatta för sen
tida plundring men så behöver det dock inte ha varit i 
samtliga fall. Ett flertal rösen har visat sig innehålla 
förändringar i den inre konstruktionen som kan tolkas 
som återkommande ombyggnader av röset redan under 
förhistorisk tid (Baudou 1968; Bolin 1998. Se också fi
gur 12 och 13).

Vid undersökningen av rösena 27:5, 27:6, 27:8, och 
27:9 i Vibyggerå socken, framkom inga daterande fynd. 
Däremot påträffades mellan 0,25-0,3 liter brända män
niskoben, sannolikt från en man och en kvinna, i rösena 
27:5 och 27:9 (Baudou 1968:177-178). Man kan notera 
att anläggningarna 27:5 och 27:10 på fotoplanen (figur 
13) i stort sett saknar överbyggnad. Även de övriga rös
ena tycks ha blivit utsatta för omplockning och påver
kan. Anläggningarna 27:7-9 har en mycket svårdefinie- 
rad arkitektur och har av Baudou tolkats som tre sepa
rata konstruktioner. Anläggningarnas förhållande till var
andra likaväl som formspråk och konstruktion kan na
turligtvis diskuteras och det förefaller även svårt att re
konstruera en ursprunglig form hos de övriga rösena. 
Värt att notera är att anläggningarna 27:5-10 i figur 13 
visar på en medveten påverkan och återanvändning av 
redan etablerade rösen (Baudo 1968).

Rösenas varierande formspråk i kombination med 
spår efter ombyggnation och yttre påverkan kan tolkas 
som resultatet av långvarig manipulation av rösena un
der forntiden. Syftet med denna kontinuerliga ombygg
nad kan vidare kopplas till det rituella användandet av 
rösena. Endast ett fåtal av de undersökta rösena i Ång
ermanland innehåller fynd av ben (Baudou 1968; Bolin 
1998:9).! förekommande fall består benmaterialet utav 
mycket små mängder brända människoben eller ben
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Fig. 13. Foto över rösena 27:5-10 vid Sund i Vibyggerå sn, Ångermanland. Rösena på fotoplanen är belägna i södra delen av 
fomlämning 27. Rösenas inbördes utbredning framgår av planbesknvningen i figur 12. FotoATA.

från ren, svin och get, vilka påträffas både brända och 
obrända. Ett intressant förhållande är att bränt benma
terial även förekommer i rösen som innehåller mans- 
långa kistkonstruktioner. En viktig del i uttolkning av 
rösenas användning och betydelse är att de inte enbart 
kan ses som begravningar av enskilda individer. Många 
rösen var kanske aldrig avsedda att enbart användas vid

ett enda tillfälle och därmed blir det också problema
tiskt att exempelvis tala om rösena som gravar för ut
valda individer i en stratifierad samhällsordning (jfr Kris
tiansen 1987). Detta innebär dock inte att jag anser att 
de förhistoriska samhällena i Norrland, generellt sett, 
varit socialt egalitära eller saknat hierarkiska strukturer. 
Min invändning handlar istället om att rösena kanske
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Fig. 14. Foto över långröset 135:1 i Grundsunda socken i Ånger
manland (efterBaudou ig68:43).

inte alla gånger kan ges någon enhetlig tolkning utan rent 
av varit uttryck för olika rituell praktik under skilda ti
der. Vissa rösen har kontinuerligt blivit ombyggda i sam
band upptagande och deponering av både ben och fö
remål och på så vis kan röset betraktas som ett medium 
i kommunikationen med mytiska förfäder och gudar. 
Andra rösen har uppförts av andra skäl förmodligen för 
att markera minnesplatsen för en begravd förfader. De 
manslånga kistorna, även dessa ibland ombyggda, som 
förekommer i vissa rösen kan vara kvarlevor från rösenas 
tidigaste användning under äldre bronsålder (se exem
pel i Baudou 1968:40, Bolin 1998:11}. Ett annat, kanske 
ännu tydligare, exempel på tillbyggnader av rösen är 
långrösena (figur 14). I Norrland kan dessa ibland vara 
30-40 meter långa och innehåller ofta ett flertal inre 
kistkonstruktioner av olika storlek. Enligt min uppfatt
ning visar långrösena mycket tydligt på en fortsatt till
byggnad som kan ha pågått under hela bronsåldern 
(Thålin 1966}. De flesta långrösena i Ångermanland är 
belägna på mellan 30-40 meters nivå men det förekom

mer även långrösen på lägre nivåer (Baudou 1968:95). 
Det är dock viktigt att påpeka att nivåerna i det här sam
manhanget endast kan säga något om tidpunkten för den 
tidigaste etableringen. Daterande fynd från långrösen 
saknas i det norrländska materialet.

Den rituella traditionens kontinuitet 
och förändring
Det finns en strukturalistisk föreställning inom den his
toriska vetenskapen som säger att ”det förflutna är all
tid med oss” (Sahlin 1988:30). Ett problem inom den tra
ditionella strukturalismen är att strukturen i samhälls
livet ofta definieras som så starkt bestämmande över 
människans handlingar att det är svårt att förklara för
ändringar av strukturen. Inom strukturalismen betonas 
vanligen hur strukturen organiserar och ger ordning åt 
ett visst händelseförlopp, men Sahlins menar att det är 
minst lika angeläget att ur ett historisk antropologiskt 
perspektiv undersöka hur själva strukturen (den kultu
rella traditionen eller den religiösa riten) omorganise
ras genom praktiken (Sahlin 1988). Giddens struktura- 
tionsteori erbjuder här en framkomlig väg i det att struk
turen både innebär möjlighet och begränsning av hand
landet (Giddens 1993). Härmed bidrar individens hand
lande både till reproduktion och till förändring av struk
turen. Det är i det dialektiska växelspelet mellan hän
delse och struktur, mellan individ och samhällsordning, 
som vi kan ana att en förändring finns inbyggd (Sahlins 
1988:69). Det är också viktigt att påpeka att de hand
lingar som genererar en förändring inte med nödvändig
het behöver vara avsiktliga, utan de kan även vara det 
som Giddens kallar handlingar med ”icke avsedda kon- 
sekv enser” (Giddens 1993:25-28). Traditionen att byg
ga nya och att återanvända gamla rösen längs den norr
ländska kusten måste tolkas i ett sådant "dialektiskt” 
perspektiv för att fenomenet skall kunna få en menings
full historisk dynamik.
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Den norrländska rösetraditionens uppträdande under 
äldre bronsålder kan inte förklaras som en isolerad fö
reteelse om man ser till omvärlden. Det är heller inte 
fruktbart att enbart tala om ett spridningsförlopp med 
centrala uppkomstområden och sekundära 
mottagarområden. När de ideologiska och religiösa idé
strömningar uppstod som bidrog till att man började 
bygga rösen med inre kistkonstruktioner, var detta en 
förändring som skedde någorlunda samtidigt på flera 
platser i Skandinavien. Skeendet kan närmast beskrivas 
som en struktur som stegvis, och i olika takt, vann in
träde i olika lokala samfund (dock inte i alla). Med ti
den utbildades på en del platser grupperingar av rösen 
och röseliknande stensättningar, som exempelvis vidVi- 
byggerå 27 och området vid Hornön i Ångermanlands 
kustland (se fig. 11 och 12 ovan).

Den religiösa ritualen manifesteras på ett tydligt sätt 
genom rösenas och de röseliknande stensättningarnas 
nära koppling till den foma kustlinjen. Norrlands inland 
saknar helt och hållet denna typ av monument från 
bronsålder. Detta förhållande kan tolkas som att kontak
ten med det öppna vattnet förefaller att ha varit en nöd
vändigförutsättning för rösenas lokalisering till den forn
tida strandlinjen. I några av de ombyggda och omplock- 
ade rösena har, som tidigare nämnts, små mängder ben 
påträffats. Dessa depositioner kan inom denna tolk
ningsram ha varit avsedda att ”aktivera” rösemonumen- 
ten vid den religiösa ritualen i syfte att kommunicera 
med förfäder och gudar (Bolin 1998). En vedertagen och 
utbredd uppfattning beträffande motiven bakom det 
religiösa offrandet vid ceremonier och återkommande 
festivaler är delvis att upprätthålla och bevara den rå
dande världsbilden men också att reglera den sociala 
ordningen (Eliade 1987; Leach 1982; Lundmark 1984). 
Enligt Eliade strävar arkaiska och traditionella samhäl
len mot att inträda i en slags ”helig tid” eller ”mytisk tid” 
genom att utföra olika religiösa ritualer. ”Every religious 
festival, any liturgical time, represents the reactualiza
tion of a sacred event that took place in a mythical past,

‘in the beginning’”, skriver Eliade (1987:68-69).
Upprepandet av ritualen är en viktig komponent i den 

religiösa praktiken och ombyggandet av rösen kan där
med ses som en del i upprepandet av den religiösa riten 
i forntiden. Den kontinuerliga användningen och om
byggandet av rösena kan i ett vidare perspektiv ses som 
ett sätt att reproducera den religiösa traditionen vid kus
ten. Men i den ständiga reproduktionen av rösetradio- 
nen kan vi också ana förändringen från en ursprunglig 
anfäderskult med kistbegravning av förfäderna, till en 
”utvidgning” av ritualen, nu med ett ökat ombyggande 
och deponering av brända och obrända djur- och män
niskoben i rösena. Förfäderskulten var sannolikt även 
fortsättningsvis ett viktigt inslag i ritualen då rösena re
gelmässigt kom att utsättas för deposition och ombygg
nad. Rösena kan primärt tolkas som rituella monument 
men genom sin varaktighet och återkommande om
byggnationer var de också uttryck för en bestående in
rättning i samhället med fasta regler och struktureran
de funktioner. Rösena kan därför även ses som en social 
institution, till exempel för upprätthållandet av olika 
släktskapsrelationer.

Rösetraditionen längs det norrländska kustområdet 
har utifrån sin rumsliga utbredning ibland betraktats 
som ett uttryck för ett avskilt samhälle med en särskild 
kultur och en särskild ekonomi i förhållande till inlands
området (Baudou 1968; Forsberg 1992). Att rösena har 
sin utbredning begränsad till den yttersta kusten inne
bär emellertid inte att de automatiskt är ett uttryck för 
ett avgränsat samhälle eller ett särskilt ekonomiskt sys
tem. Andra arkeologiska källmaterial som är samtida 
med rösenas användningstid visar på en utbredning som 
kan ifrågasätta ett sådant antagande. Det finns till exem
pel flera ”norrländska” och ”sydskandinaviska” fyndma
terial som förekommer både i kustområdet och i inlan
det och som därigenom uppvisar "överlappningar” mel
lan områdena.

En stor del av forskningen kring de norrländska rös
ena har varit bebyggelsearkeologiskt inriktad (Baudou
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Fig. 15. Förhållandet mellan inventerade fyndplatser och "fångstboplatser" från sten- och bronsålder och rosen i nordöstra 
Ångermanlandskustområde (efterHermodsson igg2:^g, 44).

1968; Selinge 1977). Baudou menar till exempel att det 
utifrån vissa rösens lokalisering och utformning är möj
ligt att avgränsa enskilda bebyggelseenheter längs den 
norrländska kusten (Baudou 1968:124!!). Det är emel
lertid en osäker metod att använda kuströsena som in
dikation för bebyggelsens omfattning och utbredning då 
det ännu inte har inventerats fram några boplatsläm
ningar i rösenas närhet. Även Selinge diskuterar före
komsten av rösen vid kusten ur bebyggelsesynpunkt. 
Selinges hypotes är att rösena är resultatet av säsongs
vandringar mellan inlandet och kusten då man gravla- 
de sina döda i samband med den tillfälliga sommarvis
telsen i kustområdet (Selinge 1979 -.85,98-100). Mate
rialet ger dock inget större stöd åt någon av dessa tolk

ningar. 1990 års ominventering i nordöstra Ångerman
lands kustområden visar inte på någon starkare rumslig 
koppling mellan boplatser/fyndplatser från sten- och 
bronsålder och rösenas utbredning (se figur 15). Tenden
sen är snarare den motsatta. Huvuddelen av boplatser
na och lösfynden har istället påträffats i kustområden 
med mycket få eller inga rösen alls (Hermodsson 
1992:38-54). Slutsatsen är att rösenas utbredning inte 
automatiskt kan användas som indikation på den forn
tida bebyggelsens lokalisering. Huruvida befolkningen 
kan beskrivas som bofast eller som säsongsflyttande blir 
därmed en fråga som måste belysas med hjälp av andra 
fyndmaterial.

En intressant aspekt av rösenas betydelse i det norr
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ländska samhället är förekomsten av renben i ett par 
rösen i Nätra socken i Ångermanland (Baudou 1968:30- 
31; Olsson 1914:68).! en arkeo-zoologisk studie av vild
renens utbredning i norra Sverige visar Ekman och Ire- 
gren att vildrenen inte förekommer naturligt i kustom
rådet under forntiden (Ekman & Iregren 1984:24). Fö
rekomsten av renben i dessa rösen visar inte bara på att 
olika djur (även svin och get) haft en särskild plats i rö- 
seritualen. De visar också på en intressant relation mel
lan kusten och inlandet och att områdena inte har varit 
isolerade ifrån varandra (jfr även förekomsten av sälben 
i skärvstensvallen Tjikkiträsk 17 i södra Lapplands in
land) . Det är enligt min mening fullt möjligt att samma 
grupper av människor som använde skärvstensvallarna 
i inlandet också var delaktiga i röseritualerna.

Slutord
Kuströsen och skärvstensvallar är egentligen inte några 
speciellt typiska norrländska företeelser. Både rösen och 
skärvstensvallar förekommer även utanför det 
norrländska området. Lokaliseringen av rösen och röse- 
liknande stensättningar till det yttersta kustområdet kan 
förklaras med att de sammanhänger med de rituella ak
tiviteter som krävde närhet till öppet vatten. Kustens 
rösen är här ett bra exempel på hur vissa delar av kultu
rens utbredning emellanåt sammanfaller med en speciell 
naturzon i landskapet. Skärvstensvallarnas utbredning 
är däremot inte alls lika klarlagd som rösenas. Detta kan 
delvis bero på att benämningen ”skärvstensvall’’ eller 
”boplatsvall’’ och de kriterier för vad som räknas som en 
sådan ibland är så allmänna att en gränsdragning mel
lan skärvstenshögar och skärvstensvallar/boplatsvallar 
många gånger kan vara svår att göra. Skärvstensvallar
nas långa användningstid vittnar om en stark traditions
bundenhet men deras betydelse som institution för olika 
sociala och rituella ändamål kan ha varierat över tid. 
Flera skärvstensvallar och kuströsen har genomgått fle
ra byggnadsfaser och det är ibland möjligt att urskilja för

ändringen från uppförandet till ombyggnad och tillbygg
nad. Det finns här en intressant strukturell likhet mel
lan skärvstensvallar och rösen under bronsålder i det att 
båda fenomenen uppvisar en kontinuerlig och tradi
tionsbunden användning under lång tid.

Många platser med skärvstensvallar kan tolkas som 
samlingsplatser där olika riter utförts, där gemensamma 
måltider ätits och där ceremoniella fester hållits. Med 
ceremoniella fester menas att kontakter och utbyten 
försiggick med andra både nära och avlägsna 
(släkt)grupper och familjer under speciella former och 
arrangemang. Dessa skärvstensvallar bör därför inte tol
kas som vanliga boplatser. Det är naturligtvis svårt att 
särskilja och definiera den ”rituella” verksamheten från 
det mer vardagliga livet i dessa småskaliga jakt- och 
fångstsamhällen. Den forntida ritualen behöver heller 
inte nödvändigtvis uppfattas i en strikt formaliserad 
mening. Ritualen och den sfär av religiösa föreställningar 
som den var kringgärdad av var antagligen mer eller 
mindre integrerad i den forntida vardagspraktiken vil
ket till viss del försvagar begreppets betydelse. Röse- 
ritualen tycks dock, till skillnad mot användningen av 
skärvstensvallarna, uppvisa en större bundenhet vad 
gäller reglerna för det rituella handlandet. Den rituella 
verksamheten vid skärvstensvallarna verkar däremot ha 
haft en tydligare koppling till vardagslivets olika aktivi
teter vilket inte är fallet hos rösena.

Jag skall avslutningsvis försöka återknyta tolkningsdis
kussionen om kuströsenas och de norrländska skärv
stensvallarnas betydelse till en övergripande frågeställ
ning om vad som egentligen är representativt för olika 
”arkeologiska regioner” och ”kulturområden”. Frågeställ
ningen är inte enbart förknippad med ett teoretiskt ställ
ningstagande kring det arkeologiska kulturbegreppet. 
Den måste även förankras i den empiriska komplexitet 
och den mångfald som det arkeologiska materialet ut
gör. Både rösen, skärvstenshögar och skärvstensvallar 
tycks förekomma under olika tidsperioder, i olika mil
jöer och rumsliga sammanhang, såväl i Norrland som i
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Mälarområdet och södra Sverige. Det är emellertid tvek
samt om vare sig skärvstensvallarnas eller rösenas ut
bredning kan sägas representera ett avskilt samhälle eller 
en bestämd ”folkgrupp", vilket ibland har framhållits 
(Baudou 19921100-103; Forsberg 1993:241-244; Lund
berg 1997:168-172]. Enligt min mening bör vi vara sär
skilt försiktiga när vi tillskriver det arkeologiska mate
rialet en s.k. etnisk betydelse eftersom det inte är själv
klart att vi kan tala om forntidens människor i termer 
av olika ’’folk” eller "kulturer”. Det är sedan lång tid till

baka en omdiskuterad fråga huruvida den etniska och 
kulturella identiteten kan avläsas direkt utifrån likheter 
och olikheter i det arkeologiska materialet (Jones 1997). 
Enligt min uppfattning kanske vi snarare bör tala om en 
slags kulturella korsvägar eftersom ”kultur”, i djupare 
mening, inte är något absolut och ”avgränsbart” fenomen 
utan också består av inslag av annan ”kultur”. Frågan om 
huruvida man kan tala om en social och kulturell skill
nad mellan kust och inland får emellertid anstå till en 
senare diskussion.
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EN BRONSÅLDERS FRAMVÄXT OCH KONSOLIDERING

- Om kontinuitet och social strategi i Möre under senneolitikum och bronsålder

Av Hans Gurstad-Nilsson
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abstract: The establishment and consolidation of a 
Bronzeage. On continuity and social strategy in Möre 
during the Late Neolithic and Bronze Age - This article 
discusses the social mechanisms behind the establish
ment and consolidation of the Bronze Age in Möre, - a 
coastal area in the province of Småland. The discussion 
is based on the distribution of Late Neolithic and Bronze 
Age single finds, ritual hoards and graves. It involves an 
evaluation of funeral and ritual practices during this 
period. Continuity can be seen in settlement pattern 
and social/religious structures. It is concluded that the 
material culture and the ideology of the Bronze Age 
were aquired, understood and incorporated in existing 
communcative structures. However it is argued that the 
widend and fomalised external contacts established to 
maintain bronze supply, and the thereby growing awa
reness of foreign cultural expressions, created cosmo
logical ambivalence in the local Late Neolthic society. 
This ambivalence gave legitimacy to ritual leaders, who 
so to speak redefined the world both in religious and 
secular sense. The estabishment of a hierachic organi
sation seems to be strongly connected with the develo- 
pement of formalised ritual communication and the 
control of metal supply. Prestigious metal objects play
ed a significant part in the symbolic reproduction of the 
society. In southern More it is possible to detect a cen
tral area of contact, favourably situated to the interre
gional distribution nets. This regional centre can be tra
ced from the Neoltihic throughout the whole Bronze

Age. In this sphere ritual practices such as the cup-mark 
tradition, hoarding activities and ancestral cult were 
developed in a special way, different from the tradition 
in neighbouring settlement groups, but common to cen
tral innovative environments and cult places.

Keywords: settlement pattem, continuity, social transfor
mation, hierarchy, communication, monument, cosmolo
gy, ritual, central places.

SMÅLANDS ÖSTERSJÖKUST Utgör en 
brytningszon mellan Sydsveriges 
kustslätt och den mellansvenska ur- 
bergsskärgården. Det sönderskurna 
sprickdalslandskapet i norr och den 
mjukt bölj ande slätten i söder har er
bjudit skilda förutsättningar för den 
förhistoriska bebyggelsen (fig. i och 

2). I fornlämningsbilden framträder de två medeltida 
folklanden, Möre och Tjust, som tydliga enklaver - 
bygder vars regionala särart kan skönj as redan i den me- 
solitiska bosättningen. Kustavsnittet mellan dessa na
turligt avgränsade regioner kan karaktäriseras som en 
mellanbygd. Smålandskustens bronsålder markeras 
främst av rösen och stensättningar, liggande ensamma, 
eller i stråk och klungor på landskapets höjdpartier.
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Fig. i. Sverigekarta med Möreområdet i smaland markerat

Bilden kompletteras framförallt i Möre av boplatser och 
lösfunna stenredskap, samt en markant förtätning av 
bronser. Rösebygden i Tjust ansluter, med sina talrika 

skärvstenshögar och ett mindre hällristningsområde, till 
det mellansvenska traditionsområdet. Möres rösestråk 
ger snarast ett sydskandinaviskt intryck, i relief mot det 
flacka slättlandskapet. Vi kan tala om två olika fysiska 
och mentala livsrum.

En tydlig strävan i 1990-talets forskning har varit att 
förstå den skandinaviska bronsåldern på en övergripande 
nivå, i relation till Kontinentaleuropas metallkulturer. 
Förutsättning för en sådan förståelse torde likväl vara 
ökade kunskaper om vilka mekanismer som format 
materialet på regional nivå, inte minst hur främmande 
kulturelement har inkorporerats i olika lokalsamhällen. 
Den post-processuella arkeologien, initialt anförd av 
lan Hodder, har betonat människan som aktiv skapan
de part i det historiska förloppet, snarare än som passiv 
mottagare av idéer och materiell kultur (Hodder 1982, 
1986). I modernare tolkningar av sociala förändrings- 
och reproduktionsprocesser har kognitiva och symbo
liska strukturer alltmer kommit att ställas i förgrunden.

Övergången mellan senneolitikum och bronsåldern 
framstår som en period av genomgripande samhällsför
ändring, uttryckt och avläsbar i en starkt förändrad 
materiell kultur. Diskussionen kring den skandinaviska 
bronsålderskulturens framväxt har emellertid i förvå
nansvärt liten utsträckning inbegripit den senneolitiska 
samhällsbilden. Till undantagen hör Göran Burenhults 
framställningar i avhandlingsarbetet Götalands hällrist
ningar (1980) och Arkeologi i Sverige (1983). På senare 
år har kontinuitetsaspekten tydligast förts fram av Eva 
Weiler, genom avhandlingen ”Innovationsmiljöer i 
bronsålderns samhälle och idévärld”, där bland annat 
introduktionen av metall och metallteknologi i stenål- 
derssamhället problematiseras (Weiler 1994). Arbetet 
genomsyras av en strävan att identifiera och definiera 
de strukturer och behov som ledde fram till utveckling
en av bronsålderns ideologi och samhällsform.

Avsikten medföljande artikel är att betrakta bronsål
dern i Möre på ett liknande sätt, - mot bakgrund av dess 
preludium. Med empirisk utgångspunkt i gravar, depå- 
fynd och lösfynd ska jag söka definiera några viktiga 
strukturella och mentala drag i det lokala borns- 
ålderssamhället. Studien kommer att belysa brons
ålderskulturens framväxt och konsolidering utifrån ett 
kontinuitets/diskontinuitetsperspektiv med tonvikt på
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Utgrävningarna i samband med nysträckningen av väg 
E 22 söder om Kalmar har medfört ökade kunskaper 
kring bronsålderns vardagsmilj öer i Möre. Avslutnings
vis ska jag, med utgångspunkt från undersökningen av 
ett boplatsområde vid Kölbygärde strax söder om 
Ljungby ån (fig. 2), diskutera hur det lokala bronsålders- 
samhällets ideologi, kontaktytor och kultursamman
hang reflekteras på hushållsnivå. Kölbygärde är en av 
drygt femton bronsåldersmiljöer som berörs av vägbyg
get.

Äldre grundforskning
Kalmar läns bronsålder kom tidigt att bli föremål för 
studium. Redan 1880 publicerade Oscar Montelius en 
sammanställning över bronsåldersfynd i länet, en insats 
som kompletterades genom Nils Åbergs Kalmar läns 
bronsålder (1915). I monografin Kalmar läns förhistoria 
(1923) framlade Åberg en serie spridningskartor som 
utgjorde grund för en bebyggelsehistorisk tolkning. 
Hans fyndkartor har i hög grad legat till grund för den 
efterkommande forskningen kring regionens sten- och 
bronsålder.

Åberg påvisade några viktiga huvudlinjer i Kalmar- 
sundsområdets förhistoriska bebyggelseutveckling. I 
spridningen av den yngre stenålderns föremålsformer 
kunde två kärnbygder identifieras - en på fastlandssi- 
dan och en på Öland. Utmed fastlandskusten framstod 
området kring Hagbyån och Halltorpsån i Södermöre 
som ett centrum. En motsvarande kärnbygd, tydligast 
manifesterad av en grupp stenkammargravar, framträd
de på mellersta Öland. De rika fyndmaterialet i dessa 
områden representerade enligt Åberg en invandrings-

Fig. 2. Undersökningsområdets läge med ortnamn förekom
mande i texten.

immaboda
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våg från den sydskandinaviska ”megalitkulturen” vilken 
ställdes i motsättning till den lokala äldre stenalders- 
traditionen, ”trindyxekulturen”. Om brottet mellan 
fångstkultur och bondekultur framställdes som drama
tiskt, så beskrevs övergången till - och framväxten av 
bronsålderskulturen - som lugn och ostörd, med en 
tydlig rumslig kontinuitet i bebyggelsen (Åberg 1923, 
s. 36). Åberg menade med utgångspunkt från metall- 
fynden att kärnområdet i Södermöre bestod in i den 
äldre bronsålderns två första perioder varefter en för
skjutning av bebyggelsen till Öland ägde rum.

Modernare forskningsresultat
Efter Åbergs studier hamnade Kalmarkustens bronsål
der i långvarig forskningsskugga. Först 1979, genom ar
betet med "Kalmar stads historia” kom en förnyad sam
manfattning av källäget till stånd. I detta arbete place
rade Ulf-Erik Hagberg in Möre i ett nordeuropeiskt 
bronsålderssammanhang, där det handelsstrategiska lä
get utmed skeppsleden i Kalmarsund betonades. Den 
ekonomiska grundvalen för Möres bronsålder såg Hag
berg i kombinationen av strandängar, översilade myr
marker och tillgång på god åkermark (Hagberg 1979, s. 
48).

Den första mer djuplodande analysen av Möres brons
ålder återfinns i Thomas B. Larssons avhandling ”The 
Bronze Age Metalwork in Southern Sweden”, där söd
ra delen av Kalmar län och Öland är föremål för en fall
studie (Larsson 1986). Larsson uppfattar Möre och 
Öland som sammanhållna sociopolitiska enheter vilka 
interagerat i ett politiskt/ekonomiskt konkurrensförhål
lande. Genom en centrum-periferimodell, som utgår 
från de dialektiskt uppställda begreppen ”produktions
område” och "ackumulationsområde”, tolkas metall- 
fyndens utbredningsmönster i socioekonomiska termer. 
Fastlandets kärnområde i Södermöre uppfatts av Lars
son som ett regionalt maktcentrum under äldre brons
ålder, till vilket överskottet från omgivande produktion

sområden kanaliseras. Maktcentret definieras utifrån fö
rekomsten av depåfynd och statusvapen, som anses re
presentera en social elit med politisk och ekonomisk 
dominans över ett större område. Detta övre samhälls
skikt kontrollerar flödet av metall och därmed även 
medlen för reproduktion av den hierarkiska samhälls
ordningen. Förskjutningen av metallfynden från Möre 
till Öland under yngre bronsåldern tolkas som att ön 

övertar rollen som regionalt maktcentrum. Larsson 
menar sig kunna identifiera två sådana centra på Öland.

Larssons uppfattning om storskaliga socio-politiska 
enheter av hövdingadömekaraktär har inte stått oemot
sagd. I en polemisk artikel framlägger Alf Ericsson 1992 
ett alternativt synsätt som tar sin utgångspunkt i Colin 
Renfrews analysmodell, ”Peer Polity Interaction” (Ren
frew 1986). Med stöd i det nytillkomna källmaterialet 
från 1980-talets fältkartering av boplatser och lösfynd i 
Kalmar kommun (Westergren & Hansson 1987), me
nar Ericsson att bronsåldersbygden i Möre har haft en 
jämnare rumslig struktur än vad Larsson hävdar. Enligt 
Ericsson har den sociala eliten inte varit lokaliserad till 
en speciell del av Möre utan jämnt spridd utmed kus
ten. I utbredningen av boplatser, gravar och metallfynd 
ser han fem självständiga bebyggelsegrupper vilka, i 
enlighet med Renfrews modell, antas ha samverkat och 
konkurrerat med varandra. Det regionala kulturhisto
riska förloppet ska enligt Ericsson förstås mot denna 
bakgrund.

Bebyggelsegrupper under 
senneolitikum och bronsålder
De exklusiva och relativt fåtaliga bronserna ger knap
past en representativ bild av bebyggelsens utbredning. 
Här utgör boplatserna, vilket Alf Ericsson tidigare fram
hållit, ett tillförlitligare källmaterial. Enligt specialin- 
venteringen av Kalmar kommun finns sammanlagt 62 
boplatser med fynd från senneolitikum och bronsålder
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Enkla skafthålsyxor

• 6-10
• 11-25

Öland

Fig 3. Spridningen av enkla 
skafthålsyxor i Möre.
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Rösen och stensättningar av 
bronsålderskaraktär

• 5-7
• 8-10

Öland

Fig. 4. Gravar av bronsålderskaraktär. 
Efter Ericsson (ig g 2)
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O Dolk 2-5 st Svart symbol=depåfynd,
□ Flathuggen spjutspets Grå symbol= sannolikt depåfynd 
^ Skedskrapa 
<1 Skära

Öland

Fig. 5. Utbredningen av flitndolkar, 
skäror och skedskrapor.
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Avser enkelfynd
Avser depå med två eller fler fynd
Rombisk skafthålsyxa
Lövkniv
Ofylld symbol avser “sannolikt offerfynd"

Öland

Fig. 6. Bronsålderns depåfynd och 
enkeloffer av metall samt rituella fynd 
av stenredskap från yngre bronsålder.
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(Ericsson, 1992,5.27). Boplatserna är jämnt spridda över 
kustslätten, i anslutning till åmynningar, vikar och lagu
ner med enstaka nedslag längre in i landet.

En betydligt finskaligare bild av bebyggelsestruktu
ren får man emellertid om även lösfynd utanför regist
rerade boplatsytor beaktas. Lösfynden från perioden 
senneolitikum - äldre bronsålder omfattar i huvudsak 
skafthålsyxor och flintdolkar. Bilden kompletteras av ett 
mindre antal skaror och skedformiga skrapor. Med för
behåll för viss källkritisk diskussion (Segerberg 1978) 
anses den enkla skafth ålsyxan förekomma under både 
senneolitikum och äldre bronsålder, en datering som är 
väl bestyrkt för de nämnda flintredskapen. Spridnings- 
kartorna (fig. 3 & 5) visar utbredningen av dessa före- 
målstyper.

Skafthålsyxorna uppträder i olikstora och i flera fall 
välavgränsade agglomerationer, jämnt spridda i kustban
det och i landskapet strax innanför. Fynden är talrikast 
i Södermöres slättbygd men förekommer även i det mer 
brutna moränlandskapet i norra Möre. De största kon
centrationerna återfinns söder om Ljungbyån, i anslut
ning till Hagby- och Halltorpsåarna samt i Söderåkra 
socken. Mindre förtätningar återfinns dock utmed hela 
kuststräckan och framträder särskilt tydligt i norra Möre. 
Spridningen av flintdolkar korresponderar relativt väl 
med skafthålsyxomas utbredningsmönster, men liksom 
skäroma och skedskraporna har de påfallande svag sprid
ning utanför Södermöre, ett förhållande som jag åter
kommer till nedan.

Lösfyndsmaterialet som exklusivt kan föras till brons
åldern är relativt litet. Bronsålderbygdens utbredning 
illustreras därför bättre av gravarna, varvid man kan 
hänvisa till Alf Ericssons karta över gravar av bronsål- 
derskaraktär (fig. 4). Det är i huvudsak utifrån denna 
karta Ericsson definierar sina fem hypotetiska bebyg- 
gelsgrupper. Gravurvalet omfattar ensamliggande ro
sen och runda stensättningar med kal stenfyIlning på 
lokaler om högst tre gravar. Även rösen belägna inom 
gravfält har inräknats. Gravarnas diameter varierar från
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sex till trettioåtta meter. Någon säker kronologisk upp
delning av materialet låter sig ej göras men hittills ut
förda undersökningar i Möre visar att rösen har upp
förts under både äldre och yngre bronsålder medan rö- 
seliknande stensättningar i stor utsträckning tillhör 
yngre bronsålder och förromersk järnålder (jfr nedan).

Samstämmigheten i skafthålsyxornas och gravarnas 
rumsliga/kvantitiva fördelning är slående (jfr fig. 3 och 
4). I båda kartorna framträder markanta bebyggelsekon
centrationer vid de ovannämda ådragen i Södermöre. 
Sam variationen mellan dessa två skilda källmaterial talar 
starkt för att kartorna speglar en verklig förhistorisk 
situation. Utbredningskartorna synes bekräfta att hu
vuddragen i bronsålderns bebyggelsestruktur var fast
lagda redan under senneolitikum. En jämförelse med 
utbredningen av rombiska skafthålsyxor visar att bebyg
gelsegrupperna förblir stabila genom hela bronsåldern 
(se Ericsson 1988, fig 6).

Kontinuitet och förändring
Beträffande bebyggelsens rumsliga struktur föreligger 
alltså en klar kontinuitet mellan senneolitikum och 
bronsålder. Frågan är om det ensartade bebyggelsemönst
ret även implicerar socio-strukturella likheter.

Som nämndes inledningsvis bör orsakerna till den kul
turella förändring som bronsåldern innebar sökas inom 
det senneolitiska samhället. En viktig aspekt är huruvida 
vi ska se bronsåldern som resultatet av en gradvis intem 
förändringsprocess eller som en reaktion på ett ohållbart 
samhällssystem präglat av inre konflikter.

Modema undersökningar i Sydskandinavien talar för 
kulturhistorisk kontinuitet mellan senneolitikum och 
äldre bronsålder i fråga om ekonomi och produktions
system (Berglund et al. 1991, s. 422). Näringsekonomin 
vilade sannolikt under båda perioderna på extensiv bo
skapsskötsel och småskalig odling med ett varierat inslag 
av traditionella fångstnäringar. Vi har inga skäl att anta att 
förhållandena varit väsentligt annorlunda i Möre.
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Kölbyhögarna 
Röse 30-38 m i diameter 
Rose 21-29 m i diameter 
Brobyhus I -2 st 
Rektangulär stensättning I -3 st 
Skålgropsförekomst 
Skålgropsförekomst med rännor 
Hällristning

Öland

Fig 7. Utbredningen av rituella 
fomlämningar diskuterade i texten.
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De avgörande förändringarna tycks istället ske på ett 
ideologiskt plan, där individen på ett tydligare sätt än 
tidigare framhävs gentemot kollektivet. Den ökade hie
rarkiseringen kommer tydligast till uttryck genom 
bronsålderns monumentalgravskick.

Enligt Alf Ericssons modell består Möre under brons
åldern av ett antal relativt jämbördiga socio-politiska 
enheter som inom ett gemensamt kulturellt ramverk 
konkurrerar om makt och inflytande (Ericsson 1992, s. 
39). Inom varje sådan enhet föreligger sociala hierarki
er och interna konkurrensrelationer vilka bland annat 
materialiseras i rituell konsumtion av prestigegods och 
anläggande av monumentala rösegravar. Den förvärva
de sociala statusen används för att förverkliga "diverse 
politiska mål” på den lokala och regionala scenen (ibid., 
s. 34, 37). Med hänvisning till storrösenas utbredning, 
finns individer med hierarkisk särställning tämligen j ämt 
fördelade inom bebyggelsegrupperna (fig. 7). Hagby- 
Halltorpsområdet som har den största ansamlingen av 
storrösen intar dock en särställning.

Om vi godtar den ovanstående beskrivningen av 
bronsålderns samhälle, så måste vi tänka oss att denna 
dynamik var framsprungen ur den senneolitiska situa
tionen. Det är därför av intresse att jämföra de båda 
periodernas konsumtionsmönster.

Konsumtionsmönster
Bronsålderns depåfynd har såsom uttryck för exklusiv 
rituell konsumtion antagits indikera bygder där social 
status ackumulerades och demonstrerades (Kristiansen 
1989). Vi kan förmoda att områden, inom vilka omfat
tande rituell konsumtion av brons ägde rum hade star
kare behov av eller/och större förmåga till sådana ma
nifestationer än lågkonsumerande områden. Depåfyn
den återspeglar flera nivåer av social kommunikation, 
dels den interna dynamiken mellan olika grupper i lo
kalsamhället, dels den inomregionala dynamiken och 
distributionsstrukturen och ytterst, bebyggelsegrupper

nas överregionala förbindelser med metallbärande 
bronsåldersamfund.

I Möre har åtta depåer med två eller flera bronsföre
mål påträffats (Friberg 1966, Ericsson 1992). Fem av 
dessa anges vara funna i våtmarker. Härutöver finns tolv 
enkelfynd av bronser deponerade invid stenblock, i rin
nande vatten eller i våtmarker. Fynden är starkt kon
centrerade till kärnbygden kring Hagby- och Halltorpså- 
arnas nedre lopp (fig. 6.).

Depåmaterialet omfattar ett flertal utpräglade hög
statusföremål. Från Arby socken föreligger två massiva 
skafthålsyxor av brons från period II. Samma datering 
har det s.k. Yggesbofyndet från Halltorp socken, vilket 
består av en spiralornerad bälteplatta, en armring och 
en avsatsyxa. Två svärd med helgjutna fästen, även de 
från den andra perioden, har påträffats i Hagby socken. 
Från samma socken härrör ett skrotfynd bestående av 
ett drygt dussin fragmentariska föremål nedlagda i en 
mosse. Möjligen rör det sig om ett sammanblandat fynd 
då både föremål tillhöriga både period II och IV ingår i 
materialet (Hagberg 1979, s. 51). I depåmaterialet från 
yngre bronsåldern framstår tre guldringar, varav två från 
Ljungby socken och en från i Hagby socken som sär
skilt exklusiva. Ringarna har daterats till period IV och 
V. Till denna exklusiva föremålsgrupp hör även ett s.k. 
antennsvärd från Halltorp socken. Svärdet som är av 
mellaneuropeiskt ursprung kan dateras till period V. 
Våtmarksfynden från bronsåldern omfattar även flint- 
dolkar, rombiska skafthålyxor och lövknivar, föremål 
som i jämförelse med ovan beskrivna metaller måste 
betraktas som enklare.

De närmaste motsvarigheterna till bronsålderns hög
statusföremål utgörs i det senneolitiska materialet av 
några mycket välgjorda flintdolkar. Igelösafyndet, en 
nedläggelse av två praktfulla parallellhuggna dolkar av 
typ IV, utgör här det förnämsta exemplet (Hofrén 1925). 
De drygt 30 cm långa dolkarna påträffades vid dikes- 
grävning, liggande på varandra i en liten stenkista 0,5 
meter under marken. Med sina fiskstjärtsformade söm-
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försedda skaft är de exponenter för flintsmidets yppersta 
prestationer. Endast ett fåtal av dolkarna från 1980-ta- 
lets lösfyndsinventering är av jämförbar kvalitet. En 
fragmentarisk, men av allt att döma motsvarande prakt- 
dolk av typ IV, har påträffats intill våtmarken ”Mören” 
i Ljungby socken (fig. 5). I dolkmaterialet från Väster
götland och Bohuslän utgör andelen typ-IV-dolkar med 
konstfullt utformade skaft endast 2 procent av det to
tala antalet hela typbestämbara dolkar (Kaelas 1964). 
Vissa forskare har velat förknippa dolktypen med ett 
ledande samhällsskikt (Lindman 1988). Anmärknings
värt är att Igelösadolkarna har påträffats i omedelbar 
anslutning till den tätaste ansamlingen av storrösen i Sö- 
dermöre (jfr fig. 5 och 7). Utöver Igelösafyndet kan ett 
femtontal offerdepositioner av flintdolkar identifieras 
i materialet, härav en samlad depå och resten enkelof- 
fer (fig. 5). Det samlade fyndet framkom i samband med 
nyröjning av mark på 1930-talet vidTorsås, och skall en
ligt uppgift ha bestått av "ca fem dolkar av blå flinta”. 
Dolkarna tillvaratogs ej utan slogs sönder. Resterande 
depåfynd härrör, med undantag av en nedläggelse invid 
ett stenblock, från utdikade våtmarker eller ådrag. Dol- 
karnas kvalitet är starkt varierande. Såväl oanvända som 
kraftigt uppskärpta exemplar förekommer. Ett ackumu
lerat våtmarksfynd från "mossen” vid Värnarum i Hall
torp sn innefattar föremål från hela neolitikum och 
bronsåldern. Flertalet uppges vara påträffade i den upp
odlade mossen. Materialet från senneolitikum och äld
re bronsålder utgörs av dolkar, skäror, en tjocknackig 
flintyxa med utsvängd egg samt några skafthålsyxor. I 
lösfyndsmaterialet föreligger vidare minst ett femton
tal våtmarksdeponerade skafthålsyxor, även de av va
rierande kvalitet. Då skafth ålsyxorna huvudsakligen 
torde vara av lokal tillverkning är de av mindre intresse 
i detta sammanhang.

Rituella nedläggelser av föremål har skett i hela Möre, 
under både senneolitikum och bronsåldern, dock med 
tydliga kvantitativa och kvalitativa skillnader. Under 
senneolitikum är de rituella depositionerna främst knut

na till de centrala bebyggelseområdena i Södermöre 
medan fynden i norra Möre är enstaka. Om vi även väger 
in områdesfrämmande föremål utan känd rituell fynd
kontext förtydligas detta mönster. Spridningen av dol
kar, skäror och skedskrapor utvisar samma bebyggelse
mönster som skafthålsyxorna, med delvis mycket tyd- 
liga grupperingar utefter kusten. Särskilt påtaglig är kon
centrationen i anslutning till Hagby- och Halltorpsåar- 
na (fig- 5)- Som framgår av fig. 6 är även bronsålderns 
depafynd koncentrerade till detta område, vilket gäller 
både äldre och yngre bronsålder. Den sydliga tenden
sen kan även ses i utbredningen av dekorerade bronsfö
remål från äldre bronsåldern (Larsson 1986, s. 130 fig. 
80)

Konsumtionsmonstret för exklusiva flintredskap och 
prestigeladdade bronsföremål sammanfaller alltså 
mycket väl. Om vi betraktar detta mönster som åter
speglingar av ett system inom vilket områdesfrämmande 
prestigegods förvärvades, distribuerades och användes, 
måste slutsatsen bli att dessa strukturer har varit likar
tade under senneolitikum och bronsålder. De tidiga 
metallerna förvärvades genom ett hävdvunnet kontakt
nät och användes i sociala strategier med starka rötter i 
det senneolitiska samhället. Hagby-Halltorpsområdet 
intar en särställning under båda perioderna.

Traditionen, ńtualen och makten
Ericsson uppfattar ansamlingen av rituella depåer i 
Södermöre som spår av en inomregional maktkamp, 
vilken identifieras som en strävan ”att upprätta ett ri
tuellt och politiskt centrum” (Ericsson 1992, s. 37). 
Någon explicit förklaring till varför denna strävan varit 
så stark just här presenteras dock inte.

Utvecklingen i Södermöre kan inte förstås enbart mot 
bakgrund av landskapets försörjningspotential och där
till relaterade socio-ekonomiska strategier. Ekonomisk 
överskottsproduktion kan möjligen ses som en förut
sättning för institutionaliserad makt och konsumtion
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av prestigeobjekt, knappast dock som orsak och förkla
ring till dessa fenomen. Som Maurice Bloch beskrivit 
är den andliga och profana makten i lågtekniska sam
hällen att betrakta som oskilj aktlig (Bloch 1989, s. io6ff). 
Det är därför viktigt att beakta religionen och ritualen 
som en väsentlig dynamisk kraft i utvecklingen av makt
strukturer. En utgångspunkt för sådan problematisering 
gäller i detta samanhang behovet av statusföremålens 
symboliskt kommunikativa funktion, och ritualens so
cialt strukturerande förmåga. Vilka sociala mönster kan 
ha legat bakom den ojämna fördelningen av rika och 
särpräglade votivoffer i Möre?

Bronsålderbygden i centrala Södermöre hade obru
ten kontinuitet från tidigneolitisk tid och var identisk 
med regionens starkaste ackumulationsområde för sen- 
neolitiska flintredskap som skäror och dolkar. Koncen
trationen av högstatusföremål talar för att området även 
under bronsåldern hade en gynnad ställning i förhål
lande till distributionsnäten, och härigenom möjligen 
en redistributiv funktion i varuförmedlingen. Dess lång
variga tradition som kontaktyta och konsumtionsom
råde för exklusiva varor, kan ha skapat särskild grogrund 
för konkurrensrelationer och utveckling av andliga/pro
fana maktstrukturer.

Det kan tyckas naturligt att exceptionella metalloffer 
nedlades i det område som hade störst tillgång till metall. 
A andra sidan bör framhållas att de unika föremålen fick 
en begränsad spridning utanför denna sfär; de var alltså 
förbehållna vissa grupper med gynnsam position i distri
butionsstrukturen. Härav kan vi ana att det i centrala 
Södermöre förelåg, inte bara särskilda förutsättningar för, 
utan även ett särskilt behov av särpräglade rituella ut
trycksformer.

Som antytts i den summariska redovisningen av depå
materialet är det möjligt att urskilja olika nivåer av rituell 
konsumtion, med hänsyn till de materiella värden som 
avyttrats. Dessa olika nivåer kan skönjas redan i det sen- 
neolitiska materialet. De ceremonier inom vilka de rika
re metalldepåema nedlades, ägde troligtvis rum med gles

periodicitet och inbegrep möjligen därför, såsom speciel
la händelser, ett stort antal deltagare.

En komplicerad fråga, som endast kan belysas över
siktligt i denna artikel, gäller hur den religiösa riten, 
såsom formaliserad kommunikation mellan människor 
och gudavärld, förhåller sig till uppkomsten av sociala 
hierarkier. Ställd på sin spets gäller frågan hur riterna 
uppfattades och användes i samhället, där religiösa ”för
klarande" och ekonomiskt manipulativa ”exploa- 
terande’mtentioner kan kontrasteras mot varandra (se 
Dag Widholms artikel i denna bok). Det finns som vi 
skall se anledning att betrakta utvecklingen i Södermö
re under senneolitikum och äldre bronsålder utifrån just 
dessa aspekter.

En hypotes som kan formuleras med utgångspunkt 
från depåfyndens sammansättning och spridningsbild 
är att de ekonomiskt manipulativa motiven - det vill 
säga ett medvetet utnyttj ande av riten som maktinstru
ment- accentuerades i regionala bebyggelsecentra. Det 
är inte svårt att finna motiv till den sociala och politiska 
maktkamp som postulerats för Södermöre. Kontrollen 
över metallinförseln, eller annorlunda uttryckt - till
gången till den symboliska/rituella kommunikationens 
rekvisita, är kanske det mest påtagliga av dessa potenti
ella konkurrensfält. En underliggande tanke i ovanstå
ende resonemang är, liksom i flera modernare arbeten, 
att framväxten av sociala hierarkier kan förstås som en 
utvecklingoch konsekvens av religiösa regelsystem, (jfr Bar
ret 1994 s. 80 f. och Larsson 1997). Hypotesen kommer 
längre fram ges vidare prövning mot källmaterialet i 
Möre.

Gravskick under senneolitikum och 
bronsålder
De förhistoriska gravmonumenten är att betrakta som 
primära kultplatser inom ramen för förfädersdyrkan 
(Widholm 1998). På en mer övergripande nivå kan
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monumenten och deras olika utformning sägas utgöra 
fysiska teser/antiteser i det historiska förloppet. Monu
menten kan ses som reaktioner, uttryck och syften. Med 
fortsättning på temat kontinuitet diskontinuitet ska 
utvecklingen av gravskickets symbolik och uttrycksfor
mer i Möre under senneolitikum och bronsålder begrun
das.

Kollektivet och individen i den senneolitiska 
gravritualen
Det senneolitiska hällkistgravskicket kännetecknas i sin 
äldsta och mest typiska form av stora gravrum avsedda 
för flera begravningar. Kollektivgravskicket markerar ett 
distinkt brott gentemot stridsyxekulturens individba- 
serade gravritual, en förändring som traditionellt ansetts 
reflektera övergången från ett hierarkiskt till ett mer 
egalitärt samhälle.

Synen på det kollektiva draget i det senneolitiska 
begravningsskicket har på senare år kommit att nyan
seras något. Med utgångspunkt från de senaste decen
niernas undersökningar i Syd- och Mellansverige har 
Eva Weiler betonat, att kollektivgravskicket som idé 
kom att utvecklas på mycket olika sätt i olika områden 
(Weiler i: Holm et al. 1997). I vissa regioner framhäv
des de enskilda gravlagda individerna genom personlig 
utstyrsel medan man på andra håll mer betonade grav
rummets monumentalitet, det senare enligt Weiler ett 
uttryck för en kollektivistisk samhällsanda (ibid., s. 241).

Västsverige och Småland kännetecknas av mer eller 
mindre monumentala hällkistor. Den mellansvenska 
östkusten uppvisar jämförelsevis små hällkistor, som 
mest fyra meter långa. I det västsvenska materialet ser 
Weiler en utveckling mot ökad betoning av individen 
framför gruppen och en ökad social stratifiering. Argu
mentationen förs med utgångspunkt från personlig grav
utstyrsel av statuskaraktär såsom flintdolkar, skäror och 
exotiska smyckeföremål av metaller. Ett genomgående 
mönster tycks vara att varje gravlagd individ har försetts

med gravgåvor. En viktig tes är att de tidigaste tecknen 
på stratifiering och individualisering uppträder i de älds
ta jordbruksbygderna, exempelvis i Falbygden. Falbyg
dens hällkistor är förhållandevis små. Anläggandet av 
monumentala kollektivgravar tycks främst vara förknip
pat med bebyggelsetablering utanför de gamla huvud
bygderna (Weiler 1994, s. 256).

Östra Mellansverige avviker från det ovan skisserade 
mönstret. I det undersökta hällkistmaterialet syns var
ken samma betoning på monumentalitet eller på en
skilda individer. Hällkistorna är få och kännetecknas av 
förhållandevis sparsamt inventarium. Ofta tycks det ha 
räckt att lägga ner en skafthålsyxa eller dolk per grav 
och inte en för varje gravlagd individ som i Västsverige. 
Weiler understryker även att metaller saknas i de un
dersökta hällkistorna.

Hällkistor vid Kalmarsund
Kalmarsundskusten är fattig på hällkistor och de som 
förekommer har sällan monumentala dimensioner (Jo
hansson 1961, Hagberg 1979). Kustområdet skiljer sig 
härmed från de hällkistrika regionerna i det inre av Små
land. Hagberg nämner endast två hällkistor av megali- 
tisk karaktär från Möre. Den största av dessa, belägen i 
Voxtorp, mäter tre meter i längd och inryms i ett röse 
med 26 meters diameter (Hagberg 1979, s. 42).

Ett flertal senneolitiska hällkistor har undersökts på 
Öland (se fig. 2). VidTorslunda undersöktes 1953 en 
samling om sju gravar täckta av en flack stenpackning. 
Anläggningen innehöll bland annat en hockergrav utan 
gravgåvor och fyra senneolitiska hällkistor med flera 
begravningar. I två av hällkistorna påträffades ornerade 
benringar, en föremålstyp som normalt ingår i stridsyx
ekulturens uppsättning av smyckeföremål. I övrigt fram
kom ett typiskt senneolitiskt inventarium bestående av 
bennålar, ett skifferhänge, tandpärlor samt några rörfor- 
miga bärnstenspärlor (Pettersson 1956). Hällkistorna 
tillhör sannolikt en tidig del av senneolitikum. Hocker-
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graven är svårare att tidsfästa men en motsvarande ske- 
lettgrav har undersökts vid Kleva på Öland, i detta fall 
med en brandgrav från äldre bronsålder vid skelettets 
fotända (Hedenmalm 1993).

Vid Algutsrum undersöktes 1969-70 en flack men 
mycket vällagd stensättning, som centralt innehöll en 
hällkista med skeletten efter mellan tio och tolv indivi
der tillsammans med obrända ben av bland annat tam
boskap. Både vuxna och barn är representerade i gra
ven. I den omgivande stenpackningen fanns ett flertal 
sekundärbegravningar från järnåldern. Även i hällkis- 
tan fanns spår av sekundärbegravningar under järnål
der. En bronspincett visar att graven utnyttjats även 
under äldre bronsålder. Gravgodset i hällkistan bestod 
bland annat av tandpärlor och en pilspets med urnu- 
pen bas (Hagberg 1978, s. 56).

Två senneolitiska hällkistor med två respektive tre 
individer, varav fyra vuxna och en ung individ, har un
dersökts vid Kalleguta och Vickleby (Holgersson 1976, 
Schulze 1978). Gravgåvorna utgjordes här av prylar, 
bennålar, rörbenspärlor, en skrapa och enstaka flintav- 
slag. Några brända benfragment från fyllningen i Vick- 
lebykistan kan tolkas som resterna av en sekundärbe
gravning. En hällkista vid Strandtorp innehöll ett intakt 
skelett samt vid en gaveln ”flera varv med människo
ben”1 Vid det intakta skelettets fotände anträffades en 
samling djurben. Föremålsfynden bestod av fragmen
tariska rakväggiga lerkärl samt en nål och en löpögla av 
ben. Ytterligare senneolitiska gravar har undersökts vid 
Karlevi och Tryggestad. Den förstnämda graven inne
höll tre bredvid varandra liggande skelettgravar täckta 
av en gemensam stenpackning. Gravgåvorna bestod av 
tre flathuggna spetsar, en bämstenspärla, en bennål samt 
en genomborrad fossil sjöborre. I en överlagrande sten
sättning kunde en sekundär begravning från bronsålder 
beläggas genom fyndet av en bronssyl2.1 hällkistan vid 
Tryggestad framkom förutom en skrapa och några flin- 
tor även fragment av ostronskal, ett ovanligt belägg för 
externa kontakter (Holgersson 1976, Edling-Arnell

1990). (Holgersson 1976, Edling-Arnell 1990).
Två övertorvade stensättningar med hällkistor som 

undersökts invid Kalmar flygplats i Kläckeberga sock
en påminner om de öländska hällkistgravarna. Anlägg
ningarna, vilka båda var försedda med kantkedja och 
anslutande brätten, mätte nio respektive åtta meter i 
diameter och var 0,3-0,5 m höga. En av stensättning- 
arna hade ett mittblock försett med ”små skålformiga 
gropar” (Ericsson 1988, s. 41). Centralgravarna bestod 
av hällkistor, 1,5 respektive 1,8 meter långa. Båda var 
fyndtomma så när som på ett obränt skallbensfragment 
från botten av den ena kistan. Fyllningen i denna grav 
innehöll emellertid fyra flintspån. Mittblocksgraven 
innehöll två sekundära brandbegravningar med varav 
en med rabbig keramik och en med en bronsten. Pri
märgravarna torde i båda fallen kunna dateras till sen- 
neolitikum eller äldre bronsålder.

I mellersta länsdelen har tre hällkistor utmed Emåns 
dalgång, vid Mörlunda och Högsby samt en hällkista 
vid Långemåla, blivit föremål för undersökning (se fig. 
2). Föremålsfynden i dessa gravar utgjordes av enstaka 
flintor och i två fall av skafthålsyxor. Den rikaste häll
kistan, vid Långemåla, innehöll tre flintdolkar (Behän
der 1969, s. 2of). I kistan vid Mörlunda framkom även 
brända benrester.

Med avseende på yttre gravkonstruktion finns en bety
dande variation i det undersökta gravmaterialet. Någon 
monumentalitet har i regel inte eftersträvats. Hällkistor- 
na vid Vickleby och Tryggestad saknade synlig markering 
ovan mark och stensättningama vid Kläckeberga,Torslun- 
da och Algutsrum hade helt flacka profiler. Vid Kalleguta 
och Högsby hade man utnyttj at låga naturliga j ordkullar 
med något mindre än tio meters diameter. Hällkistan vid 
Strandtorp var av den knapphändiga undersökningsrap
porten att döma inrymd i en flack stensättning. Endast en 
av gravarna vid Högsby hade givits en mer monumental 
utformning, i form av ett meterhögt röse med tretton me
ters diameter. Längden på de undersökta hällkistorna va
rierade mellan 1,5 och 3,8 m.
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Hällkistgravskicket i Kalmarsundsområdet och Emå- 
dalen verkar alltså kännetecknas av varierade, tämligen 
anspråkslösa yttre gravformer. Kistorna innehåller vanli
gen ett fåtal individer men i vissa fall har gravrummen 
utnyttjats vid ett större antal begravningar. Både män, 
kvinnor och barn har gravlagts. Gravgåvoma består i re
gel av enklare föremål. Någon tydlig markering av enskil
da individer kan inte ses, bortsett från enstaka flintdolkar 
och enklare personliga dräkttillbehör/smyckeföremål. In
tressant är att merparten av de senneolitiska gravarna inne
håller sekundärbegravningar vilka i åtminstone tre fall kan 
dateras till bronsålder.

Antalet hällkistor i Möre är mycket blygsamt i relation 
till den rika senneolitiska bygd som lösfyndsmaterialet 
indikerar. Även om åtskilliga senneolitiska hällkistor kan 
tänkas vara bortodlade och andra torde dölja sig under 
rösen och stensättningar, råder det ingen tvekan om att 
Smålandskusten och inlandet utgör två åtskilda tradition
sområden i fråga om gravskick. Det småländska hällkis- 
tområdet sträcker sig in i gränszonen mellan Värend och 
Möre. Denna gränslinje korresponderar emellertid inte 
med den senneolitiska bygdens utbredning och kan där
för uppfattas just som en traditionsgräns (Gurstad-Nils- 
son 1995, s. 42,48!). Det är inte orimligt att tänka sig att 
flatmarksgravskick har dominerat i kustbygden.

Hur ska dessa regionala traditioner förstås? Specialin- 
venteringama av inlandskommunerna Hultsfred och 
Emmaboda, i Kalmar län, har belagt en tydlig marginal
expansion under perioden senneolitikum-äldre bronsål
der (Gurstad-Nilsson 1993,1995). Den megalitiska häll- 
kisttraditionen i det inre av smaland ska möjligen, åtmins
tone i vissa trakter, ses som uttryck för ett landnam - en 
expanderande pionj ärbefolkning i områden som tidigare 
inte hållits i kontinuerlig hävd (ibid. 1995, s. 42 ff). Kan
ske var kollektiva investeringar i mer eller mindre monu
mentala släktgravar viktig i en sådan etableringsfas. Grav
rummens storlek markerade implicit idén om släktens och 
bygdens fortbestånd (jfr nedan).

Kustbefolkningen hade uppenbarligen inte lika stort

behov av att framhäva det kollektiva och framåtsyftande 
draget i begravningsplatserna. Bakgrunden till detta kan 
ha varit att man levde inom väl konsoliderade samhällen 
i en starkt traditionsbunden kontext. Kustslätten i Möre 
var ”förfädernas land", ett landskap som hade hållits i hävd 
sedan tidigneolitikum. Det är även tänkbart att kollekti
vets rituella gemenskap tog sig andra uttryck i kustbyg
den, exempelvis i form av centralplatser (jfr Olausson 
i995,Widholm 1998).

Rösebygden i Möre
Storrösen
Ett 50-tal av rösena i Möre har en diameter överstigande 
20 meter och kan karaktäriseras som storrösen (Ericsson 
1992, s. 30). Dessa är relativt jämnt fördelade inom be- 
byggelsegruppema. Den största koncentrationen återfinns 
dock i området mellan Hagbyån och Halltorpsån. I grup
pen ingår även ett antal mot havet exponerade rösen, även 
de förhållandevis jämnt spridda utefter kuststräckan. De 
kustanknutna gravgruppen uppvisar den högsta frekven
sen av rösen med mer än 30 meters diameter (fig. 7). Stor- 
rösena motsvarar omkring 20 procent av det totala grav
urvalet i Ericssons undersökning. Flera av de större rös
ena är försedda med brätte (Winberg 1979, s. 106).

Högar
Något förvånande är att den tidigare forskningen inte har 
fäst större vikt vid de två ensamliggande storhögarna vid 
Kölby norr om Ljungbyån (fig. 7 resp. 12). Det kan förvis
so inte uteslutas att anläggningarna har ett samband med 
den statustyngda yngre jämåldersmiljön kring Ljungby- 
åns nedre lopp (Hagberg 1979, s. 7sff), men möjligheten 
att de tillhör bronsåldern bör definitivt övervägas. Med 
en diameter av närmare 40 meter och intill tre meters 
höjd kan Kölbygravama jämföras med de sy dskandina
viska monumentalhögarna från äldre bronsåldern. Tyvärr 
är båda anläggningarna illa skadade genom stentäkt och 
grävningsarbeten, varför deras ursprungliga utseende är
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Fig. 8. Ett av de förmodade kulthusen vid Stufvenäs i Hall- 
torps socken. Foto: Erik Hofrén igs7.

svårt att bedöma. En av högama bar dock ett klart urskilj - 
bart brätte, ett mycket ovanligt konstruktionselement för 
denna gravtyp (Winberg 1979,5.108).Den största högen, 
vid Kölby gård, är förvanskad genom två ingrävda grå- 
stenskällare. En tutulus från period II och ”ett bronsföre- 
mål” som uppges vara påträffade i samband med gräv- 
ningsarbeten "i Kölby gårds trädgård” år 1864, skulle möj
ligen kunna sammankopplas med högen4. Såsom möjli
ga representanter för ett sydskandinaviskt höggravskick 
ger gravarna ett intressant perspektiv på dynamiken i be
byggelseområdet invid Ljungbyån. De individer som har 
gravlagts i dessa, för regionen helt artfrämmande anlägg
ningar, måste ha tillmätts en betydelse och status utöver 
det vanliga.

Kulthus
Ännu en märkligt förbisedd anläggningsgrupp i Möre 
är de stora rektangulära stensättningama (Winberg 1979, 
s. 112]. Anläggningstypen, som är mycket sällsynt även 
i ett skandinaviskt sammanhang, är för Möres del känd 
i nio exemplar, varav tre i Torsås, fyra i Halltorp, en i 
Hagby och en i Ljungby socken (fig. 7 & 8). Fem av an
läggningarna är gravfältsbundna och en ensamliggan
de. De tre stensättningama i Torsås ligger vid sidan av 
varandra och bildar en egen grupp tillsammans med en 
röseliknande stensättning. I Halltorp uppträder anlägg
ningarna parvis och sida vid sida på två gravfält. Grav
fälten är av j ärnålderskaraktär men i båda fallen ligger 
större rösen inom eller helt nära de registrerade forn- 
lämningsområdena. Detta gäller även gravfältet vid 
Ljungby där en ensam anläggning återfinns. Två varian
ter av anläggningstypen kan urskiljas, dels en typ med 
helt eller delvis sluten enkel kantkedj a bestående av resta 
klumpstenar och dels en typ med helslutna ramar be
stående av o,2-0,5 meter höga vallar av jord och sten 
försedda med en inre kantskoning av resta stenar. Sist
nämnda variant är belagd i två exemplar, i socknarna 
Hagby och Halltorp. Dessa husgrundsliknande anlägg
ningar, som har yttermåtten tolv x sju respektive sjut
ton x nio meter, är jämförbara med s.k. Brobyhus, väl
kända från den klassiska lokalen Broby i Börje sn, Upp
land, där anläggningstypen tidigt kom att uppmärksam
mas. Undersökningar av liknande lämningar i Danmark 
har påvisat att det rör sig om byggnader med koppling 
till förfädersdyrkan och gravritualer (Kaoul 1986 s. 48 
ff). Dylika kulthus har, i de fall dateringsunderlag före
legat, kunnat föras till yngre bronsålder. I Sverige är ett 
åttiotal kulthusliknande anläggningar kända, med sär
skild koncentration till Mälarlandskapen och södra Hal- 
land/Bjärehalvön Några närliggande exempel återfinns 
i Blekinge och i Norra Tjust (Löthman & Schön 1994, 
s. 69). Förekomsten i bronsåldersmilj öer av särskild dig
nitet, inte minst i anslutning till de unika monumental
gravarna vid Kivik och Håga, ger anläggningstypen en
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särställning. Kulthusen tillför således en centrumaspekt 
på bronsåldersbygden i Södermöre.

Undersökta bronsåldersgravar
Ett tjugotal gravfynd från bronsåldern föreligger i Möre 
varav drygt hälften är sakkunnigt framtagna. Sju grav
fynd har säker datering till äldre bronsålder, samtliga 
tyvärr osakkunnigt framtagna. Det rör det sig i flera fall 
om metallrika gravar med högstatusföremål som dol
kar, vapenpålstavar och spjutspetsar. Här ska endast ett 
par fynd med någorlunda fylliga beskrivningar refere
ras, i övrigt hänvisas till Ericsson (1988, s. 43Ę Gsffj.Två 
bronser från Igelösa i Voxtorp sn; en spjutspets och en 
dolk med guldbeslagen fästeknapp från period II, kan 
troligen sammankopplas med ett borttaget storröse. Ro
set vilket skall ha varit över 20 meter i diameter inne
höll av beskrivningen att döma en hällkista. Till fyndet 
hör även en dubbelknapp och en rakkniv från period 
IV vilket talar för en sekundärgrav (Ericsson 1988, s. 4 3Q. 
Från Skäggenäs i Ryssby socken härrör en bronsdolk, 
en avbruten spjutspets samt fem dubbelknappar vilka 
uppges vara påträffade i kanten av ett röse. Fyndet har 
daterats till period III-IV (Åberg 1923, s. 51, Hagberg 
1979, s. 56). Även här torde det vara frågan om en se
kundärgrav. Röset som ännu finns kvar har en diameter 
av 25 meter och är två meter högt.

Ett tiotal gravar från yngre bronsåldern har blivit fö
remål för sakkunnig undersökning. Utöver dessa finns 
fyra osakkunnigt framkomna fynd vilka tidigare har 
beskrivits av Ericsson (1988). 1968-69 undersöktes ett 
storröse helt nära de ovannämnda storhögarna vid Köl
by (fig. 12). Röset, som mätte 20 m i diameter och var 
upptill 1,5 m högt, innehöll en centralgrav i form av en 
två meter lång hällkista. Hällkistgraven innehöll endast 
brända ben och kunde inte dateras närmare än till brons
ålder. I rösebotten framkom tre brandbegravningar i 
form av två bengömmor och en urnegrav. Två av dessa 
uppfattades som säkra sekundärbegravningar. Det da- 
terbara gravgodset bestod av en stångknapp av brons

från yngre bronsålder (period V). Röset hade en yttre 
och två inre kantkedjor. Ett av blocken i den yttre kant
kedjan var försett med skålgropar. I omedelbar anslut
ning till röset undersöktes sex runda stensättningar. Två 
av dessa anläggningar, nio respektive tio meter i diame
ter, innehöll urnegravar från yngre bronsålder, med grav
gåvor av bland annat en omvriden halsring från period 
V och en svanhalsnål från period VI. En anslutande min
dre stensättning innehöll tre koncentrationer av brän
da ben (Bondesson 1970).

Vid Ljungby, en dryg kilometer söder om Kölby, un
dersöktes 1997 ett liknade komplex bestående av en 15 
meter stor röseliknande stensättning och två intilliggan
de små stensättningar (fig. 12). Den stora stensättning- 
en innehöll brända benrester efter minst två individer 
och kan genom fynd av rabbig keramik och en rombisk 
skafthålsyxa dateras till yngre bronsålder, period IV-V 
(Friberg et al. in print). Liksom vid Kölby ingick ett 
skålgropsblock i anläggningen. De mindre gravarna inne
höll brända ben från en individ vardera. I gravarnas sten- 
packning framkom en knacksten och tre löpare,en fö
reteelse som är välkänd från gravfältsundersökningar i 
Mälarlandskapen och i Östergötland (Olausson 1995, 
Kaliff 1995, s. 75f).

Att små gravfält som de ovan beskrivna även anlades 
under förromersk järnålder visar undersökningen av en 
gravgrupp om sex stensättningar mellan Smedby och 
Trekanten utanför Kalmar (Nilsson & Blohmé 1993, s. 
29f)-

Av ytterligare sakkunnigt undersökta anläggningar i 
Möre bör två ensamliggande rösen på Persmålaåsen i 
Ryssby socken nämnas. Rösena hade en diameter av 14 
meter och var 1,2-1,6 m höga. Ett av rösena var försett 
med brätte. Båda anläggningarna innehöll centralt kon
centrationer av brända ben och skärvor av flera lerkärl 
samt mer perifert, sex respektive fem sekundära brand
gravar, varav flera med keramik. Gravgåvorna i de cen
trala gravgömmorna bestod i det ena röset av ett brons
bleck samt tre flintor och i det andra röset av en frag-
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mentarisk rakkniv med en sannolik datering till period 
IV eller V. Bland fynden från sekundärgravarna kan näm
nas en stångknapp av brons från period V, en spiralböjd 
bronsten och fragment av ytterligare ett bronsföremål, 
möjligen en skära5.

Från yngre bronsåldern finns även exempel på grav
sättningar under flat mark. Vid Norra Hagby i Hagby 
socken har två urnebrandgravar framkommit, varav en 
med fynd av två fragmentariska ryggtappskäror och en 
dubbelknapp dekorerad med tunt guldbleck (Baudou 
i960, s. 47). Gravurnorna var av rabbigt gods och den 
ena graven dateras genom bronserna till period IV. Yt
terligare en urnebrandgrav under flat mark har påträf
fats vid Trottorp i Halltorps sn. Denna grav saknade 
gravgåvor (Ericsson 1988, s. 43).

Hittillsvarande undersökningar tyder på att rösen har 
anlagts i Möre under både äldre och yngre bronsålder, 
från period II till åtminstone period IV. Röseliknande 
stensättningar, - ensamliggande eller omgivna av mindre 
anläggningar - har kunnat föras till yngre bronsålder/ 
förromersk järnålder. Bronsålderns rösegravar visar både 
på kontinuitet och diskontinuitet gentemot det senneo- 
litiska gravskicket. Konstruktionstekniskt sett är likhe
terna högst påtagliga. Aven funktionen som kollektiv
gravar är gemensam, under bronsåldern dock med en 
individuell begravning som primärt syfte och incita
ment. Gravgåvorna från äldre bronsåldern understry
ker i flera fall individen på ett sätt som inte kan ses i det 
senneolitiska materialet. Den påtagligaste skillnaden 
gäller dock gravarnas volym. Då rösena i Möre har ut
nyttjats under lång tid kan deras monumentalitet del
vis vara resultatet av tillbyggnader i samband med ef- 
terbegravningar. Ett sådant förlopp har belagts för Göss- 
lunda rör på Ölands stora alvar, där ett ursprungligen 
tio meter stort röse i ett slutskede har erhållit dubbel 
storlek (Jansson 1978}. Helt klart är emellertid att grav
skicket utmed hela Smålandskusten fick en monumen
talare utformning under bronsåldern än tidigare (Thålin 
1948,5. 25, Widholm 1998, s. 114). Under yngre brons

åldern ser vi ett differentierat gravskick med rösen, rö
seliknande stensättningar, återbegravningar i äldre gra
var, små stensättningar och gravar under flat mark. Ett 
avtagande intresse för att framhäva monumenten kan 
iakttas. Anläggandet av små gravar intill de äldre rösena 
markerar, såsom ett alternativ till begravningar i anfä
dernas gravrum, ett tydligt traditionsbrott. Hänvisning
en till forfaderskollektivet har härmed tagit sig ett mer 
individorienterat uttryck.

Trots vissa klara traditionsbrott är det således tydligt 
att gravskickets förändring inte ska uppfattas som ett 
linjärt förlopp. I stället visar materialet på olika paral
lella traditioner och uttrycksformer. Denna variation 
motsvarar sannolikt olika strategier i olika geografiska, 
sociala och mentala omgivningar, där de presumtiva 
bronsåldershögarna och kulthusen representerar en 
alldeles särskild och överordnad rituell struktur.

Monumentbyggandet som social 
strategi
Monumentaliseringen av gravskicket under äldre brons
ålder markerar i stora delar av Skandinavien ett distinkt 
brott gentemot den senneolitiska gravtraditionen. Mo
numentet som idé var förvisso inte någon ny företeelse 
för bronsåldern. I det skandinaviska materialet kan in
vestering i monumental gravarkitektur sägas vara ett 
signum för initialskeden av förändringsfaser. Detta gäl
ler både megalitgravarna under tidig- och mellanneoli- 
tisk tid, de megalitiska hällkistorna under senneolitikum 
och den äldre bronsålderns storhögar. De senare kan ses 
som en kulminering av en långvarig högbyggartradition 
från enkelgravskulturen och genom senneolitikum 
(Thrane 1998, s. 271). Med hänsyn till de olika gravty
pernas historiska kontext tycks monumentalisering av 
gravskicket vara förknippat med förändrade produk
tionsförhållanden, förändrad social organisation, ideo
logisk förändring, intensifierade överregionala kontak
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ter och/eller bebyggelseexpansion. Inom den postpro- 
cessuella arkeologin har framväxten av megalitgrav
skicket diskuterats i termer av manipulerande och sym
boliskt bemästrande av en otämjd natur (Bradley 1993, 
Tilley 1994).

En i mitt tycke central aspekt gäller graven som fast 
referenspunkt i en tid av förändring, en plats som ut
trycker samfundets grundval och konsensus ifråga om 
ideologi och ritual. Graven är en materialiserad och 
förtätad beskrivning av fundamentala kosmologiska 
sammanhang. Genom att gravmonumentet uttrycker 
förfädernas närvaro i landskapet, skapar det historia. I 
en situation kännetecknad av ambivalens eller otrygg
hettorde denna traditions- och identitetsskapande roll 
vara mycket viktig, såsom stabiliserande faktor. Även 
utnyttj ande och tillbyggnader av äldre monument fram
står här som naturligt. En viktig aspekt gäller i detta fallet 
möjligheten till manipulation eller förstärkning av grav
monumentets ursprungliga meningsinnehåll, en strate
gisk potential som, om så krävdes, kunde utnyttjas i det 
sociala spelet. Genom att hänvisa till historien kunde 
en ny ordning naturaliseras.

Dialektiken mellan människan och det byggda spelar 
en väsentlig roll i forandringsprocesser (jfr Olausson 
1997, s. 408). Närvaro av en företeelse, som exempelvis 
ett röse, skapar eller medvetandegör ofrånkomligen 
frånvaro av samma företeelse. Finns ett röse så finns 
också ett ”ickeröse”. Anläggandet av monumentalgra
var under bronsåldern kan därför inte ses bara som pas
siv adaption eller spegling av rådande kulturströmningar, 
utan var ett i högsta grad medvetet och aktivt skapande 
av distinktioner mellan olika samhällsklasser. Skillna
den mellan olika sociala positioner materialiserades och 
förstärktes. Betraktad på detta sätt skapade bronsålderns 
monumentala gravarkitektur i sig själv sociala relatio
ner (jfr Bradley 1993). En allt mer hierarkisk samhälls
ordning gavs inte bara legitimitet genom anslående rö- 
sebegravningar, den blev uppenbar för befolkningen i 
det att gravarna byggdes. Världen kunde aldrig bli sig

lik igen. Den ökade hierarkiseringen av samhället kan 
därför ha gått fort när den väl skedde. Byggandet av 
monument accelererade förloppet. Det är emellertid 
viktigt att skilja mellan monumentalitet som följd av 
ett långvarigt utnyttjande av en begravningsplats och 
monumentalitet som resultatet av ett enskilt genom
fört projekt. Meningsinnehållet i dessa olika monu
mentaliteter framstår som en intressant utgångspunkt 
för fördjupat studium.

Ambivalens och initiativ
För att om möjligt förstå traditionsbrottet vid skiftet 
senneolitikum/äldre bronsålder måste vi söka definie
ra vad som utmärkte den tid då bronsåldersrösena bygg
des i förhållande till föregående kulturperiod.

Rösegravar och andra monument har ofta uppfattats 
som uttryck för social och territoriell konkurrens (Wid- 
holm 1998, s. i4ff, 2gf). Leif Gren uttrycker i sin historis
ka exposé över monumentbyggande en övergripande 
princip, nämligen att anläggandet av monument handlar 
om aggressiv strategi tillämpad av samhällen vilka befin
ner sig under extern stress (Gren 1994, s. gi ff).

Det är inte svårt att finna exempel på förhållanden 
som kan ha skapat värdeförvirring och ambivalens i 
samhället vid periodskiftet senneolitkum/bronsålder i 
Möre. Några sådana förhållanden kan sammanfattas 
enligt följande:

• Utvidgade och intensifierade kontakter med flera oli
ka regioner kring Östersjön.

• Flöde av människor och ideer mellan olika kultur
sammanhang.

• Medvetenhet och kunskap om metallteknologi.
• Metall som ny beståndsdel i utbytessystemen.
• Metall som statusmarkör och viktigt element i ritu

alerna.
• Ifrågasättande av etablerade kosmologiska uppfatt

ningar.
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Som jag har visat ovan förvärvade lokalsamhällena i 
Möre bronsföremålen genom hävdvunna kontaktnät 
och använde dem inom sociala strategier med långva
rig tradition. Metallen bör mycket snart ha framstått 
som ett behov i reproduktionen av den sociala och ri
tuella ordningen, ett behov som kom att omfatta stora 
delar av Syd- och Mellansverige. Genom att bronspro
duktionen baserades på importerad råvara kom lokal
samhällena indirekt att införlivas i vidare kultursam
manhang, möjligen också i distributionsnät med fasta
re organisation. Vad som bör framhållas är att bronsfö
remålen och de sammanhang varigenom de förvärva
des också var bärare av ny kunskap och främmande 
ideologi.

Ett aktivt införlivande av de främmande kulturele
menten, såväl materiella som immateriella, innebar ex
pansiva möjligheter för individer eller grupper av indi
vider i lokalsamhället. Genom att etablera och under
hålla formaliserade utbytesallianser - i Möres fall kan
ske såsom mellanhänder och förmedlande länkar inom 
ett regionalt distributionsnät - kunde enskilda perso
ner tillskansa sig viktiga positioner som dessutom, ge
nom olika strategier, kunde upprätthållas, legitimeras 
och reproduceras. Det är knappast en slump att fram
växten av monumentalgravskicket under period II sam
manfaller med en period av ökad tillgång på brons (Lars
son 1986, s. 175).

Den dynamiska situationen, med inströmmande kul
turimpulser, bör i ett inledande skede ha skapat en in
stabil situation där etablerade värderingar och föreställ
ningar kom att ifrågasättas. Den äldre föreställningsvärl
den måste därvid omförklaras och en ny ordning befäs
tas, dock hela tiden med starka referenser till existeran
de tradition. Samhällets behov av ideologiska grundva
lar kan ha inneburit att de individer som tillhandahöll, 
uttolkade och förvaltade dessa nya förutsättningar, fick 
en legitim särställning. I en sådan situation framstår 
övergången från ett flatmarksgravskick, eller en tämli
gen anspråkslös gravarkitektur, till anslående gravmo

nument över enskilda individer som logisk. Storhögar
na vid Kölby kan, med förbehåll för osäkerheten kring 
deras datering, förstås som minnesmärken över perso
ner med unik social och rituell status i det lokala brons- 
ålderssamhället. Det sy dskandinaviska, och för regio
nen artfrämmande höggravskicket, kan ha åsyftat släkt
gruppens anknytning till överregionala allianssystem. 
En motsvarande tolkning har framförts för storhögsgra- 
varna i de centrala bronsåldersbygderna på östgötals- 
1 ätten (Larsson 1993, s. 8f, 139 ff).

Distributionskanalerna förmedlade som sagt inte bara 
fysiska varor, utan även teknologisk kunskap, social in
formation och föreställningar knutna till varornas kon
text. I den instabila situation som kontakterna skapade 
tillhandahölls samtidigt ett helt koncept på en ny ord
ning. På så sätt kan konsensus om materiell kultur, vär
desystem samt religiösa föreställningar och praktiker 
mycket snabbt ha kommit att spridas över stora områ
den, något som vi har rikliga belägg för under det andra 
årtusendet före Kristus. En kärna av gemensamma ide
ologiska värderingar kan ha bundit samman olika elit
grupper i en mellansamhällelig intressegemenskap, 
kommunicerad genom utbytet av brons.

Vad vi ser i Möre under äldre bronsåldern är alltså en 
utveckling och förstärkning av redan befintliga strukturer. 
Närvaron av exklusiva flintdolkar i samma områden som 
under bronsåldern skulle komma att utvecklas till rike- 
domscentra, antyder att välpositionerade individer el
ler grupper kan ha funnits här redan under senneoliti- 
kum (jfr fig. 5, 6 och 7). Den rumsliga kontinuiteten i 
utbredningen av maktsymboliska fenomen talar dess
utom för att ekonomisk välmåga och social status, det 
vill säga incitamenteten till politisk initiativkraft, var nå
got som ärvdes från generation till generation. I tättbe- 
folkade bygder med en långvarig odlingshistoria och väl
utvecklade kontaktnät tycks det, på ett annat sätt än i 
perifera bygder, ha funnits en mental beredskap för ökad 
hierarkisering.

Drivkraften bakom den ideologiska förändring som
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Fig. g. Hällristningen vid Glömminge (fomi. i6, Arby sn). 
Foto Björn Pettersson.

bronsåldern innebar var således inte den yttre påver
kan i sig själv, utan traditionen och dynamiken i den so
ciala miljö vari nyheterna införlivades och användes. Jag 
har ovan argumenterat för att bronsålderns hierarkiska 
samhällsstruktur utvecklades ur det rituella kommu- 
nikationsfältet. I följande avsnitt ska hypotesen vidare
föras utifrån några ceremoniella platser där rituell kom
munikation har ägt rum.

Ett land utefter skeppsleden

Rituell och världslig kommunikation 
Det finns idag mångfaldiga belägg för att den religiösa 
kulten i Sydskandinavien, från och med neolitikum kom 
att utövas på olika kollektiva nivåer. Dessa nivåer, vars 
överordnade strukturer representeras av Sarupanlägg- 
ningar och megalitgravar kan relateras till samhällets so
ciala organisation. En motsvarande rituell platshierarki kan 
mycket väl ha existerat i Möre men kan ännu inte urskil
jas i källmaterialet. Vad beträffar gravarna och votivfyn
den av flintdolkar och skafthålsyxor, torde de i hög grad 
kunna relateras till kultiska handlingar på låg kollektiv nivå.

Fig. io. Skålgropsblock med rännor vid Glömminge 
lfoml. 113, Arby sn). Foto Björn Pettersson.

Genom bronsålderns rituella arkitektur och våtmarksof- 
fer, framträder en tydligare och mer differentierad bild av 
de rituella praktikerna fram. Emellertid, vilket ovan på
visats, med stark rumslig och idémässig kontinuitet i för
hållande till äldre tradition. Det finns anledning att bely
sa denna kontinuitetsaspekt utifrån ännu en typ av ritu
ella lämningar, nämligen skålgropar och figurristningar. 
Den kända tillkomsttiden för dessa symboltecken sträcker 
sig från neolitikum till äldre j ämålder, emellertid med kro
nologisk tyngdpunkt för bronsålder.

Fornminnesinventeringen har registrerat ett 60-tal 
skålgropslokaler i Möre. Liksom skafthålsyxorna och 
bronsåldersgravarna har de en vid spridning utmed kus
ten, dock med påtaglig koncentration till Hagbyåns 
nedre lopp och sluttningarna invid ”Mören” i Ljungby 
socken. Anslutningen till de dominanta bebyggelsegrup
perna i Södermöre är mycket tydlig (fig. 7). Den mar
kanta förtätningen utmed Hagbyån bör delvis bero på 
ojämn registrering, men kan knappast helt bortförkla
ras på detta sätt. Som vi skall se uppvisar detta skålgrops- 
område några intressanta särdrag.

Två renodlade figurristningslokaler är kända i Möre, 
båda belägna i Södermöre. Den ena ristningen - en en-
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Fig ii. Hällristningen vid Glömminge (foml. 16, Arby sn). 
Uppmätning och avritning författaren.

kel cirkelfigur - ligger endast ett par hundra meter norr 
om fyndplatsen för det tidigare omnämnda depåfyn
det vid Yggesbo i Halltorp socken. Betydligt märkliga
re är en samlad grupp av två skålgropsblock och en fi
gurristning belägna i anslutning till Hagbyån vid Glöm
minge i Arby socken. Figurristningen, som utförts på 
ett tre x två meter stort hälliknande granitblock, består 
av åtminstone två skeppsfigurer, några rännformiga för
djupningar samt ca 16 skålgropar varav tre är samman
bundna med en grund ränna (fig. 9 & 11). Skeppsfigu- 
rerna har en säregen utformning. Med sina breda ränn
formiga skrovlinjer, utdragna stävar och långa beman- 
ningsstreck avviker de från gängse skeppsframställningar 
i Blekinge, Tjust och Östergötland. Redan vid jämfö
relse med skeppsristningarna vid Habbestorp i Möns
terås socken, drygt 55 km norrut (se fig 2), är skillna
den i framställningssätt påtaglig. De rännformiga skrov
linjerna är djupt inhuggna medan stävar och beman-

ningsstreck har en grund huggningsprofil. I hällen fö
rekommer även tre ”skrovrännor” utan anslutande 
skeppsattribut. Liknande bågformiga rännor har iakt
tagits på ytterligare fem lokaler i Arby socken. Ristning
en får sägas ha en stark lokal prägel och representerar 
troligen, liksom skålgropsområdet som helhet, flera tids
skikt. För detta talar bland annat de olika huggnings- 
kvaliteterna och det faktum att bemanningsstrecken på 
det stora skeppet synes överlagra en äldre skålgropslik- 
nande inhuggning.

Tillsammans med de två intilliggande skålgropsblock- 
en, och en näraliggande skålgropssten, omfattar loka
len drygt 60 skålgropar. Den tillhör härmed en av de 
rikaste i trakten. På samtliga block förekommer rännor 
i kombination med skålgroparna. Två av blocken upp
visar nära nog identiska ristningar bestående av sju skål
gropar inknackade bredvid varandra. Från sex av gropa
rna utgår rännor (fig. 9,ro, 11}.

Sambandet mellan skålgropsrika lokaler och före
komst av rännor är tydligt. Sammanlagt tio lokaler med 
olika kombinationer av skålgropar och rännor finns i 
området kring Hagbyåns nedre lopp. Enligt fornminnes
inventeringen är ristningstypen begränsad till detta 
område i Möre, vilket måste betecknas som anmärk
ningsvärt (fig. 7].

Nära paralleller till dessa fenomen har uppmärksam
mats vid specialinventeringar av skålgropsförekomster 
i Uppland, närmare bestämt i Odensala och Knivsta 
socknar (Broström 1996). Här har konstaterats att om
råden med större koncentrationer av skålgropar alltid 
uppvisar en "centralhall” som innehåller den största 
mängden skålgropar. Vid sidan av ordinära skålgropar 
innehåller centralhallarna regelmässigt avlånga skålgro
par, skålgropar förbundna med rännor, särskilt stora 
skålgropar och rännformiga fördjupningar. I ett fall an
träffades även en skeppsristning centralt i ett skålgrops- 
område. Liknande mönster har uppmärksammats i Han
inge på Södertörn (Wikell 1989, s. 4 2ff). Strukturen med 
enstaka skålgropsrika hällar omgivna av lokaler med
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några få gropar återfinns även i bronsåldersbygden sö
der om Tåkern i Östergötland. Också här är figurrist
ningarna knutna till de skålgropsrikaste hällarna. Rist
ningsområdet sammanfaller dessutom med en trakt rik 
på bronsfynd (Larsson 1993, s. 10 ff).

Centralområden och deras rituella strukturer 
Hällristningar har ofta förknippats med centrumbild
ningar och kommunikationsstrategiska knutpunkter i 
landskapet (Wigren 1987, s. 64, Weiler 1994, s. g8f, Kaul 
1995, s. 68). För att återknyta till skeppsristningen i 
Södermöre, föreligger i de modernare tolkningarna av 
skeppssymbolik olika synsätt med varierande betoning 
av religiösa och profant-praktiska betydelser (se Wid- 
holm 1998, s. 30). Flemming Kaul gör i sin tolkning 
(1995) ingen klar åtskillnad mellan religiösa och profa
na motiv. Kaul ser de äldsta skeppsbilderna som över
gripande symboler för makt, religion och profana brons
transporter medan en betydelseförändring, där skeppet 
framställs som bärare av gudomliga symboler, kan iakt
tas under yngre bronsålder (Ibid., s. 63, 68). I Tjust är 
skeppssymboliken företrädd både genom bildristning
ar och skeppsformade stensättningar. Dag Widholm till
för i sitt avhandlingsarbete några viktiga aspekter på 
skeppssymbolens mentala och rituella sammanhang. I 
nordöstra Småland har skeppsformade stensättningar 
och rektangulära stensättningar, förutom att de är myck
et ovanliga gravmonument, stark parallellitet i frekvens 
och utbredning, med begränsning till centrala bebyg
gelseområden (Widholm 1998, s. 132b, karta 4 och 5, 
148) .Anläggningarna uppträder med en gles men jämn 
intervall i landskapet och antas markera centrala plat
ser där det fanns behov av att samlas kring en särskild, 
och gentemot den konventionella forfaderskulten mer 
komplicerad rituell uttrycksform (ibid.,s. i4g).IMöre 
är skeppssättningarna, med några få undantag, knutna 
till den yngre järnålderns gravfält (Stenald 1989, s. 13 f). 
Kulthusen förefaller däremot representera en parallell 
struktur till de centrala gravfälten i Tjust. Det idémäs

siga sambandet mellan bronsålderns rektangulära sten
sättningar och kulthusen har tidigare påtalats av Gun
nar Ekelund (Ekelund 1969, s. gyff).

Hällristningsområdet i de inre delarna av Gamleby- 
viken utgör uppenbarligen en annan central och över
ordnad struktur. I ristningsområdet, som sammanfaller 
med en av de rösetätaste bygderna i Tjust, förekommer 
även skeppsformiga och rektangulära stensättningar 
(Widholm 1998, karta 4,5 och 9). Nämnas bör att skål
gropar sammanbundna med rännor har noterats på tre 
avTjustbygdens tretton ristningslokaler (Friberg 1966, 
s. 63fr).

I Västergötland har utbredningen av figurristningar 
satts i samband med distributionsstråk (Weiler 1994, s. 
90,100,148). Här förekommer förutom skepp även fot
sulor och skålgropar i kombination med ”avlånga och 
bandformiga”fördjupningar (ibid., s. 100). Att sistnämn
da typ av ristningar även uppträder på Falbygdens me
galitgravar, har tolkats som att hällristningsidén har sin 
mentala hemvist i en äldre tradition (ibid., 150). Före
teelsens koppling till ett traditionsstarkt pleionområde 
är i detta fallet uppenbar.

Innovationsmiljön i Södermöre
Skeppsristningen och de säregna skålgropsförekomster- 
na utmed Hagbyån i Södermöre sammanfaller med Kal- 
m arkustens starkaste koncentration av storrösen och ex
klusiva votivfynd från bronsåldern. Figurristningarna 
förstärker områdets karaktär av nodpunkt i ett region- 
alt/interregionalt kontaktnät och ger i dubbel bemär
kelse ett illustrativt exempel på hur centrala delar av 
en utbredd idétradition införlivades i ett lokalsamman
hang. Sannolikt representerar skålgropsområdet en lång
varig rituell tradition med möjlig kontinuitet från neo- 
litikum. Den starka kopplingen till bronsålderns grav
ritual (jfr ovan) talar dock för att skålgropstraditionen 
till stor del är hemmahörande i denna period.

Skålgropsblocken kan troligen sammankopplas med 
den enskilda gårdens eller bebyggelsens kultbruk. Tidi-
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Kölbygärde

Ljungby

• * •••
Skedformig skrapa

ØTunnbladig flintyxa

□ Rektangulär stensättning 
<27 Boplats SN/BRÅ 

a Enkel skafthålsyxa 
a Våtmarksfynd 
v Rombisk skafthålsyxa 
® Diverse andra fynd

• Röse/stensättning 0-19 m diameter
• Röse/stensättning 20-29 m diameter
• Röse/stensättning >30 m diameter 
Ä Storhög

Gravkomplex av bronsålderskaraktär 
°CP Undersökt gravkomplex

Fig. 12. Karta över bronsåldersmiljön kring Kölbygärde

gare forskare har uppmärksammat att skålgropsföre- 
komsterna i Möre ofta ansluter till våtmarksområden 
(Hagberg 1979, s. 48). Symbolens eventuella samband 
med produktionsmarken och förekomsten i gravarna 
utgör en möjlig utgångspunkt för vidare problematise
ring. Det viktiga i detta sammanhang är att skålgrops- 
idén, såsom en utbredd företeelse av vardagsrituell ka
raktär, har fått komplexare utformning på vissa strate
giska platser och i vissa mentala miljöer. De komplet
terande figurelementen motsvarar sannolikt en utvid

Fig. 13. Dubbelknapp, syl och degelfragment från Kölby gärde

boplatsen. Foto Rolf Lind.

gad symbolik och otvivelaktigt en mer artikulerad ritu
ell text. Kulthusen i de centrala bebyggelsegrupperna 
påvisar likaledes en säregen utveckling av de rituella 
kommunikationsmönstren. I egenskap av centralplats- 
fenomen förefaller anläggningstypen vara knuten till 
bronsålderssamhällets elitgrupper, alltså till samma sam- 
hällssfär som bronsåldershögarna.

Vi kan konstatera att de rituella ceremonierna på vis
sa platser gavs en särskild inramning och genomgick en 
särskild utveckling. I Möre är dessa platser identiska med 
traditionstyngda kontaktytor eller nodpunkter i ett dist
ributionsnät. Det förefaller alltså som om mötet mel
lan människor och sammanhang i ett långtidsperspek
tiv, skapade ett behov av särpräglad ritual som en soci
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alt strukturerande faktor.
John Barrett ser förhistoriska samhällshierarkier som 

en konsekvens och utveckling av ceremonier (Barrett 
1994 s. 8of.). Kanske är det just en sådan utveckling som 
återspeglas i de studerade rituella lämningarna i Söder- 
möre. Kulten omfattade här dimensioner som sakna
des i de omgivande lokalsamhällena men som var före
trädd på överordnade rituella platser.

I takt med ceremoniernas tilltagande komplexitet och 
alltmer artikulerade utformning är det rimligt att tänka 
sig en ökad institutionalisering av ritualen. Vi kan lätt 
föreställa oss att de personer som tillhandahöll den ri
tuella rekvisitan också framstod som förvaltare av tra
ditionen. Sannolikt kom de att framträda som nyckel
personer i kommunikationen med gudavärlden och 
förfädersandarna.Makten var härmed konfirmerad i en 
ideologi, vilken sannolikt var understödd genom en i 
samhället utbredd trosuppfattning. Det var enligt min 
uppfattning ritualens förklarande och strukturerande 
potential som möjliggjorde och motiverade uppföran
det av storskaliga rituella byggnadsverk, såsom monu
mentalhögarna vid Kölby. Avslutningsvis ska jag pre
sentera resultaten från undersökningen av en boplats i 
hägnet av dessa storhögar.

Brons ålder smiljön vid Kölbygärde 
Kölbygärde ligger strax söder om Ljungbyån, i ett om
råde som under bronsåldern har haft nära kustanknyt
ning. Det omgivande landskapet är rikt på ensamliggan
de rösen och stensättningar av rösekaraktär. Själva ut- 
grävningsplatsen ligger i ett barrskogsimpediment kring
skuret av låglänt åkermark och kärrpartier. I området 
har delar av minst tre boplats/aktivitetsytor från brons
åldern undersökts. Ett flertal indikationer på ytterliga
re bronsåldersboplatser finns i det omgivande landska
pet. Eventuellt representerar de undersökta ytorna en
skilda bebyggelseenheter inom ett större boplatskom
plex (fig. 12).

Lämningarna omfattar både ordinära boplatsrester 
och anläggningar med rituell anknytning. Undersök
ningen har berört kulturlagerrester, två skärvstenshö- 
gar och två mindre härdgropsområden, de senare för
modligen med anslutning till var sin boplats. Några spår 
av hus har inte påträffats i det undersökta området. 
Komplexets kronologiska tyngdpunkt ligger i yngre 
bronsålder-förromersk järnålder men en klar kontinui
tet från äldre bronsålder kan beläggas. Även enstaka 
senneolitiska dateringar föreligger. Ett överlagrande röj- 
ningsröseområde har en förmodad kontinuitet från äldre 
järnålder in i nyare tid, dock med ett möjligt inslag av 
äldre horisonter.

En av de förmodade boplatsenheterna och ett därtill 
anslutande härdgropsområde blev föremål för noggrann 
undersökning. Boplatsens centrala del låg på ett flackt 
moränkrön med inslag av större block och bestod av 
ett upptill 25 cm tjockt kulturlager vilket innehöll rik
ligt med fynd av företrädesvis slagen porfyr. Ett mindre 
keramikmaterial och en del brända ben kunde även till
varatas. Utifrån en serie stratigrafiskt låsta ,4C-prover 
har boplatslagret daterats till yngre bronsålder-förro
mersk järnålder. På höj dkrönet låg en skärvstenshög 
vilken överlagrade kulturlagret och en därunder belä
gen härdgrop. Den andra skärvstenshögen, vilken fram
kom i nordöstra delen av undersökningsområdet, mar
kerar eventuellt ytterligare en boplatsenhet, då även den 
låg ovanpå ett kulturlager. Båda skärvstenhögarna har 
givit samstämmiga dateringar till yngre bronsålder-för
romersk järnålder.

Skärvstensanläggningar

Skärvstenshögarna visade sig vara komplexa anläggning
ar. Den på krönet belägna högen innehöll brända ben
rester av människa, företrädesvis fragment av skalltak 
och rörben. Bland skärvstenen framkom även keramik
skärvor, enstaka porfyr- och flintavslag samt en kross- 
eller löparsten. Även det underliggande kulturlagret 
innehöll skärvig sten, keramik och brända ben. Det be
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stämbara benmaterialet bestod här huvudsakligen av djur
ben. En härdgrop som framträdde under detta lager har 
14 C-daterats till yngre bronsålder, 940-750 B. C. (kal., 2S).
I högen framkom även ett större granitblock med en väl 
definierad plan slityta. Den andra skärvstenshögen inne
höll framförallt järnslagg men även här framkom kera
mik, slaget stenmaterial samt en malstensliggare av kvart
sit. Ett jordfast granitblock i kanten av högen uppvisade 
en mycket tydlig slipyta. Huvuddelen av sten- och kera
mikmaterialet framkom i det underliggande kulturlagret. 
Här påträffades en oskadad lövkniv av sydskandinavisk 
flinta. Under kulturlagret framträdde en anläggning vil
ken 14C -daterades till yngre bronsålder-förromersk järn
ålder. Frågan om slaggfyndens tidsrelation i förhållande 
till sistnämda skärvstenshög står ännu öppen.

Skärvstensanläggningarna ger intressanta aspekter på 
lokalsamhällets kontaktytor och ritualer. Förekomsten av 
brända människoben i den ena högen kan sammankopp
las med begravningsriter. Det sorterade benmaterialet har 
en direkt parallell från vallanläggningen vid Draget i Hå- 
tuna sn, Uppland, där en deposition med uteslutande 
skalltaks- och rörbensfragment påträffades i en stensätt- 
ning belägen innanför vallen (Olausson 1997, s. 415). Möj
ligen var detta deponeringsskick en utbredd rituell sed
vänja inom ramen för en komplex begravningsritual ge
nomförd i flera steg.

Fyndet av lövkniven under den andra skärvstenshögen 
framstår som märkligt i relation till det i övrigt starkt ffag- 
menterade flintmaterialet på boplatsen. Enligt min me
ning kan det röra sig om en medveten deposition. Red
skap med koppling till odling och beredning av säd är 
välkända från olika rituella sammanhang såsom våtmar
ker, vallanläggningar och gravar (Olausson 1995, Kaliff 
1995). Malstensunderliggaren och löparstenen ger liknan
de associationer.

Vad härdgropsområdena beträffar bör såväl profana 
som kultiska förklaringsmodeller tas i beaktan, eller kan
ske snarast en kombination av bådadera .Två fragmenta
riska malstensunderliggare som framkom i en av härd

groparna på Kölbygärde antyder ett möjligt samband 
med beredning av säd. Eldofferbruk, ett välkänt feno
men i nordeuropeisk bronsålderskontext, är även tänk
bart (Thörn 1996). I detta sammanhang ska själva när
varon av skärvstenshögar och härdgropsområden i Möre 
betonas. Såsom exponenter för sydskandinavisk respek
tive mellansvensk bronsålder ger de, i likhet med de 
presumtiva bronsåldershögarna vid Kölby, uttryck för 
Möres läge i gränszonen mellan två traditionsområden.

Keramik och stenteknologi
Det relativt begränsade keramikmaterialet från Kölby
gärde omfattar fragment av låga skålar, kärl med s-for
made profiler, fin polerad keramik samt större rabbade 
kärl. Materialet kan i huvudsak dateras till yngre brons
ålder och kan antas vara av lokal produktion. Något 
förvånande är den låga andelen rabbig keramik. Bruk- 
skeramik av detta slag brukar vara mycket vanlig i bo
platssammanhang. En av de rabbiga skärvorna avviker 
från det övriga rabbiga godset på boplatsen, dels genom 
ytbehandlingen med fingerdragna parallella fåror snett 
över kärlväggen, dels genom den kraftiga magringen av 
krossad granit. En tunnslipsanalys visar att kärlet har 
framställts av en sorterad finsandig mellangrov lera. 
Detta i motsats till den övriga boplatskeramiken, som i 
huvudsak tillverkats av finlera. Godstypen, vars idémäs
siga hemvist återfinns inom Lausitzkulturen i Polen, är 
i Skandinavien känd inte minst från Otterböte, på ön 
Kökar i den åländska skärgården - en säljägarboplats 
daterad till yngre bronsålder, period IV (Gustavsson 
1997). Fynd av samma sorts rabbiga gods finns emeller
tid längs hela den svenska östkusten och skärvan från 
Kölbygärde bör i nuvarande källläge främst ses som be
lägg för den allmänna Lauzitspåverkan som kan spåras 
i Östersjöområdet under yngre bronsålder, snarare än 
som indikation på direkta förbindelser med Lausitzsfä- 
ren.

Kölbygärdeboplatsens stenteknologi har varit base
rad på lokalt stenmaterial, i huvudsak s.k. smålandspor-
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fyr. Inslaget av flinta är försumbart i förhållande till nor
malsituationen på neolitiska boplatser i Möre och på 
Öland. Endast ett mindre avslagsmaterial av kristianstad- 
flinta och sydskandinavisk flinta kan knytas till bronsål- 
dersfasen. De formella redskapstypema i porfyrmateri- 
alet är mycket få, i princip endast grova avlagsskrapor och 
retuscherade avslag. Plattformsteknik är den domineran
de reduceringsmetoden.

Dominansen för lokala stenmaterial är sannolikt en 
direkt reflektion av att importfunktionema under loppet 
av bronsåldern styrdes över från råflinta och flintredskap 
till metall. Ett av de få flintredskap som alltjämt cirkule
rade i den yngre bronsålderns varuutbyte var lövkniven, 
vilken vi finner inte bara på Kölbygärde, utan spridd i hela 
Möre. Mycket talar för att tillverkningen av lövknivar kan 
ha varit centraliserad. Klara belägg för massfabrikation 
finns bland annat från en boplats vid Stevns på Själland. 
Ett starkt indicium är även att produktionsavfall förknip
pat med lövknivar saknas i det stora flintmaterialet från 
Fosie IV där knivtypen är vanlig (Björhem & Säfvestad 
i993,s.77)-

Bronsföremål och gjutningsfynd 
I relation till ovan framlagda resultat är det inte förvå
nande att vi även finner bronser och belägg för metall
urgi på Kölbygärdeboplatsen.

Två bronsföremål: en dubbelknapp och en syl, fram
kom i kulturlagret på höj dkrönet (fig. 13). Att döma av 
omering och form kan dubbelknappen dateras till period 
V. Sylen härrör troligen från samma tid (Montelius 1917, 
s. 91, fig. 1372,1378). Om bronserna skal uppfattas som 
förlorade föremål eller som spår av från sönderplöjda 
gravgömmor är oklart. Under alla omständigheter får de 
anses utgöra ett uppseendeväckande och sällsynt inslag i 
en boplatsmiljö.

Detsamma gäller i högsta grad fyra fragment av tjock- 
väggiga deglar, som antyder att bronsföremål också har 
gjutits på boplatsen (fig. 13). Tre av dessa fragment på
träffades inom en begränsad yta i anslutning till en min

dre härd. Det rör sig troligen om fragment av en och sam
ma degel, till synes av typisk öppen skålform. Härden, 
vilken om inte annat kan ha ett kronologiskt samband med 
degelfynden, har daterats till yngre bronsålder/förromersk 
järnålder (800-410 B.C. (kal., 2S).

En belysande parallell till Kölbygärdefynden finns från 
Västra Bökestad, Linköpings kommun, i Östergötland. I 
samband med undersökningen av ett gravfält framkom 
här lämningar efter en bronsgjuteriplats. Bronsgjutnings- 
fynden utgjordes av deglar och gjutformar i hårt bränd 
lera. En mycket liten degel var avsedd för smältning av 
guld. Till kontexten hörde även en bronssyl samt tre av
klippta ryggtappsskäror som troligtvis deponerats för att 
smältas ned och gjutas om (Helander & Zetterlund 1997, 
s. 3iff). Systematiskt sönderdelade ryggtappsskäror är 
mycket vanliga i skrotfynd från period IV. Förmålstypen 
tycks ha haft en viktig funktion såsom råmetall (Weiler 
1994, 5- I42fi). Möjligen har två fragment av ryggtapps
skäror, vilka framkom i den tidigare omnämnda flatmarks- 
graven vid Norra Hagby, en sådan bakgrund. En dubbel
knapp dekorerad med tunt guldbleck daterar denna grav 
till period IV (Hagberg 1979, s. 381).

Gj utningsfynden från Västra Bökestad och Kölbygär
de kan förmodas representera bronshantverk i liten ska
la. De bekräftar, tillsammans med andra liknade fynd i 
Sverige, att metallurgisk kunskap hade bred förankring i 
huvudbygderna under yngre bronsåldern (jfr Björhem & 
Säfvestad 1993). Även några tidigare fynd från Kalmarku- 
sten ansluter till denna bild. Ett av depåfynden från Hag
by består som ovan nämnts av bronsskrot, vilket får ses 
som en möjlig indikation på lokalt metallhantverk. Fyn
det innehåller föremålstyper daterbara till period II och 
period IV. Vid en boplatsundersökning i Övraby, Sö- 
deråkra socken påträffades 1994 en droppe gjutspill av 
brons i ett kulturlager med förmodad bronsåldersdate- 
ring (Gustafsson 1996, s. 19). Från Kläckeberga härrör 
slutligen en gjutformshalva till en holkyxa av sen yngre 
bronsålderstyp. Ett motsvarande gjutformsfynd finns från 
Habbestorp i Mönsterås (fig. 2).
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Avslutning

Jag har ovan försökt skissera några tankar kring fram
växten av bronsålderns hierarkiska samhällsform. Ut
vecklingsförloppet vid periodskiftet senneolitikunVäld
re bronsålder har framställts utifrån ett lokalperspek
tiv men har sannolikt principiell relevans även utanför 
det undersökta området. Vad j ag har velat betona är lo
kalsamhällets aktiva roll i mötet med främmande kul
tursammanhang och kulturyttringar, samt att framväx
ten av bronsålderssamhället och dess sociala strukturer 
måste förstås i relation till den senneolitiska samhälls
bilden. Här kan vi förutsätta en betydande variation av 
olika aktörskap, i olika fysiska och mentala omgivning
ar.

Det har framkommit att bronsålderns bebyggelse
struktur i Möre, såsom den framträder i utbredningen 
av gravar, boplatser och depåfynd, var etablerad redan 
under senneolitikum. En tydlig kontinuitet kan även ses 
i fråga om konsumtionsmönster, där bebyggelsegrup
per - i Södermöre, framför allt i anslutning till Hagby - 
och Halltorpsåarnas nedre lopp, framträder som acku- 
mulationsområden för främmande prestigevaror av flin
ta och brons. Antalet depåfynd är betydligt större här 
än i övriga Möre. Områdets särställning framstår i kon
tinuitet från tidigneolitikum och ger exempel på hur 
en långtida struktur synliggörs genom bronsålderns iö
gonfallande uttrycksformer. Inslaget av socio-politisk 
konkurrens förefaller ha varit starkare inom denna tra
ditionstyngda kontaktsfär än i områden som befann sig 
mer perifert i distributionsstrukturen. Områdets karak
tär av nodpunkt i ett distributionssystem och dess möte 
med ett vidare kultur- och idésammanhang, gestaltas i 
en ansamling av skålgrop sförekomster med rännformi- 
ga symboler och en skeppsristning av lokal karaktär. 
Dessa ristningstyper återfinns inte i omgivande bebyg
gelsegrupper.

Jag vill alltså, i likhet med tidigare forskning, poängtera 
Södermöres särställning utmed Kalmarkusten, dock inte

med begränsningen till att vara ett materiellt rikedoms- 
centrum (Larsson 1986), utan framförallt som en tradi
tionsstark kontaktyta gentemot Sydskandinavien med 
en möjlig redistributiv funktion i det regionala varuut
bytet. Den politiska organisationen har varit stabil nog 
att upprätthålla formaliserade utbyteskontakter med 
metallbärande samhällen. En sådan stadga förutsätter 
dock knappast centraliserade maktfunktioner inom ra
men för ett hövdingadöme. De externa kontakterna 
hade redan under neolitisk tid denna fasthet. I likhet 
med Alf Ericsson (1992) ser jag Colin Renfrews analys
modell (1986), vilken betonar interaktion mellan när
belägna, relativt jämbördiga socio-politiska enheter, som 
en rimligare utgångspunkt för förståelsen av Möres 
bronsålder. Utifrån min genomgång av källmaterialet vill 
jag emellertid framhålla Södermöres anslutning till en 
överregional profan och rituell kommunikationsstruk
tur, representerad av storhögar, figurristningar och kult- 
hus.

Genom sitt kommunikationsstrategiska läge utgjor
de Södermöre en dynamisk innovationsmiljö med en 
mental beredskap gentemot den annalkande metallkul
turen och dess inneboende forandringspotential. Nya 
uttrycksformer förstods och integrerades i redan befint
liga sociala och rituella praktiker men kom samtidigt 
att förändra och förstärka dem. Ambivalensen i över
gångsskedet skapade ett behov av ideologisk stabilitet 
som gav utrymme för politiska initiativ. I denna situa
tion kunde existerande sociala och religiösa normsys
tem manipuleras enligt enskilda individers eller elitgrup
pers särintressen. Initiativet låg hos de aktörer som ge
nom formaliserade utbyteskontakter och allianser hade 
tillgång till kunskap, varor och ideér som förmedlades 
inom distributionsnäten. Såsom uttolkare och förval
tare av medlen för den symboliska och rituella kom
munikationen i samhället, kom dessa individer att er
hålla en legitim särställning. Det är i ljuset av denna 
initiativkraft vi skall se monumentaliseringen av grav
skicket och ansamlingen av statusföremål vid Hagby-
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och Halltorpsåarna. Den rumsliga kontinuiteten i ut
bredningen av maktsymboliska företeelser, som 
prestigeföremål, storrösen och kulthus, antyder att eko
nomisk och social status, förutsättningen för lokal- och 
regionalpolitiska initiativ, var något som gick i arv. Inci
tamentet för framväxten av bronsålderns hierarkiskt or
ganiserade centralbygder var naturligtvis i grunden land
skapets försörjningspotential, men exemplet Södermö- 
re tycks tala för att den historiska traditionen och utveck
lingen inom det rituella kommunikations fältet, var de 
avgörande dynamiska krafterna.

En hypotes som förts fram i ovanstående artikel är 
att de två storhögarna vid Ljungbyåns mynning har 
anlagts under bronsåldern. Såsom ensamma represen
tanter för ett sydskandinaviskt monumentalgravskick i 
en totalt rösedominerad region, torde de ha byggts över 
personer som åtnjöt unik social och rituell status i lo
kalsamhället. Den för regionen artfrämmande grav
arkitekturen kan antas åsyfta en släktgrupps ekonomisk
politiska särställning och dess överregionala förbindel
ser. Investeringen i dessa monument reflekterar möjli
gen, liksom de kustanknutna storrösena i omgivande 
bebyggelsegrupper, ansatser till konkurrens med släkt
gruppen/erna i det traditionsstarka Hagby-Halltorp-

sområdet. Blotta närvaron av dylika monumentalgra
var kom att förstärka och accelerera samhällets hierar- 
kiseringsprocess genom att de påverkade människornas 
självuppfattning och därmed den uppsättning relatio
ner och strukturer som utgjorde deras samhälle.

Under yngre bronsålder ser vi i Möre ett differentie
rat gravskick med flera parallella traditioner. Ett mins
kat intresse att framhäva gravmonumenten kan iakttas. 
Anläggandet av små gravar intill de äldre monumenten 
markerar, såsom alternativ till återbegravningar i befint
liga rösen, ett viktigt traditionsbrott. Hänvisningen till 
forfaderskollektivet framträder härmed i en ny skep
nad, där den döde individen fysiskt särskiljs från anfä
derna. En överordnad rituell struktur representeras av 
kulthusen. På den enskilda boplatsen kan denna kon
solideringsfas avläsas i etablerad metallurgisk kunskap, 
skärvstensanläggningar av sydskandinavisk och mellan
svensk typ, samt en degenererad stenteknologi baserad 
på lokala råmaterial. Det senare som följd av bronsets 
överskuggande betydelse i varutransaktionerna.

Primus motor i utvecklingen var emellertid inte in
troduktionen av de externa kulturelementen i sig, utan 
dynamiken i den sociala miljö vari dessa nyheter inför
livades, ”den lilla världen”.

Noter
1 (ATA dnr. 4454/31)
2 (ATA dnr. 1318/60 resp. 1381/83)
3 (ATA dnr 3334/30)
4 (SHM dnr 4775, ATA)
5 (ATA dnr 5376/64 resp. 7330/65)
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Av Gunilla Hallin Lawergren

abstract: The island of Gotland located in the Baltic 
Sea, is well known for its vast number of ancient monu
ments. In particular the Bronze Age is well represented 
with cairns, stone shipsettings and a huge amount of 
bronze finds.However, there are hardly any known sett
lements from this period. From the grave contexts in
terpretations have been made regarding the social sys
tem of Bronze Age Gotland. The common conclusion 
is that there were hierarchical societies, led by chieftains, 
and represented by the huge gravecairns. The author 
claims that the burial evidence alone does not provide 
enough data to make general statements about social 
structure and that a proper understanding can only 
come from settlements and settlement patterns con
textualised with a critical understanding of the excava
ted burials. It is clear that the cairns regarded as Bronze 
Age have a complex history with burials from the Neo
lithic until the late Bronze Age and incorporating peri
ods of apparent abandonment. Recent research by the 
author has identified Bronze Age settlements on Got
land consisting of field systems and cairns of fire-crack
ed stones. This, for the first time, allows the opportun
ity to more fully understand the social complexity of 
the Bronze Age Society on Gotland.

Keywords: Cairns, stone shipsettings, vaims of firefield 
system settlement pattern.

"Långt från människors boningar, på karga kalkhe
dar och grå klintar, ligga de väldiga kummel vi tro 
höra bronsåldern till. Tro - ty med säkerhet veta vi 
ganska litet om dessa gravmonument, vars storlek 
årtusenden igenom skyddad dem för plundrare och 
klåfingriga människors åverkan. Ibland ha dock 
sena tiders pietetslöshet brutit de stora rösenas helgd 
men ofta blott ytligt skadat dem. Därför ligga de flesta 
ännu kvar under sina stenmassor kanske döljande lös
ningen på några av de problem, vilka förknippas med 
ett av de gåtfullaste och mest fascinerande skedena i 
vår förhistoria, bronsåldern” (Nylén 1959, s. 9).

BRONSÅLDERNS GÅTFULLHET

ÄR än idag ett ofta återkom
mande tema. Det har säker
ligen att göra med att vissa 
företeelser, som gravar och 

depåfynd av bronser, är välkända medan andra lämning
ar av mer vardaglig karaktär är mindre kända. Det tvi
vel om att de ”väldiga kummel” hör bronsåldern till är 
skingrat och att skeppssättningarna är gravar från yngre 
bronsålder är även det ett välkänt faktum idag. Lägger 
man därtill den mängd bronsföremål som hittats på 
Gotland i form av grav-, depå och lösfynd framträder 
bronsåldern som en mycket dominerande period i öns 
förhistoria. Utifrån gravarna och bronsfynden har tolk
ningar av den sociala strukturen framförts och då har
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Fig. i. Sverigekarta med undersökningsområdet markerat

man gärna hämtat modeller från det sydskandinaviska 
centralområdet. Ofta appliceras en hierarkisk maktstruk
tur, med ledande hövdingar i spetsen, på det gotländska 
bronsålderssamhället.Det är strukturer som känns främ
mande då man betänker att en mer utpräglad bondebygd 
framskymtar under övriga förhistoriska och historiska ti
der.

Svårigheten i att ge en fördjupad tolkning av bronsål- 
derssamhället på Gotland är utan tvivel den totala avsak
naden av definierade boplatser. Det finns boplatslämning

ar från bronsåldern beskrivna i spridda publikationer, inte 
minst har den kulturgeografiska forskningen visatpa möj
ligheten att identifiera platser där man kan förvänta sig 
boplatslämningar från tiden. Vad som saknas är en sam
lad bild av alla de indikationer som de facto finns på brons- 
åldersbosättningar på Gotland.

För att få en mer sammansatt bild av bronsålderssam- 
hället på Gotland måste lämningar som kummel, skepp 
och koksten, alltså rösen, skeppssättningar och skärvstens- 
högar, tillsammans med lämningar av förhistorisk odling, 
sättas i kontextuell förbindelse med varandra och frågor 
om bosättning och bosättningsmönster för tiden disku
teras. Fynden av bronser är naturligtvis också en viktig 
aspekt men dem kommer jag inte här att närmare gå in 
på. Bronsålder är den tid som infaller mellan 1800 - 500 f. 
Kr, men, det kanske är onödigt att påpeka, de förhistoris
ka periodernas tidsmässiga avgränsning får inte ses som 
absoluta tal; därmed sagt att någon absolut tidsmässig 
avgränsning knappast låter sig göras. Alla tider har en för
historia och en epilog. Härtill får man ha i åtanke att 
Gotland inte var isolerat under bronsåldern utan hade liv
liga förbindelser med andra delar av Östersjöområdet.

Bebyggelsen har här en framträdande plats och frågor 
om bosättning och bosättningsmönster tas upp. Då in
ställer sig en rad källkritiska problem: Är det mönster som 
ses i rummet alltigenom från samma tid? Den bild vi ser 
i landskapet är ett fruset slutskede som kan ha växt fram 
under mycket lång tid. Frågan inställer sig också vad ett 
bosättningsmönster är. ”Ordet är sammansatt av två led, 
bosättning och mönster, begrepp som vart och ett kan 
ges en mängd tolkningar”(Artelius 1987, s. 2of). Bosätt
ning kan som begrepp inrymma bygd, boplats, bebyggel
seutbredning osv. medan mönster enligt ordboken är en 
repetitivt återkommande företeelse av något slag, en fö
reteelse som uppstår just genom sin upprepning. Här avser 
begreppen snarare det idag synliga mönstret i fornläm- 
ningamas gruppering och ska ses som en metod för att få 
en uppfattning om var man kan söka bronsålderns be
byggelsemiljöer.
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Tidigare bronsåldersforskning 
på Gotland

Redan 1927 lade Harald Hansson fram en avhandling 
om Gotlands bronsålder (Hansson 1927). Till största 
delen är det en genomgång av bronsfynd och gravfor
mer (rösen och skeppssättningar) och i monteliansk 
anda beskrivs bronstyperna och ursprungsområden till 
dessa. Hansson anger i inledningen av monografien att 
syftet är en granskning av det gotländska bronsålders- 
materialet i avsikt att söka sätta in detta på dess plats 
inom den nordeuropeiska bronsålderskulturen. Bebyg
gelsen går han inte närmare in på.

Erik Nylén har även ägnat sig åt Gotlands bronsålder 
och redan 1959 lade han fram ett förslag till forsknings
program för tiden i uppsatsen Gotlands murade rösen 
och bronsålderns fjärrhandel (Nylén 195g). Han fram
håller den nordiska bronsålderns brist på homogenitet 
då kärnområdena i Sydskandinavien med god jordmån 
för åkerbruk och boskapsskötsel samt likartade minnes
märken ställs mot de perifera områdena, dit bl.a. Got
land räknas.

Då det i de perifera områdena uppträder monumen
tala rösen talar det för ”en kultur ej underlägsen, j a ibland 
kanske mer avancerad än den inom ’kärnområdena’, 
men till synes utan motsvarande bakgrund i naturtill
gångar” (Nylén 1959, s.25).

1979 lade Dan Carlsson fram sin avhandling om kul
turlandskapets framväxt på Gotland. Tonvikten läggs 
på järnålderns kulturlandskap men, ingen företeelse kan 
ju ses isolerad, och Carlsson konstaterar: ”Det är upp
enbart att de verkligt stora åkersystemen har utveck
lats ur ett äldre kulturlandskaps-skede, vilket går mycket 
långt tillbaka i tiden. Detta äldre skede har efterlämnat 
ett stort antal anläggningar i form av härdar, stolphål, 
gropar etc. spridda inom åkersystemen” (Carlsson 1979, 
s. 84). Bronsåldern har också behandlats i ett antal ar
tiklar i Gotländskt arkiv och inom ramen för mitt av

handlingsarbete om Bronsålder på Gotland har ett an
tal uppsatser på C- och D-nivå lagts fram vid Stock
holms universitet/Högskolan på Gotland under de se
naste åren.

Kummel
Det inledande citatet får belysa synen på bronsålderns 
rösen på Gotland. Kunskapen om rösenas tidsplacering 
har ökat genom de undersökningar som gjorts i vissa 
mindre anläggningar, men av de riktigt monumentala 
rösena på Gotland är hitintills inga totalundersökta. De 
väldiga rösena har i all tid kittlat människornas nyfiken
het. Den ofta i litteraturen anförda passus där pastor 
Ekdahl ”kastade sig in” i ”Angantyrs rör” i Grötlingbo 
socken (Stenberger 1941 s. 15) kan exemplifiera både 
ivern och vilka undersökningsmetoder som använts.

Bronsåldersrösena bildar inte stora sammanhängan
de gravfält utan de ligger ”ensamma eller i glesa flockar 
på ’burgar’ i skogarna, på torra hedar eller ute i strand
rummen, där de höja sina grå ryggar mot hav och oänd
lighet” (Stenberger 1941, s. 17). Beträffande placering
en av rösena framhåller Stenberger att de tydligen ald
rig anlagts i omedelbar närhet av bronsålderns gårdar 
utan en bit därifrån. Gråsten är det vanligaste byggnads
materialet. Särskilt på norra Gotland förekommer flis- 
rösen, dvs. av kalksten uppbyggda rösen, som även de 
tillskrivs bronsåldern. En inom arkeologien välkänd och 
viktig undersökning för utrönande av de på ön förekom
mande kraterrösena företogs vid Kauparveröset i Lär
bro (Burenhult 1983, s. y8f, Nylén 1966, s. 13).

Per-Erik Nilsson gjorde under 1980-talet med datorns 
hjälp en ny sammanställning av antalet rösen inklusive 
högar. Han redovisar att ”mängden anläggningar vida 
överskrider den som litteraturen antyder, dvs. 350 styck
en” (Nilsson, 1984 S.70Q .Nilssons resultat blir att anta
let anläggningar med en diameter överstigande 10 m och 
uppbyggda av gråsten är ca noo. Därtill tillkommer 240 
rösen i kalksten eller med inslag av kalksten. Nilsson antar
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o våtmark 
Ci rösen 
▼ skärvstenshögar Fig. 2. Gotland med våtmarksområden, rösen och skärvstenshögar
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att det avgjort största antalet av dessa anläggningar till
hör bronsåldern. Här ska också påpekas att i Nilssons re
sultat ingår högar (=jordmantlade anläggningar) och det 
kan noteras att de största högarna ligger utmed den östra 
kusten. Nilsson deklarerar sin tro på att större diametrar 
är signifikativt för bronsålderns sociala struktur; ’stor, större 
störst’ hade lika mycket att göra med ’mäktig, mäktigare, 
mäktigast’ i förhistorien som idag" (Nilsson 1984, s. 78 
och 87).

Det som tidigare forskning redan uppmärksammat är 
att de monumentala rösena ligger i stark anknytning till 
vatten och då främst den dåtida kusten. "Gotlands dåtida 
kust har varit garnerad med rösen, vilka utan tvivel i fler
talet fall varit väl synliga från sjön och fångat de förbifa - 
rande fartygsbesättningamas uppmärksamhet” (Stenber- 
ger 1941 s. 20).I en sammanställning av antal rösen som 
finns inlagda och koordinatsatta i Fomsalens data har jag 
fått fram uppgifter om 405 rösen med en diameter över
stigande 10 m (se fig. 2). Kartan visar även de våtmark- 
sområden som fanns före de stora myrutdikningarna i 
slutetpå 1800-talet. Rösenas anknytning till vatten behö
ver nödvändigtvis inte betyda vid kusten, utan även in
landets vattenområden.

Som ovan anförts dateras rösena generellt till den äldre 
bronsåldern men de i nyare tid gjorda undersökningarna 
visar, att anläggningarna har använts under mycket lång 
tid. I Vallstena socken på Nygårdsrum undersöktes två 
gravrösen av Arne Hallström under 1970-talet. Det stör
re röset visade en komplicerad uppbyggnad. Den yttre 
begränsningen av röset utgjordes av en låg kallmurad kalk- 
stensmur och stenpackningen innanför indelades i cirkel
runda fält genom nio st. koncentriska stenkretsar. I grav
ens mitt låg en hällkista innehållande tre skelett och en 
benknapp. Vid borttagande av stenpackningen påträffa
des ett gravfält med tio nergrävningar i form av hällkistor 
eller schakt, innehållande ett 20-tal skelett. Flertalet av 
dessa var spädbarn. Fyra små kistor av kalksten innehöll 
endast spädbarn, upp till fem individer i var kista. Fynd 
av lerkärl och enstaka bronsföremål daterade anläggning

arna till övergången senneolitikum-bronsålder. Anmärk
ningsvärt var den ovala formation av 15 stolphål som fram
kom symmetriskt i förhållande till kistan. Förkolnade trä
rester av stolparna bär vittne om att byggnaden brunnit 
eller bränts, skriver Hallström och han tolkar byggnaden 
som ett "dödshus" (Hallström 1971 s. 114).

Under 1970-talet undersöktes ett röse vid Hau i Flerin- 
ge och även detta röset hade en komplex inre byggnads- 
struktur. Röset hade anlagts på en plats som nyttjats som 
gravplats från yngsta stenålder till yngre bronsålder (Lind
qvist 1976 och 1977). Lindquist tolkar det som att den 
långa användningstiden gör det ’’..orealistiskt att se stor- 
rösena som kontinuerligt utnyttjade under en lång tid
rymd. Det har påvisats att man vid olika tidpunkter, tro
ligen synkront inom ett större område, gjort ingrepp, för
ändrat och byggt om anläggningarna (Nylén 19 59, Nylén 
1972, Hallström 1973). Under mellanperioderna har ti
den fått arbeta och rösena har troligen delvis förfallit. Att 
man likväl återvänt till samma platser för ombyggnad och 
nya begravningar torde i första hand kunna tillskrivas två 
saker nämligen rösenas imponerande stenkonstruktioner 
samt deras dominerande läge i terrängen" (Lindqvist 19 76 
s. 122).

Ytterligare ett exempel där senneolitiska begravningar 
påträffats kommer från en storhög vid Häffinds i Burs. 
Där undersöktes ett jordmantiat röse under sommaren 
1984 med gravläggningar från äldre bronsålder. I bottnen, 
under fyra koncentriska stenkretsar, återfanns en senneo- 
litisk hällkista med flera gravlagda individer. Högen har 
även använts som begravningsplats under yngre bronsål
der då en urna med kremerade ben påträffades i högens 
södra sida (Burenhult 1986, s. 348ff).

Komplexiteten i rösenas byggnadsstruktur är något som 
framhålles vid varje undersökning, likaså den långa an
vändningstiden. Lägger man därtill att de dessemellan fått 
förfalla så kanröset knappast spegla en tids samhällsstruk
tur, en tids ledande skikts begravningsplats. De dåtida män
niskomas föreställning om’röset som idé” har säkerligen 
inte varit lika ensidig som våra dagars.
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Skepp

Seden att begrava den döde i en skeppsformad stensätt- 
ning kan inte knytas till en bestämd tidsperiod utan åter
kommer i både tid och rum under hela förhistorien. På 
Gotland är det under yngre bronsålder som gravformen 
uppträder och den finns fram i äldre järnålder. Skepps- 
sättningar förekommer även inom andra regioner i Syd- 
skandinavien, och främst då i Östersjöområdet, på den 
svenska ostkusten, på Bornholm, i Baltikum och san
nolikt även i Finland (Löugas 1970, Pettersson 1982 s. 5Ę 
Lang 1983, Artelius 1996 s. 63).

De gotländska skeppssättningama beskrivs ofta som 
mycket speciella vilket har föranlett en diskussion huru
vida gotlänningarna under bronsåldern koloniserat om
råden där det finns liknande skeppssättningar. ”Men på 
västkusten av Rigabukten har vi klara bevis för en got
ländsk kolonisation. Här känner man 9 skeppssättningar 
i sten, 8 i distriktet Talsi, 1 i det angränsande distriktet 
Ventspils, och man äger ytterligare några i den förra kret
sen. De flesta visar särdrag som man blott känner från 
Gotland (Nerman 1954 s. 274). Estländska forskare har 
en annan uppfattning: ”Das Aufkommen von Schiffsgrä- 
bem an der Ostküste der Ostsee wird allgemaine auf Be
ziehungen zu Gotland zurückgeführt. Ein Teil der For
scher ersieht in diesen anlagen Grabstätten skandinavi
scher Kolonisten. Andere (unter ihnen auch der Verfas
ser) sind in Anbetracht gewisser östlicher Züge im Auf
bau der Gräber (die Steinfüllung, die für die gotländischen 
Gräber nicht typisch ist, dagegen an die Füllung der in 
Estland verbreiteten Steinkistengräber erinnert) sowie der 
Keramik in ihrem Urteil vorsichtiger” (Löugas 1970 s.118).

Harald Hansson beskriver i sin avhandling gravformen 
som en "synnerligen karaktäristisk fomlämningstyp som 
iakttagits på ej mindre än omkring ett hundratal olika stäl
len, där de uppträda antingen enstaka eller samlade i grup
per om fem till sju” (Hansson 1927 s. 63). Denna gruppe
ring skulle kunna förklaras med att skeppssättningama 
påträffas i eller i nära anslutning till Ancylus- och Litori-

nagränsema. Vidare gör Hansson en beskrivning av 
skeppssättningama efter utformningen och kommer fram 
till att de kan delas in i tre huvudkategorier: en med rela
tivt jämnhöga, ofta glest resta stenar, en annan med gan
ska låga, tätt lagda stenar och slutligen en där stenarna i 
mitten är låga och där höjden på stenarna tilltar mot än
darna (Hansson 1927 s. 63). De nya föreställningar som 
kom med seden att kremera den döde och gravsätta i en 
skeppssättning visar att även inom regionen Gotland blir 
utformandet av idén, eller idéerna, olika. Begravningarna 
i rösena upphörde heller inte helt då det påträffats s.k. 
sekundärbegravningar med kremerade ben i lerkärl.

Av de cirka 350 kända skeppssättningama på Gotland 
är ca 45 undersökta (Pettersson 1982 s. 7).! Rute socken 
på norra Gotland har sex skeppssättningar undersökts. 
Den osteologiska analysen visade på minst 19 separata be
gravningar; alla var kremerade.Endast i en skeppssättning 
fanns andra fynd än keramik och de utgjordes av en rak
kniv, pincetter och en dubbelknapp av brons. Av de iden
tifierade nio lerkärlen var fyra s.k. husumor (Pettersson 
1982).

Koksten
Kokstenshögar, eller skärvstenshögar, är ett enhetligt be
grepp för en mångtydig företeelse. Den minsta gemen
samma nämnaren är att fornlämningen innehåller skärv
sten. Den kan sedan vara: grav, boplatsens avfallshög, visa 
på bronsgjuteri-verksamhet, anläggningar för att avyttra 
rester efter rituella storslakter eller kremeringsplatsen 
(Gustavsson 1949, Elfstrand 1994, Kaliff 1994). De olika 
funktioner som kan tolkas in i skärvstenshögama uteslu
ter inte att de också kan ses som starkt symbolladdade 
och att de ger uttryck för hur de dåtida människorna 
hanterade och deponerade materiella rester efter skilda 
verksamheter. Skärvstenshögar kan, i de miljöer där de 
uppträder med andra boplatslämningar, vara just avfalls- 
högar.

På Gotland finns ca 270 fornlämningar som beteck
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nas som skärvstenshögar i fornlämningsregistret. Av 
dessa har ett 50-tal anläggningar ett rumsligt samband 
med husgrunder av äldre järnålderstyp (Johansson 1985 
sid.4Öf). Det verkliga antalet av denna fornlämnings- 
typ kan vara högre då det rent morfologiskt är svårt att 
skilja dem från gravar och odlingsrösen.

Ur Fornsalens digitaliserade fornlämningsregister har 
jag också gjort ett urval av de uppgifter som finns om 
förekomst av skärvsten eller skärvstenshög. De skärv
stenshögar i registret som förekommer i samband med 
husgrunder har valts bort. Alla andra uppgifter om 
skärvstenshögar eller t. ex. skärvstensförekomst, skärv- 
stensvall, skärvstensgrop, skärvstenspackning har tagits 
med. Resultatet är att det finns uppgift om 170 skärv- 
stensförekomster uppdelade på 56 socknar. Av dessa har 
de 168 koordinatsatta skärvstensförekomstema plottats 
ut på Gotlandskartan. Skärvstensförekomstema kan 
också korreleras med rösenas utbredning. De rösetäta 
områdena sammanfaller ofta med skärvstensförekom- 
sterna men de senare strävar inåt, mot landet. Lägger 
man därtill bilden av de våt- och myrmarker som en 
gång fanns på ön blir bilden av bronsålderns Gotland 
mer sammansatt (fig. 2). Skärvstensförekomstema finns, 
med de ovan anförda koncentrationerna, spridda över 
ön. Tendensen bryts vid rosekoncentrationen vid Toff a 
på västkusten liksom vid Ekstakusten. Frånvaron av 
skärvstensförekomster längs den västra kusten kan bero 
på ofullständiga uppgifter, på inventeringsluckor osv. 
men det kan också vara en reell bild som visar på olik
heter inom regionen Gotland.

Bronsålderslandskapet och fossil 
åkermark
Den ökade uppmärksamhet som fossil åkermark fått 
under de senaste årtiondena är till stor del den kultur
geografiska forskningens förtjänst. Fossil åkermark är en 
samlingsbeteckning för lämningar av odling som upp

hört och där enbart vissa bearbetningsspår återstår i ter
rängen (Gren 1991).Kontinental forskning har satt sin 
prägel på den nordiska och begrepp och förklarande teo
rier har inspirerat forskare här. Termer som Celtic fields 
har direkt överförts som uttryck för vissa av de fossila 
åkrarnas former.

Baltic Fields
Likheter mellan gotländska och baltiska företeelser rör 
inte bara skeppssättningar från bronsåldern utan mo
dernare forskning om odlingslandskapet i Estland har 
visat att system med fossila åkrar även finns där och 
dessutom att vissa har stora likheter med områden på 
Gotland. Valter Lang (Lang 1996) kallar dessa områ
den med fossila åkrar för Baltic fields. Lämningarna ef
ter odling utgörs både av ytor omgärdade av stenfyllda 
vallar, odlingsrösen och stensträngar som förmodligen 
varit fägator. Hitintills har inga boplatslämningar eller 
gravar upptäckts i närheten. Arkeologiska undersök
ningar och kartering av områdena har utförts på områ
dena och resulterat i att två typer av system kan urskil
jas. Dels de åkrar som uppvisar en mer regelbunden form 
av Celtic-field-karaktär och dels de mindre, oregelbund
na åkerytorna som i sin utformning liknar de gotländ
ska i Kräklingbo och Liffride (Lang muntlig uppgift 
1993 och Lang 1996). En rad14 C-dateringar visar att de 
är från yngre bronsålder. Till skillnad mot system med 
Celtic fields tolkar Lang att ”... the baulks of the ’baltic’ 
system had been formed, on the contrary, stepwise, and 
the initial features here were the clearence cairns, the 
'Celtic field’ fences reflect, in one way or another, some 
kind of land or work division, land ownership etc., the 
’Baltic’ ones, probably, only the boundaries of clearing 
the arable soil” (Lang 1996, s. 215).

På de brittiska öarna finns stora system med Celtic 
fields och de äldsta, daterade till 2 500 B.C. finns i Mayo 
på västra Irland.Richard Bradley har gjort åtskillnad mel
lan aggregate systems där åkersystemet uppkommit ge
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nom en mer ”spontan” utvidgning över tiden och cohe
sive systems där ett regelbundet mönster, i form av blodc
eller långsmala parceller, mycket medvetet lagts ut vid 
ett enda tillfälle.Den senare definitionen använder 
Andrew Fleming men föredrar termen coaxial istället 
för cohesive då den förstnämnda än mer betonar hur 
åkersystemens lagts ut efter en dominerande axel (Fle
ming 1989 s. 151). Denna tolkning, företrädd av andra 
forskare i Västeuropa, har anammats av många svenska 
kulturgeografer och även i tolkningen av de gotländska 
fossila åkersystemens framväxt.

Kummel, skepp och koksten 
- som boplatsindikationer
Den ofta anförda meningen att det helt saknas boplat
ser från bronsåldern på Gotland visar sig vid närmare 
granskning inte stämma. Det finns ett antal områden 
där indikationer från bronsålderns bosättningsmiljöer 
är synnerligen starka. Vad som saknas än så länge är 
huskonstruktioner. Men från vilka förhistoriska epoker 
finns det huslämningar? På Gotland är det endast från 
”kämpgravstid” där ovan mark synliga husgrundsrester 
talar sitt tydliga språk. I lyckliga fall hittas stolphål och 
andra konstruktioner under arkeologiska undersökning
ar som visar hur de forntida husen varit konstruerade. 
Jag utgår ifrån antagandet att bronsålderns boplatser 
finns inom de områden där skärvstenshögar, odlingsrö- 
sen, gravar och lämningar efter förhistorisk odling finns 
samlade eller där några av lämningarna ingår.

Stora Bjers i Stenkyrka
Under 1953 upptäcktes ett boplatsområde från brons
åldern med gravar från samma tid beläget vid St. Bjers 
i Stenkyrka socken. På grund av den pågående sandtäk- 
ten på platsen hotades ett ”präktigt bronsåldersröse” att 
förstöras. Ett boplatslager upptäcktes längs sandtagets

västra kant. Det utgjordes av ett tunt, fyndförande kul
turlager som övergick i ett tiotal gropar. Tre av gropa
rna tolkades som kokgropar och en var "otvivelaktigt 
ett stolphål” (Siiven 1954). I sandslänten hittades en 
bronsskära. Det är också bronsskäran som daterat plat
sen, vilket kritiken kom att skjuta in sig på. Skäran be
hövde inte alls datera kulturlagret utan skulle mycket 
väl kunna komma från en av de två närbeläget liggande 
skeppssättningarna. (Nylén 1959,8.30). Att övriga fynd 
kunde tyda på en datering i samma riktning kommen
terades inte.

Stora Vikers i Lärbro socken
Lärbro socken på norra Gotland är den näst största av 
öns 9 2 socknar och därtill den fornlämningsrikaste. En 
av Gotlands tre kända hällristningar finns i socknen och 
det finns en mängd andra lämningar som räknas till 
bronsåldern. I samband med gravfältsundersökningar 
under 1960-talet vid Stora Vikers i Lärbro påträffades 
stolphålskonstruktioner och delar av en angränsande 
boplats med härdar (Gräslund 1967). Området var av
schaktat för kalkbrytning och vid besiktningen påträf
fades skärvor av förhistorisk keramik. Det föranledde 
att en fosfatkartering av ett större område utfördes och 
resultaten gav en indikation om att en boplats kunde 
finnas i det karterade områdets mitt (Rydh 1967). Ef
ter det att skogen på området avverkades framkom i 
marken synliga, huvudsakligen runda stensättningar 
eller rösen, liggande med jämn fördelning över boplats
området. Av dessa totalundersöktes fyra anläggningar 
medan andra profilgrävdes eller endast avtorvades. I 
vissa påträffades keramik medan andra var fyndtomma.
I rapporten står att läsa att stensättningarnas funktion 
och eventuella samband med boplatsen ej kan avgöras 
på detta stadium. Något påvisbart samband mellan hög 
fosfathalt, boplatsfynden och stensättningarna syntes 
ej föreligga. Rydh konstaterade att boplatsresterna san
nolikt daterade sig till yngre bronsålder vilket kerami
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ken tydde på. Stenhögarna i området tolkade Rydh som 
tecken på att där bedrivits ett primitivt hackbruk vil
ket sannolikt förstört alla byggnadslämningar.

De fyra totalundersökta anläggningarna uppvisade 
fynd av keramik, flinta, brända och obrända djurben, 
hästtänder och inslag av skörbränd sten och skärvsten 
nämns ofta. Några distinkta kantkedjor runt någon av 
de undersökta anläggningarna kan inte utläsas ur rap
porten men likheten med andra, senare undersökta 
skärvstenshögar är påfallande, både morfologiskt och 
vad fyndinnehållet beträffar. Närheten till Kauparve- 
röset är också något som här bör framhållas.

Gardarve i Fardhem
Ett annat exempel på en förmodad boplats kunde man 
läsa om i Gotlandspressen 1976. Där beskrevs ett fynd 
från bronsåldern vid Gardarve i Fardhem socken. Ru
briken i en tidning löd ”Det kan vara en arkeologisk sen
sation: FÖRSTA BRONSÅLDERSBOPLATSEN”. (Got
länningen 5/111976). Fynden kom fram vid grävning av 
en avloppsledning bakom ladugården vid Gardarve i 
Fardhem socken.När schaktet för avloppsledningen 
skulle fyllas igen upptäcktes bronsföremål i schakthö
gen. De antikvariska myndigheterna larmades och kom 
snabbt på plats. Under Bengt Schönbäcks ledning kun
de 15 bronsföremål grävas fram. I tidningsartiklarna 
beskrivs fynden men lika stort utrymme ges åt doku
menterade bebyggelserester, främst i form av stolphål. 
”Stolpfynden gör bronsfynden ännu intressantare i ar
keologernas ögon. Det betyder att fynden kanske kan 
placeras in i en miljö. Kunde vi hitta en bronsåldersbo- 
sättning vore det en verklig sensation. Någon sådan har 
man inte hittat tidigare på Gotland, säger Bengt Schön- 
bäck”( min kurs.). Följande år beskriver Bengt Schön- 
bäck Gardarvfefyndet i Gotländskt Arkiv (Schönbäck 
1977 s. 75ff). Fyndet dateras till mitten av första årtu
sendet f. Kr. och tolkningen att det är ett förråd som 
tillhört en bronsgjutare kvarstår. Spåren av bebyggel

sen beskrivs i sista stycket av artikeln. Den gamla mark
ytan påträffades efter friläggningen av fyndplatsen. På 
denna yta hittades flera stolphål, härdar och enstaka 
flintskärvor, som sammantaget visar bebyggelsen på 
platsen. Att bronsfyndet är samtidigt med bebyggelsen 
är sannolikt och det är möjligt att bronsdepån grävts 
ned inne i huset, menar Schönbäck och avslutar med 
orden ”Enbart konstaterandet av en bronsåldersboplats 
med huslämningar inom detta område är av stort in
tresse” (Schönbäck 1977 s. 77). Tyvärr kom aldrig un
dersökningarna att följas upp, så om detta sensationella 
fynd i en samtida kontext finns inte någon mer doku
mentation.

En tidigare undersökning i Fardhem socken inom 
Gardarve 1:17 som Erik Nylén (Nylén 1962) utförde 
tyder på att det funnits gravar i närheten som kan vara 
från samma tid. Ett mindre j ordblandat röse låg till hin
der för vägens breddning och undersöktes i olika ”re
priser” (Nylén 1962). Intill fanns en liknande helt över
vuxen anläggning.Under röset fanns ett tunt sotlager. 
Ovanpå och kring mindre, flata kalkstenar och täckta 
av lerjord låg brända kolfria ben. Några andra fynd gjor
des inte i röset.

Terra Nova i Visby
I området Terra Nova i Visbys ytterkant, gränsande mot 
Follingbo socken, uppfördes ett helt nytt bostadsom
råde under 1980-talet. Inom hela exploateringsområ
det som omfattade ca 200 ha, fanns rikligt med forn- 
lämningar. De utgjordes av gravfält, stensättningar, 
skeppssättningar och rösen. Gravarna var huvudsakli
gen belägna i områdets sydöstra del i ett hällmarksom- 
råde. Mot norr och nordväst där jordarterna utgjordes 
av i huvudsak glacifluvial sand, moränlera och isälvs- 
grus upptäcktes spår av boplatser. Intill den forna lilla 
sjön Christiania fanns en boplats belägen på en nord- 
sydligt orienterad sandrygg, som mätte ca 110x30m. Den 
upptäcktes då en i grävlaget uppmärksammade gropar
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med kol och skörbrända stenar. Vid undersökningen 
framkom stensatta stolphål, runda gropar fulla med 
skärvsten, kol och sot. Fyndmassan bestod av många 
tusen flintor och krukskärvor, knackstenar och slipste
nar i sandsten (Gerdin ig8r,Ullén 1992).! området finns 
även skärvstenshögar och förhistoriska åkrar täckande 
ett område av ca 25 ha (Lindquist 1982).

Ekeskogs i Kräklingbo socken
Sommaren 1992 utbröt en förödande skogsbrand på 
norra delen av Torsburgen i Kräklingbo socken som är 
en av de fornlämningstätaste socknarna på Gotland. Det 
tog närmare en vecka att släcka branden som då härjat 
över ett ca 20 km2stort område. Vid brandbekämpning
en togs ett antal brandgator upp genom området. All 
vegetation togs då bort och även matjorden ner till häl
len. Det stod tidigt klart att detta skulle komma att 
medföra att ett antal fornlämningar skadades. Omedel
bart efter branden beslöt därför Länsstyrelsen att ska- 
deinventera området (Carlsson 1992] .Vid inventering
en framkom ett antal nya fornlämningar och tidigare 
registrerade fornlämningsområden visade sig i vissa fall 
ha en betydligt större omfattning än som tidigare varit 
känt. Att branden orsakade stora skador behöver knap
past nämnas, bl. a. en kartering av ett fossilt odlingsland
skap vid Ekeskogs. Då eldens framfart medfört att all 
vegetation på fornlämningarna bränts av kom detta att 
bli ett gyllene tillfälle för kartering av stensträngar och 
andra lämningar i odlingslandskapet.1

Syftet med karteringen hösten 1992 och våren 1993 
var i första hand att avgränsa området. Stensträngsys
temet visade sig vara ett komplext område innehållan
de rösen i krönläge, gravfält med skeppssättningar och 
stensättningar, av vilka vissa ej tidigare registrerats, röj- 
ningsrösen, skärvstenshögar och terrasser. Även om 
branden härjat över området beslutade vi att göra ett 
försök att fosfatkartera området med spot-test-meto- 
den. I anslutning till en skärvstenshög framkom de hög

sta värdena men provgropen som togs upp visade inga 
andra resultat än bränd torv ner till steril mark. Utan 
närmare fyndplats än Ekeskogs i Kräklingbo finns ett 
depåfynd bestående av två halsringar samt fragment av 
halsringar från yngre bronsålder.

Böndei Lau
Dan Carlsson påbörjade undersökningar i Bönde i Lau 
socken år 1976.1 området finns ett fossilt åkersystem 
med kraftiga jordvallar och eroderade åkerytor samt 
skärvstenshögar.En förhöjd yta i åkersystemet uppfat
tades som en boplatsyta och de provgropar som togs 
upp bekräftade detta, genom fynd av en kniv och en 
dubbelknapp som kunde dateras till Montelius per. V. I 
ett av de två schakt som togs upp genom åkervallar i 
anslutning till skärvstenshögen visade sig en cirkelfor
mad mörkfärgning som då tolkades som en eventuell 
hyddbotten. Dateringar visade ett nyttjande i de två 
nämnda delområdena från noo till 600 f. Kr. (Carlsson 
I979)-

Vid fortsatta undersökningar 1991 kunde ”hyddhy- 
potesen” förkastas - det visade sig vara en stor, oval härd. 
En del av en flintdolk var det enda fyndet vid denna 
plats men årderspår framträdde tydligt i ett intilliggan
de schakt. Vid den yngre boplatsytan kom det fram 
stolphål, härdar/kokgropar, fragment av brända ben, ke
ramik av bronsåldertyp och några bronsfragment samt 
en dubbelknapp i brons. De framkomna fynden date
rade ytan till yngre bronsålder per. V (Österholm 1991).

En intressant iakttagelse vid undersökningen är att ett 
antal synliga gropbildningar förekom vid Bönde. Då man 
ofta i bronsålderssammanhang och framförallt när det 
diskuteras boplatsspår från tiden nämner förekomsten 
av gropar, är det en viktig uppgift. De svårtolkade läm
ningarna kan ibland benämnas kokgropar, förråds gropar, 
härdgropar.
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Liffride 1:8 i Alskog socken

I ett området beläget i östra delen av Alskog socken, på 
gränsen till Ar dre socken och huvudsakligen inom fast
igheten Liffride 1:8 finns ett område med fossila åkrar, 
rösegravar, skeppssättningar och skärvstenshögar. Un
der 1980-talet var stora delar av området ett markbe- 
rett kalhygge där en del fornlämningsobj ekt skadats vid 
markberedningen. Det var anledningen till att en spe
cialinventering av området företogs.2

Under hösten 1992 fosfatkarterades området enligt 
spot-test-metoden och i maj 1994 kunde en av skärv - 
stenshögarna i området undersökas. Undersökningen 
utfördes i samarbete med Umeå universitet som förlä
de en seminariegrävning till Gotland. Målsättningen var 
att undersöka och datera skärvstenshögen men också 
att dokumentera eventuella boplatsindikationer intill 
skärvstenshögen.

Skärvstenshögen var sex meter i diameter och 0,7 m 
hög och omgärdades av en kantkedj asom framkom vid 
avtorvning och rensning av de övre lagren. I de prov
ytor som togs upp i närheten av skärvstenshögen kom 
det fram en kolgrop.Fynden utgjordes av keramikskär
vor, flinta, ben, lerklining och enstaka frökärnor. Även 
kolprover ingår i fyndlistan. Keramiken dominerar to
talt fyndbilden och den rödbruna, rabbade godstypen 
är vanligast (Lindgren 1994, Goldhahn 1995). Keramik 
och skörbränd sten togs tillvara för en termoluminis- 
censdatering vid Risölaboratoriet i Danmark. Datering
en av skärvstenen visar på 1240 f Kr. Även ett ,4C prov 
togs i en härdgrop under kantkedjan i skärvstens
högen.Det gaven okalibrerad datering till 2659+-40 BP. 
Dateringen är i rapporten kalibrerad med två sigma och 
ger 845-790 BC (Goldhahn 1995).

En obesvarad fråga var hur skärvstenshögarna inom 
området förhöll sig i tid till varandra. Är de uttryck för 
samtida bebyggelseenheter eller visar de en rörlig bo
sättning över området? Med dessa övergripande frågor 
fortsatte undersökningarna 1996 och 1997. De har be

LIFFRIDE
1:8

OLLAJVS
1:23

Fig. 3. Undersökningsområdet vid Liffride 1:8 i Alskoge socken.

rört fyra fornlämningar i området (fig. 3). Tre av dem 
ligger samlade och utgörs enligt inventeringen av en 
skärvstenshög, en terrasskant och ett odlingsröse. En en
samliggande skärvstenshög finns 150 meter i sydöstlig 
riktning från dessa tre anläggningar. Uppbyggnaden av 
skärvstenshögarna liknar varandra men antalet kantked
jor varierar. I den bortre skärvstenshögen (E) kunde tre 
kantkedjor urskiljas. Även en antydan till kantkedja 
kunde anas i odlingsröset. Några gram ben, ett antal ke
ramikskärvor av i huvudsak den rödbruna, rabbade ty
pen, lerklumpar och lerklining samt några flintavslag 
var de enda fynden. Skärvstenshögarnas bottnar har fos- 
fatkarterats med jämna mellanrum och förhöjning av 
fosfater är tydligt märkbara innanför de yttre kantked
jorna. Prover har också tagits i odlingsrösets centrum 
där små förhöjningar av fosfater även kunde märkas.
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I schaktet över terrasskanten (B) gjordes fynd av tand, 
troligen från nöt, och enstaka keramikskärvor. Några dif
fusa mörkfärgningar framträdde i de nedre lagren och 
där har även jordprover tagits. I bottnen av schaktet mot 
öster framkom årderspår.

Prover av skörbränd sten har tagits ur anläggning A 
och E (skärvstenshögarna) samt ur anläggning C (od- 
lingsröset). Proverna togs i anläggningarnas övre skikt, 
på ca 20 cm djup. Analysen är utförd vid Risö-laborato- 
riet i Danmark på kvarts med SARA-OSL-metoden.

Lab.nr.
R-960602
R-960604
R-g6o6o6

Lokalitet
Anläggning A, lager 1 
Anläggning C, lager 1 
Anläggning E, lager 1

Datering 
460 ±150 f.Kr. 
700 +160 f.Kr. 
490 +150 f.Kr.

TL-dateringar erhållna i Liffride, Alskog från igg6 års 
undersökning.

I samband med att kursen Metodutveckling inom arkeo
logiska fältmetoder gavs vid Östersjöns sommaruniver
sitet blev det möjligt att undersöka de intilliggande åker
ytorna med olika j ordsonder under sommaren 19 9 7. Två 
kraftiga utslag markerades och där togs också två schakt 
om 2x2 meter upp. I det första schaktet kom det fram 
enstaka små flintavslag men i övrigt var det fyndtomt. 
Det som gav utslaget var en sten på ca 40 cm djup. I det 
andra schaktet låg mjälan tät vilket gjorde att under
sökningen i den heta sommarvärmen framskred sakta. 
På grund av jordens sammansättning blev det svårt att 
dokumentera de otydliga spår som framträdde i bott
nen av schaktet. De skulle kunna visa på spår efter jord
bearbetning. Kolsamlingar togs också tillvara och anhop
ningen av kol i bottnen av schaktet tolkar jag som spår 
efter den inledande röjningen då marken iordningställ
des för odling. Kolprover har tagits och analyserats vid 
Tandemlaboratoriet i Uppsala. Två prover är från schakt 
G i åkerytan samt ett från schakt B över terasskanten.

Labnummer
Ua-12766
Ua-12768
Ua-12767

prov 
Schakt G 
Schakt G 
Schakt B

ResultatI4C BP 
4 645 +- 70 
4 470 +- 80 

4 175 +- 70

'■’C-dateringar från Liffride, Alskog socken, från iggy års 
undersökningar

Kalibreras värdena med två sigma ger de två proverna 
från åkerytan dateringarna 3650-3100 BC och 3360- 
2920 BC! Kol från schaktet över terrasskanten har en 
datering mellan 2920-2580 BC (Oxcal V2.18).

Det är anmärkningsvärda dateringar som kan visa att 
odling förekom på platsen redan under tidig neolitikum! 
Dateringarna från skärvstenshögarna och odlingsröset 
visar att området nyttjats fram i äldsta järnålder. Hitin
tills är ingen grav undersökt men rösena och skepps- 
sättningarna, och också vissa av stensättningarna, är 
gravtyper som ofta hänförs till bronsålder. De ligger även 
strategiskt placerade;inte centralt men på de omgivan
de förhöjningarna i områdets yttre gränser.

I Vinarve, Rone socken på sydöstra Gotland finns väl
kända spår efter förhistorisk odling (Burenhult 1983 s. 
io3f). Fältundersökningar inleddes där redan under 
1960-talet av kulturgeograferna vid Stockholms univer
sitet. Tolkningen av hur området växt fram kan sam
manfattas med att i början av förromersk järnålder, för
modligen med rötter i bronsålder, utvecklades ett ex- 
tensivt jordbruk baserat på spannmålsodling.De stora 
arealer som krävdes för de långa trädesperioderna mås
te ha medfört att bosättningen varit organiserad i stör
re enheter än kärnfamiljer och kollektivet betonas 
(Carlsson 1979 s.3if, Lindquist,Windelhed 1984).Dan 
Carlssons tolkning av de gotländska kulturlandskapets 
framväxt bygger på Lindquists men Carlsson anser att 
boskapsskötseln måste ha varit mer betydande. ”Vi kan 
med andra ord knappast tala om ett kreaturslöst 
samhälle”(Carlsson 1979, s. 33).

Den medvetna utformningen av åkerytorna under
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äldsta järnålder står inte oemotsagd. ”Undersökningar
na har visat, att området vid Vinarve varit utnyttjat för 
bosättning alltsedan stenåldern” (Windelhed 1984, s. 
176). Windelhed framför att hans undersökningar vid 
Vinarve knappast visar att ett äldre mönster ersattes 
med ett nytt överlagrande. För i hans produktionssys
tem I,som motsvarar tiden tidig bronsålder fram till 
romersk järnålder, har de idag synliga åkrarna uppen
barligen inte tillkommit efter en storskalig planering av 
landskapet. De åkrar som bevarats är resultat efter en 
odlingsform som inneburit "rörlighet och övergivande” 
(Windelhed 1984, s. 181, 19of).Windelhed tolkar det, 
till skillnad mot Carlsson, som ett familjebaserat jord
brukinom kortvarigt utnyttjade boplatser. Boskapen var 
viktig och odlingen arealmässigt begränsad och ”om
fattade några få årligen brukade åkrar, (som) var grun
dad på en sannolikt arbetsbesparande rörlighet inom

sandjorden. Med denna teknik når man dock en gräns, 
sandjorden blir fullbelagd med fossila åkerytor” (Win
delhed 1984, s. 184).

Kulturgeografernas betoning av att de äldsta odlings- 
faserna på ön ska knytas till de lätta sandjordarna, stäm
mer inte alltid. Som exempel utgörs Liffrideområdets 
fossila åkermark av moränmärgel.Moränmärgel är en 
av de viktigare jordartema på Gotland och den ojäm
förligt viktigaste åkerjorden tack vare sin kemiska sam
mansättning och de fysikaliska egenskaperna då den i 
ytlagret mestadels är lucker blandning av leriga, märg- 
lig sandiga, och grusiga beståndsdelar (Munthae, Hede 
& Lundqvist 1929, s. 106). Det är också svårt att se det 
planmässiga utläggandet av åkerbegränsningarna under 
järnålder som ofta framförs av kulturgeograferna. De 
ovan beskrivna områdena synes mer överensstämma 
med en spontan utvidgning av åkrarna.
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BORTOM MAKTELITEN?
- Vänerområdets bronsålder: en idéinventenng

Av Eva Weiler

abstract: This essay deals with the areas outside the 
prime agricultural regions in SW Sweden during the 
Bronze Age, i.e. also outside the elite or the individual 
chiefdoms. The study area is located north and west of 
lake Vänern, the third largest lake in Europe. There are 
the physical traces of contacts or symbiotic relations 
between hunting and farming populations, most obvi
ous in burial rites, rock art and early mining (quartz, 
soapstone). Concerning the contacts between the in
vestigation area and the external world, the attitudes 
between locals and foreigners can be studied through 
the moulds for bronze casting and the prospecting for 
the raw material sources to these moulds, the soapsto
ne.

Keywords: Boarder district, contact, adaptation, symbio
sis, locals, prospectors, burial rite, rock art, trapping pit, 
quarry, slate, soapstone, bronze, mould.

v»|.> arkeologi bygger PÅ att människan vill 
»/k* ha en viss ordning och reda i tillvaron, att 

hon skapar och följer trender. Inte alla är 
övertygade om talesättet att man j agar bäst 

i flock utan försöker skaffa sig en egen position, ibland 
med lyckat resultat och ibland med frustration och 
uppgivenhet som följd. Mycken bronsåldersforskning 
har koncentrerats kring de fysiska spåren av sådan strä
van efter makt. Tolkningar och terminologi kretsar gär
na kring centralområden, eliter och de övre skikten av 
hierarkier. De som lyckades skapa dessa positioner lyck
ades också utomordentligt väl i sitt syfte att odödligg- 
göra sig, eftersom de dragit till sig så många forskares 
intresse.

Jag skall försöka berätta om det andra, i arkeologiska 
termer ofta beskrivet som perifert och marginellt, om 
kolonisationsområden, ingenmansland eller till och med 
som ”det normala”.

Områdena norr och väster om Vänern, dvs. Värm
land, Dalsland och angränsande delar av Bohuslän är 
en sådan föga utforskad region och med undantag av 
hällristningar och hällmålningar har områdets bronsål
der i relation till sin samtid inte lockat till sig arkeolo
gernas intresse i någon större omfattning. Texten blir 
ett försök att lyfta fram kontakter, kulturmöten och at
tityder i det arkeologiska materialet även utanför brons
ålderns ”centralområden”.
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Fig. i. Sverigekarta med undersökningsområdet Dalsland och 
Värmlands markerat.

Gränsmöten i arkeologiskt material
Området mellan Vänern och Norgegränsen är en geo
grafisk och kulturell gränszon. Fram till 1658 var grän
sen mot Bohuslän också riksgräns mot Norge.

I söder domineras landskapsbilden av Dalboslätten 
med Valbodalen och Kroppefjäll i väster. Dagens jord
bruksbygd är koncentrerad till slätten, till Vänerstran-

den med Glafsfj orden och Byälvens dalgångar och till 
Värmlandsnäs, den stora halvön som går ut i Vänern 
nära gränsen till Dalsland. I resten av regionen utbre
der sig vidsträckta skogsområden och sjösystem. Klar
älven har sitt källområde på norska sidan i höjd med 
Sveg och rinner ut i Vänern vid Karlstad, residenssta
den. Att köra från Dalboslätten till norra Värmland är 
en sträcka på ungefär 40 mil.

Denna kontrastrika naturgeografiska bakgrund har na
turligtvis präglat människan och påverkat hennes atti
tyd till sin omgivning. Genom mellersta Värmland går 
en under historisk tid känd gräns, den s.k. fäbodgränsen 
(Svensson 1995:142 , fig. 3). Den är sydgränsen för fe
nomen som huvudsakligen finns i Nordskandinavien 
och omvänt för företeelser som dominerar i Sydskan- 
dinavien. Norr om gränsen finns nästan inga förhisto
riska gravar och området är mindre lämpat för odling. 
Fångstgropar, lämningar av lågteknisk järnframställning 
och sätrar visar vilken typ av resurser människan i stäl
let valt att utnyttja (Svensson a.a.:i4i).

Revideringsinventeringen i området började 1987 och 
då upptäckte arkeologerna, att det finns ett rumsligt 
samband mellan hällkistor och mesolitiska boplatser 
samtidigt som det finns fynd av senneolitisk och brons- 
ålderskaraktär kring flera av sjöarna, en klar platskonti
nuitet (Johansen 1991:74). Ett stor del av rösena kan 
säkert kopplas ihop med den bebyggesebilden också, 
men kanske inte lika konsekvent som längre norrut. Den 
befolkning ,som fortfarande hade sin huvudsakliga för
sörjning från fångst under bronsåldern längs södra norr
landskusten, tog till sig den sydliga idévärlden och tra
ditionen att bygga monument över sina avlidna (Bau- 
dou 1993).

Också i spridningen av lösfynd finns gränszoner. En 
studie av distributionsvägar för exotiska varor söder om 
Vänern under mellan/senneolitikum - äldre bronsål
der visar tydliga kontakter mellan jägare och bönder. 
Tidig metall undviker först södra Vänerstranden, där det 
i stället uppträder större och mindre spetsar av dels svart,
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Fig. 2. De olika distributionsvägarna för tidig koppar/brons 
(vita pilar) och skifferspetsar (svart pil) söder om Vänern.

dels röd eller brun skiffer, vars fortsatta spridning pe
kar ner mot sydsvenska höglandet. Först under yngre 
bronsålder ändras distributionskanalerna för fj ärrhan
deln söderifrån och flyttar närmare Götaälvdalen och 
Vänern (Weiler 1994:64). (fig. 2)

I en sådan här spridningsbild kan finnas en kronolo
gisk diskrepans. Men en bättre förklaring är att här ännu 
under början av bronsåldern fanns etniska hinder (tra
ditioner) eller grupper utan intresse av metall eller an
dra sydligt influerade prestigevaror. Vid Vänern och 
Göta älv var en stor skifferspets betydligt attraktivare 
att äga än en kopparyxa, i centrala Västergötland var

situationen omvänd. Detta var uttryck för olika grup
pers behov av att markera sin kulturella särart, särskilt 
fångstbefolkningen gentemot den expanderade bonde
befolkningen.

Motsvarande förhållanden norr och väster om Vänern 
är helt outforskade även om Oscar Montelius redan 
1869 försökte fästa uppmärksamheten på de nordliga 
influenserna i arkeologiskt material härifrån (Monteli
us 1869:185). Men en systematisering och komplette
ring av detta material gentemot den sydliga expansio
nen skulle säkert ge mycken ny kunskap om kulturiden
titet, var möteszoner uppträder och varför (jfr Hall
gren 1998).

I magasinen på Statens historiska museum finns både 
toppff agment och hela spjutspetsar av mörkgrå, grågrön 
och ljusbrun slipad skiffer från Närke, Värmland och 
Dalsland, hemmahörande i en fångstmiljö från mellan- 
neolitikum och framåt. Från Örs socken i södra Dals
land finns dels ett lösfynd av ett defekt dolkblad från 
äldre bronsålder (SHM 3458), dels ett avbrutet dolk- 
skaft med sågtandade sidor i oslipad, ljusbrun skiffer 
(SHM 26145). 1 magasinet på Göteborgs stadsmuseum 
förvaras ett lösfynd av en dolk av röd skiffer från Öds- 
mål i södra Bohuslän, vars värde gentemot en flintdolk 
måste vägas mot uppfattningen om vad som impone
rade på den egna gruppen.

Gravarna: acceptans och 
anpassning
En nordgräns för hällkistor går i sydvästra Värmland 
med den nordligaste hällkistan belägen strax ovanför 
Glafsfj orden.

Rösemiljön ser i stort sett likadan ut runt Vänern. I 
norr och väster ligger stora rösen av bronsålderskarak- 
tär utmed Vänerkusten, längs By älven upp mot Arvika 
vid Glafsfj orden och slutligen vid Norsälven upp mot 
Frykensjöarna, där ett bronssvärd hittades tillsammans
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Fig. 3. Registrerade rösen i södra Sverige med ”fäbodgrän
sen" inlagd. Efter Hyenstrand 1984 och Svensson 1995.

med brända ben i ett rose 1867 (Oldeberg 1974:336). 
Undersökningarna i Nor på 1960-talet visade, att vis
sa rösen fortsatte att användes för begravningar un
derjärnåldern (Ringquist rg72). Dalslands största röse 
har en diameter på 30 meter och ligger stax norr om 
hällristningsområdet i Tisselskog, medan de värmländ
ska kan ha något större dimensioner.

Det är i inlandet som rösemiljöerna börjar se olika 
ut. Bland nyfynden finns flera mindre rösen och otyd
liga stensättningar, bland annat gravar som placerats i 
miljöer utan något som helst samband med det upp
odlade kulturlandskapet (Johansen iggrygff). Detta 
är i korthet den gängse bilden i dag. Ställer vi nu den
na mot det fåtal undersökningar som gjorts av brons- 
åldersgravar eller av gravar som erfarenhetsmässigt 
skall innehålla ett mycket specifikt inventarium, hit

tar vi också kriterier på att olika traditioner blandats med 
varandra.

Det första exemplet är en hällkista på ön Björkön i 
Svanfjorden i Skållerud, som undersöktes sommaren 
1948. Lokalt ingår den i den största koncentrationen av 
hällkistor i Dalsland men skiljer sig från de övriga ge
nom placeringen på en ö. Kistan var 6 meter lång och 
1,6-1,8 m bred. Den var täckt och tillsluten av två stora 
takblock och ytterligare sten, vars tyngd med tiden pres
sat ihop graven men bevarat den intakt. Inuti kistan 
fanns ett upp till decimetertj ockt sotlager med fynd av 
mellan- och senneolitisk karaktär och i ett område ut
anför den södra, öppna gaveln en yta med bl.a. rikligt 
med krossad keramik (Stjernquist 1948).

Kompletterande provgrävningar i området visade, att 
hällkistan inte byggts på en gammal boplats. Det hade 
man annars kunnat misstänka med tanke på fyndens 
karaktär: spån och tvärpilar av flinta, tångepilspetsar av 
skiffer, förarbeten till dylika samt bl.a. gropornerad 
keramik. Att jägare och fiskare lät uppföra stora häll
kistor redan under mellanneolitik tid i Dalsland före
faller lite märkligt; delar av innehållet i den tolkades i 
stället som ”en i hällkisttid kvardröjande relikt av me
galitkulturens bruksvara” (Stjernquist 1948:38). Hel
hetsintrycket blir till slut en befolkning, som tagit till 
sig en del av böndernas föreställningsvärld och gravritua
ler, men fortfarande med sina rötter i en fångstmiljö och 
dess materiella attribut.

Nästa exempel förflyttar oss ytterligare 25 år tillbaka 
i tiden, nämligen till undersökningen av ett nyupptäckt 
jordblandat röse i Ödeborg i Valbodalen sommaren 
1923. Röset var sju meter i diameter och under stenar
na ”vidtog ett ojämnt lager av synnerligen talrika brän
da ben ... På spridda ställen anträffades kolstycken och 
sotfäckar, men inget sammanhängande brandlager” (Er
landsson 1923). Enligt utgrävaren utgjordes ”de anträf
fade fornsakema... av fyra fragment av bennålar, ett skif
ferhänge, fem fragment av flintdolkar, 28 eldskadade 
flintskärvor, 17 skarpkantiga brända flintstycken, 20 ler-



BORTOM MAKTELITEN 233

kliningsstycken, en fyrsidig långsträckt slipsten”. Lik
som på Björkön gjordes provgrävningar utanför graven 
utan att några kulturpåverkade lager eller fynd hitta
des. Anläggningen tolkas i rapporten som en stenålders- 
hydda ”ovanpå vars rester och med omrörande av dem 
anlagts en grav, troligen under yngre järnålder”.

I början av 1950-talet lät Oldeberg och Gejvall ana
lysera de brända benen i anläggningen från Ödeborg, 
en metod som fortfarande var ganska oprövad då. Re
sultatet blev 3,5 liter brända människoben av minst 6 
individer, både män och kvinnor i 2 o-årsåldern och upp
åt (Gejvall 19 54). Det förekom inga djurben, vilket bor
de varit fallet om kremeringarna ägt rum under yngre 
järnålder.

Så började jag gå igenom resten av fynden 1990. Då 
upptäckte jag, att både bennålarna och dolkfragmen- 
ten också är eldskadade och att åtminstone ett par av 
dolkfragmenten har passform. Bland lerkliningen finns 
bitar som är så hårt brända att de sintrat; de har sanno
likt bränts tillsammans med övrigt material. Det nämns 
inget om skärvig sten i rapporten och det finns inget 
hushållsavfall bland fynden. Hela fyndmaterialet är av 
odiskutabel ”hällkistkaraktär" och talar för ett gravin
ventarium av dräktdetaljer och personlig egendom.Till
sammans med de brända benen av flera individer får 
man intrycket av en traditionell, kollektiv begravning 
på stenåldersbönders vis men i ett gravrum och med 
ritualer (kremering) som pekar mot att det var delvis 
nya regler som gällde.

Någon definitiv brytning med det neolitiska samhäl
lets normer sker inte förrän mot bronsålderns senare 
hälft och i samband med den bebyggelseexpansion som 
då ägde rum på flera ställen i Sydskandinavien (Holm, 
Olsson & Weiler 1997:220). Enstaka dräktdetaljer av 
metall visar att flera av de stora västsvenska hällkistor- 
na var i kontinuerligt bruk fram till bronsålderns peri
od II, medan 'C-dateringarna f.n. går fram till 900-ta- 
let f.Kr. (Weiler 1996).

Hanteringen av det kollektiva gravrummet i de två

dalsländska exemplen ser jag som början på en assimi- 
leringsprocess som betyder acceptans av nya kulturella 
normer med anpassning till de gamla. I ena fallet be
stod graven av ett permanent rum av stenhällar som 
normalt inte figurerar i fångstmiljöer, i andra fallet av 
en gravform, som inte primärt brukar kopplas ihop med 
kollektivbegravningar. Exemplet Ödeborg kanske helt 
enkelt är en sekundärbegravning i antropologisk bemär
kelse, nämligen en andra, nu kollektiv begravning som 
ägde rum flera år efter den första, som skett strax efter 
dödsfallen och därför individuellt vid olika tillfällen. 
Detta motsäger inte utgrävarens egen idé om att det 
stått en hydda på platsen.

Innehållsmässigt är hällkistan på Björkön fortfaran
de en solitär bland de ca 180 hällkistor som undersökts 
mer eller mindre sakkunnigt i Västsverige. I Dalsland 
gäller det ett 10-tal kistor. Också det jordblandade ro
set i Ödeberg förefaller vara en solitär. Men om gravar
na verkligen avspeglar en blandning av olika traditio
ner, den ena på utdöende och den andra under uppseg- 
ling, är det inte förvånande att sådana här blandformer 
är sällsynta. Historiskt sett var de lika med en dödsdom 
(Stig Sørensen 1993:5).

Faunan i bild och verklighet
I bronsålderns bildvärld och i placeringarna av dessa 
bilder i terrängen finns flera möteszoner. Av Dalslands 
elva kända hällristningsområden (exkl. skålgropslokaler- 
na) är ett av särskilt intresse, nämligen motiven på häl
larna strax söder om den plats där Dalbergså rinner ut 
i Vänern. Där finns tre fält med ristningar på en berg
häll som sluttar brant ner mot vattnet, två av dem med 
både skepp och älgfigurer. Platsen nås enklast sjövägen 
eller på vintern över isen. Tankemässigt liknar den lä
get för de värmländska hällmålningslokalerna, som nu 
dyker upp på allt flera platser i sjösystemen i sydvästra 
Värmland (Rex Svensson 1989:124, Nordbladh 1989: 
ngf).



234 EVA WEILER

2000
! 500 ■
1000 ■
500 ■

0 ■
-500 ■

-1000 -
-1500 • ■
-2000 ■
-2500
-3000

Fig. 4. Schema över uC-dateringar av fångstgropar i Värm
land. Efter Svensson 1995.

I Dalbergså möts den sydliga och den nordliga före
ställningsvärlden, uttryckt i bild, precis som i Nämfor- 
sen i Ångermanland. En fråga som aktualiserats där är det 
rimliga i att grupper med olika ideologisk och försörjnings- 
mässig bas kommunicerar på det här sättet eller använ
der samma samlingsplats i rituellt syfte. I Nämforsen, 
menar forskarna i dag, innebar kulturmiljöns förändring
ar att tecken av abstrakt karaktär börj ade ersätta den eko
logiska världsbilden och att det skedde ett successivt fjar
madę från den inhemska ristningstraditionen mot den 
sy dskandinaviska. Det är inte fråga om samtidighet mel
lan nordligt och sydligt (Baudou 1993, Forsberg 1993].

Nu är Dalbergså en mycket liten ristningslokal jämfört 
med de norrländska. Det finns inga överskärningar av 
motiv som i Nämforsen, där skepp kan vara överhuggna 
av älgfigurer (Forsberg 1993:222). Men om man ändå 
översätter diskussionen kring de norrländska exemplen 
på hällarna vid Vänern, skall dessa inte automatiskt tol
kas som att två olika grupper haft samtidig kontakt med 
varandra. En alternativ tolkning är att motiven avspeglar 
en ideologisk förändring inom samhället, påverkad av 
förändringar av de yttre livsvillkoren. Det är sådana för
ändringar eller snarare deras successiva anpassning till nya 
villkor som också återspeglas i gravarna.

Jag tycker ändå inte att man skall väja för tanken på ett 
mera symbiotiskt förhållande mellan fångstmän och bön

der. Det är antropologiskt belagt på flera håll i världen 
och åtminstone ena partens försök att leva vidare i sin 
invanda miljö ett tag till. Dalbergså ligger dessutom bara 
ett par mil från Örs socknen med fynden av både ett 
dolkblad av brons och en avslagen dolk(?) av ljusbrun 
skiffer, ännu ett exmpel på rumslig koppling mellan det 
som vi uppfattar som nordligt och sydligt eller som två 
olika tankevärldar och försörjningsstrategier (fig 3-4).

Ytterligare exempel på detta är de värmländska häll- 
målningarna, som ligger samlade inom ett begränsat 
område i sjösystemen mot gränsen till Norge och där 
det nordvästligaste stråket av hällkistor ingår. Det do
minerande motivet på de svenska hällmålningarna är 
älgen, men det förekommer också inslag av annat stor
vilt, fåglar, fiskar, ormar och människofigurer. På en 
nyfunnen hällmålning i västra Värmland finns t.ex. en 
figur som håller ett spjutliknande föremål i handen 
(Rentzog 1995:35). Kopplingen till boplatser och gra
var på öar och sjöstränder är odiskutabel. Med dagens 
kunskapsläge förefaller hällkistorna höra hemma i sen- 
neolitikum och ytplockade och provgrävda lokaler i en 
senmesolitisk-senneolitisk redskapstradition med mar
kanta inslag av gropkeramiskt material (Heimann 
i995:)- Men nyupptäckterna i den här delen av Väst
sverige ställer också de båda gravarna i Skållerud och 
Ödeborg i intressant belysning och skapar en bakgrund 
till de assimileringsprocesser som avspeglas i dem.

Storviltsj akten avspeglas även i fångstgroparna i da
gens skogsområden från Värmland och norrut. Dessa 
fångstanordningar har använts kontinuerligt från sten
ålder och framåt. Av 25 daterade fångstgropar inom tids
intervallet 3000 f.Kr. - 1880 e.Kr. i norra Värmland fal
ler tre inom bronsåldern. Det är samma situation som 
på flera håll i Norrland. Men det är viktigt att veta, att 
dateringarna egentligen visar den tidigast möjliga an
läggningstiden; kolproven är vanligen tagna i marken 
under vallarna och kan härröra från händelser som inte 
har att göra med grävandet av den stora gropen (Melan
der 1989:123, Svensson 1998:75).
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Fig 5. Ormliknande figurer, skålgropar, skepp och människor med spjut på en av ristningarna (häll 6) i Tissekkog, Dalsland. 
Ur Rex Svensson 1982. s. 24

Fig. 6. Älgar och skepp på hällristningen ińd Dalbergså vid Vänern. Ur Rex Svensson 1982, s. 80
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Fig. 7. Tre av figurerna på den nyupptäckta hällmålningen i 
sjön Foxen i sydvästra Värmland. UrRentzog 1995, 2. 35.

Under bronsåldern anses storviltet - älgen - ha mist sin 
jaktmagiska betydelse och därmed försvunnit ur motiv
världen i den skandinaviska bergkonsten. Däremot över
ger människan inte den gamla knytningen till naturen i 
sin föreställningsvärld men nu är det ihop med faunan i 
ett öppnare och mera kulturpåverkat landskap och med 
tydligt antropomorfa inslag: plöjningsscener samsas med 
jaktscener med pil och båge eller spjut, hjortdjur, sjöfå
gel, behomade figurer, fågelmänniskor och ormfigurer. 
Ormliknande figurer är särskilt vanliga på dalsländska och 
sydvärmländska ristningar (Rex Svensson 1989).

Osteologiska analyser av ben från bronsåldersboplat- 
seriVänerområdet är sällsynta. Ingen bosättning som sä
kert kan knytas till områdena med fångstgropar är ens 
undersökt. Men generellt finns mycket lite inslag av vilt i 
kosten från den här perioden. Det är ben av nöt, svin och 
får som dominerar i bondehushållet. Ett par danska ex
empel från bronsålderns period V och VI på Fyn visar, att 
andelen vilt bland djurbenen där uppgick till 0,5 resp. 7 
procent. Artema var kronhjort, rådjur, utter, räv och - i

ett enstaka fall - björn (Nyegaard 1993:96). Från en hal
ländsk bronsåldersboplats finns uppgift om två kokgro
par som innehöll en mindre mängd (41 g) brända ben av 
främst kronhjort men även av rovdjur av rävstorlek, rå
djur eller får/get samt svin (Jonsson 1994, Persson & Schal- 
ler 1994).

Situationen kan belysas med ännu ett exempel: utgräv
ningen av utrymmet under ett klippöverhäng i Järnklätt 
i södra Bohuslän med datering till yngre bronsålder - för
romersk järnålder. På denna plats, 2 mil väster om Göta 
älv, påträffades både obrända och brända ben av två vux
na kronhjortar och en kalv. Jakten har ägt mm under se
nare delen av sommarhalvåret att döma av kalvens ålder. 
Man har inte bara styckat djuren utan ätit eller åtminsto
ne tillagat köttet på plats, för det fanns också brända ben 
av kronhjort i en kokgrop liksom i en sträng av härdrester 
eller utrakat skärvig sten i marken under överhänget (Jo
hansson 1996:65, Ängeby 1996). Biandbenen fanns slut
ligen tandfragment av häst och nöt samt svårbestämda 
brända benfragment av får/rådjursstorlek, kanske rester 
av tidigare tillagning av större husdjur eller vilt.

Överhänget vid Järnklätt låg i en långsträckt dal med 

en boplats och en fornborg (vallanläggning) ovanför den 
i ena ändan. Den äldsta nyttjandefasen ligger i båda fallen 
i bronsålder och sammanfaller i tid med de äldsta date

ringarna av kokgroparna under överhänget. Det fanns inga 
ben vare sig i avfallet uppe på berget eller från boplatsen, 
bara en flatmarksgrav med bevarade brända människo
ben. Man kan alltså inte skylla på dåliga bevaringsförhål- 
1 anden för brända ben.

Däremot är mat och matlagning också kultur. Den re
lativa avsaknaden av storvilt och i vissa fall också tamdjur 
i hushållsavfallet från bronsåldersboplatser har haft både 
praktiska och kulturella orsaker. Exemplet Järnklätt visar 
hur de både hänger ihop med var man slaktade djuren 
och tillredde köttet och vid vilka tillfällen man eventu
ellt åt viltkött och tamboskap.
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De bergbundna resurserna och 
omvärlden
I Vänerområdet finns bergarter som hade både lokala 
och kontinentala intressenter under bronsåldern, näm
ligen kvarts, tälj sten och eventuellt kopparkis. Kvarts 
finns nästan överallt. Täljstenen har däremot begrän
sad utbredning i Skandinavien samtidigt som den myck
et snart blev en basråvara i massproduktionen av tidiga 

metallverktyg.
De eftertraktade resurserna till denna massproduk

tion fanns alltså i områden där det åtminstone i början 
måste ha levt människor med helt andra kulturella vär
deringar och språk m.m. än de eventuella prospektörer 
som hade primärt intresse av råvarorna. Att skapa rätt 
sorts kontakter för kommunikation måste ha varit ett 
av de första stegen i förberedelserna (Weiler 1994:100). 
En ofta förbisedd självklarhet är att förhistoriska by
tesförbindelser, fjärrkontakter och skapandet av allian
ser i hög grad handlade om att överbrygga sådant som 
inte stämde med de egna referensramarna (Stig Søren
sen 1990).

Kvarts
I samband med riksantikvarieämbetets fornminnesin
venteringar i Dalsland på ig 80-talet upptäcktes flera 
kvartsbrott av mycket ålderdomlig karaktär. Grunt lig
gande kvartsgångar på kala bergsplatåer har utnyttjats, 
ibland inte större yta än några kvadratdecimeter, och 
lossknackat material ligger ofta kvar i små koncentra
tioner. Bara iTöftedal, en av gränsocknarna till Norge, 
har ca 40 "kvartsbrott” av det här slaget registrerats 
(Lindman 1989). Men det finns också stora kvartsbrott 
i västra Dalsland av helt annan karaktär än de här små.

Kvarts var antagligen den huvudsakliga, lokala råva
ran för egg- och spetsredskap ända fram till järnålderns 
början för (importerad) flinta är mycket sällsynt i de 
här trakterna. De små kvartsbrottens läge i terrängen

stämmer delvis överens med spridningen av rösen av 
bronsålderskaraktär iTöftedal (Lindmanugg).

Kvarts förekommer också i rituella sammanhang un
der bronsåldern. Ännu har ingen satt detta i samband 
med ”kvartsbrotten” och kvartskoncentrationerna uppe 
i bergen, däremot med krossad kvarts på gravar och in
vid hällristningar. Vid undersökningen av en klyfta fram
för en av hällristningarna i Tisselskog, Dalslands störs
ta, påträffades en fint lagd stenpackning och under den
na en klyfta med en koncentration av slagen kvarts och 
kolbitar. En stenpackning intill hällristningarna vid 
Dalbergså innehöll krossad kvarts liksom flera klyftor 
under den (Rex Svensson 1989:127!).

Tälj sten
I Skandinavien förekommer täljsten i större delen av 
Norge, Jämtland och delar av Västsverige. Norra Väner
området hör också hit.

Ett stort antal av de svenska gjutformarna från bronsål
dern är tillverkade av täljsten men spridda över ett be
tydligt större område (Weiler 1994:117, fig. 106). Från 
Dalsland finns två tälj stensformar, en avsedd för gjutning 
av holkmejslar och en utan gjutkavitet, troligen den van
ligen obearbetade halvan av formen till en kniv. Formar
na är funna i Tisselskog och Tösse i nordöstra Dalsland. 
Från Värmland finns också två täljstensformar. Den ena 
kommer från traken av Arvika och består av två påbörja
de halvor till samma gjutform, troligen till en holkyxa. 
Den andra från Munkfors vid Klarälven är en ganska stor 
kombinationsform med gjutkavitet för en dolk eller ett 
spjut samt två skäror. Tre av formarna var alltså avsedda 
för nyttoföremål medan den fjärde och äldsta delvis är av 
annan karktär (fig 5).

Någon analys av materialets proveniens i formarna är 
inte gjord, men flera detaljer pekar mot att den skandi
naviska täljstenen var känd och utnyttjades så här tidigt. 
I Norge tillverkade man kärl av täljsten redan under 700- 
talet f.Kr. (Pilø 1990). De två halvfärdiga gjutformshalvo-
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ma från Arvika kan bäst förklaras med att det var lokal 
täljsten som testats. Just i Töftedals socken med tidiga 
kvartsbrott ligger också det s.k. ”Täljstensberget”med fle

ra synliga tälj stenbrott. Vid ett av de gamla täljstensbrot- 
ten i Ytterby norr om Göteborg finns skeppsristningar, 

som visar att man i varje fall kände till platsen och det 
lättbearbetade berget redan under bronsåldern (fig 9).

Mycket talar alltså för att det var lokal eller i varje fall 
skandinavisk råvara som i första hand användes till de 
sydsvenska gjutformarna av täljsten, inte import från 
Centraleuropa, Skottland eller Shetlandsöarna. Det tidi
ga intresset för storvilt och kvarts visar, att här fanns män
niskor med god terrängkännedom och kontakten mellan 
lokalbefolkning, eventuella prospektörer och mellanhän
der har tydligen fungerat. Däremot går det nog inte att 
hitta de tidigaste täljstensbrotten, bara rätt geologisk zon. 
Att tälj sten är både värmetålig och lättbearbetad är egen
skaper som utnyttjats långt fram i tiden till vävredskap, 
kokkärl, dopfuntar och byggsten för att bara ta några ex

empel (Berg 1934, Svensson 1998:140}. I flera av de brott 
som fortfarande syns i terrängen är alla spår efter den för
sta brytningen antagligen borta, vilket ju gäller all gruv
drift.

Kopparkis
Gunborg Janzon har framfört idén, att kopparsulfid- 
malmerna i Skandinavien tidigt var föremål för utom
stående prospektörers intresse. Utanför Norrland och 
östra Mellansverige förekommer kopparsulfidmalm el
ler kopparkis i norra Dalsland och västra Värmland. 
Sydgränsen går mitt i Småland (Janzon 1984, s. 28, fig. 
25). Kopparkis ligger ytligt och man reagerar automa
tiskt på de röda eller matt guldglänsande ytorna i ber
get.

IVänerområdet finns den tätaste förekomsten av kop
parkis i samma region som flera iögonenfallande brons- 
ålderslokaler som t.ex. hällristningsområdet i Tisselskog.
I Hellerö i nordöstra Småland bedrivs ett projekt kring

äldre brytning av kopparkis i direkt anslutning till ett 
omfattande bronsålderskomplex med gravar och skärv- 
stensrösen. I området finns ålderdomliga gruvhål som 
tagits upp med tillmakning, brytning med hj alp av upp
hettning i stället för krut (Vedberg 1997).

Men varken i Vänerområdet eller vid de pågående un
dersökningarna i Småland finns ännu några belägg för 
att man bröt kopparkis redan under bronsåldern, även 
om senare verksamheter kan dölja eller ha utplånat de 
äldsta spåren. I alla händelser bör resultatet ha varit långt 
ifrån tillräckligt för efterfrågan och den gängse uppfatt
ningen står sig fortfarande att Sydskandinavien gjort sig 
helt beroende av import av färdiglegerad råvara (skrot) 
eller färdiga föremål, som kunde gjutas om och återan
vändas. Men kopplingen mellan kopparkis och iögonen
fallande bronsålderslokaler som nu också i nordöstra 
Dalsland är väl värd att notera.

Bronsskrot
I Vänerområdet, centrala Västergötland och angräns
ande delar av södra Bohuslän finns flest bevarade depå
er av bronsskrot från yngre bronsåldern, totalt åtta styck
en. Siffran skall ställas mot en depå i södra Skåne och 
en i södra Uppland. Metallmängden varierar mellan 800 
g och ca 2 kg. Dessutom finns flera spridda lösfynd i 
Sydsverige av exempelvis gjuthuvuden och holkyxor 
som blivit misslyckade vid tillverkningen, som är vanli
ga inslag i skrotdepåer. Den typen av lösfynd är antag
ligen de sista resterna av uppköpt skrot.

I Dalsland finns en skrotdepå från Järns socken vid 
Vänern och i Värmland en från Grava strax norr om 
Karlstad (Oldeberg 1929,1928). De är helt olika till sitt 
innehåll och de har också förvarats och transporterats 
på olika sätt, järnskrotet i ett lerkärl och Grava-skrotet 
eventuellt i en bältekupa (Weiler 19 9 6b 122).

Järndepån innehåller huvudsakligen material som hör 
ihop med tillverkning av småredskap eller lagningar av 
trasiga metallföremål: en bit av en metkrok, flera små
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Fig. 8. En påbörjad gjutform av täljsten från trakten av 
Arvika (SHM 6101:42). Foto: Eva Weiler.

Förutom de båda skrotfynden finns ett lösfynd av en 
halv holkyxa av mycket tidig typ, som förefaller ha bli
vit misslyckad vid tillverkningen. Den kan vara metall
skrot eller en parallell till de halva kant- och holkyxor som 
var i cirkulation längre söderut. Den är troligen funnen i 
trakten av Sunne i mellersta Värmland (Oldeberg 
1974:336, Weiler 1994:114). Från Holmedal i västligaste 
Värmland kommer ett lösfynd av en avsatsyxa, som gjorts 
om till ett städ. Någon motsvarighet i övriga Sverige finns 
inte, däremot i Danmark (Oldeberg 1974:336).

Den rumliga utbredningen av skrotfynden har jag tidi
gare tolkat som belägg för ett visst köpmotstånd iVäne- 
rområdet. Importörer eller säljare har missbedömt beho
vet och inte fått avsättning för alla sina varor. I områden 
med större behov av metall eller bättre bedömning av 
efterfrågan finns skrotfynden inte kvar utan är skingrade 
på olika sätt (Weiler 1996b). Att den största felbedöm
ningen tydligen skett i områdena längst bort från de cen
trala konsumtionsområdena i Skåne och Danmark kan 
vara belägg för att kontroll och styrning av tillgångar låg i 
händerna på personer utan lokalkännedom. Varför en 
kombinationsform för tillverkning av bl.a. skaror långt 
ovanför jordbruksbygderna runt Vänern? Och vad hade 
avsatsyxan, omgjord till städ, i gränstrakterna mot Norge 
att göra?

tenar, defekta mejselblad och bitar av sönderbrutna 
skaror och holkyxor. Där finns precis sådana dimensio
ner på mejseleggar som lämnat avtryck i den påbörjade 
gjutkaviteten i gjutformshalvorna från Arvika. Metkro
kar av brons har haft sin kundkrets såväl ute vid väst
kusten som vid insjöarna (Hemek & Nordquist 1995:64, 
Weiler 1994:142).

Grava-depån innehåller också flera gjuthuvuden och 
bl.a. sönderbrutna bitar av skaror, spjutspetsar och 
bronslurar. Där finns en uppsättning sylar av olika stor
lek, en slinga av rent bly och ett komplett par glasögon- 
fibulor. Här framträder specialisten som inriktade sig 

på finhantverk för en bestämd kundkrets.

Lokalbefolkningen och de andra
Tidigare i texten har jag visat arkeologiska exempel på 
behovet av att manifestera sin kulturella särart och på 
pågående anpassningssprocesser, knutna till föreställnings
världen. I mitt sista exempel analyseras kontakterna lo
kalbefolkning - utomstående i områden där det bevisli
gen funnits främmande intressenter, knutna till efterfrå
gan på metall. Rekonstruktionen bygger på en samman
ställning av befintligt material, dvs. översikter över fasta 
fornlämningar samt depåfynd och registrerade, relevanta 
lösfynd. De utgrävda fornlämningama från bronsåldern 
består av några osakkunnigt dokumenterade rösen på
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Fig g. Tälj stensbrott med skeppsritningar från bronsåldern i 
Ytterby, Bohuslän. Foto: Eva Weiler.

1800-talet, rösegrävningama i Nor 1964, en boplatsun
dersökning i trakten av Amål i Dalsland 1995 (ToreArte- 
lius, muntlig uppgift) samt ,4C-dateringar från fångstgro
par och hällristningsområden.

Inom undersökningsområdet utkristalliserar sig nu tre 
huvudexempel eller arenor: helaVänerstranden, sydväs
tra Värmland med övre Glafsfj orden och mellersta Fry- 
ken-Klarälven. Den befolkning som avspeglas i gravrö- 
sen, kvarts- och tälj stensbrott i områden som Töftedal syns 
inte i den här typen av genomgång, inte heller fångstom
rådena i norr.

Fig. 10. Karta över tre olika exempel på kontakter lokalbefolk
ning-utomstående: Vänerstranden, sydvästra Värmland med 
Glafsfjorden och mellersta Fryken-Klarälven.

Vänerstranden
Den första arenan ligger utmed Vänerstranden och går 
någon mil inåt land från södra Dalsland ända bort till 
Kristinehamn. Där utvecklades en bronsålder av odis
kutabel sydskandinavisk karaktär med stora rosen och 
hällristningar. Likheten med södra Vänerstranden upp 
till Kinnekulle är påfallande, men det finns inga häll

ristningar längre norrut än Värmlandsnäs.

Det är en sträcka på drygt 2 5 mil inberäknat kusterna 
längs Värmlandsnäs. Vid revideringsinventeringen 
1987-88 påträffades fem förut oregistrerade skärvstens- 
högar i Dalslandsdelen i det här området (Johansen
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Fig. ii. Rösen vid Glafsfjorden. Foto Eva Weiler.

1991:83). Med ett undantag är alla lösfynd av bronsva
pen påträffade ute vid Vänerkusten, ett svärd och två 
spjutspetsar, medan lösfynden av bronsyxor är relativt 
j ämnt spridda längs hela kusten och i södra Valbodalen 
(Dalsland) strax innanför den. Här finns regionens samt
liga bronsdepåer, de båda tidigare beskrivna skrotfyn
den och en smyckedepå från Värmlandsnäs.

Det är här som mötet mellan norr och söder och mel
lan fångstmannens och bondens tankevärldar framträtt 
tydligast genom hällristningarna vid Dalbergså, hällkis- 
tan i Skållerud, dolkfynden i Ör och - i södra delen av 

den angränsande Valbodalen - det märkliga lilla röset i 
Odeborg. Här har funnits plats för kompromisser och 
stor livskraft i det gamla; anpassningstiden har varit läng
re än söder om Vänern. Kanske har vi varit åskådare till 
en assimileringsprocess som blev dödsdomen för de sista 
”neolitikerna” och därmed öppnade området för kolo

nisatörer och andra utomstående intressenter.
Lurfragmenten i skrotfyndet från Grava är knappast 

från trakten utan har sin närmaste motsvarighet i cen
trala Västergötland (Weiler 1994:138). Några central
europeiska svärdsdetaljer som har sina nästan exakta 
paralleller i det enda bevarade skrotfyndet i Skåne (Wei
ler 1996:83). Det finns alltså en rad detaljer som pekar 
på kontakter söderut och inga hinder för att utveckla 
dessa, eftersom människorna till slut talade samma kul
turella ”språk”. Kundkretsen blev också tillräckligt stor 
för att det skulle utvecklas en specialisering inom me
tallhantverket i den här regionen.

Övre Glafsfjorden
Nästa arena är norra Glafsfjorden och terrängen västerut 
mot norska gränsen med den nordligaste fyndplatsen i
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Fig. 12. 1994 års inventeringsområde väster om Glafs)jorden. Kartan är baserad på Rentzog 1995,
Oldeberg 19-74 och Baudou. Ö = Östervallaskog (kantyxa, holkyxa). H= Holmedal (avsatsyxa, omgjord till städ).
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Köla och den sydligaste i Holmedal, ett område på knappt 
4x4 mil. Utmed den långsträckta Glafsfjorden, en fort
sättning på Byälven som rinner ut i Vänern, finns en rad 
rösen med en storlek på upp till 45x35 m (Winberg 
1980:280). Det finns osäkra uppgifter om att man hitta
de ett svärd i något av dem någon gång på 1800-talet 
(Oldeberg 1974:335). Utifrån de monumentalt liggande 
rösena kan man se tre huvudbygder redan under äldre 
bronsålder kring Glafsfjorden (Jerkemark 1990:49).

Här har man tagit till sig bronsålderns rösegravskick, 
men till skillnad från Vänerområdet finns inga hällrist
ningar, inga skrotdepåer och inga spår av bondens tids
typiska avfallsdeponering, skärvstenshögarna. Däremot 
har närmare 200 boplatser av annan karaktär - och sä
kert många från stenåldern - nyregistrerats i sydvästra 
Värmland i samband med revideringsinventeringen 
1994 (Rentzog 1995:26, fig. 2). Eftersom inga arkeolo
giska undersökningar skett i de här trakterna skall man 
naturligtvis vara försiktig med att dra slutsatser kring 
bebyggelsen. Men kanske utvecklades här en "norr
ländsk situation”, där befolkningen fortfarande levde 
mest av fångst men som genom externa kontakter - by
tesförbindelser, besökande främlingar, giftermål - influ
erats av den sydliga föreställningsvärlden.

Till lösfynden hör den påbörjade tälj stensformen från 
Arvika. Men här finns även en rad lösfunna bronsföre
mål som från början hör hemma i helt andra miljöer. 
En skafthålsyxa av massiv brons hittades vid dammar
beten i Jösse älv 1906. Liksom bronsstädet från Hol
medal har annars resten av lösfynden påträffats norr- 
och väster om röseområdena. Där finns en kantyxa, två 
holkyxor med förlängd hals av en typ som brukar ka- 
raktärieras som en blandform mellan Mälardalsyxan och 
den skånska varianten samt en holkyxa av samma typ 
som i Grava-depån, också den ovanlig i regionen (Olde
berg 1974, Baudou i960).

De flesta bronsyxorna, både de äldre och de yngre, är 
påfallande metallkrävande och förmodligen avsedda att 
imponera på en person som gärna tog emot en exotisk

yxa som gåva för att återgälda med något som mottaga
ren ville ha. Det är mycket troligare att det var lokalbe
folkningen som med sin terrängkännedom utnyttjade 
fångstanordningarna för storvilt här uppe än besökare 
utifrån. Prospektörer eller uppköpare var också ute efter 
täljsten. Gjutkaviteten i de två halvfärdiga formhalvo
rna från Arvika är bara påbörjad men den innehåller 
tydliga spår av en rak, skarpkantad egg, kanske från en 
liten bronsmejsel. Den som provade kvaliteten var allt
så redan försedd med metallverktyg.

Det här området är också intressant med tanke på dess 
läge i nordändan av hällkist- och hällristningskomplex- 
en i västra Värmland. Om bronsstädet i Holmedals sock
en representerar den främmande besökaren, eventuellt 
via mellanhänder, får hällmålningen vid sjön Foxen i 
samma socken representera den lokala föreställnings
världen. Den kan ha varit en relikt vid det här laget. Den 
kan ha varit en del av en ännu fungerande föreställnings
värld. Motivet är fyra streckmålade människofigurer och 
det var i samma sjösystem som Värmlands fjärde häll- 
målning med en figur med spjut och en utan nyligen 
upptäcktes (Nordbladh 1987:313, Rentzog 1995:34!). 
Är det bara en slump att just de hällmålningar som 
avbildar människofigurer, inte djur, finns i nära anslut
ning till områden som drog till sig utomståendes intresse 
under bronsåldern?

Både kronologiskt och kulturellt är förhållandet mel
lan hällmålningar - hällristningar och hällkistor - rösen 
fortfarande oklart. Men vid i Nössemark på Dalslandssi- 
dan, strax söder om hällmålningsregionen, finns också ett 
lösfynd av en holkyxa av yngre bronsålderstyp, funnen i 
sjön Stora Le (Baudou 1960:178).

I området kring övre Glafsfjorden har man lyckats ska
pa ömsesidig kontakt genom att lära sig eller redan 
kunna varandras kulturella språk.Täljstensformen är det 
slutliga belägget för detta. En stor del av dessa kontak
ter skedde mellan bönder och flera led inom fångstbe
folkningen, vilket underlättade orienteringen i terrängen 
västerut. Detta ger de boende vid norra Glafsfjorden
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en intressant mellanhandsposition, där man eventuellt 
kan diskutera förbindelserna i symbiotiska termer.

Mellersta Fry ken - Klarälven
Den tredje arenan är Frykensjöarna - mellersta Klaräl
ven. Egentligen skulle man kunna dela upp den i två 
med Mellan-Fryken som en trolig parallell till Glafsfjor
den men utan Glafsfj ordens tydliga mellanhandsposi
tion. Men materialet är mycket litet och en sådan upp
delning kan visa sig vara förhastad och felaktig.

Också längs Frykensjöarna i Värmlands mittaxel lig
ger rösen av bronsålderskaraktär. Däremot saknas häll
ristningar, skärvstensrösen och bronsdepåer. Via Nors- 
älven tar man sig ner till Vänern, där ett bronssvärd 
hittades tillsammans med brända ben i ett röse 1867 
(Oldeberg 1974:336). Det finns tre lösfynd av brons i 
området, nämligen ett svärd från en mosse nära Sunne, 
en avsatsyxa och en defekt holkyxa av tidig typ, möjli
gen metallskrot (Oldeberg 1974). Avsatsyxan kommer 
från Östra Ämtervik, samma socken som fyndplatsen 
för en 24 cm lång skifferspjutspets av slipad grågrön skif
fer (SHM 14171).

Bronserna är från äldre delen av bronsåldern och del
vis samtida med bronsyxorna vid Glafsfj orden men 
tycks inte ha fått efterföljare. Fynden talar för ett tidigt 
kontaktförsök men att resultatet eventuellt inte föll väl

ut eller att man fick ändra strategi.
Ett belägg för att det faktiskt handlade om byte av stra

tegi är kombinationsformen från Munkfors vid Klarälven, 
knappt två mil rakt österut från Fryksdalen. Den är av 
tälj sten och unik i sitt slag i Skandinavien med gj utka vi
tet för ett dolkblad eller troligare en bred spjutspets på 
insidan och för två skäror på utsidan (Oldeberg 1928). 
Om en yxa inte imponerade på de människor man ville 
ha kontakt med, var gjutformen ett försök att anpassa sig 
till mottagarens smak, nämligen genom massproduktion 
av breda metallspetsar!1

Att skapa intresse för bronsskäror längs Klarälven ver
kar däremot som ett företag som var dömt att misslyckas 
från början. Nu var skäror av brons över huvud taget ett 
misslyckat projekt norr om Skåne. De började i stället 
nytillverkas som betalningsmedel av något slag, baserat 
på mått- eller viktstandard efter kontinentalt mönster 
(Weiler 1996:17!). Gjutkavitetema för skäror utanpå 
Ransäter-formen skall främst ses i ljuset av detta och even
tuellt som ett tredje och senare försök att skapa kontakt 
med hjälp av gängse betalningsmedel.

Klarälvsdalen lät sig inte dras in i den typ av kontaktnät 
som utvecklades på andra håll i Vänerområdet under 
bronsåldern och som förutom intresset för metall kan 
mätas i gravar och bilder. Det förefaller som om det i stäl
let var lokalbefolkningen som dikterade villkoren och 
intressenterna utifrån som fick anpassa sig,

Not
1 Jag har själv en gång försökt att byta mig till ett föremål mot 
en morakniv från Sverige. Döm om min förvåning när 
mottagaren var inte alls intresserad av min kniv med världsrykte! 
Han ville ha en liten fickkniv i form av en randig fisk, en sådan 
som man kunde köpa på marknaden borta i byn åtskilliga mil 
bort.
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GRAVSKICK OCH FÖRSÖRJNING

Av Dag Widholm

abstract: This article is about Bronze Age graves and Bron
ze Age grave ritual in the northeastern part of Småland. The 
basic question is whether there exist examples of monumen
tal burial grounds in parts of the landscape, which do not 
have a base of subsistence. This would indicate that Bronze 
Age society had decreed these sites or areas for ritual use. A 
correlative study of northeastern Småland points to a num
ber of grave concentrations at even intervals along the coast. 
A second band of concentrations at even intervals lies some 
way inland. Two grave types of interest are rectangular and 
ship shaped stone settings. These are found only in certain 
areas and are in complete correlation in terms of geographi
cal location and frequency. They are interpreted as expres
sions of a more complex religion than the ancestral worship, 
which manifests itself in cairns and round stone settings.

One site Snäckedal, Misterhult parish, differs from all the 
others, both in quantity and quality. Ship shaped and rec
tangular stone settings are remarkably numerous among the 
monumental graves. Pollen analysis shows that the area did 
not have a base of subsistence to correlate with the large num
ber of graves. The site is interpreted as a burial ground for the 
local population, and non-local individuals with a special sta
tus, religious and otherwise.

The article deels with the special structure of the single 
cairns and stone settings in relation to recent evidence of chan
ges in vegetation and sizes of houses in the middle part of the 
Bronze Age. A hypothetical transition from collective sub
sistence to single households is related to the increasing num
ber of single, round stone settings from period III onwards.

Key Words: Bronze Age, Burial ri
tual, Cairns, Stone settings, Rec
tangular Stone settings, Ship sha
ped stone settings, Central places, 
Religion, Subsistence, Household.

under de första hundra åren av skandinavisk arkeolo
gi undersöktes ett stort antal bronsåldersgravar, och det 
var i första hand konstruktioner och fynd från de utgräv
ningarna, som låg till grund för ”den klassiska frågan” om 
egalitär! eller stratifierat samhällskick under bronsåldern. 
I takt med de senaste decenniernas ökade kunskaper om 
bosättningsformer och hustyper har forskning om brons
ålderns profana vardagsliv fått nya förutsättningar, sam
tidigt som den förra generationens ekonomiska studier 
av gravmaterial har kompletterats med detaljerade ana
lyser av gravritual och andligt liv.

Den här artikeln behandlar gravar, gravplatser och land
skap i nordöstra Småland. Utgångspunkt är resultaten i 
min avhandling (Widholm 1998), vars frågeställningar 
och resultat sammanfattas och relateras till några ny
tillkomna arbeten. Avsikten är dels att sammanfatta ett 
nyframtaget forskningsmaterial och dels att väcka någ
ra frågor inför fortsatta analyser av bronsålderns grav
skick.

I den arkeologiska litteraturen förutsattes vanligen, 
att begravningar i lågtekniska samhällen har skett rela
tivt nära bebodda och brukade områden. Aven om be-
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Fig. i. Sverigekarta med undersökningsområdet i Småland.

gravningen har innefattat komplexa ritualer med cir
kulation av den avlidnes kvarlevor, är det en rimlig för
modan att själva gravanläggningen inte har uppförts 
längre bort än någon kilometer från den bebodda plat
sen. Det är genom postulat av den här typen som gra
var har använts med framgång i bebyggelsehistoriska 
analyser i den skandinaviska arkeologien. Om gravarna 
tolkas på det sättet - som avspegling av bebyggelse, 
agrarnäring och försörjning - är det lätt att se relatio

nen mellan bronsålderns och den äldre järnålderns grav
skick som en lineär utveckling från solitära monument 
till bygravfält. Denna funktionalistiska syn på den för
historiska begravningen står i viss kontrast mot en mera 
vördnadsfull uppfattning om den snart tusenåriga krist
na kyrkogården, som med sina gravar bildar ett invigt 
och heligt område, omgivet och skyddat med en bo
gårdsmur, som passeras genom en särskild stiglucka. Lika 
avgörande som gravarna varit som kriterium på bebyg
gelse, odling och revirmarkering inom bebyggelsearkeo
logien, lika lockande är tanken för dagens arkeologi att 
undersöka det allmänmänskliga i de historiskt kända av- 
gränsningarna av heliga, invigda områden för begrav
ningar, att alltså se om de förhistoriska gravmonumen
ten vittnar om särskilda platser eller områden, som för 
den förhistoriska människan och samhället haft en an
nan innebörd och ett annat värde än det produktions
tekniska. Undersökningar av det slaget kan utgå från 
spåren efter hägnader, alltså den företeelse som i likhet 
med den kristna bogårdsmuren har avskiljt de rituella 
platserna (M. Olausson 1995), och de kan utgå från gra
vars belägenhet och relation till omgivande landskap. 
Den senare aspekten bildar utgångspunkt för min egen 
undersökning av dessa frågor i nordöstra Småland.

Avhandlingen är ett försök att använda fornlämnings- 
registrets gravmaterial som utgångspunkt för en studie, 
som gäller flera aspekter än bebyggelsehistoria. Den 
korologiska variationen mellan bronsålderns gravformer 
på regional nivå har varit en av utgångspunkterna. Av
handlingens undersökningsområde gäller norra delen 
av Kalmar län, d.v.s. kustområdet mellan Oskarhamn 
och länsgränsen mot Östergötland (fig. 1]. Den inledan
de frågeställningen gäller relationen mellan gravmonu
menten och det omgivande landskapets agrara produk
tionsförmåga. Frågan kan också uttryckas som en un
dersökning av huruvida monumentala gravar i vissa fall 
uppträder i ekonomiskt irrationella lägen, i områden 
utan beräkningsbar försörjningsbas. Den frågan utgör 
en annan utgångspunkt än funktionsdeterminismen i
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Fig. 2a. Fomlämningama vid Snäckedal i Misterhults sn. Iförgrunden rektangulära stensättningar. Foto förf.

Fig. 2b. Det stora röset och den stora skeppsformiga stensättningen vid Snäckedal. Foto förf.
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de tidigare bebyggelsearkeologiska analyserna. I stället 
för att relatera begravningar och gravplatser till land
skapets försörj ningspotential och befolkningsutveckling 
har jag alltså utgått från en motsatt hypotes, att vissa 
platser eller delar av landskapet har haft en andlig be
tydelse och ingått i en rituell och inte enbart praktisk 
föreställningsvärld. En viss möjlighet till jämförelse på 
det kognitiva planet föreligger genom den klassiska an
tikens begrepp temenos, som användes om gudarnas 
domäner i det synliga och fysiska landskapet och som 
avser platser eller områden, som är reserverade för ri
tuellt bruk, och där odling eller andra profana aktivite
ter inte fick ske. I det klassiska området är sådana områ
den historiskt kända och de är markerade genom tem
pel och andra byggnadsverk som hör till religionsutöv
ningen. I min undersökning förutsattes gravar återspegla 
en grundläggande ritual i det forntida samhället, näm
ligen förfädersdyrkan. Gravarna är också ett material, 
som genom fornlämningsregistret är direkt åtkomligt 
för en analys av det här slaget.

Analysen av den östsmåländska bronsåldern har haft 
en utgångspunkt i en spontan uppfattning om unicitet 
och särskild storslagenhet när det gäller ett av östra 
Smålands bronsåldersgravfält, området kring Snäcke- 
dal i Misterhults socken norr om Oskarshamn (fig. 2 & 
3). För att få ett empirisk jämförelsematerial har det 
här området relaterats till 17 andra bronsåldersmiljöer 
i nordöstra Småland, vilka enligt tidigare forskare eller 
med utgångspunkt från fornlämningsregistret framstår 
som mycket stora när det gäller antalet bevarade grav
monument. En inledande, kvantitativ analys av de här 
områdena bekräftar det första intrycket beträffande 
Snäckedal, att den platsen utmärker sig framför alla 
andra miljöer. En tidigare utförd, preliminär pollena
nalys vid Snäckedal har inte påvisat markanta odlings- 
spår under bronsåldern. Mot den här bakgrunden har 
en hypotes framlagts, att gravfälten vid Snäckedal har 
anlagts av skäl som inte har med det omgivande land
skapets försörjningsförmåga att göra. Jag återkommer
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Fig. 3. Undersökningsområdet i nordöstra Småland.

längre fram i den här artikeln till frågan om det lokala 
försörjningsunderlaget i den östsmåländska bronsåldern.

För att testa hypotesen om Snäckedal har fornläm- 
ningsfrekvensen analyserats relativt utförligt i två sock
nar-Törnsfall och Misterhult. Den analysen har sedan 
relaterats till fornlämningsbeståndet i de 23 socknar i 
nordöstra Småland, som utgör avhandlingens samlade 
undersökningsområde (fig. 3). I Törnsfall har jag gjort 
en särskild granskning av ett större komplex av brons- 
åldersgravar vid Hjortekrog, vilket utgör den största 
arkeologiskt undersökta gravmiljön från bronsålder i
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Fig. 4. Fomlämningar med gravar av bronsålderskaraktär i 
det undersökta området.

Kalmar län. Inom just det fornlämningsområdet under
söktes för 35 år sedan ett röse, som visade sig vara an
lagt över en hällristning, ett offer och en mansgrav. Detta 
material publiceras för första gången och har en fram
trädande plats i avhandlingen. Det kommer dock inte 
att tagas upp i den föreliggande artikeln, som i stället 
behandlar några generella frågor kring bronsåldersgra- 
var.

Utöver fallstudien av Hjortekrog bygger den empi
riska analysen i avhandlingen på korologi, med tabeller 
och översiktskartor över fyra olika typer av gravar: ro

sen, runda stensättningar, rektangulära stensättningar 
samt skeppssättningar (fig. 4). Två kartor har upprät
tats över hällristningar och skålgropar. En särskild stu
die har gjorts av gravtypen runda stensättningar med 
försök att avgränsa det antal gravar, som kan bedömas 
tillhöra yngre bronsålder/äldsta järnålder.

Den korologiska analysen omfattar drygt 2 000 forn- 
lämningar. Av dem har 55 procent visat sig bestå av en
samma rösen eller stensättningar. Detta resultat kunde 
förväntas i enlighet med tidigare analyser av det här sla
get. För att fördjupa frågeställningen har en kartering 
gjorts av de ensamma gravarnas procentuella relation 
till det totala gravbeståndet. Det visar sig då, att de en
samma rösena och runda stensättningarna är procen
tuellt mest frekventa i de marginella områdena, alltså i 
den forntida skärgården och i Smålands inland. Den rika 
bronsåldersbygden langsmed och något innanför kus
ten har lägre frekvens ensamma gravar, men endast när 
det gäller rösen och runda stensättningar. De skepps- 
formade och rektangulära stensättningarna visar en helt 
annan bild, vilket jag återkommer till.

Ensamma rösen och runda stensättningar finns alltså 
över hela undersökningsområdet, och påvisar en lång
siktig mentalitet under bronsåldern och in i äldre järn
ålder. Därmed kan ett av avhandlingens antaganden 
styrkas, att förfädersdyrkan haft en väsentlig roll i det 
lokala bronsålderssamhällets religiösa liv. De ensamma 
gravarna har varit riktade till de efterlevande medlem
marna i samhället i den meningen att de kunnat identi
fiera och känna samhörighet med det rituella system, i 
vilket gravarna ingått.

Dominansen av ensamma rösen och runda stensätt
ningar i marginalbygder visar också att bebyggelse och 
kolonisation i sådana områden inte börjat med anlägg
ning av större rituella platser, utan genom att man mar
kerat den andliga och världsliga positionen hos enskil
da individer. De enstaka rösena i dessa bygder följes inte 
regelmässigt av runda stensättningar: Man har uppfört 
få rösen, men de runda stensättningarna är ännu färre.
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Fig. 5. Skeppsformade stensättningar

Det föreligger alltså ingen generell, lineär utveckling från 
enstaka rösen till mindre gravfält.

Skeppsformade, rektangulära 
stensättningar och centrala platser
Den korologiska analysen visar, att rektangulära och 
skeppsformade stensättningar har sinsemellan mycket 
likartad utbredning. De finns i några, begränsade om
råden, i likartat antal, och med samma procentuella

Fig. 6. Rektangulära stensättningar

fördelning mellan ensamma anläggningar och förekomst 
i gravfält (fig. 5 och 6). De ensamma anläggningarna av 
just dessa gravtyper ligger i samma områden som de 
stora gravfälten. Ensamma skeppssättningar och rek
tangulära stensättningar representerar alltså inte någon 
marginell bebyggelse. Det föreligger därmed en koro- 
logisk skillnad mellan ensamma anläggningar av dessa 
typer och å andra sidan ensamma rösen och runda sten
sättningar. Bronsålderns gravritual har alltså innefattat 
minst två aspekter av den förhistoriska religionen, dels 
den konventionella förfädersdyrkan, som återspeglas i
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rösen och runda stensättningar över hela det bebodda 
området, dels en annan gravritual, som endast utförts i 
vissa områden, och vars bevarade byggnadsverk bland 
annat utmärkes av skeppssättningar och rektangulära 
stensättningar.

Skeppsformade och rektangulära stensättningar har 
alltså markerat särskilda platser, som kan jämföras med 
de centrala platser, som tidigare bronsåldersforskare 
med gravarna som utgångspunkt har konstaterat i Dan
mark och Skåne (jfrD. Olausson igg2,Thrane igg4).I 
den genomförda undersökningen kan den typen av grav
platser påvisas med jämna intervall i landskapet, där 
bronsålderssamhället haft ett behov av att samlas kring 
en mera komplicerad kult än den som bara har med lokal 
och släktanknuten förfädersdyrkan att göra. Dessa kon
centrerade områden med bronsåldersgravar ligger i ett 
band längs den forntida kustlinjen. Lika påtagligt är en 
serie av platser med mera komplicerade gravfält, med 
förekomst av skeppsformade eller rektangulära stensätt
ningar i det inre av landskapet (fig. 7). De ligger på längre 
avstånd från varandra, men med jämna intervall. Det 
tydligaste exemplet är miljön kring Kristdala, ca 20 km 
nordväst om Oskarshamn. Det har alltså förelegat ett 
behov i bronsålderssamhället, att även i extensivt bru
kade områden uppvisa en mera komplicerad begrav
ningsritual, koncentrerad till särskilda platser.

En annan fråga beträffande de olika typerna av sten
sättningar är den yttre utformningens symbolik: De 
olika formerna har haft någon form av olikartad bety
delse, där endast den ena varianten - skeppsformen - 
är direkt begriplig i nutiden. Att den återger skepp eller 
båtar torde vara klarlagt (jfr Larsson igg4, s. 130 ff.j. 
Det viktiga i det här sammanhanget är att symboliken 
i gravkontexten kan relateras till begravningsritualen, 
med själens resa efter döden och samtidigt möjligen 
även till en övergripande kosmologi, med föreställningar 
om solens gång över himmel och jord (jfr Hyenstrand 
ig68, Hedengran iggo, Kaul ig g 5). Tydligheten i den 
här symboliken framgår också av ortnamnen:

Fig. 7. Gravfält med minst tre av gravtypema rösen, runda, 
rektangulära och skeppsformade stensättningar.

Att gårdsnamnet Snäckedal har anknytning till skepps- 
sättningarna på det anslutande berget har framstått som 
en rimlig tolkning. Storskifteskartan med handlingar 
från 1805 har beteckningen ”Snäckebergen” på områ
det nordväst om Snäckedals gård och de stora fornläm- 
ningama.

Om de skeppsformade stensättningarnas yttre form är 
lätt att tolka, är förhållandet svårare när det gäller den 
andra av de särpräglade gravformema, de rektangulära 
stensättningarna. De företer inte såsom skeppssättningar-
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na en form som är tolkningsbar å priori genom analogier 
i nutiden. I tidigare forskning har de anknutits till döds
hus (Ekelund i960, s. 97 ff), vilket är en tolkning, som 
från flera synpunkter behandlas i Hans Gurstad-Nilssons 
artikel i den här boken. Analogien till väggar i ett hus fram
står som rimlig vid detalj studium av stenkonstruktione- 
ma i de rektangulära stensättningama vid Snäckedal; inga 
andra anläggningar visar så tydliga, bevarade kallmurade 
väggar (jfrWidholm 1998, s. 123). Just den här aspekten 
- tillsammans med den påvisade strukturella parallellite
ten till skeppsformade stensättningar- kommer förhopp
ningsvis att utvecklas i ett eget forskningsprojekt under 
de kommande åren.

Centrum - periferi i ett 
rituellt landskap
Ingen miljö i det undersökta området kan mäta sig med 
Snäckedal när det gäller antalet gravar inom en begrän
sad yta. För förståelsen av det forntida initiativet och 
anläggandet av den här platsen har den korologiska ana
lysen bestyrkt - om än inte exakt verifierat - hypote
sen, att det varit en rituell och helig plats. I en sådan 
kontext kan man också se relationen mellan de monu
mentala gravarna på de centrala gravfälten och det sto
ra antalet stensättningar i det omgivande landskapet 
kring Snäckedal. Gravarna i det området kan medvetet 
ha anlagts utan centralplatsens påfallande utformning. 
Den tanken föranleder frågan vilka människor som be
gravts vid Snäckedal och vilka som begravts i andra delar 
av det undersökta landskapet. Ett svar föreligger genom 
tolkningen av de skeppsformade och rektangulära sten- 
sättningarna: Dessa gravformer motsvarar en religiös 
symbolik, som varit igenkännlig och begriplig i det forn
tida samhället. Begravningar under dessa former kan 
antas vara reserverade för människor med särskilt fram
trädande ställning i samhällets kult och ritual. Tolkning
en gäller Snäckedal, men samma synsätt kan tillämpas

på andra större gravfält med förekomst av dessa speci
ella gravformer.

När det gäller Snäckedal har jag använt det forngre- 
kiska begreppet "temenos" som jämförelse, för förståel
se av den forntida människans uppfattning om landskap 
och heliga platser. Teorien om en sådan uppfattning lig
ger till grund för avhandlingens syn på centrum och pe
riferi i större geografiska perspektiv: Snäckedalsgravfäl- 
ten är inte unika i landet, men motsvarigheten får sökas 
på en annan geografisk nivå än det omgivande landska
pet. Men även med utblick mot andra delar av Öster
sjöområdet har platser som Snäckedal, grav- och häll- 
ristningsområdena vid Lofta, Gamleby och Hjortekrog, 
liksom det ytterligare 100 km längre norrut belägna 
bronsålderskomplexet vid Himmelstalund i det inre av 
Bråviken varit centrala begrepp i det forntida samhäl
let. Att se de rituella aktiviteterna i den typen av områ
den som perifera substitut för bronsrikedomen i Dan- 
mark-Skåne framstår som en missbedömning av forn
tida samhällens upplevelse av landskap, värld och reli
gion. I stället är de självständiga och medvetet originel
la uttryck för en kosmologi, som återges med olika 
medier, på olika platser i den europeiska bronsåldern.

Frågor om förhistorisk metallutvinning
Innan redovisningen av gravproblematik i nordöstra 
Småland avslutas, skall ytterligare en påtalad, hypote
tisk förklaring till koncentrationerna av gravar i det här 
området påtalas. Det gäller relationen till de i historisk 
tid nyttjade kopparförekomsterna vid Solstadström 
några kilometer norr Snäckedal, liksom motsvarande fö
reteelser i norra delen av Kalmar län, i området kring 
Loftahammar och Hällerö. I den mån man under forn
tiden haft kännedom om kopparförekomsterna på dessa 
platser, skulle det motivera de extremt många och även 
monumentala bronsåldersgravarna i dessa områden (jfr 
Janzon & Noréus 1996). Det finns ännu ingen positiv
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empiri bakom dessa frågor, och de kvarstår som viktiga 
hypoteser, med väsentlig potential för fortsatt analys.

Till den här problematiken hör också frågan om den 
äldsta järnutvinningen: Under de senaste åren har man 
inom Kalmar län påträffat några av de allra äldsta och 
mest frekvent förekommande platserna för lågteknis
ka järnhantering i norra Europa. En fråga i relation till 

min undersökning av bronsåldern är, att de ekonomis
ka intressena vid järnålderns början kan ha förskjutits 
mot de områden, som haft förutsättningar för järnpro
duktion, varvid bronsålderns centrala platser och land
skap kan ha mist sin betydelse. Frågeställningen är aktu
ell både gentemot rituella platser och gentemot områ
den med materiell försörj ningskapacitet. Och även om 
metallutvinning inte kan påvisas som orsak till uppkom
sten av en plats som Snäckedal, kan å andra sidan järnhan
tering vara en förklaring till att den här platsen överges.

Några utvecklingsmöjligheter 
i relation till nya studier av 
boplatser och ekologi
”Den klassiska frågan” om egalitärt eller stratifierat brons- 
ålderssamhälle är fortfarande aktuell i modern arkeologi, 
om än med varierande terminologi. Under 19 9 o-talet har 
dock intresset för andliga och rituella aspekter på omvärl
den och forntiden påverkat den här frågan, som har kom
pletterats eller delvis avlösts av en ny dialektik, som gäl
ler huruvida gravskicket avspeglar socioekonomiska stra
tegier i ett stratifierat samhälle eller religiösa uttryck i ri
tuella landskap. Och dialektiken i den frågan kan i sin tur 
samordnas till en annan formulering: I den mån man för
utsätter samma innehavare av religiös och profan makt i 
det förhistoriska samhället, kan de rituella attributen och 
manifestationerna ha en grund i förhistorisk religion men 
samtidigt innebära - eller utvecklas till - en social och 
ekonomisk strategi. Synteser av det slaget är vanliga i se

nare års publikationer (jfr Artelius 1996). En kvarståen
de fråga gäller vilken variabel som är primär, den religiösa 
eller den ekonomiskt-manipulativa. Frågan har på ett 
ytligt plan karaktären av ”höna/ägg” men är egentligen av
görande för synen på relationen mellan människa och sam
hälle i lågteknisk miljö. Jag vill se den andligt/rituella va
riabeln som determinerande i den här frågan, med angi
vande av en eventuell ekonomisk variabel (metallhante
ring) som förklaring till gravplatsernas upphörande vid 
övergången till jämålder. För att utveckla de här frågorna 
skall jag i följande avsnitt ta upp några möjliga vägar för 
fortsatta undersökningar.

Gravtyper och kronologi

Genom form och byggnadsmaterial utgör gravarna en del 
i samhällets materiella kultur. De kan - trots sin dialektis
ka grund i kollektiv religion och personlig sorg - definie
ras som artefakter. Den materiella kulturen kan förutsät
tas vara medvetet utformad och svara mot bestämda syf
ten och situationer. Den forntida samhällsideologien skul
le alltså kunna analyseras med utgångspunkt från några 
explicita element, som återfinnes i gravmaterialet:

• geometrisk form i plan

• byggnadsmaterial
• yttre beklädnad
• belägenhet

Om en analys av variationerna mellan dessa former skall 
vara meningsfull, måste den kronologiska frågan bely
sas. Frågan gäller då, om variationerna motsvarar en 
utveckling över tiden, eller om de är samtidiga uttryck 
för en bakomliggande ideologi eller socioekonomisk 
situation. De gravformer som är aktuella är de stora 
högarna och rösena, samt stensättningar med rektang
ulär, skeppsformad eller rund grundform. För samtliga 
kategorier har belägenheten i landskapet viss betydelse
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för den kronologiska bestämningen, i varje fall i östra 
Småland. En äldre forskargeneration kunde avgränsa 
bronsåldersgravarna genom läget på ås- eller bergryg
gar längs den forntida kusten, medan de senare järnål - 
dersgravarna är belägna i anslutning till brukbara mar
ker med de bebyggelselägen, som utmärker byarna i det 
historiska materialet (Ekelund 1960 s. 116 och ng). 
Analyserna med utgångspunkt från den reviderade forn
minnesinventeringen kompletterade dessa resultat ge
nom studier av gravarnas byggnadsmaterial och deras 
läge på hällmarker, varigenom avgränsning av vissa runda 
stensättningar har kunnat ske till bronsålderskontext 
(Klang ig86). Jag har själv försökt föra dessa resultat 
vidare i en genomgång av stensättningarnas läge och 
byggnadsmaterial över en större region (Widholm a.a. 
s. 133 ff.j. Därutöver har under senare år flera resultat 
påvisat att runda stensättningar kan uppträda som se
parata anläggningar redan under period III (jfr Åhman 
igg4, s. g). En äldre uppfattning om stensättningarna 
som en generellt yngre gravtyp än rösen kan därmed 
inte längre ses som en adekvat förklaring bakom de oli
ka byggnadsformerna. Av allt att döma anlägges rösen 
och olika stensättningar parallellt, under en stor del av 
bronsåldern.

Gravtyperna i relation till odlad bygd
När det gäller gravarnas läge i relation till bygd och gård 
framstår två aspekter inom de senare årens svenska 
forskningsresultat som viktiga utgångspunkter för fort
satt analys: Den ena aspekten gäller beläggen inom 
Ystadsprojektet för öppnande av landskapet och mot
svarande expansion av beteslandskap och odling i över
gången mellan äldre och yngre bronsålder (Berglund et. 
al. iggr, s. 430). Den andra aspekten gäller den eko
nomiska och sociala utvecklingen, som framträder i 
huskonstruktioner och boplatsstruktur i Mellansveri
ge, med en ökad praktisk och kognitiv betydelse för den 
nivå som avser gård och hushåll (jfr Ullén igg4). Med

reservation för att de lokala variationerna i en sådan 
utveckling kan vara betydande skall de nämnda resul
taten relateras till undersökningen av gravformer och 
gravritual i östra Småland.

Som framgår ovan dominerar ensamma gravar brons
ålderns fornlämningsbestånd. Alla gravformerna - rö
sen och de olika typerna av stensättningar - har sin van
ligaste frekvens som ensamliggande anläggningar. Det
ta sätt att se på och anlägga gravmonumentet i bygd 
och landskap har alltså dominerat i långt mer än 1.000 
år, och kan med Braudelinfluerad terminologi beteck
nas som ”longue durée’’. Om man koncentrerar frågan 
till rösen och runda stensättningar föreligger dock skilj
aktiga attityder och arbetsinsatser bakom dessa grav
former: Ett röse svarar mot en relativt stor arbetsinsats, 
som ibland kan ha krävt kollektiva medel, medan en 
stensättning kan uppföras utan problem inom ramen 
för ett hushåll eller en kärnfamilj. Arbetsinsatserna i 
båda fallen består dels i själva uppbyggandet av graven, 
och dels i insamlandet av det karakteristiska byggnads
materialet, de jämnstora, tunga stenarna med en dia
meter mellan 0,2 och 0,4 meter, som med stor tydlig
het ger sig tillkänna vid granskning av fornlämningsre- 
gistret. I vissa områden måste just den här arbetsinsat
sen ha varit betydande och krävt en större insats än sj älva 
byggnadsföretaget, i varje fall när det gäller de stora 
rösena. Insamlandet av byggnadsmaterialet kan i de 
fallen ha krävt arbete med större insatser än vad en fa
milj eller gård kan åstadkomma. Dessa aspekter kom
mer nedan att relateras till rösenas och de runda sten
sättningarnas produktionstid, och den frågan skall se
dan relateras till vegetationsutveckling och strukturen 
på boplatser och hus under mellersta bronsåldern.

I äldre forskning beskrev företrädarna för åsikten om 
stratifierat bronsålderssamhälle periodens gravar som 
monument med hög grad av individcentrering och per
sonstatus (jfr Glob rgyi), vilket kunde kontrasteras mot 
de kollektiva dragen i den yngre stenålderns gravskick. 
Henrik Thrane har nyligen påtalat, att bronsålderns
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högbyggande i det sydskandinaviska området är en kul
men på århundraden av högbyggande, från enkelgrav- 
kulturen och med kontinuitet under senneoliticum 
(Thrane 1998, s. 271). Sammantaget kan alltså de mo
numentala bronsåldersgravarna sägas vara individcen- 
trerade genom markerade centralgravar, medan å andra 
sidan de stora gravöverbyggnadema har en tradition från 
den yngre stenåldern. Det jag själv vill betona i det här 
sammanhanget är graden av kollektiv manifestation vid 
byggandet av rösen och högar, deras vittnesbörd om en 
samfälld insats av en grupp människor, som rimligen 
varit större än den närmast berörda kärnfamiljen. I nor
mala fall har dock inte arbetsinsatsen varit större än att 
den kan ses som en samfälld insats i det forntida sam
hället, som ett arbete utan tvångsinsatser eller extraor
dinära åtgärder men under samordning mellan flera 
bebyggelseenheter. Evert Baudou har för de norrländ
ska rösena anfört att en storfamilj kunnat bygga dem 
på några veckor (Baudou 1968, s. 156 f£), medan Märta 
Strömberg för gravhögarna på Österlen menat, att ar- 
betsåtgång och byggnadsmaterial måste vägas in vid 
bedömning av de sociala aspekterna på gravskicket 
(Strömberg 1975,5.253). Sammantaget torde man kun
na säga, att den här typen av gravbyggnader kunnat 
uppföras under samförstånd och samordning av famil
jer i en samlad bygd. Den kollektiva och långsiktiga 
aspekten framgår och understrykes också av sekundär
gravarna: Monumentens funktion i en gemensam be
gravningsritual skulle kunna jämföras med begravningar
na i och kring en medeltida patronatskyrka.

Gravar som projekt - långsiktiga eller 
avslutade
En annan fråga gäller rösenas och högarnas ursprungs- 
funktion som projekt, där frågan gäller om de planerats 
och uppfattats som avslutningsbara enheter. För Norr
lands del har Hans Bolin nyligen anfört, att rösenas form

kvaliteter inte kan ses som permanenta. Rösen och sten- 
sättningar i Norrland har ständigt byggts om. Han vill 
lägga fram en tolkning av rösena som ett slags long-term- 
monument, som användes av lokala släktgrupper för 
rituella ändamål. Enligt hans uppfattning om ständig 
ombyggnad av rösena var ben-depositionen bara en del 
i en större ritual, där röset var ett medium, inte en slut
punkt i en fullbordad enskild begravning (Bolin 1998, s. 
10 ff). Aven i den inställningen föreligger en tolkning 
av kollektiv ritual kring rösena.

Jag anser att de ensamma, monumentala gravarna va
rit uppförda som projekt inom förfädersdyrkan, att de 
- även med inslagen av sekundärgravar - har fått en an
nan uppfattningsbar slutpunkt än de fornlämningar, där 
rösena har kompletterats med stensättningar eller bil
dat större gravfält med flera rösen (Widholm, 1988 s. 
4). Jag vill alltså i anslutning till John Barrett betona 
den förhistoriska människans eller släktens valmöjlig
het, att antingen begrava i ett tidigare röse, eller att byg
ga nya gravanläggningar - stensättningar eller ytterliga
re ett röse-bredvid den gamla graven (jfr Barrett 1994, 
s. 124). Med viss skiljaktighet från Bolins uppfattning, 
uppfattar jag alltså att denna senare aspekt - valet mel
lan sekundärbegravning eller anläggning av nya stensätt
ningar eller rösen - varit en återkommande situation i 
Skandinaviens gravskick och gravritual under bronsål
dern. I områden med stenbyggda gravar skulle gravmo
numenten i så fall ha uppförts, brukats och upplevts i 
flera led, vars bevarade markeringar kan framträda på 
olika sätt i nordöstra Småland:

1. Ensamliggande rösen; minnesmärken över enskild, så 
småningom mytisk anfader, vars dyrkan komplette
rats med sekundärgravar för flera medlemmar av fa
miljen eller släkten.

2. Ett eller två rösen med någon eller några stensätt
ningar; grav- och minnesplatser för flera släkter, med 
olika monumentala gravar bredvid varandra.

3 • Ensamma stensättningar; gravplatser för en familj eller
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hushåll i en generation.
4. Två eller flera runda stensättningar, d.v.s. platser för 

återkommande begravningar för familjer eller hushåll.
5. Stora gravplatser med varierade gravformer, som va

rit delar i mera komplicerade kultplatser, där särskil
da begravningar markerats med skeppsformade och 
rektangulära stensättningar. Dessa gravplatser åter
finns dels som ett band längs den forntida kustlinjen, 
och dessutom i en längre utdragen serie längre in i 
land, på längre inbördes avstånd.

6. Ett område, som skiljer sig från alla andra genom frek
vens, storlek och komplexitet, nämligen Snäckedal - 
Virum i Misterhults sn.

Den angivna numreringen utgör inte något kronolo
giskt schema. Alla sex typerna av gravplatser och grav
ritualer kan ha använts parallellt och har motsvarat oli
ka rituella och bosättningsmässiga behov i det forntida 
samhället.

Gravar, gård och hushåll
Om bronsålderns grav- och kultplatser relateras till de 
allra senaste årens analyser av landskapsutveckling och 
boplatsstruktur, kan en fråga vara av särskilt intresse - 
även om det empiriska materialet behöver komplette
ras. Det gäller de tendenser till förändring i den sociala 
organisationen, som har föreslagits för övergången mel
lan äldre och yngre bronsålder i en artikel av Peter Skog
lund i den föreliggande publikationen. Denna utveck
ling har relaterats dels till förändringar i vegetation och 
i husens yttre mått vid samma tid. Skoglund anger en 
möjlig övergång från kollektiv samhällsorganisation till 
ett system, som i större utsträckning har sin produk
tion baserad på det enskilda hushållet och familjen. 
Tolkningen är av väsentligt intresse för det undersök
ningsområde, som redovisats i min avhandling, efter
som Skoglund med sina makrofossilanalyser lyckats få 

en positiv j ämförelse mellan Växj öområdet och Ystad-

proj ektet. Han kan alltså skissera likheter i odlingssys- 
temen mellan dessa båda områden.

Om Skoglunds tolkning kan föras vidare till östra 
Smålands kustregion, skulle det kunna ge nya möjlig
heter till analyser av gravstrukturen, bland annat med 
avseende på de ensamliggande stensättningarna och 
rösena, som på flera plan kan relateras till frågan om 
övergång från kollektiv försörj ningsnivå till enskilda 
hushåll. Det anlägges av allt att döma nya rösen genom 
hela yngre bronsåldern, men det finns ett ännu större 
antal ensamma stensättningar. Den utvecklingen - allt
så relationen mellan rösen och runda stensättningar - 
skulle kunna motsvara en förändrad syn på den enskil
da graven och gravmonumentet, från att vara en både 
praktisk och rituell angelägenhet för en större släkt till 
att vara en lokal företeelse inom ramen för ett indivi
duellt hushåll. Och om både det praktiska och rituella 
ansvaret för gravbyggnaden övergår från bygd till hus
håll, kan också den möjliga graden av initialarbete ha 
påverkats, inte minst när det gäller insamling av det 
typiska byggnadsmaterialet av jämnstora, tunga stenar. 
Den här typen av tolkning ser alltså andra orsaker till 
den yngre bronsålderns gravstruktur än den tidigare li- 
neära utvecklingen från ental till gravfält som anförts i 
tidigare forskning.

En utveckling av stensättningsbyggande, delvis paral
lellt med fortsatt nyproduktion av rösen, motsäger hel
ler inte ett fortsatt behov av större, rituellt särpräglade 
gravplatser med gravläggning av särskilda personer. 
Tvärtom kan behovet av sådana kollektivt brukade och 
samlande platser ha ökat i den mån släktens samlade 
rituella bruk av gravrösen har avtagit i takt med famil
jernas individuella gravanläggningar i form av stensätt
ningar. Det kan också vara en strukturell uppfattning 
om det enskilda hushållets egna plikt och möjlighet 
inom ramen för samhällets gravritual som har gjort att 
man i större utsträckning anlägger individuella stensätt
ningar med röseliknande fyllning i stället för att sekun- 
därbegrava i äldre rösen. Den här tolkningen av en
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materiell hushållsnivå bakom de runda stensättningar- 
na stärker också den ovan anförda synen på de rek
tangulära och skeppsformade stensättningarna. Deras 
begränsade utbredning kan knappast avspegla den all
männa hushållsnivån i det bakomliggande samhället. 
Om så vore fallet skulle de inte ha de koncentrerade 
förekomster som påvisats, och som tyder på en annan 
typ av ritual än vad som ryms inom kärnfamiljen.

Den korologiska undersökningen i nordöstra Småland 
har inte i första hand avsett bebyggelsehistorisk analys. 
Tolkningen av de områden som enligt fornlämningsfre- 
kvensen framstår som marginella gäller i stället relatio
nen mellan olika aspekter av det rituella livet, med en 
övergripande allmänt förekommande förfädersdyrkan 
respektive mera komplicerade rituella bruk på vissa 
platser. När det gäller den materiella försörjningsbasen 
i dessa områden har jag - med den försiktighet som det 
tillgängliga empiriska materialet motiverar - anslutit 
mig till tanken på boskapsnäring i säteridrift. I Skog
lunds artikel framhålles å andra sidan kolonisation av 
nya områden som förklaring av bebyggelseutveckling
en vid mellersta bronsåldern, i första hand som tolk
ning av Ystadsproj ektets resultat, men även med viss 
generaliserad giltighet in över de södra delarna av små
ländska höglandet. Variationerna mellan de båda om
rådena förklaras med olika behov av det produktionsö
verskott, som vid den här tiden har möjliggjort brons
tillförsel.

Flera sy dskandinaviska vegetationshistoriska analyser 
har alltså påvisat, att landskapet har öppnats och av- 
skogats i olika perioder från och med yngre stenålder. 
Det föreligger ett generellt fenomen av det slaget un
der början av 2000-talet i nordvästra Europa, vilket 
tolkats som ett nytt sätt att använda marken med be- 
tesdrift under enkelgravkulturen (Kristiansen 1998, s. 
282). Den utvecklingen är aktuell upp till och med 
Danmark och Skåne-Halland. I övriga delar av södra 
Skandinavien sker en motsvarande avskogning mer än 
ett årtusende senare, vid övergången mellan äldre och

yngre bronsålder, vilket Kristiansen tolkat som mono
poliserad produktion inkluderande betesdrift, vilket 
medverkat till nätverk av allianser och metallutbyte 
(Kristiansen a.a. s. 282 Ef.). Det sättet att se på vegeta- 
tionsutvecklingen har likheter med D. Olaussons tolk
ningar inom Ystadprojektet (D. Olausson 1993), med
an å andra sidan Skoglund i sitt nya arbete ser utveck
lingen i utökad odling med enskilda hushåll och famil
jer som produktionsteknisk bas.

Jämförelse med andra 
miljöarkeologiska program
Just den aspekt, som Skoglund tar upp, synes vara en 
fruktbar utgångspunkt för uppföljning av tidigare ana
lyser av det omfattande gravmaterialet i östra Småland. 
Ännu är den tillgängliga empirin begränsad när det gäl
ler bronsålderns vegetationsutveckling i den här delen 
av landet. Jag har tidigare nämnt de preliminära pol
lenanalyser, som utfördes vid Snäckedal under 1980- 
talet. Någon liknande analys har därefter inte kommit 
till stånd i östra Småland. Vad som å andra sidan konti
nuerligt tillföres i kunskapsunderlag är de odlingsspår, 
som kommer fram i samband med de uppdragsarkeo- 
logiska undersökningarna. Under de senaste åren har 
beträffande bronsålder i första hand undersökningarna 
för de olika ombyggnadsetapperna av väg E22 givit den 
här typen av information. Ett undersökningsområde är 
därvid av särskilt intresse, nämligen gravfälten vid Her- 
manstorp, vid infarten från E22 till Västerviks stad. 
Hermanstorpsområdet är en av de monumentala brons- 
åldersmiljöerna i den här delen av landet, med 19 ro
sen, 21 runda stensättningar, en säregen skålgropssten, 
några skärvstenhögar samt fossil åkermark. I området 
finns också resta stenar, av vilka en har undersökts och 
givit datering till romersk järnålder (Sarnäs 1994, s. 27). 
När det gäller bronsåldern bildar alltså fornlämningama 
en sammansatt, komplex miljö, med mer och mindre
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monumentala gravar samt andra rituella och/eller pro
fana anläggningar. Bronsåldersgravarna ligger till störs
ta delen på bergmark. De arkeologiska undersökning
arna i samband med E2 2-utbyggnaden har i första hand 
berört ett boplatskomplex i anslutning till det här grav
området, med minst ett belagt långhus samt anläggning
ar med fynd av keramik från yngre bronsålder. I det här 
komplexet har påträffats förkolnade korn av vete, korn, 
hirs och möjligen också lin (Sarnäs a.a.s.25], vilket sy
nes påvisa en gårdsbebyggelse i anslutning till en större 
begravningsplats, med lokal odling som väsentligt för
sörj ningsunderlag. Vad j ag vill framhålla i det här sam
manhanget är alltså en möjlig dialektik mellan två olika 
typer av bronsåldersmiljöer:

• Snäckedalsområdet med en överstor ansamling av 
gravmonument i ett område utan markanta odlingsspår.

• En av de framträdande bronsåldersmilj öerna i den 
fornlämningsrika Tjustbygden kring Västervik, med 
monumentala gravar tillsammans med andra typer av 
fornlämningar i ett landskap, där den agrara näringen 

haft uppenbar betydelse.
Den dialektik jag vill frammana gäller alltså å ena si

dan en av Sveriges välkända bronsåldersbygder kring 
Västervik, med rösen, stensättningar, skålgropar, skärv- 
stenshögar i en forntida boplatsmiljö med god försörj- 
ningskapacitet, och å andra sidan en ännu monumen
talare och fornlämningsrikare plats - Snäckedal - där 
något lokalt försörj ningsunderlag ännu inte har belagts. 
I det förra fallet föreligger ett markerat bronsåldersland- 
skap i en bebodd och brukad bygd, i det andra fallet 
framträder en komplicerad gravmiljö i ett rituellt land

skap.
De undersökningsresultat som använts i ovanståen

de resonemang härrör bland annat från E22-utbyggna- 
den i början av g o-talet. De riktigt stora E2 2-undersök

ningarna gäller sträckan mellan Kalmar och Blekinge- 
gränsen, det projekt som pågår i skrivande stund, och 
vars resultat kommer att föreligga strax efter millenni- 
umskiftet. Redan efter en säsong föreligger dock vikti
ga resultat, inte minst i relation till den problematik, 
som angivits ovan. Det gäller alltså fornlämningsmiljö- 
er som ligger 15 mil längre söderut, i ett landskap med 
delvis andra forntida kommunikationsstrategiska och 
försörjningsmässiga förutsättningar. Det miljöarkeolo
giska programmet inom E22-projektet kommer likväl 
att ge nya belägg när det gäller bronsålderns landskaps- 
utnyttjande från både praktisk och rituell synpunkt, 
varvid j ämförelsen med den monumentala bronsålders- 
bygden i norra delen av länet blir väsentlig.

Jag citerade inledningsvis den ”klassiska frågan” i skan
dinavisk bronsåldersforskning, som gällde egalitärt el
ler stratifierat samhälle. Jag antydde en utveckling un
der senare år mot en annan dialektik, som gäller rela
tionen mellan socioekonomiska strategier och rituella 
traditioner i den forntida landskapsuppfattningen. Vid 
läsning av det båda senaste årens bronsålderspublika- 
tioner framträder två andra nyckelord, som i likhet med 
tidigare forskning kan formuleras dialektiskt: Det gäl
ler begreppen ”kosmologi” och "hushåll”, som båda 
motsvarar den kunskapsnivå, mot vilken bronsålders- 
arkeologien tycks sträva. Den typen av kunskapsmål 
behöver inte vara utopiska i den mån nya undersökning
ar ger förutsättningar för bedömning av hela empiriska 
material, inkluderande både andliga och försörjnings- 
tekniska aspekter. För sydöstra Götaland krävs i det fallet 
ett förbättrat naturvetenskapligt underlag för bedöm
ning av vegetationshistoria och strandlinjeförskjutning
ar, tillsammans med analyser av de nya beläggen för hus 

och gårdar.
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AGRAR FÖRÄNDRING UNDER SYDSVENSK BRONSÅLDER

- En diskussion om skenbara samband och olösta gåtor

Av Per Lagerås & Mats Regnell

abstract: This paper deals with the Bronze Age agri
culture of southern Sweden. Different kinds of archa
eological and palaeoecological data are compared, and 
some earlier interpretations are discussed. Particularly 
the interpretations of the so-called Ystad Project are 
evaluated, and used as a starting-point for the discus
sion. A comparison with Danish archaeobotanical data 
is also presented, as well as a short discussion of the 
dating of south-Swedish clearance cairns. The idea that 
agrarian change during the Bronze Age was the result 
of the introduction of manuring has been generally ac
cepted, but, according to the authors, there is no strong 
evidence for this idea. The relationship between culti
vated crops, manuring, possible winter-stalling of live
stock, climate, and the technical development of agri
cultural implements is complex, and it seems like we 
still lack a satisfying explanation for the diverse and 
expanding economy of this period. Earlier studies have 
focused on manuring and winter-stalling, and it is re
commended that future studies of Bronze Age agricul
ture also consider social factors as well as the possible 
effect of climatic change.

Keywords: Agriculture, Bronze Age, southern Sweden

t forskningen kring markan- 
i-r zr<* <X^ vändningens historia har en

lång tradition i södra Sverige. 
Frågor om jordbrukets utveckling och dess betydelse 
för människor, samhälle och landskap har haft en själv- 
klar plats inom arkeologisk och kvartärgeologisk forsk
ning åtminstone under de senaste 50 åren. Många agrar
historiska undersökningar har försökt skildra den lång
siktiga utvecklingen, men det är ändå vissa arkeologis
ka perioder och frågeställningar som tilldragit sig ett sär
skilt intresse. Kända exempel på problemområden är 
jordbrukets introduktion under tidigneolitikum, den 
agrara regressionen eller omstruktureringen under folk- 
vandringstiden, den vikingatida och tidigmedeltida ex
pansionen, senmedeltidens agrarkris och så vidare.

Under senare tid har intresset alltmer kommit att rik
tas mot bronsåldern. Vad som väckte intresset för un
gefär tio år sedan var dels resultaten från Ystadsproj ek
tet, dels dateringarna och tolkningarna av sydsvenska 
höglandets röseområden. Olika typer av källmaterial, 
till exempel långhus, röjningsrösen, förkolnade växtde
lar och pollen, kombinerades och tolkningar av brons
ålderns agrara system kunde presenteras. Ett stort vär
de låg i att man inte nöj de sig med att beskriva den agrara 
utvecklingen i termer av expansion och regression, utan 
också försökte förstå orsakssambanden mellan de ob
serverade förändringarna.

Under de tio år som sedan förflutit har synen på brons
ålderns agrara system och expansion inte ändrats nämn-
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Fig i. Sverigekarta med undersökningslokalema markerade

värt.Trots att intresset för agrarhistoria har ökat och många 
nya undersökningar har genomförts, så har det inte före
kommit någon djupgående diskussion eller debatt om 
bronsålderns jordbruk. Som vi ser det har det för tidigt 
och på relativt osäker grund etablerats en modell för de 
agrara förändringarna under sydsvensk bronsålder.

I denna artikel presenterar vi en kortfattad, personlig 
och till vissa delar kritisk forskningshistorik över brons

ålderns jordbruk. Vi vill visa att många frågor fortfa
rande är obesvarade, och att sambanden ibland är mer 
oklara än de verkar. Målet är att stimulera till fortsatt 
forskning om bronsålderns jordbruk och öppna för en 
större mångfald av tolkningar och modeller.

Bronsålderns jordbruk enligt 
Ystadsprojektet
Det tvärvetenskapliga Ystadsprojektet är det enskilda 
projekt som har haft störst betydelse för vår uppfatt
ning om bronsålderns jordbruk i Sydsverige (Berglund 

1991, Larsson et al. 1992). Pollenanalyser och arkeolo
giskt material från projektet visar att det varit en be
folkningsökning och en agrar expansion i Ystadsområ
det under bronsåldern. Pollendiagrammen speglar ett 
markant öppnande av landskapet i undersökningsom
rådet under bronsålderns mitt, och då framför allt en 
expansion av öppna betesmarker (t ex Regnéll 1989, 
Gaillard & Göransson 1991:170). Expansionen har da
terats till cirka 2 750 I4C-år BP.

Den i pollendiagrammen så tydliga och markanta 
expansionen i mitten av bronsåldern har ingen direkt 
motsvarighet i det arkeologiska materialet, som snara
re speglar en måttlig och jämn befolkningsökning ge
nom hela bronsåldern (Berglund et al. 1991:437). Det 
har bland annat lett till att man har tolkat de stora be
tesmarkerna som ett tecken på överproduktion, och att 
kött, skinn eller ull exporterats i utbyte mot exempel
vis brons (Stjernquist ig67,Thrane ig75:i86ff, Olaus
son 1991:181, 1993:113).

Aven det arkeobotaniska materialet från Ystadspro
jektet visade att bronsåldern varit en expansiv period. 
Grundat i huvudsak på andelsförhållandet mellan oli
ka sädesslag, samt mängden ogräs, ledde den arkeobo
taniska analysen till en modell för den agrara utveck
lingen (Engelmark 1992).Denna modell har fått mycket 
stor betydelse för den agrarhistoriska forskningen i södra
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Sverige. I korthet går den ut på att skalkorn under brons
åldern ersatte speltoida veten (emmer, enkorn och spelt) 
och naket korn som dominerande sädesslag, att mäng
den kvävegynnade ogräs ökade, och att detta tillsam
mans återspeglar introduktionen av systematisk göds
ling. Argumentationen bygger delvis på opublicerade 
resultat av experimentell odling, som visat att skalkorn 
svarar bättre på gödsling än andra samtida sädesslag. 
Detta förhållande har dock ifrågasatts (Göransson 
1996:446, Gren 1997:55)-

Genom att sätta samman resultat från utgrävningar, 
pollenanalyser och arkeobotaniska analyser, kom man 
fram till en mer omfattande modell av den agrara ut
vecklingen i Ystadsområdet under bronsåldern. En pus
selbit i modellen är de observerade förändringarna i 
husens konstruktion: Under bronsålderns period II gick 
man över från tvåskeppiga till treskeppiga långhus, och 
strax därefter, under period III, blev avstånden mellan 
bockparen olika i husets olika delar (Larsson 1995:42!!). 
Det senare, tillsammans med till exempel härdarnas 
placering, tyder på en funktionsindelning mellan hu
sens östra och västra ände. Förändringarna ses som teck
en på att man vid denna tid började vinterstalla djuren 
i boningshusen. Långhusen saknar spår av spiltor eller 
bås, men treskeppigheten och avstånden mellan bock
paren uppfattas som tillräckliga indikationer på ställ
ning (t exTesch iggi^iff). I och med vinterstallning- 
en fick man enkelt tillgång till stora mängder gödsel som 
sedan spreds på åkrarna. Vinterstallade djur kräver dock 
foderinsamling, och man har menat att de stora 
gräsmarkerna under yngre bronsålder inte bara var be
tesmarker, utan också till viss del slåtterängar (Gaillard 
et al. 1994:62).

Som vi ser det finns det svaga delar i denna modell. 
Det har till exempel inte varit nödvändigt med vinter- 
stallning för att få tillgång till gödsel. Även om de arke
ologiska beläggen är få, så är det rimligt att tänka sig att 
boskapen alltsedan tidigneolitikum samlats in i fållor 
eller liknande om natten. Där har man kunnat vakta

djuren och skydda dem mot rovdjur, som varg, lo och 
björn. På sådana platser har man haft enkel tillgång till 
gödsel, och om man ville spara arbete kunde fållorna 
placeras på ytor som nästföljande år skulle odlas. Det är 
möjligt att gödslingen intensifierades under bronsåldern, 
men någon form av aktiv gödsling har med stor sanno
likhet praktiserats ända sedan jordbrukets introduktion. 
Den positiva effekten av gödsling är så uppenbar och 
iögonfallande, att kunskapen om gödsling bör ha ingått 
i det agrara kunskapspaketet från neolitikums början. 
Alvastra pålbyggnad från mellanneolitikum har till ex
empel, vid sidan av andra funktioner, tolkats som vin
terstall och gödselstad (Göransson 1996:427!!).

En annan svag byggsten i modellen är vinterstallningen 
i långhus. Som nämnts saknas övertygande arkeologis
ka belägg för detta under bronsåldern. Dessutom kan 
den omfattande expansionen av gräsmarker i mitten av 
bronsåldern uppfattas som en indikation på omfattan
de vinterbete. Det är troligen framför allt av vinterbe
te, då djuren till stor del livnär sig på kvistar och skott, 
som träd och buskar allvarligt decimeras och skog får 
ge vika för öppen mark (t. ex. Emanuelsson 1997:32). 
Naturligtvis behöver inte ett omfattande vinterbete 
utesluta att en del djur hölls stallade.

Att de vidsträckta gräsmarkerna till någon större del 
skulle ha utgjorts av slåttermarker, känns inte troligt med 
tanke på vilka redskap som stod till buds. Gaillard et al. 
(i994'.6off) har i och för sig argumenterat för att löv
knivar och bronsskäror kan ha använts för höskörd, men 
det är först under romersk järnålder som något som kan 
kallas lie dyker upp i det svenska arkeologiska materi
alet, och först under loppet av yngre järnålder utveck
las effektiva långbladiga liar (Myrdal 1982:99ff). Detta 
diskuteras i ett separat avsnitt längre fram i texten.

Sammanfattningsvis har Ystadsprojektets modell för 
den agrara expansionens förlopp under bronsåldern haft 
stor betydelse för sydsvensk agrarhistorisk arkeologi. 
Modellens styrka ligger i att den kombinerar resultat 
från utgrävningar, arkeobotaniska analyser och pollen-
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analyser till en logisk och greppbar helhet. Som vi visat 
med exemplen ovan kan man dock ha invändningar mot 
de argument som modellen vilar på.

Ystadsprojektets resultat har haft stor inverkan på 
efterföljande undersökningar. Som exempel kan näm
nas den omfattande och intressanta arkeobotaniska 
undersökningen av Fosie IV i Malmö (Gustafsson 1995). 
Avvikande fynd och tolkningar presenteras i rapporten, 
men i den avslutande diskussionen är det framför allt 
likheterna med Ystadsproj ektets syntes som lyfts fram.

Bronsålderns grödor
Odlingen under yngre bronsålder i Sverige, sådan den 
gestaltar sig genom avtryck i keramik, kunde i grova drag 
karakteriseras redan på 50-talet (Hjelmqvist 1955). En 
senare sammanställning som inkluderade ett större 
material gav en förtydligad bild (Hjelmqvist 1979). 
Materialet från äldre bronsålder, som dock fortfarande 
var knapphändigt (57 sädeskorn från 5 platser), visade 
en kontinuitet från senneolitikum. Grödorna domine
rades av naket korn och emmervete.

Från yngre bronsålder fanns ett betydligt större käll
material . Antalet sädeskornsavtryck i keramik från den
na delperiod (drygt 450 avtryck från närmare 20 plat
ser), måste anses vara tillräckligt stort och representa
tivt för att belysa den relativa betydelsen av olika grö
dor. Visserligen kvarstår en viktig källkritisk aspekt i det 
att avtrycken i keramik kan representera speciella akti
viteter som särskiljer dem från annat arkeobotaniskt 
material. Det är möjligt att avtrycken inte helt och hål
let återspeglar de sädesslag som fanns i åkrarna, utan 
att processer som t. ex. tröskning och siktning har på
verkat sammansättningen. I detta material, inhämtat 
från Skåne till Uppland, domineras den yngre bronsål
derns grödor av naket korn och skalkorn. Det går inte 
att urskilja att något av de båda sädesslagen skulle vara 
vanligare än det andra. Så finns det till exempel i Skåne 
lika många platser som domineras av endera kornsor

ten, och samma förhållande gäller övriga Sydsverige 
(Hjelmqvist 1979:37 Tabell 8). Förutom dessa båda sä
desslag förekom enligt keramikavtrycken även emmer, 
enkorn, brödvete, spelt, havre och hirs - men med få 
undantag endast i mindre mängd. Hjelmqvist noterar 
att sammansättningen av grödor i Sverige och i Dan
mark var likartad. I båda områdena dominerade korn, i 
Danmark visserligen med något högre frekvenser, men 
relationen mellan naket korn och skalkorn var lika i båda 
länderna. Skillnader består bland annat i att i Sverige 

var speltoida vetesorter vanligare än i Danmark. Han 
konkluderar att förhållandena i Sverige var något mer 
“ålderdomliga" än i Danmark och i övriga Nordvästeu
ropa (Hjelmqvist 1979:39)-

En senare beskrivning av bronsålderns odlingsekono- 
mi i södra Sverige ges i Ystadsproj ektets arkeologiska 
monografi (Engelmark 1992). Det material som utnytt- 
jats utgörs främst av förkolnat växtmaterial. Som fram
gått av tidigare avsnitt, var en av slutsatserna att det 
under bronsåldern skett en förskjutning från i huvud
sak speltoida veten och naket korn till skalkorn. För
ändringen sätts i samband med ökad näringstillförsel*.

Den senaste beskrivningen av bronsålderns odlings- 
ekonomi i Sydsverige, som bygger på ett större materi
al och fler lokaler, stödjer de slutsatser som återgavs i 
Ystadsproj ektets syntes (Gustafsson 1998). Även i det
ta arbete uttrycks att odlingen under äldre bronsålder 
dominerades av naket korn och speltveten, medan skal
korn tog över som den mest betydelsefulla grödan un
der yngre bronsålder. Skiftet av grödor tillsammans med 
en ökning av näringskrävande ogräs, anses indikera in
förandet av gödsling på permanenta åkrar.

De senare sammanställningarna visar alltså på en 
markant skillnad i det arkeobotaniska materialet mel
lan äldre och yngre bronsålder. Detta är antagligen en

* I samma volym framför dock Hjelmqmst (1992:366) 
klimatförändring som en förklaring till minskningen av 
andelen naket kom under yngre bronsålder.
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riktig bild, även om det finns exempel på fyndmaterial 
som överbryggar dessa skillnader och innehåller element 
typiska för båda delperioderna (Regnell 1994).

Det danska makrofossilmaterialet kan hjälpa till att 
kasta ljus över den odlingsekonomiska utvecklingen 
under bronsåldern. Robinson (1994) redovisar fem 
fyndplatser från äldre bronsålder och sex från yngre. Av 
dessa är sammantaget sju från Jylland, två från Fyn och 
en vardera från Lolland och Själland. Materialet visar 
att det under äldre bronsålder var en svag dominans av 
naket korn och emmer, men att även brödvete, spelt 
och skalkorn var vanligt förekommande. Speltvete fö
rekom i Danmark från mellanneolitikum till förromersk 
järnålder, men det är enbart i material från bronsåldern 
som spelt dominerar enskilda fyndsammansättningar.

De grödor som förekom under äldre bronsålder åter
finns även i material från yngre bronsålder, med bara 
obetydligt förändrade frekvenser. Vad som i Danmark 
skiljer de båda perioderna åt är att det under yngre 
bronsålder tillkommer grödor i form av råg och hirs samt 
oljeväxterna lin och dådra. I det danska materialet finns 
det alltså ingen markant skillnad i dominerande grödor 
mellan äldre och yngre bronsålder. Inte heller vad det 
gäller åkerogräsen kan man i fynden urskilja någon 
markant förändring i antal eller sammansättning. Det 
är således ganska tydligt att det finns en skillnad i od- 
lingsekonomins utveckling under bronsålder om vi j am
for det tillgängliga materialet från Danmark (eller åt
minstone Jylland) med det från Sverige.

Detta är inte den enda skillnaden mellan Jylland och 
södra Sverige i hänseende till odlingsekonomi och om- 
landsutnyttj ande. Det är intressant att notera att det 
markanta öppnandet av landskapet som sker i södra 
Sverige under bronsålderns mitt inte har sin motsva
righet på Jylland. Pollenanalytiska undersökningar vi
sar att de öppna gräsmarkerna i Jylland inte expande
rade vid övergången mellan äldre och yngre bronsålder 
utan att det då snarare skedde en igenväxning av tidiga
re öppna marker (Andersen 1995).

Ett exempel från Jylland där makrofossilmaterialet i 
detalj belyser bronsålderns odling ges från Bjerre Enge 
(Robinson et al. 1995; analyserna är yngre än samman
ställningen i Robinson 1994). Växtfynden, från en flyg- 
sandsöverlagrad gårdsbebyggelse daterad till äldre och 
yngre bronsålder, inbegriper olika sädesslag såväl som 
ett ovanligt brett spektrum av ogräs och örter. Naket 
korn och emmer var de viktigaste grödorna, men även 
skalkorn, enkorn, spelt, brödvete och eventuellt lin 
odlades. Betydelsefullt är att analyserna med tydlighet 
kunde visa att odlingsjordarna hade gödslats med hus
hållsavfall och även förbättrats med torv. De sandiga 
jordarna som ursprungligen var mycket fattiga och då
ligt ägnade odling, hade ändamålsenligt berikats med 
humus och näring under såväl äldre som yngre brons
ålder. Detta var tydligt inte minst i ogräsmaterialet som 
dominerades av kväveälskande arter som svinmålla och 
pilört.

Skalkorn och gödsling - ett skenbart 
samband?
Som nämnts har skalkornets stora genombrott i Sverige 
i vissa sammanhang setts som ett tecken på gödsling
ens introduktion. Denna tolkning grundar sig inte bara 
på erfarenheter från experimentell odling, utan också 
på att mängden mållor och andra kväveälskande ogräs 
ökar i det arkeobotaniska materialet (t. ex. Engelmark 
1992:372, Gustafsson 1998:67). Men att makrofossil av 
ogräs är sällsynta i det svenska materialet från neoliti
kuni och äldre bronsålder behöver inte spegla markens 
näringsstatus, utan kan lika gärna spegla skördetekni- 
ken. Om bara axen skördades kom inte ogräset med i 
skörden och vidare till boplatsen. Den större mängden 
ogräs i arkeobotaniska fynd från yngre bronsålder, kan 
därför vara en effekt av att man vid den tiden började 
skörda närmare marken. Denna tolkning har framförts 
tidigare (jfr Gustafsson 1998:67). Därför är det svårt
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att använda ogräsen som en indikation på att åkrarna 
inte gödslades före mitten av bronsåldern.

I Sydsverige finns det ett ungefärligt tidsmässigt sam
band mellan förändringar av långhusens konstruktion 
och övergången från speltoida veten och naket korn till 
skalkorn. Om gödsling introducerades vid samma tid 
kan man se följande samband: Av okända skäl, de må 
vara till exempel klimatiska eller sociala, började man 
stalla djuren inomhus. Därmed fick man enkel tillgång 
till stora mängder gödsel, som sedan spreds på åkrarna. 
Snart fann man att skalkornet var det mest givande sä
desslaget under sådana förhållanden, och det blev på 
kort tid den vanligaste grödan. Alternativt skulle man 
kunna beskriva utvecklingen så här: Av okända skäl vil
le man gå över till skalkornsodling. Men för goda skör
dar krävde skalkornet stora mängder gödsel, och för att 
få enkel tillgång till gödsel började man därför stalla dju
ren.

Frågan kvarstår dock om skalkornets genombrott 
verkligen speglar en introduktion av gödsling. I föregå
ende avsnitt argumenterade vi för att man bör ha känt 
till gödslingens positiva effekter långt tidigare. Om det 
är ett samband mellan skalkornets genombrott och en 
introduktion av gödsling så är förhållandena i Danmark 
förvånande, eftersom naket korn tillsammans medspelt- 
veten dominerade där också under yngre bronsålder. 
Naket korn fortsatte att dominera under förromersk 
järnålder, och först under romersk järnålder blev skal
korn det vanligaste sädesslaget. Introducerades då göds
lingen tusen år senare i Danmark än i Sverige? Om det 
är så, måste man ifrågasätta sambandet mellan gödsling
ens införande och långhusens utveckling. Övergången 
från tvåskeppiga till treskeppiga hus sker nämligen i 
Danmark liksom i Sverige under bronsålderns period II, 
förutom på södra Jylland där treskeppiga hus introdu
ceras redan under period I (Larsson 1995:44).

Med tanke på att skalkornet slog igenom vid helt oli
ka tillfällen i de två länderna, känns det inte tilltalande 
att förknippa skalkornets genombrott med en gödslings-

innovation. Vidare talar jämförelsen med Danmark för 
att det kronologiska samband som vi har i Sverige mel
lan skalkornets genombrott och långhusens förändring 
inte behöver vara något funktionellt samband.

Traditionell odling och aspekter kring näringstillför
sel på åkermark diskuteras ofta schablonmässigt och, 
menar vi, borde i större utsträckning problematiseras. 
Först och främst kan man diskutera nödvändigheten av 
att tillföra näring på åkrar med mindre intensiv odling. 
I vissa fall kan åkermarkens nettoförlust av kväve ha varit 
liten genom att halm återfördes till jorden, samt genom 
den biologiska fixering av kväve som naturligt skedde i 
marken. Även för ett näringsämne som fosfor kan i 
många fall den mängd som var naturligt tillgänglig via 
mineralisering ha varit fullt tillräcklig (Chorley 1981). 
Vidare måste näringstillförsel ses som något som kan 
inbegripa mycket mer än kreatursgödsel. Några exem
pel på alternativa jordförbättringsmedel är tång, skal
rik strandsand, näringsrik jord, märgel, tuvor, föma, torv, 
överbliven halm eller vass från taktäckning samt hus
hållsavfall (Dodgshon 1994).

Vi tror att kreatursgödsling och andra typer av nä
ringstillförsel har förekommit sedan tidigneolitikum i 
Sydsverige, men inte med nödvändighet på all odlad 
mark eller i alla situationer. Typen och graden av nä
ringstillförsel bör ha varierat med grödor, tradition, 
naturförutsättningar med mera. Gödsling och närings
tillförsel ska antagligen inte ses som en bronsålders- 
innovation, utan som en betydligt äldre kunskap. Kan
ske bör man diskutera hur och i vilken utsträckning åk
rarna näringsberikades under olika perioder, snarare än 
att försöka datera gödslingens introduktion.

En väsentlig faktor då man diskuterar ett jordbruks 
beroende av kreatursgödsel, är den ytmässiga relatio
nen mellan åkrar och betesmarker. Ännu har varken 
arkeologin eller paleoekologin lyckats att i detalj beskri
va arealutnyttjandet för en viss förhistorisk situation. I 
väntan på dessa möjligheter bör man utnyttja de be
gränsade tolkningsförutsättningar som står till buds -
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både vad gäller näringstillförsel och markutnyttjande - 
med ett mått av försiktighet.

Återupptäckten av röjningsrösen
Hittills har resonemanget kretsat kring resultat från 
södra Skåne och Danmark, men samtidigt som Ystads- 
projektet pågick, genomfördes andra banbrytande un
dersökningar på sydsvenska höglandet. För första gången 
gjordes då ett allvarligt försök att datera och funktions- 
bestämma de stora röjningsröseområdena i höglandets 
skogsbygder (Gren 1989, Norman 1989,Toliin 1989, Jöns
son et al. igg2,Mascher 1992, Connelidet al. 1993).Del
vis grundat på ,4C-dateringar, men framför allt grundat 
på det rumsliga sambandet med daterbara gravtyper, kon
staterades att de sydsvenska röjningsrösena är från yngre 
bronsålder och äldre järnålder. Det var ett viktigt resul
tat, inte minst för kulturmiljövården, eftersom man tidi
gare generellt betraktat röjningsrösena som sentida läm
ningar.

Röjningsrösena tolkades som spår efter ett extensivt 
odlingssystem med långtidsträda (Gren 1989:87ft). En
ligt denna modell brukades en odlingsyta endast ett eller 
ett par år, eftersom ingen kreatursgödsel tillfördes och 
bördigheten snabbt avtog. Därefter lades ytan i träda under 
en längre period. Trädan användes för bete och möjligen 
lövfodertäkt, samtidigt som nya ytor bröts upp och odla
des. På så vis flyttade åkrarna runt över ett större område, 
och efter en trädesperiodpå cirka 20 - 30 år återkom man 
till en tidigare brukad yta. Modellen ger en förklaring till 
varför röseområdena i vissa fall täcker så stora arealer.

Denna bild av röseområdenas ålder och funktion pre
senterades redan i pionjärartikeln av Gren (1989).Tolk
ningen blev snabbt allmänt accepterad, även om den 
empiriska grunden var relativt svag. Som kommer att 
framgå av texten nedan ger resultaten från nya undersök
ningar en delvis annan bild av röseområdena. Det gäller 
såväl rösenas ålder som det odlingssystem de represente-

Bilden av en synkron agrar 
expansion
Tolkningarna från Ystadsområdet och från de första 
undersökningarna av sydsvenska höglandets röseområ- 
den, gav tillsammans en bild av en mycket omfattande 
agrar expansion under mellersta och yngre bronsålder. 
Denna expansion berörde alla delar av Sydsverige, från 
skånsk slättbygd till småländskt och västgötskt högland. 
I Sydskåne återspeglades den i framför allt pollendia
grammen, och på höglandet representerades den av de 
mångtaliga områdena med röjningsrösen.

För dessa två landskapstyper presenterades helt olika 
tolkningar vad det gäller den yngre bronsålderns agrara 
system. Den ena talade om intensiv gödsling på perma
nenta åkrar i Sydskåne (Engelmark 1992, Gustafsson 
1998), den andra om extensivt rotationsjordbruk med 
långtidsträda och röjgödsling på sydsvenska höglandet 
(Gren 1989). (Med röjgödsling menas den gödslande 
effekt man får då träd och buskar avverkas eller ham- 
las, och delar av deras rotsystem förmultnar i marken.) 
Denna skillnad behövde inte ses som en motsägelse, utan 
kunde till exempel förklaras som ett tecken på att den 
agrara tekniken anpassats till olika naturgeografiska 
förhållanden.

Sammantaget gavs en bild av en mycket omfattande 
och i stora drag synkron agrar expansion under meller
sta och yngre bronsålder i södra Sverige, där den agrara 
tekniken anpassats till lokala naturförutsättningar. An
passningen gällde främst odlingens rotationscykler, samt 
graden och typen av gödsling. Samtidigheten mellan 
röseområdenas framväxt och expansionen i Ystadsom
rådet har varit en utgångspunkt för diskussioner om 
olika agrara system i olika delar av Sydsverige under 
bronsåldern (t. ex.Widgren 1997:31).

rar.
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En ny syn på röjningsrösenas ålder

Som nämnts ovan har sydsvenska höglandets röseom- 
råden i ett stort antal publikationer setts som spåren 
efter en omfattande odlingsexpansion under bronsål
dern. Denna datering presenterades redan i samband 
med de första undersökningarna (Gren 1989), och gan
ska snart bedömdes kunskapsläget rörande röseområ- 
denas generella tidsställning som relativt bra (jfr Con- 
nelidetal. 1993:21).

Att denna bild av röseområdenas ålder är förenklad 
framgick av resultaten från en undersökning i Axlarp, 
sydväst om Nässjö (Lagerås et al. 1995). De undersökta 
röjningsrösena visade sig där huvudsakligen härröra från 
medeltiden, och inte från bronsåldern eller äldre järn
ålder som gravbilden antydde. Rösena kunde sedan via 
äldre kartor och ägonamn knytas till en tidigare okänd 
medeltida ensamgård (Vestbö Franzén, i manus).

Undersökningen i Axlarp påverkade inte den gene
rella uppfattningen om röseområdenas ålder, och inte 
heller uppfattningen att rösena kan dateras utifrån när
heten till förhistoriska gravar. I de senaste sammanställ
ningarna beskrivs röseområdena fortfarande som läm
ningar från yngre bronsålder och äldre j ärnålder, och att 
de upphört att brukas kring Kristi födelse (Gren 1996, 
Widgren 1997:27).

Den bild av röjningsrösenas ålder som presenterats 
ovan är relativt väl underbyggd i vissa områden. I Väs
tergötlands höglänta moränområden har man till ex
empel kunnat påvisa att de rena röseområdena härrör 
från bronsålder eller förromersk järnålder, och att de 
ersattes av regelbundna parcellindelningar under tidig 
romersk järnålder (Connelid et al. 1993:32).

Nya resultat från andra delar av sydsvenska höglan
det ger en helt annan bild av röseområdenas ålder. Inom 
UV Syds omfattande arkeologiska undersökningar längs 
E4:an i norra Skåne och södra Småland, har ett stort 
antal röseområden daterats. Resultaten från dessa un
dersökningar har delvis rapporterats (Skoglund et al.

1997), men för flera av områdena pågår rapportarbetet 
(Olsson et al., i manus) .Ytterligare röseområden kom
mer att undersökas av UV Syd under de närmaste åren 
(se Wallin et al. 1997).

Gemensamt för samtliga dessa undersökta röseom
råden, från Örkelljungatrakten i söder till Hamneda 
söder om Ljungby i norr, är att de speglar en agrar ex
pansion under tidig romersk järnålder. Flertalet av 
områdena övergavs sedan under vendeltid eller vikinga
tid, men åtminstone ett av dem var i bruk ända till 1500- 
talet. Tillsammans med tidigare undersökningar visar 
dessa nya resultat att de sydsvenska röseområdena re
presenterar ett långt tidsintervall. De visar också att 
resultat från en region inte utan vidare kan appliceras 
på hela det sydsvenska höglandet. Ett annat intressant 
resultat från de nya undersökningarna, enligt den pre
liminära sammanställningen, är att vi i dessa trakter inte 
kan spåra någon märkbar agrar expansion under brons
åldern.

De senaste årens undersökningar ger oss inte bara en 
ny syn på röseområdenas ålder, utan också på det agra
ra system de representerar. Den preliminära samman
ställningen tyder på att de undersökta röseområdena 
är spår av åkermark med långa brukningsfaser och som 
därmed troligen har gödslats. Men då dessa tolkningar 
ännu är preliminära och dessutom i huvudsak rör j ärn- 
åldern och inte bronsåldern, kommer de att presente
ras i ett annat sammanhang.

Då det gäller dateringar, så har bilden av synkronitet 
och en allomfattande bronsåldersexpansion utgjort en 
utgångspunkt för diskussioner kring röjningsrösen allt
sedan pionjärundersökningarna för tio år sedan. För
hoppningsvis kan de nya undersökningarna från norra 
Skåne och södra Småland markera början på en ny fas 
inom roseforskningen. I denna nya fas bör i stället de 
regionala variationerna vara utgångspunkten. Olika 
områden har upplevt expansionsfaser vid olika tillfäl
len, och bronsåldern innebar inte en agrar expansion i 
alla delar av Sydsverige. Varför är det så? Varför kan lik
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nande agrara lämningar vara från vitt skilda tidsperio
der? (Detta gäller inte bara röjningsrösen utan också 
andra former, till exempel bandparceller.) Finns det 
egentligen något samband mellan de agrara lämningar
nas utseende och den dåtida tekniken och brukningen? 
Som alltid väcker de nya resultaten en rad nya frågor.

Jordbruksredskapens utveckling
En intressant fråga är om de agrara förändringarna un
der bronsåldern kan spåras i jordbruksredskapens ut
veckling. Den materiella kulturen under denna period 
präglades av hantverksskicklighet och idérikedom, vil
ket kanske framför allt märks inom bronshantverket och 
dess mångfald av vapen, redskap och smycken. Det 
pågick en kontinuerlig utveckling av nya föremålsty- 
per och konststilar, och man skulle därför kunna för
vänta sig att finna en snabb och uppfinningsrik utveck
ling också inom kategorin jordbruksredskap. Naturligt
vis är vår kunskap om detta begränsad, eftersom vi knap
past vet något om utvecklingen av många av de träred
skap som antagligen användes inom jordbruket. En viss 
svårighet ligger också i bedömningen av vilka redskap 
som bör räknas som jordbruksredskap.

Redskap som dock relativt problemfritt kan räknas 
till jordbruksredskapen är de som på ett eller annat sätt 
använts för att bearbeta jorden med. Exempel på såda
na som kan ha använts under bronsåldern är årder, hacka 
och möjligen spade och grävkäpp.

Om vi först ser till spaden så introducerades den järn- 
skodda spaden i Sverige först under yngre järnålder 
(Myrdal 1982:90). Men spadar helt i trä har funnits ti
digare. En variant är de så kallade dubbeleggade pad- 
delspadama, eller dubbelspadarna, som enligt flera dans
ka och ett småländskt fynd förekom under äldre j ärnål- 
der (Gren 1996:403 med vidare referenser).

Hackan beskriver enligt det begränsade källmateria
let samma utveckling som spaden. De äldsta påträffa
de järnhackorna är från yngre järnålder (Myrdal

1982:89), medan rena trähackor, eller trähackor med 
blad eller spets av till exempel bergart, antagligen har 
funnits långt ti digare. Vår kunskap om de tidiga spadar
nas och hackornas utveckling är mycket bristfällig, och 
vad det gäller grävkäppar är kunskapen ännu mer be
gränsad. Det saknas övertygande belägg för denna fö- 
remålstyp, även om genomborrade stenar har tolkats 
som tyngder som suttit på grävkäppar (Broadbent 
1977)-

När vi kommer till årder blir kunskapsläget bättre med 
en rad olika typer av belägg. De äldsta svenska årder- 
billarna av järn är från yngre järnålder (Myrdal 1982:86), 
men ett flertal årder helt i trä har påträffats i framför 
allt jylländska torvmossar (t. ex. Steensberg 1945). De 
har daterats till ett ganska snävt tidsintervall som om
fattar slutet av bronsåldern och början av äldre järnål
der (Jessen 194 5). De tolkas som våtmarksoffer och visar 
att det omkring 500 f. Kr. bedrevs någon form av årder
offerkult på Jylland (Glob 1945).! övrigt säger de inget 
om årdrets förekomst i tid och rum.

Ett fascinerande belägg för årder under bronsåldern 
är avbildningarna på bohuslänska hällristningar. De vi
sar flera olika typer av årder och dateras försiktigtvis 
till bronsålderns period III och senare (Malmer 1981:48). 
Ännu äldre belägg för årderbruk är dock de årderspår 
som bevarats i huvudsak under gravhögar. De har ib
land tolkats som spår av rituell ristning inför gravbyg
get, men det finns starka argument för att de verkligen 
speglar regelrätt årderbruk i åkermark (Thrane 
1989:116). Enligt dessa bevarade årderspår har årderbruk 
förekommit i Sydskandinavien sedan tidigneolitikum. 
Än så länge saknas årderspår från de äldsta långhögar
na, vilket kan tyda på att årdret, åtminstone i Danmark, 
introducerades under tidigneolitikums senare del (Thra
ne 1989:118).

En annan grupp av jordbruksredskap är de som an
vändes då man skar eller högg foder och säd. Järnskäror 
introducerades i Sverige först under äldre järnålder 
(Myrdal 1982:92ft), medan både flint- och bronsskäror
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användes under bronsåldern. Slitspår på flintskäror vi
sar att de har använts till att skära säd eller annat gräs 
med, och det är troligt att bronsskäror åtminstone del
vis har haft samma användningsområde.

Ytterligare ett skärande redskap var de så kallade löv
knivarna av flinta, som i södra Sverige användes fram
för allt under bronsålderns period V och VI (Björhem 
& Säfvestad 1993:77). Dessa breda spånknivar har en
ligt slitspårsanalys använts för bearbetning av en mängd 
olika typer av material, vilket gör benämningen lövkniv 
missvisande. Snarare ska de ses som mångfunktionella 
redskap och deras betydelse inom jordbruket är oklar.

I detta sammanhang bör också hen kommenteras, även 
om de äldsta svenska fynden av liar är från romersk järn
ålder (Myrdal 19 82: g 9). Med lien fick man ett redskap 
för hötäkt, och möjligen har den också använts som 
skörderedskap på åkern. Det är osäkert om hötäkt, det 
vill säga gräsmarksslåtter, förekommit före liens intro
duktion, även om det har föreslagits att flint- och brons
skäror kan ha använts för detta ändamål (Gaillard et al. 
1994:61). Det är i alla fall svårt att tänka sig att några 
större ängsmarker har täktats med sådana redskap.

Om man sammanfattar denna korta genomgång av 
jordbruksredskapens utveckling, så kan man först och 
främst konstatera att det återstår flera frågetecken kring 
redskapens ålder och funktion. Av de dateringar och 
tolkningar som står till buds framstår dock inte brons
åldern som någon speciellt betydelsefull period för j ord- 
bruksredskapens utveckling. Som exempel kan nämnas 
att årdret introducerades mer än tusen år före bronsål
derns början, och att lien kom i bruk flera hundra år 
efter periodens slut. Ett redskap som utvecklades un
der bronsåldern är lövkniven av flinta, men dess bety
delse för jordbruket är oklar. Ett annat nytt redskap 
under bronsåldern var bronsskäran. Man kan dock ifrå
gasätta om den innebar någon praktisk förbättring i 
förhållande till flintskärorna som funnits sedan senneo- 
litikum.

Vår slutsats är att de agrara förändringarna under

bronsåldern inte kan sättas i samband med någon märk
bar teknisk utveckling på redskapssidan, och att orsa
ker till förändringarna bör sökas på annat håll.

Klimatförändring under bronsålder
Klimatets betydelse för förändringar i växt- och djurli
vet har under lång tid varit i fokus för kvartärgeologisk 
forskning. Då arkeologin under 1970-talet med tillför
sikt tog till sig olika aspekter av naturvetenskap, anam
mades med entusiasm även klimatförändringar som en 
faktor bakom kulturhistoriska förändringar. Det som 
senare kom att karakteriseras som en naturdeterminis- 
tisk benägenhet, innebar att förändringar i det arkeolo
giska materialet förklarades i termer av kulturella reak
tioner på förändringar i miljö och klimat (Harding 1982). 
Under 80-talet genomgick arkeologin och klimatforsk
ningen var för sig en markant förändring. Till väsentliga 
delar vände sig arkeologin bort från naturvetenskapen 
som inspirationskälla och stöd för tolkningar av kultur
förändring.

Klimatforskningen fick under samma tid tillgång till 
nya källmaterial (t. ex. isotopdata från djupa havsbot
tensediment och pollendata från långa sedimentsekven
ser) som ofta med stor detaljskärpa illustrerade klimat
förändringar över lång tid (flera glacial-interglaciala 
cykler) samt kvantifierade klimatförändringar i hänse
ende till temperatur eller nederbörd. Dessutom kom 
dateringsprecisionen att förbättras väsentligt och med
gav detaljerade modeller över klimatförändringar 
(Chambers rgg2).

De överbryggningar mellan arkeologi och naturve
tenskap som tonades ned då de post-processuella ström
ningarna var som starkast, har på senare tid fått ökad 
betydelse. Det blir återigen vanligt att kulturhistorisk 
forskning granskar naturvetenskapliga resultat och till- 
lämpningar som kan erbjuda nya insikter och lösningar 
på klassiska problem. De senaste och mest komplexa 
klimatmodellerna har på senare tid givits stor hänsyn i
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studier av förhistoriska samhällen (t. ex. van Andel & 
Tzedakis 1996).

Om vi ser till bronsåldern står det klart att tiden kring 
1000 f.Kr. innebar en klimatförsämring i norra Europa. 
Den uppsättning olika data som beskriver detta inbe
griper bland annat glaciärtillväxt, granens expansion, 
torvtillväxt och vattenståndsförändringar (t. ex. Crow
ley & North 1991, Harrison & Digerfeldt 1993, Wright 
et al. 1993). Även om det återstår att kvantifiera för
ändringarna i vinter- och sommartemperaturer samt 
nederbördsmängder, så är det troligt att klimatföränd
ringen i Sydsverige främst har inneburit kallare och 
fuktigare vintrar. Denna klimatförsämring kan ha varit 
kritisk för det dåtida jordbruket och mer eller mindre 
ha påverkat omständigheterna för grödor, åkrar och 
betesmarker, framför allt om de genom latitud, altitud 
eller grundvattennivåer redan var nära de gränser som 
klimatet medgav.

Vi har här ingen möjlighet att i detalj gå in på klimat
utvecklingen och vi har heller ingen uppfattning om 
orsakssamband. Men med tanke på de förbättrade kli
matdata som publicerats under senare tid, rekommen
derar vi att man återigen granskar det eventuella sam
bandet mellan klimatförändringar och agrara föränd
ringar under sydsvensk bronsålder.

Sammanfattning och diskussion
Som utgångspunkt för denna artikel om bronsålderns 
jordbruk har vi haft de tolkningar som publicerades för 
ungefär tio år sedan, och som fortfarande har en central 
roll inom detta forskningsfält. Det gäller dels resulta
ten från Ystadsprojektet, dels de första tolkningarna av 
sydsvenska höglandets röjningsrösen. Betydelsen av 
dessa tolkningar kan inte nog betonas, men som vi har 
försökt visa vilar de på en relativt svag empirisk grund.

Vi har velat betona mångfalden i det källmaterial som 
står till buds för tolkningen av bronsålderns jordbruk.

De exempel vi har diskuterat har rört grödor, gödsling, 
långhusens utveckling, datering av röjningsrösen, jord
bruksredskap och klimatförändring. Ändå saknas för
stås många infallsvinklar. Så har vi till exempel inte ta
git upp sociala förhållanden och samhällsstruktur - 
något som belyses i andra arbeten i denna volym (se 
Skoglunds bidrag i denna volym).

De tankar och resultat vi velat föra fram är följande:
-Vi tror inte att förändringen av grödornas samman

sättning under bronsåldern beror på en introduktion av 
gödsling. Åtminstone har det än så länge inte publice
rats några övertygande argument för en sådan tolkning. 
Diskussionen om gödslingens vara eller inte vara är 
kanske i sig förenklad, inte minst med tanke på alla de 
olika typer av jordförbättring och näringstillförsel som 
kan ha praktiserats i förhistoriskt jordbruk.

- Skillnader och likheter med förhållanden i Danmark 
har betydelse för tolkningen av bronsålderns jordbruk 
i Sydsverige. Det gäller bland annat frågor om domine
rande grödor, gödsling och vinterstallning. Danskt ma
terial verkar leda till andra tolkningar än de som publi
cerats för Sydsverige.

- Nya undersökningar av röjningsrösen ger en betyd
ligt mer komplex bild än tidigare publicerade tolkningar. 
Röseområdena speglar flera olika agrara expansioner 
och bronsåldern framstår inte längre som en expansiv 
period i alla regioner. Regional variation, snarare än bil
den av en allomfattande bronsåldersexpansion, bör vara 
utgångspunkten för fortsatta undersökningar.

-Tillgängliga data tyder inte på några genomgripan
de tekniska förbättringar av jordbruksredskapen under 
bronsåldern, och agrara förändringar under perioden kan 
för närvarande inte tolkas i termer av teknologi.

- Paleoklimatiska data har förbättrats under de senaste 
åren och stärker bilden av en klimatförsämring under 
bronsåldern. Klimatets betydelse för jordbrukets ut
veckling bör återigen granskas.

Den viktigaste slutsatsen av vår diskussion om brons
ålderns odlingsekonomi är att många fundamentala frå-
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gor fortfarande är obesvarade. Med tanke på nuvaran- utförs och kommer att utföras den närmaste tiden i 
de och framtida arkeologiska undersökningar är det vär- Sydsverige har goda möjligheter att kasta nytt ljus över 
defullt att poängtera vikten av nya data och idéer. De bronsålderns jordbruk, 
stora och mångtaliga exploateringsundersökningar som
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DE ENSKILDA HUSHÅLLENS BETYDELSE FÖR 
LANDSKAPSUTVECKLINGEN UNDER BRONSÅLDERN

Av Peter Skoglund

abstract: The artide discusses agriculture and landsca
pe development in southern Sweden during the Bronze 
Age. The development of the open landscape is discus
sed in the perspective of the household. In the middle of 
the Bronze Age there is a change in the settlement pat
tern. The houses becomes smaller and more separated 
from each other. This has been interpreted as a result of 
a new social system based on a nuclear family organisa
tion. The article argues that the nuclear family organisa
tion facilitate colonisation of new land. The opening of 
the landscape in southern Sweden, which could be seen 
in the pollendiagram, could therefore partly be interpre
ted as a result of a new social system. The article also discu
sses regional variations in late Bronze Age agriculture 
system and landscape development. Finds of houses and 
macrofossils from a settlement outside Växjö in Småland 
are compared to similar finds in southern Scania.The con
clusion is drawn that there were many similarities bet
ween the two regions. The landscape development was 
howewer partly different in the regions. The develop
ment towards an open landscape is more pronounced in 
southern Scania than in the Växjö area. This is explained 
as a result of differences in access to Bronze and differen
ces in need for exchange gods.

Keywords: Landscape development, agricultural system, 
household, social organisation, southern Sweden.

avsikten med den här ar
tikeln är att diskutera 
landskapsutveckling och 
jordbruk i Sydsverige un

der bronsåldern. Målsättningen är att försöka förstå 
landskapets och jordbrukets förändringar utifrån hus
hållets perspektiv. En liknande idé har tidigare uttryckts 
i Stig Welinders bok Människor och landskap: ”Tanken 
är att försöka se nyetablering och omstrukturering i 
landskapet som beslut och aktiviteter av individer, hus
håll och små grupper, inte som en följd av övergripan
de abstrakta och generella principer” (Welinder 
1992:109).

Forskningsläge
Förändringar av landskap och jordbruk i ett långtids
perspektiv diskuterades i slutet av 1980-talet inom det 
så kallade Ystadprojektet. Ett av projektets huvudre
sultat var att det öppna landskapet expanderar kraftigt 
vid övergången mellan äldre och yngre bronsålder (Berg
lund m. fl. iggia^iyff, Berglund m. fl. iggib^yff). 
Omkring 1 000 f Kr minskar andelen trädpollen i pol
lendiagrammen markant samtidigt som andelen pollen 
från ljuskrävande växter ökar. Detta har tolkats som att 
bruket av redan tidigare utnyttjade områden utmed 
kusten intensifierades samtidigt som nya marker röj-
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Hovshaga

Ystadsområdet

Fig. i. Oversiktskarta med de i texten omtalade platserna 
markerade.

des i det inre backlandskapet.
Kvartärgeologerna betonar att det är en omfattande 

förändring av landskapet som sker omkring i ooo £ Kr. 
Inom loppet av 200 år reducerades skogen så att den 
endast täckte begränsade områden. Den skog som fanns 
kvar transformerades till ett permanent halvöppet land
skap. Till skillnad mot tidigare utnyttjas nu även våt
markerna för bete och fodertäkt.

Debbie Olausson har understrukit att den kraftiga

expansionen av det öppna landskapet tyder på en över
produktion som gick utöver samhällets behov. Hon 
menar att överskottsproduktionen hade sociala orsa
ker (Olausson 1993: imff). En viktig anledning till över
skottsproduktionen skulle ha varit behovet av att skaf
fa utbytesprodukter till handeln med brons. Debbie 
Olausson har också diskuterat en modell där en anta
gen fäboddrift skulle förklara varför man får ett nytt och 
mer vidsträckt landskapsutnyttj ande vid övergången 
mellan äldre och yngre bronsålder i Ystadområdet 
(Olausson 1992:272!, 1993:112!!).

Vid övergången mellan äldre och yngre bronsålder 
sker också en förändring i valet av vilka grödor man odlar. 
Fram till och med äldre bronsålder dominerar emmer, 
enkorn och naket korn, under yngre bronsålder blir 
däremot skalkorn den dominerande grödan (Engelmark 
1992:371!). Ungefär samtidigt ökar förekomsten av 
mållor i det makrofossila materialet. Den ökade före
komsten av mållor har tolkats som att odlingen försi- 
gått på gödslade och kväverika jordar. Roger Engelmark 
menar att anledningen till att skalkornet ersätter det nak
na kornet är att skalkornet ställer större krav på lättlös- 
liga näringsämnen som t. ex. kväve (Engelmark 
1992:371!). Expansionen av det öppna landskapet vid 
övergången mellan äldre och yngre bronsålder kopplas 
i Ystadproj ektets slutpublikation samman med införan
det av ett nytt agrart system där odling på permanent 
gödslade åkrar utgör en viktig del (Berglund m. fl. 
199^:430).

Från mitten av 19 80-talet har det vuxit fram en insikt 
om att de omfattande röjningsröseområdena på syd
svenska höglandet har en lång historia som delvis går 
tillbaka till yngre bronsålder. Undersökningar i Järpa- 
ryd, Röstorp men också i Fylleryd utanför Växjö har 
visat att den äldsta stenröj ningen inom områdena kan 
dateras till övergången mellan äldre och yngre bronsål
der (Jönsson m. fl. 1989, Mascher 1993, Widgren 
1997:29, Skoglund 1998a). Leif Gren har i flera artik
lar argumenterat för att odlingssystemet inom röjnings-
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röseområdena utgjorts av ett bruk med långtidsträda 
(Gren 1989,1990 och 1996). Större delen av den sam
lade åkerarealen skulle ha legat i träda medan man odlat 
inom en mindre del av området. Gren antar att samma 
åker endast brukats i ett eller ett par års tid innan den 
åter lagts i träda. Ett sådant mobilt odlingssystem skul
le också förklara röj ningsröseområdenas omfattande 
storlek som i många fall kan uppgå till 20-30 hektar.

I de resonemang som förts kring odlingssystemen i 
Skåne respektive sydsvenska höglandet framträder en 
motsättning. Ett gödselbruk på permanent odlade åk
rar skulle ha förekommit i Skåne medan begränsade 
odlingsperioder kombinerat med långtidsträda antas ha 
förelegat på sydsvenska höglandet.

Förhållandet har uppmärksammats av Mats Widgren 
som nyligen argumenterat för att samma odlingssystem 
varit rådande i hela Sydsverige. Widgren menar att det 
finns ingenting som på ett avgörande sätt talar emot att 
också röjningsröseområdena på sydsvenska höglandet 
varit gödslade (Widgren 1997:31!]. Röjningsröseområ
denas omfattande storlek förutsätter emellertid ett 
mobilt inslag i bosättningsmönstret vilket kan förkla
ras med generationsvisa flyttningar inom röjningsröse- 
områdena. Sådana flyttningar har man kunnat belägga 
i danskt boplatsmaterial. Ett ofta nämnt exempel är 
Grøntoft där gårdarna med jämna intervall flyttat inom 
ett begränsat territorium. Gårdarna har anlagts på gam
mal åkermark och när gårdstomten övergivits har den 
återgått till att bli åker.

Detta resonemang understöds av resultaten från det 
nyligen avslutade Hamnedaproj ektet. En kombination 
av pollenanalyser, vedartprover och ''C-dateringar har 
resulterat i en preliminär tolkning som innebär att åk
rarna varit permanent brukade och förmodligen göds
lade. Röjningsröseområdenas stora utbredning förkla
ras också här med generationsvisa flyttningar och om
struktureringar av åkermarken (Lagerås 1998).

Mats Widgren har diskuterat odlingssystemen i Syd
sverige utifrån den tyske arkeologen Peter Donats

nytolkning av den romerske författaren Tacitus beröm
da skildring av germanernas åkerbruk (Widgren 
i997:33f). Tacitus citat som beskriver jordbruket norr 
om Limes vid tiden för Kristi födelse lyder:

"Åkrarna tagas växelvis i besittning av alla sam
fällt i förhållande till odlarnas antal; därpå fördela 
de dem sinsemellan efter rang. Genom sin vid
sträckthet är fälten lätta att dela. Den odlade jor
den byta de vart år, men odlingsbar mark finnes 
likväl över” (citerat efter Widgren 1997:33).

Donats tolkning innebär att den första och den sista 
meningen i citatet syftar på två olika typer av omdispo
nering av åkermarken. Den första meningen innebär att 
man efter en längre tids uppehåll återkommit till tidi
gare brukad åkermark. Den sista meningen i citatet 
tolkar Peter Donat som att man bedrev ett tvåsäde inom 
det område som för tillfället var i bruk (Widgren 
1997:34). Fördelen med Donats tolkning är att han till 
skillnad från en äldre forskning på ett elegant sätt lyck
as förklara en skenbar motsägelse i Tacitus beskrivning. 
Den första satsen syftar varken på ett ursprungligt ian- 
språktagande av jorden eller en årlig omdisponering av 
åkermarken, utan på en omflyttning av åkermarken som 
troligen ägt rum med ett intervall på 20 - 40 år (Wid
gren 1997:34). En annan intressant konsekvens av Taci
tus citat är, som Mats Widgren understrukit, att det fun
nits såväl ett individuellt som ett kollektivt drag i ger
manernas j ordägoförhållanden. Organiseringen av de 
generationsvisa förflyttningarna har troligen involverat 
flera hushåll. Åkrarna har däremot brukats individuellt 
av de enskilda hushållen.

I Mats Widgrens tolkning finns det en stark koppling 
mellan hushållet, gården och åkermarken. Åkerbruket 
har bedrivits på åkrar som legat i anslutning till gården 
och marken har brukats av de enskilda familjerna. Med 
j ämna mellanrum - kanske en gång per generation - har 
det företagits flyttningar av åkermarken. Om denna
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Område 2

Område 1

Fig. 2. Apalleboplatsens äldre bronsåldersbebyggelse1 (efter Ullén iggs:i2)

beskrivning är riktig innebär det att åkermarken och 
gården står i ett intimt förhållande till varandra. Hur 
människan valt att använda landskapet och hur hon 
placerat och disponerat boplatsen har varit avhängigt 
av varandra. Det framstår som en rimlig tanke att det 
kan finnas samband mellan odlingslandskapets expan
sion under yngre bronsålder samt förändringar i de 
enskilda boplatsernas organisation och det sociala sam
manhang som de varit en del av.

Det finns givetvis stora svårigheter med att utgå från 
Tacitus beskrivning när det gäller att förstå i vilket soci
alt sammanhang röjningsröseområdena fungerat. Be
skrivningen utgår från ett enstaka citat tillkommet vid 
tiden för Kristi födelse. Det beskriver i första hand för
hållandena norr om Limes och kan knappast i sin hel
het vara relevant för sydsvenska förhållanden. För att 
resonemangen kring sociala förhållanden och odlings- 
system ska konkretiseras måste de förankras i ett arke
ologiskt källmaterial. Ett sådant material har under se

nare år kommit fram genom de boplatsundersökningar 
som genomförts i Sydsverige.

I det följande avser jag att utifrån undersökta brons- 
åldesboplatser diskutera förändringar i den sociala struk
turen under bronsåldern. Tanken är att studera samban
det mellan den sociala strukturen och det omgivande 
landskapet. Senare i artikeln kommer jag att utifrån 
undersökningar i Smålands inland diskutera brons- 
åldersj ordbruket i ett regionalt perspektiv. Vilka föränd
ringar är generella och vilka fenomen har endast regio
nal utbredning?

Nya perspektiv på hushållet 
Apalleboplatsen
Ett nytt och spännande källmaterial som belyser rums
lig organisation har under de senaste åren framkommit 
vid bronsåldersboplatsen Apalle, belägen ca 50 km nord-
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Område 2

Område 1

Fig. 3. Apalleboplatsens yngre bronsåldersbebyggelse (efter Ullén 1995:12)

väst om Stockholm (figur 1). Denna är unik genom att 
vara den enda bronsålderslokalen i Sverige där det är 
möjligt att på ett detaljerat sätt uttala sig om en boplats 
struktur och dess förändring över tiden. Här föreligger 
goda bevarandeförhållanden där husens inre struktu
rer i form av golv, härdar och fyndmaterial till stora 
delar är bevarade. Inga Ullén, som studerat materialet, 
menar sig kunna påvisa en utveckling över tid, där bo
platsens organisation under yngre bronsålder väsentli
gen avviker från den under äldre bronsålder (Ullén 1994, 
1995 och 1996).

Sammanlagt har 45 hus påträffats inom boplatsen 
varav ungefär hälften kan knytas till ett äldre boplats
skede, i 200 - i 000 f. Kr. (fig. 2). Flera av de äldre hu
sen antas ha existerat samtidigt. Husen är tudelade med 
ett ”offentligt” rum i väster som man nådde via husets 
ingång. Detta rum hade lergolv och det var här de fles
ta fynden påträffades. Den östra delen av huset där här
den var belägen, kunde bara nås inifrån huset vilket

understryker detta rums ”privata” karaktär. Härdarna i 
de äldre husen var grunda vilket tillsammans med av
saknaden av fyndmaterial kan tolkas som att de i första 
hand var avsedda för uppvärmning. Däremot fanns det 
flera härdar och kokgropar utomhus vilkas placering 
talar för att matlagningen i huvudsak skedde under 
kollektiva former utomhus. Avfallshanteringen verkar 
också ha varit kollektivt organiserad, flera hus delade 
på en centralt placerad skärvstenshög.

Ytterligare ett antal hus kan knytas till ett yngre ske
de, 800-700 f. Kr. (fig. 3). Husen är mindre, det går endast 
att iaktta ett rum med en centralt placerad härd, kring 
vilken de flesta av fynden påträffades. Matlagningen 
skedde förmodligen i större utsträckning inomhus och 
till skillnad mot tidigare deponerade varje hushåll sitt 
eget avfall i direkt anslutning till det enskilda huset.

Ullén tolkar förändringen som en förskjutning av grän
sen mellan det privata och det offentliga. Under äldre 
bronsålder går gränsen mellan privat och offentligt inne
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i huset där rummet med härden är privat område med
an det större rummet och området utomhus är kollek
tivt område. Under yngre bronsålder understryks det 
enskilda hushållets roll. Istället för en gemensam avfalls- 
plats har varje hushåll nu en egen avskrädeshög i an
slutning till huset. Matlagningen äger i större utsträck
ning rum inom det enskilda hushållet, inomhus, i an
slutning till den centralt placerade härden.

Om Ulléns tolkningar är riktiga, och har generell gil
tighet, innebär de att det vid övergången mellan äldre 
och yngre bronsålder sker viktiga förändringar i hur 
boplatsen är organiserad. Det enskilda hushållets grän
ser markeras nu tydligare såväl i husens arkitektur som 
i hur boplatsytan disponeras mellan de enskilda hus
hållen. Det kan tolkas som att en äldre släktbaserad eko
nomisk och social organisation ersätts av en hushålls- 
baserad organisation med delvis ny syn på dispositions
rätt till land.

Långhusens förändringar under 
bronsåldern
Tyvärr framstår Apallelokalen som unik när det gäller 
möjligheten att spåra boplatsens inre organisation. Of
tast är det endast resterna efter själva huskonstruktio
nen som återstår. Leif Karlenby har utifrån ett repre
sentativt urval av utgrävda och daterade hus från Syd- 
skandinavien kunnat visa hur långhusen minskar i stor
lek ca i 000 f. Kr. (Karlenby 1994). Under senare delen 
av äldre bronsålder varierar husen i längd mellan 2 0-4 o 
meter medan husen under yngre bronsålder vanligen 
är 10-20 meter långa. Samtidigt som husen minskar i 
storlek förändras också rumsindelningen. De äldre hu
sen tycks vara tredelade med en förrådsdel i väster, ett 
uppehållsrum centralt i huset samt ett kök i öster. De 
yngre husen däremot är betydligt mindre samtidigt som 
de saknar en tydlig rumsindelning. Det centrala rum
met i de äldre husen, tolkat som uppehållsrum, har varit

större än vad som är motiverat för en familj. Karlenby 
föreslår att hustypen varit anpassad för en större familj 
med stort socialt umgänge. De yngre och mindre hu
sen däremot synes vara bättre anpassade till ett sam
hälle uppbyggt kring kärnfamiljen (Karlenby 1994:28). 
Karlenbys resultat visar att åtminstone delar av de för
ändringar som går att belägga i Apalle har generell gil
tighet för Sydskandinavien. Det enskilda hushållet ma
nifesteras tydligare under yngre bronsålder.

De förändringar som Karlenby och Ullén argumente
rat för vid övergången mellan äldre och yngre bronsål
der innebar en omfattande omdisposition av husen och 
närmiljön. Med den tolkning som givits här innebar 
förändringarna att det enskilda hushållet i större ut
sträckning än tidigare sattes i centrum. Den enskilda 
bostaden men också matiagning och avfallshantering blir 
hushållets angelägenheter istället för kollektivets. För
ändringarna manifesteras i en ny rumslig organisation 
av bostäder, härdar och avfallshögar.

Hushållen i landskapet
Det vi ser i Apalleboplatsen är en bild av hur männis
kor vid en viss tidpunkt valt att organisera sin närmiljö. 
Denna bild har funnits konkret uttryckt i arkitekturen 
men troligtvis också existerat som en mental föreställ
ning. Under äldre bronsålder, då en kollektiv syn genom
syrade boplatsens utformning, har förmodligen ansva
ret för boplatsens invånare och resurser åvilat kollekti
vet. Under yngre bronsålder, då de enskilda hushållen 
är tydligt separerade från varandra, har troligtvis bestäm
manderätten över det enskilda hushållets resurser, i stör
re utsträckning än tidigare, åvilat familjen. En sådan 
decentraliserad beslutsorganisation har skapat större 
möjligheter för den enskilda familjen att själv bestäm
ma över sitt flyttningsmönster i landskapet. I ett sam
hälle som är organiserat med släkten eller den utökade 
familjen som bas blir det svårt för en kärnfamilj att flytta 
ut från boplatsen. Den sociala organisationen tillåter inte
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kärnfamiljen att vara bärkraftig på egen hand. Den so
ciala strukturen har inte några utvecklade normer för 
hur en sådan boplats ska vara organiserad. I ett samhäl
le som är uppbyggt med kärnfamiljen som bas kan det 
existera såväl flerfamiljsboplatser som enfamilj sboplat
ser. Flexibiliteten och dynamiken blir större, och det blir 
enklare att expandera ut i landskapet och kolonisera ny 
mark.

Tidigare diskuterades att det fanns ett mobilt inslag i 
bosättningsmönstret under brons- och järnåldern. Lång
husen och åkrarna flyttades regelbundet inom större 
eller mindre områden (Callmer iggi:347ff, Lagerås 
igg8,Widgren iggyigiff). Naturliga tillfällen till omor
ganisation har förelegat varje gång boplatsen flyttade. 
Med kärnfamiljen som boplatsens viktigaste bestånds
del har dessa flyttningar på ett naturligt sätt kunnat 
utnyttjas för utflyttningar av enskilda hushåll från mo
derboplatsen.

Det är troligt att den ökade sociala dynamiken i det 
yngre bronsålderssamhället möjliggjorde ett mer flex
ibelt markutnyttjande. Detta påstående kan fungera som 
en övergripande tolkningsram och kan t ex appliceras 
på Ystadområdet. Svårigheten har här varit att förklara 
den mycket snabba expansionen av det öppna landska
pet som sker i det inre backlandskapet omkring 1 000 f. 
Kr. Man har antagit att expansionen är ett resultat av 
fäboddrift och ett ökat utnyttjande av boplatsens peri- 
fera resurser (Olausson igg2:272f, igg3:ii2ff). Tyvärr 
är det arkeologiska källmaterialet alltför sparsamt för 
att man utifrån detta ska kunna avgöra hur bebyggel
sen varit organiserad i det inre backlandskapet under 
yngre bronsålder (Olausson igg2:277). En alternativ 
tolkning, utifrån det tillgängliga källmaterialet, är att 
förklara det öppna landskapets expansion som resulta
tet av ett kolonisationsförlopp. Det som i pollendiagram- 
men upplevs som en mycket snabb expansion av det 
öppna landskapet - man har antagit att expansionsfa
sen varade i 200 år - framstår i ett generationsperspek
tiv som en relativt lång tid (Berglund m. fl. iggia:422).

Expansionen kan därmed förklaras utifrån en mängd 
beslut fattade inom ramen för det enskilda hushållet, 
under en tidsperiod som bör ha omfattat omkring 10 
generationer.

Den ökade sociala dynamiken är troligtvis också en 
viktig faktor bakom röjningsröseområdenas framväxt 
på sydsvenska höglandet. Röjningsröseområdenas ut
bredning vittnar om en intensifiering och förändring av 
jordbruket under yngre bronsålder. En sådan utveck
ling kan ha underlättats av ett nytt och mer flexibelt 
socialt system.

I det följande kommer jordbruket och landskapet i 
Växjötrakten under bronsålder att diskuteras. Resulta
ten kommer därefter att relateras till förhållandena i 
södra Skåne.

Regionala likheter och 
skillnader i odlingssystem och 
landskapsutnyttjande
Mot bakgrund av att en tidigare forskning antagit att 
det förelegat olika odlingssystem i södra Skåne respek
tive Smålands inland kan det vara intressant att närma
re studera förhållandena på sydsvenska höglandet av
seende huskonstruktioner och makrofossil. En av de få 
undersökningarna från sydsvenska höglandet som kan 
användas för att belysa dessa förhållanden är en under
sökning som ägde rum iggs i kv. Boplatsen, Hovshaga, 
Växjö (fig i, 6, 7).

Här avbanades 7 000 m2 och inom denna yta fram
kom elva långhus varav sex hus har daterats till brons
ålder (figur 4). Husen var belägna på en flack östslutt
ning som i öster och söder gränsade till en våtmark. Ett 
av bronsåldershusen daterades till övergången mellan 
äldre och yngre bronsålder, ca 1 000 f. Kr, medan de öv
riga har tillkommit under perioden 800-400 f. Kr. (ka
librerade värden angivna med två sigmas sannolikhet).
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Sädesslag Antal

Naket korn
(Hordeum vulgare var. nudum)

1

Skalkorn
(Hordeum vulgare var. Vulgare)

74

Korn, ospecificerat 
(Hordeum vulgare:)

62

Emmer (Triticum dicoccum) 4

Speltvete (Triticum spelta) 2

Emmer/speltvete 
(Triticum dicoccum/spelta)

5

Brödvete m.m. (Triticum vulgare) 13

Hirs (Panicum miliaceum) 2

Sädeskorn, ospecificerat (Cerealia) 177

Sa: 340

Fig. 4. Sädeskorn från kv Boplatsen fördelade på olika 
sädesslag. Analys av Per Lagerås. (efter Lagerds 1995 och 
Högrell &Ć Skoglund 1996)

Det äldre av bronsåldershusen kunde inte dokumente
ras i sin helhet varför det inte går att uttala sig om dess 
storlek. De hus som daterats till perioden 800-400 f. Kr. 
var tio till femton meter långa och ca fem till sex meter 
breda. Två av husen var uppförda på samma plats och 
eventuellt har de avlöst varandra. Husen var treskeppi- 
ga och passar väl in i den sydsvenska husbyggnadstradi
tion som var rådande under yngre bronsålder (Högrell 
& Skoglund 1996).

Fyra av de sex bronsåldershusen i kv Boplatsen inne
höll makrofossilt material i form av förkolnade sädes
korn. Sju av de sammanlagt åtta proverna redovisas fig 
4 ■ I materialet fanns skalkorn, brödvete, emmer, spelt- 
vete, enkorn, naket korn och hirs (Högrell & Skoglund 
1996, Lagerås 1996:13).

Korn är det vanligaste sädesslaget. Korn är omkring

Sädesslag Antal

Naket korn+skalkorn 50
(Hordeum vulgare coli:)

Emmer (Triticum dicoccum) 26

Speltvete (Triticum spelta) 9

Emmer/speltvete 3
(Triticum dicoccum/spelta)

Enkorn (Triticum monococcum) 4

Vete, ospecificerat (Triticum coli:) 140

Hirs (Panicum miliaceum) 1

Åkerspärgel (Spergula arvensis) 1

Sa: 235

Fig. 5. Sädeskorn från A 1153 fördelade på olika sädesslag. 
Utöver vad som redovisas i tabellen innehöll provet också 
fragment av småagnbaser samt fem obestämbara fragment av 
Cerealia/Poaceae. Provet innnehöll totalt 100 g, varav 5% är 
genomgånget Preliminär analys av Per Lagerås(efter Lagerås 
1995 och Högrell & Skoglund 1996)

sex gånger vanligare än vete som är det näst vanligaste 
sädesslaget. Skalkornet dominerar kraftigt och endast 
en sädeskärna har säkert kunnat bestämmas som naket 
korn. Den vanligaste vetesorten är brödvete. Hirs finns 
belagt i mycket små mängder. Några säkra fynd av råg 
och havre har inte gjorts. Materialets sammansättning 
uppvisar stora likheter med de resultat som framkom
mit inom Ystadprojektet (Engelmark 1992:371!).

Provet från stolphålet A1153 avviker från övriga pro
ver genom den stora fyndmängden. Här fanns samman
lagt 100 gram förkolnade sädeskorn (figur 5). Till skill
nad från övriga prover domineras innehållet av vete. 
Provet innehöll också påfallande små mängder ogräs vil
ket tyder på att det är rensat utsäde som hamnat i stolp
hålet. En så stor mängd rensat utsäde kan knappast ha 
hamnat i stolphålsfyllningen av en slump. Det är sanno-
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Fig. 6. Hovshagaboplatsens yngre bronsåldersbebyggelse (efter 
Högrell &Ć Skoglund 1996).

likt att sädeskornen - i analogi med andra och mer väl
kända typer av husoffer - av någon anledning medvetet 
har deponerats i stolphålet (jfr Regnell 1997). Mot bak
grund av provets specifika karaktär har det brutits loss 
från övriga prover och redovisas separat i fig. 5. Vid läs
ningen av fig. 5 ska man ta hänsyn till att endast ca 5 pro
cent av den totala fyndmängden blivit genomgången (i 
övriga prover är allt material genomgånget).

Tabellen visar att olika sorter av vete utgör nästan 80

Fig. 7. Hus VII inom Hovshagaboplatsen daterat till 800- 
400 f Kr, pilen visar på stolphålet A1153 där det påträffades 
100 g förbrända sädeskorn av huvudsakligen vete.

procent av fyndmängden i detta prov. Provet skiljer sig 
därmed från de övriga sju proverna vilka uppvisar en 
klar dominans för skalkorn. Sammanfattningsvis kan 
man konstatera att skalkorn var den vanligaste grödan 
men att även vete och i begränsad omfattning hirs od
lades. (jfr Engelmark 1992:371(3

Resultatet är intressant då det visar att det fanns lik
heter i valet av grödor i Skåne och vid Hovshagabop
latsen belägen i Smålands inland. Hovshagaboplatsens 
hus - deras längd och konstruktion - uppvisar också 
likheter med hus från yngre bronsålder i Sydsverige 
(Högrell & Skoglund 1996). Likheterna i gårdens ut
formning och valet av grödor kan tala för att det fun
nits såväl en liknande social organisation som ett lik
nande odlingssystem i hela Sydsverige. Röjningsröse- 
områdenas utbredning ska med denna tolkning inte i 
första hand knytas till ett regionalt begränsat odlings
system utan deras förekomst avspeglar endast den sten- 
bundna moränmarkens utbredning (jfr Gren 1989 och 
1996, Widgren 1997:310.

Det perspektiv som presenterats här innebär att od- 
lingsexpansionen under yngre bronsålder ska relateras 
till förändringar i den sociala organisationen och att 
dessa förändringar haft generell giltighet för Sydsveri
ge. Det är emellertid knappast troligt att social dyna-



286 PETER SKOGLUND

mik med automatik innebär ett expansivt kulturland
skap.

Från Växjötrakten finns tre pollendiagram som kan 
användas för att belysa landskapets förvandling under 
bronsåldern (Digerfeldt 1972, Ekström & Lagerås 1995 
och Persson opubl). Två av dem är tagna i sjöar - Trum
men och Hinnasjön - medan det tredje är taget ur ett 
litet kärr - Hovshaga. Diagrammen har tillkommit vid 
olika tidpunkter och har gjorts utifrån skilda målsätt
ningar vilket försvårar en jämförelse. Dessutom finns 
det vissa källkritiska problem behäftade med datering
arna från Trummen och Hinnasjön eftersom MC-date- 
ringarna är utförda på sjölevande växter vilka ofta ger 
skenbart högre åldrar (Lagerås 1996:10).

Ett försök att sammanfatta odlingslandskapets utveck
ling i Växjötrakten resulterar i en bild som delvis skiljer 
sig från utvecklingen i Ystadområdet (Skoglund 
i9g8b:8ff). Det öppna landskapet expanderar redan 
under äldre bronsålder vilket bl.a. avspeglas i att ande
len björkpollen ökar. Ungefär samtidigt blir kurvan för 
cerealia tydligare i diagrammen från Trummen och 
Hovshaga. Expansionen av det öppna landskapet som 
äger rum ca 1 000 f. Kr. i Ystadområdet återfinns inte i 
diagrammen från Växjötrakten. Däremot förändras 
markanvändningen i Växjötrakten i slutet av bronsål
dern, ca 800—400 f. K. En ökad andel av ljung- och en
pollen tyder på ett intensifierat bete. Av Hovshagadia- 
grammet framgår att våtmarkerna åtminstone lokalt 
togs i anspråk för bete. Den slutna karaktären på land
skapet kring Hinnasjön visar emellertid att inom vissa 
delar av Växjötrakten går det inte att spåra något mänsk
ligt inflytande på landskapet under yngre bronsålder. 
Där skiljer sig Växjötrakten från Ystadområdet där i 
princip hela landskapet uppvisar spår av mänsklig på
verkan under yngre bronsålder. Sammanfattningsvis kan 
man konstatera att landskapet blir öppnare under brons
åldern i såväl Ystadområdet som Växjötrakten, men att 
det kronologiska förloppet och graden av öppenhet skil
jer sig åt mellan de båda områdena.

Äldre

bronsålder
Yngre
bronsålder

Area

Sydöstra Skåne 568 405 ca 160 km2

Växjötrakten 47 17 ca 80 km2

Fig. 8. Antalet bronsföremål i Sydostskåne och Växjötrakten 
fördelade på äldre respektive yngre bronsålder [efter Larsson 

ig86:28 och 53)

Regionala skillnader och sociala 
behov
Det är troligt att ett förändrat socialt system vid över
gången mellan äldre och yngre bronsålder underlätta
de en expansion av det öppna landskapet. Möjligheten 
till expansion verkar ha realiserats omgående i Ystad
området medan förloppet är mer utdraget iVäxjötrak- 
ten. Här finns en skenbar motsägelse mellan ett socialt 
system som antas vara gemensamt för Sydsverige och 
ett regionalt förankrat landskapsutnyttj ande. Det är nu 
dags att återvända till Debbie Olaussons tolkning - att 
förklaringen bakom det öppna landskapets expansion 
står att finna i sociala behov. Enligt Olausson har det 
varit viktigt att säkra en överskottsproduktion som 
kunnat användas i utbyte mot bronsföremål (Olausson 
1993: ii2ff). En förklaring till de regionala skillnaderna 
i det öppna landskapets expansion under yngre brons
ålder skulle därmed kunna var regionala skillnader i de 
sociala behoven.

Fig. 8 visar antalet bronsföremål i sydöstra Skåne och 
Växjötrakten. Det finns källkritiska aspekter förknip
pade med tabellen. Den är inte helt aktuell utan bygger 
på äldre materialsammanställningar och man bör dess
utom betänka att uppodlingsgraden är en helt annan i 
Skåne än i Växjötrakten. Trots det är skillnaderna så stora 
att de delvis bör avspegla en förhistorisk verklighet. Det 
är sannolikt att Skåne har varit betydligt mer beroende
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av en kontinuerlig bronstillförsel - och därmed av ut- 
bytesprodukter - än vad Växjötrakten någonsin var. Här 
ligger förmodligen en av flera viktiga förklaringar till 
varför landskapsutnyttj andet tar sig så dramatiska for
mer i Skåne under bronsåldern medan utvecklingen i 
Växjö framstår som mer moderat.

Slutord
Avsikten med den här artikeln har varit att diskutera 
odlingslandskapets expansion under yngre bronsålder 
som en följd av en ny social organisation där kärnfamil
jen utgör den viktigaste enheten. Resultaten från Apal- 
leboplatsen visar att de enskilda hushållen separeras från 
varandra och tydliggörs vid övergången mellan äldre och 
yngre bronsålder. Ungefär samtidigt minskar husen i

Not
' Fig 2. Ytterligare hus har efter publiceringen tillkommit inom 
område 2 men detta förändrar inte helhetsbilden, Ullén 

mündigen 1998-06-12).

Sydsverige i storlek vilket har tolkats som att de till 
skillnad mot tidigare nu är anpassade för en kärnfamilj. 
Den samtida expansionen av det öppna landskapet i 
Ystadområdet skulle därmed förklaras genom en mängd 
beslut som fattades inom ramen för det enskilda hus
hållet. Ett nytt och dynamiskt socialt system möjliggjor
de en expansion av bebyggelse och åkrar. Samtidigt är 
det viktigt att understryka att det inte finns några auto
matiska kopplingar mellan sociala system och land
skapsutnyttj ande. En orsak till att expansionen av det 
öppna landskapet i Ystadområdet tar sig så dramatiska 
former kan vara att det i Skåne funnits ett behov av en 
överproduktion som kunde omsättas i bronsföremål. I 
regioner som t. ex. Smålands inland har behovet av 
överproduktion förmodligen varit mindre. Expansio
nen av det öppna landskapet har här också ett mer ut
draget förlopp.
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- Om ”husstallets" uppkomst och betydelse under 
bronsåldern ur ett sydskandinaviskt perpektiv.

Av Camilla Arlin

abstract: The purpose of this 
article is to examine and discuss 
the roots and development of the 
”house stable” during the Bronze Age.
The article tries to elucidate the inhe
rent impracticality of using a stable in animal husbandry. 
Hence it is not reasonable to believe that the develop
ment of the ’house stable’ as an idea could grow out of 
purely practical motivation. Rather, it was a reflection 
of the growing value, economically, ideologically and 
spiritually, of livestock in the Bronze Age society.

Keywords; agrarian, dirt, disease, domestic animal, do
mestic architecture, Early Bronze Age, housebroken, ‘hou- 
sestable', manure, pastoralism, transformation, symbolic.

"Farms with stables 
[...] demonstrate the 

close relationship 
between the farmer and 

his cattle, because strictly 
speaking there is no reason why farmer and cattle 

should be living under one roof."
(Fokkens 997:366)

att söka bronsålderns definition av hus och stall kan 
tyckas omöjligt. En problematisering av de hus med stall 
som uppkommer under denna tid av förändringar, i be
gravningsritual, markutnyttjande och byggnadstraditio
ner, kan dock leda till en möjlig förståelse av både män
niska och djur, hus och stall i bronsålderns Sydskandi- 
navien.

Klavs Randsborg benämner tiden från neolitikums 
mitt till slutet av den äldre bronsåldern (ca 3000 till 1000 
f.Kr.) “the age of the cattle people” (Randsborg 
1990:189). Namnet syftar på de omvälvningar inom det 
agrara samhället av Andrew Sheratt benämnt "The se
condary products revolution”, en tid då människan 
börjar integrera djur och verktyg i produktionen på ett 
mer mångfacetterat sätt (Sherratt 1997:159!). En tid då 
det domesticerade djurets innebörd och status föränd
ras från passiv produkt till aktiv deltagare i produktion 
och föreställningsvärld.

Att konstruera ett hus för både människa och djur i 
en kultur där djuren tidigare funnits utanför människans 
intimaste sfär (huset) är inte oproblematiskt. Genom



2Q2 CAMILLA ÅRLIN

Stora Köpinge

Fig. i. Sverigekarta med undersökningsområdet markerat.

att bygga in djuren i huset tillskrivs de mänskliga egen
skaper så som behov av skydd från väder och vind och 
artificiell trygghet inom mänskligt skapade ramar. Stal
let1 representerar även kontroll av och äganderätt till 
boskapen, liksom det upplöser en gräns, då djuret blir 
rumsrent.

Märkligt nog har denna högst komplicerade konstruk
tion, ur idémässigt perspektiv, länge gjorts oproblema
tisk genom att betraktas som ett naturligt fenomen, en

reaktion på ett kallare klimat (t.ex.Tesch 1993:21) eller 
som ett praktiskt funktionselement i den vardagliga 
arkitekturen - ett funktionselement för gödselinsam
ling och mjölkproduktion. Dessa förenklade förklaringar 
har sitt ursprung i hur vi betraktar och definierar2 stal
let som fenomen idag.

Det är det medfött opraktiska i husstallet3 som gör 
det intressant som en del av vardaglig huskonstruktion. 
Stallet är inte någon tekniskt genial lösning. Det hand
lar inte om ökad trivsel eller förenkladboskapshållning. 
Varför väljer bronsålderns människor på vissa ställen att 
dela sin intimaste sfär, huset, med djuren? Under vilka 
omständigheter föds en sådan tanke, ett sådant hus? Hur 
formas idén om husstallet och hur utnyttjas den?

Husstallen
"...[DJespite the obsessive practice of recording 

architecture and physical features in the greatest detail 
imaginable, archaeologists were somehow missing the 

point in their substitution of description for understan
ding.” (Pearson Sd Richards 1994: xi)

De första husstallen tycks uppkomma i Holland ca 1700- 
1500 f.Kr. (Waterbolk 1975; Jfr. även Myrdal 1984:77). 
De utgörs av treskeppiga långhus indelade i två sektio
ner där bostadsdelen utgör den ena och stallet den an
dra. Den tidigast daterade husgrundsresten med fädel 
från Skandinavien kommer från Bjerre, norra Thy, i 
Danmark. Huset är daterat till ca 1400 f.Kr. och har tydlig 
båsindelning i den västra delen av huset (Bech 1998:20; 
Earle et al. 1998:19) (se fig. 2).

Hustallets exakta tillkomsttid i Sverige är svår att 
fastställa. Sten Tesch har i Stora Köpinge daterat elva 
hus med tänkbara stall till ca period (II)III-IV (se fig. 3 
& 4), dvs. mellan (1500) 1300-900 f.Kr. Husen är mellan 
tolv och sexton meter långa och sex till åtta meter bre
da. De är tydligt indelade i två sektioner med ingångar
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Fig. 2. Hus från Bjerre, lokal 2, daterad till bronsålderns per. II. (Efter Bech 1098:20)

på mitten av vardera långsidan. Husen har avfasade hörn 
och i den del som utgjort stall står de takbärande stolp- 
paren tätare än i bostadsytan, något som går igen i de 
danska husen (Jfr. fig. 2 & 3). Bostadsytan har ofta en 
centralt placerad härd (Tesch 1993:21,161-172). Av de 
hus med stallindikationer i Stora Köpinge socken med 
omnejd som visas nedan i fig. 4 är alla utom ett orien
terade med stallet i öst och bostadsdelen i väst. Stall
ytan i Köpinge husen varierar mellan 24-45 m2, vilket 
tänkbart skulle ge plats för upp till 18 större boskaps
djur i de större husen och ca 6-8 djur i de mindre. Hur 
många djur som stallats är dock svårt att konstatera i 
ett material där båsindelning saknas (Myrdal 1984; 
Olausson 1998).

Att utreda förekomsten av stall i ett så pass fragmen
tariskt material som husgrundsrester bestående av stolp- 
hål utan synliga inre konstruktioner är problematiskt. I 
vissa fall är båsindelningen synlig, men när en sådan 
saknas söks fädelen på typologiska grunder, med förhöj
da fosfatvärden och genom makrofossilanalyser. Alla 
dessa metoder ger upphov till felmarginaler, men kom
binationen av dem kan ge relativt säkra indikationer. Per

Ramquist har formulerat sex kriterier för funktionsin- 
delning av hus; 1) placeringen av konstruktionselement, 
2) placering av eventuell härd, 3) spridning av lerkli- 
ning, 4) fyndens spridning, 5) spridning av förkolnade 
frön och sädeskorn, 6) fosfatvärden (1983:153). Sten 
Teschs resultat grundar sig till största del på hustypolo- 
gi, men även på placeringen av konstruktionselement 
(se ovan) (Tesch igg3:i64ff).

Genom att utnyttja makrofossilanalyser har Karin 
Viklund konstaterat att bronsålderns husmaterial från 
Pryssgården i Östergötland innehåller stall. Husen i 
Pryssgården har en nedgravning i den östra delen av 
huset. Analyserna gjorda på materialet funnet i dessa 
gropar har gett indikation på att boskap hölls i huset. 
Viklund antar att dessa nedgrävningar utgjort dräne
ring för djurens avföring. (Viklund 1998:127!) Nedgräv
ningarna finns representerade i hus från Pryssgårdens 
fas 3, dvs.bronsålderns perioder IV-VI4 (Stålbom 
1995:60), vilket gör dem yngre än Köpingehusen.

Liknande nedgrävningar förekommer i husmateria
let från Fosie IV, boplats I och VI. (Björhem & Säfvestad 
1993:841^9 8ff; Kyhlberg 1995:48,57). Diskussionen kring
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Fig. 3. Hus med stallinstallationer från bronsåldern i Stora Köpinge sn. a) Hus B 13: II. b) Hus B14c) Hus B14 :VIII. 
d) Hus B26.I. (från Tesch 1993:168-169)

dessa konstruktioner har dock ej kretsat kring tänkbara 
stall, nedgrävningarna har istället betraktats som möjliga 
“källare”, eller förvaringsutrymmen (Björhem & Säfvestad 
1993:84fr). Dateringen av Fosie IV- husen sammanfaller 
med husen i Pryssgården. Representerar dessa hus en 
senare version av husstallen eller utgör de en egen variant 
av de i Stora Köpinge representerade konstruktionerna? 
Denna artikel kommer att lägga fokus på husen från St. 
Köpinge, men ovanstående frågeställning är av högsta 
intresse för vidare forskning kring hus med stall.

Den funktionella förklaringen

Det förändrade klimatet5, har länge ansetts vara den 
primära orsaken till uppkomsten av hus med fädel 
(Widgren 1997:15!). Förklaringen hänger till stor del 
samman med att stallets uppkomst länge varit förknip
pad med tidig järnålder i Sverige men har även applice
rats då bronsåldershusen diskuterats (Tesch 1993:21). 
Tanken är att det förändrade klimatet utlöser ett behov 
av varmare bostäder och av att skydda djuren. Det bör 
här först poängteras att husstallen uppkommer före
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Boplats Hus nr Datering Riktning Längd Bredd Analyser Källa

L.K 14:43, B13 Boplatsen är 
fosfatkarterad

Tesch 1993 s. 83-87, 
168-169

1 (?) per. Mill VNV-ÖSÖ ca 14 m ca 6,5 m

II per. III-IV VNV-ÖSÖ ca 13 m ca 7 m

III per. IV-V VNV-ÖSÖ ca 14 m ca 7 m

L.K 19:1, B14 Boplatsen är 
fosfat karterad

Tesch 1993 s.83-87, 
168-169

III per. 1 I-I II VNV-ÖSÖ ca 14,5 m ca 7,5 m

V per. 1 I-I II VNV-ÖSÖ ca 12 m 8 m

1 per. III-IV VNV-ÖSÖ ca 14 m ca 6 m

II per. III-IV VNV-ÖSÖ ca 13 m ca 6,5 m

VI per. III-IV ÖSÖ-VN-

V

ca 14 m ca 7 m

VIII Per. III-IV VNV-ÖSÖ ca 12 m ca 7 m F,V, M & typologi

K. 13:14, B26 Boplatsen är 
fosfatkarterad

Tesch 1993 s.91-98

1 per. III-IV VNV-ÖSÖ ca 16 m ca 8 m F,V, M & typologi

S.H 68:90,
B53

Hela boplatsen 
är fosfatkarterad

Tesch 1993 s. 68,
169

1 per. III-IV ÖV? ca 16 m ca 7 - 8 m typologi

Fig 4. Hus med fädel (stall) från yngre bronsålder inom Stora Köpinge-projektet. L.K = Lilla Köpinge, 
S.H=Stora Herrestad, K.= Köpinge.

klimatförändringen och på kontinenten (se ovan]. Även 
om människan i allra högsta grad är medveten om kli
matförändringar, är det dock inte troligt att husstallet 
som fenomen uppkom på grund av dåligt väder. Om 
klimatet spelar någon roll i tillkomsten av detta bonings
hus så är det som en passiv antagonist, där människans 
syn på och värdering av djuret gör att hon vill skydda 
det, mot nånting som hon uppfattar som negativt. Det 
är djurets roll i människans vardag, dvs. djurets bety

delse och värde, som är det centrala. Djuren själva tor
de inte störas nämnvärt, och det borde finnas otaliga 
andra sätt att konstruera varma hus på.

Behovet av gödsel är en lösning på husstallets upp
komst som diskuterats (t.ex. Tesch 1993:23). Diskus
sionen grundar sig på bronsålderns experimentella jord
bruk och gödselns introduktion som en del av detta 
(Gustafsson 1995:27).Tidpunkten för introduktionen 
av gödsel anses ofta vara kring år 1000 f.Kr. och är för
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knippad med introduktionen av skalkorn (Jfr. Gustafs
son 1998:67). Bruket av gödsel kan dock vara ett tidigare 
fenomen. Analyser från Brogård i Halland visar exempel
vis att dessa förändringar teoretiskt kunnat ske tidigare 
på vissa platser (Regnell 1994:43). Ett absolut samband 
mellan bruket av gödsel och förekomsten av stall bör ifrå
gasättas. En kultur som utnyttjar gödsel konstruerar inte 
nödvändigtvis stall (Myrdal 1984:78). Rent växtnärings- 
mässigt är dynga och urin mycket bättre som gödsel om 
de inte beblandas med varandra, det är dessutom lättare 
att samla in dynga om djuren befinner sig i en central in
hägnad nattetid.

Begynnelsen av mjölkproduktion har också angivits 
som tänkbart skäl till konstruktionen av hus med stall 
(Tesch 1993:23). Mjölk nyttjades troligen av människan 
redan under senneolitikum (Sherratt 1997:184!). Man bör 
ifrågasätta om stallet är nödvändigt för mj ölkproduktion6, 
och i vilken grad mjölk utnyttjats innan det skapades. Här 
blir det en fråga om orsak och verkan, mj ölkning av kor är 
betydligt lättare att genomföra om kon är instängd och 
stallet som fenomen har effektiviserat och utvecklat 
mejerihanteringen (Olausson 1998), men blomstringen 
av mj ölkproduktionen utgör snarare en effekt av och inte 
orsaken till uppkomsten av husstall.

När djuret är stallat uppstår behovet av en stor mängd 
mänskligt insamlat foder. Lövtäkt för utfodring av djur 
har visserligen praktiserats redan under mellanneolitikum 
(Göransson 1996) och framåt, men stallet torde ha ökat 
behovet enormt eftersom djuret under stallade omstän
digheter inte längre kan söka föda själv. Janken Myrdal 
liksom Michael Olausson menar att detta, dvs. insamlan
det av vinterfoder, utgör det centrala i frågan om husstal
lets inverkan på det agrara samhället (Myrdal 1984:89; 
Olausson 19 g 8). Det representerar också en utav husstal
lets defekter, då det innebär en ökad arbetsbörda och så
ledes kräver en omorganisation av arbetet med boskapen.

Stora Köpinge-boplatsema visar alla upp hus från 
bronsåldern som inte utgjort bostadshus. Dessa hus har 
troligtvis utgjort förråd eller verkstäder (Tesch 1993; 161-

172). Om husstallet tillkommit av praktiska orsaker, var
för har man inte byggt ett separat stall? Andra ”praktiska” 
sysslor har uppenbarligen skapat sina speciella sfärer, var
för har inte mjölkning och dynginsamlig gjort det? Det 
finns indikationer på rumsuppdelning av långhus från sen
neolitikum och framåt (Nielsen 1997: i6ff), men är tan
ken om människa och djur under samma tak så okompli
cerad att djuret kan integreras i denna rumsuppdelning 
och bli förvarat istället för det som tidigare blev det, och 
om så är fallet hur blev då tanken så okomplicerad?

Listerios, Q-feber, stelkramp, tuberkulos, och salmonella 
utgör några av de sjukdomar där infektionsrisken ökar 
drastiskt i samband med stallade djur; hålls de ute mini- 
meras risken för smitta (Stjernberg 1987:138). De ovan 
nämnda åkommorna utgör endast en Uten del av de som 
sprids via domesticerade djur. Dynga, urin och mjölk ut
gör smittreservoarer då djuren bär på en infektion, och 
risken för smitta ökar i samband med intim kontakt med 
dessa (ibid.). Utifrån denna synvinkel är det inte konstigt 
att Stjernberg skriver att stallet blev framtińngat av ett 
kallare klimat (ibid.). Någonstans i det ordvalet ligger 
medvetenheten om husstallets största defekt - männis
kans samlevnad, inte bara med djuren, utan även med dess 
sjukdomar, ackompanjerande insekter, och kontakten med 
dessa utan skyddet av frisk luft. Klimatet som orsak till 
husstallets uppkomst har j ag dock redan avfärdat, accept
erandet av dess medfödda defekter kräver en annan för
klaring.

Att skapa ett hus
"We abo accept the potential reconstruction ofa past 
which acknowledges that different people who live in 
different places and times, order and understand 
their world in very different ways.” (Pearson &Ć 
Richards igg4a:xi)

Wohnstallhäuser är den tyska termen för fenomenet 
husstall, översatt betyder det bostallhus. Kultursfären i
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Hu s stall

eller

1) Husets helhetstanke (namn) definieras som 
I- en kombinerad djur- och människoboning. 

Kombinationen är fortfarande begriplig, men 
det kombinerade egennamnet har gått förlorat.

}2) Här definieras människoboningen som 
hus och djurboningen som stall. De är 
semantiskt separerade och gör en 
helhetstanke problematisk. Vi tänker på 
dem som två väsensskilda konstruktioner.

}3) Definitionerna ovan gör att vi ser på 
stallet som ett fristående konstruktions
element. Dvs. ett "hus med ett stall", 
helhetstanken av djur och människa under 
samma tak, går förlorad.

Fig. 5. Definitionsproblem.

vilken dessa hus ingår kallar man för Hauslandschaft 
(Roymans 1996:52!). Forskningen kring fenomenet i 
Holland och Tyskland ligger långt före vår egen, det 
beror troligen på bättre bevarings förhållanden och 
därav tydligare huskonstruktioner men även att man 
där betraktar husstallet som en helhet. I Sverige har 
forskningen använt sig av separata termer för att beskriva 
husstallet, dvs. genom en separation av begreppen hus 
och stall. Anammandet av moderna definitioner, för att 
beskriva ett från vårt eget synsätt väsensskilt fenomen 
ställer till problem (se fig. 5).

När orden är semantiskt separerade är det svårt att 
förstå innebörden, bredden, av den helhet som bygg
naden utgör under bronsåldern. Problemet ligger i att 
vi med vår världsuppfattning och med våra ord och de
finitioner försöker beskriva något som gått oss förlorat. 
Stallet är i våra ögon ett funktionselement som brukas 
praktiskt, omformat av tiden så att uppenbara defekter 
“byggts bort”, och separerats från människoboningen 
(huset). Definierar vi bronsålderns husstall utifrån vår 
världsuppfattning och våra definitioner, blir det ett hus 
“med ett” stall. Gränsen mellan djur och människa ut
ifrån vårt perspektiv manifesteras i en sådan benämning,

om än omedvetet. Det blir extra viktigt att förstå att 
husstallet är format som en helhet, en människo- och 
djurboning under samma tak, om vi ska föröka förstå 
den egentliga förändring husstallet innebär.

Huset ingår i ett nätverk av kulturella yttringar. Det 
vi bör förstå är hur husstallet skapas, inte som en plöts
lig handling, utan som en reflexion av människans hand
lande inom samhället genom tiden. Anthony Giddens 
struktureringsteori (1984) förutsätter följande;

”Human social activities, like some self-reproducing 
items in nature, are recursive. That is to say, they are 
not brought into being by social actors but continually 
recreated by them via the means whereby they express 
themselves as actors. In and through their activities 
agents reproduce the conditions that make these acti
vities possible.” (Giddens 1984:2)

”It is the specifically reflexive form of the knowled- 
geability of human agents that is most deeply involved 
in the recursive ordering of social practices. Continuei- 
ty of practices presumes reflexivity, but reflexivity in 
turn is possible only because of the continuity of prac-
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Tankar, ideer och 
handlingar som leder 
till Husstallet uppkomst

Avsiktliga och oavsik 
konsekvenser av Hus 
uppkomst, reflexi vt ö 
som leder till vår syn

Husstallet

Tiden

Fig. 6. Husstallets uppkomst - ur tidigare tankar och handlingar - och förändrad innebörd över tiden.

tices that makes them distinctively ’the same' across 
space and time. ’Reflexivity’ hence should be under
stood not merely as ’self-consciousness’ but as the 
monitored character of the ongoing flow of social life.” 
(Giddens 1984:3)

Denna reflexiva omvandling av idéer över tid mellan 
människor som struktureringsteorin har som premiss, 
bildar utgångspunkt i min betraktelse av husstallet som 
fenomen (fig 6.). Dess uppkomst har utlösts av inter- 
aktionen mellan människor och reflekterar deras ideo
logi, världsuppfattning och samhällssystem. Även om 
vi inte fullt ut kan ta del av världsuppfattningen och 
tankarna bakom husstallet, kan vi försöka urskilja kon
turerna av tanken genom att betrakta det kvarlämnade. 
Att betrakta bronsålderssamhället som en institution 
fristående från människan vore att begå ett misstag, lik
som det också är problematiskt att betrakta enskilda 
människors motiv i såväl dåtid som nutid. Den enskil
da människans motiv kan stå i drastisk motsättning till 
produkten skapad genom samverkan, samförståelse och 
växelverkan mellan människor. “To be a human beeing 
is to be a purposive agent, who both has reasons for his 
or her activities and is able if asked, to elaborate discur

sively upon those reasons (including lying about them) 
(Giddens 1984:3)

Giddens menar att man bör betrakta både avsiktliga 
och framförallt oavsiktliga konsekvenser av människors 
handlingar för att förstå omformandet av sociala system 
över tid (Johansson 1995:397). Detta är avgörande för 
stallets förnyade innebörd genom tiden. Omstrukture
ring av fodertäkt, gödselbruk, och mjölkproduktion 
utgör konsekvenser av husstallets tillkomst. De är såle
des intressanta för en vidare förståelse av stallet som 
fenomen efter husstallets införande, men de förklarar 
inte i sig accepterandet av idén om konstruktionen. Ut
bytet mellan det av människan skapade och människan 
sj älv kan j ämföras vid en dialog. Dj urboningen i huset kan 
ha varit ideologiskt betingat från början, för att senare 
”byta” mening och bli ett mer renodlat praktiskt fenomen. 
Det skapade rummet förlorar sin ursprungstanke men 
förblir logisk, då ett nytt synsätt har formats ur den dag
liga rumsupplevelsen. ”Structures are both the medium 
and the outcome of social practices. They are modified 
continually as the actions that constitute them change” 
(Pearson & Richards 1994:3). Rumsupplevelsen och ak
tiviteten i rummet förändrar och “bygger om” husstallet
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genom tiden. Fähus, ladugårdar och svinstior utgör några 
av de konstruktioner som har sina rötter i husstallet men 
där utformandet förändrats och anpassats.

Accepterandet av husstallet som fenomen bör betrak
tas dels ur ett långt tidsperspektiv, dels ur ett kortare. Det 
kortare tidsperspektivet innehåller sj älva beslutet/initia- 
tivet till konstruktionen, det längre utgörs av de faktorer 
som gör accepterandet, inklusive alla defekter, möjligt.

Rumsrena djur
”... [PJastoral farming no doubt had its ideological con
notations. It corresponded to a regime of ideas and va
lues [... ] we might speak of a pastoral ideology. Indica
tive is the native farmhouse, which was more than just 
a functional construction; the deeply-rooted tradition 
of sheltering man and beast under one single roof sym
bolises a high cultural valuation of cattle.” (Roymans
1996:54)

Inkorporeringen av djurens infektioner, avföring, ack
ompanjerande insekter och lukt, det vill säga husstal
lets defekter, i den mänskliga sfären (huset) ger en vik
tig inblick i hur man bör betrakta det långa tidsperspek
tivet på accepterandet. ”As we know it, dirt is essenti
ally disorder. There is no such thing as absolute dirt: it 
exists in the eye of the beholder. [... ] Dirt offends against 
order. Eliminating it is not a negative movement, but a 
positive effort to organise the environment.” (Douglas 
igg6;2) Djurens smuts7 bör ha varit främmande för 
människan i den aspekten att det tidigare varit avlägset 
och utanför huset. Mary Douglas påvisar vikten av att 
fråga hur smuts, som vanligen betraktas som destruk
tivt, kan omformas till något kreativt inom en kultur 
(Douglas igg6;i6o). I fallet husstall blir det en avgö
rande frågeställning.

Ur en tidigare världsuppfattnings synvinkel, en världs
uppfattning där det normala (det rena) är att djuren går 
ute, blir ett djur i huset nånting som representerar oord
ning (smuts/tabu). För att upplösa dessa tabun krävs

att synen på det som tidigare representerade oordning 
har förändrats. (Fig. 7.)

Förändringen kräver tid, det husstallet representerar 
bör vara inkorporerat i samhället redan innan själva 
konstruktionen tar sin slutgiltiga form (Jfr. Giddens 
ig82, ovan). De integrerade djuren måste således vara 
”rumsrena” inom bronsålderskulturen, deras produkter 
och “biprodukter” accepterade och utnyttjade inom 
kulturen. Om vi exempelvis tänker oss att kodynga 
utgjort ett byggnadsmaterial, vilket är vanligt bland 
moderna boskapsskötande kulturer8 (Årlin iggy) och 
även påvisats som troligt för järnåldershusen i Gene 
(Ramquist 1997:60!), innan djuren själva integreras 
skulle accepterandet av denna biprodukt redan vara 
skedd. Transformeringen av dynga till det mer attrakti
va ”gödsel” är ett annat exempel. Det är exakt samma 
företeelse men det ena definieras som avföring, oftast 
sammankopplat med smuts, och det andra som växt
näring. Det är viktigt att hålla i åtanke att jag nu brukar 
mig av moderna definitioner, men också att händelse
förloppet i fig. 7 innefattar en gränsupplösande process, 
en process som kräver upplösandet av tidigare normer 
och tabun.

Produkternas/biprodukternas transformering är dock 
beroende av djurets. Processen kräver att djurets bety
delse/innebörd/status kan omformas reflexivt till att 
införlivas i människans intimaste sfär, huset.

Under loppet av senneolitikum och bronsåldern blir 
boskapsskötandet allt mer viktigt (Kristiansen 
ig88:74f). Nöt utgör det huvudsakliga boskapsdjuret 
under bronsåldern, grisen får minskad betydelse med
an får och get blir allt viktigare (ibid.). Förändringen i 
boskapsskötsel och agrarekonomi under neolitikums 
slut och bronålderns begynnande, ”the secondary pro
ducts revolution” (Sherratt 1997: 15gf), torde innefatta 
en del av djurets förändrade betydelse. Begreppet syf
tar till de innovationer som medför sekundära produk
ter, så som årdern, vagnen som transportmedel, utnytt
jandet av mjölk, nötboskapens dragkraft, ullproduktion,



300 CAMILLA ÅRLIN

Världsuppfattning 1
utanför

Hästar

Människa Får/get

utanför
förändring

Världsuppfattning 2
utanför

Människa och det 
utvalda djuret

De andra djuren

utanför

Fig. 7. Förändring i synsätt av vad som är smutsigt och vad som är rent. Inom världsuppfattning 1 är det normala att djuren
innefattas av människans ordning men att de står utanför husets ordning dvs människans intimaste sfär. Inom världsuppfatt

ning 2 inkluderar även husets ordning ett utvalt djur. Synen på det utvalda djuret har förändrats och motsäger inte längre 
samlevnad med människan. Djuret har blimt "rent".

hästen som riddjur osv. ”The secondary products revo
lution” leder till ett mer omfattande, intensivt jordbruk, 
mobilitet över större geografiska ytor, möjlighet till en 
omfattande handel med avlägsna områden, liksom den 
medför en ny syn på djuret som nu producerar mat och 
kläder året runt (Sherratt 1997:159^.

Gunilla Olsson menar att det öppna yngre bronsål- 
derslandskapet9 är ett resultat av en extensiv boskaps
skötsel, som inte är motiverad av befolkningsstorlek
ens näringsbehov, utan snarare pekar på sociala och re
ligiösa behov av djuren (Olsson 1991:130). Samma tan
kegångar återfinns i Nico Roymans (1996) diskussion 
kring det holländska husstallsmaterialet. Det är tänk
bart att djur utnyttjats som gåva i skapandet av allian
ser och vid giftermål. Men det är även tänkbart att ägan
det av djuren, i sig varit viktig av religiösa och ideolo

giska orsaker. Den äldre bronsålderns högbyggande (ca 
100 högar på Ystads-slätten, seTesch 1993:72) visar på 
en tendens till vilja manifestera sin närvaro/rätt i/till 
landskapet. Deborah Olausson (1992:261) anser det 
tänkbart att man lät boskapen beta kring och på högar
na för att på så sätt behålla det öppna landskapet och 
synliggöra det rituella och/eller revirmarkerade land
skapet.

Det faktum att djur och landskap får roller som pro
ducenter och agenter i stället för en roll som enbart mat 
och territorium är av största vikt. Djuren och marken 
får ett förhöjt värde, ett egenvärde och en betydelsefull 
roll i människans vardag och kultur. Här bör jag väl til
lägga att det handlar om människans bruk av sina do- 
mesticerade domäner, det handlar om mänskliga inno
vationer och mänskligt frammanade betydelser. Det är
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som arbetskraft
som rituell deltagare 

som statusobjekt
som symbol som arbetskraft

L som mat * som mat ► som symbol
som producent som mat

som producent 
som ekonomis! dillgång

Fig. 8. Förändring i människans syn på det domesticerade djuret.

inte djuren och landskapet som förändras utan män
niskans syn på dem. När människans syn på djuret gått 
från ”det man producerar” till ”producent” är djuret i 
högre grad en aktiv del av människans vardag, djurets 
status har förhöjts. Steget härifrån till husstallets accep
terande är nu reducerat. ”Djurets” förändring innebär att 
det inte längre står utanför som en passiv deltagare i 
människans värld, det utgör nu en aktiv del av helheten. 
Djuren får även en representativ roll i människans rituel
la och ideologiska handlingar. Interaktionen finns tydligt 
manifesterad i bronsålderns symboliska sfar, på hällrist
ningarna (fig.g.), bronserna och i gravmaterialet. Djur
benen, av framförallt får/lamm, i umegravama från Sim
ris (Stjemquist 1961) och ekkistegravarnas kohudar (Jen
sen 1982:172Q, är exempel på de bägge djurens tänkbara 
del i denna symbolsfär. Hästen som gör sin entré som 
domesticerat djur i Sverige under bronsåldern10, får på 
ett tidigt stadium en betydelsefull rituell roll. Kivik grav
ens (per. II) hällristningar med vagnsmotiv och friståen
de hästar, Frännarps hällristningsvagnar (Burenhult 1973), 
Sagaholmsristningarnas tidelagbild (Wihlborg 1978), 
bronsristningama av hästen som solens dragdjur (Malmer 
1971:204) vilket är en konnotation som även finns repre
senterat i "Solvagnama” från Tågaborg i Skåne och Trund- 
holm i Danmark (per.II)(Montelius 1917; fig. & ref. 980), 
samt rakknivarna från period II-III (Jfr. Ullén 1996:178) 
representerar alla hästens symboliska roll. Tidelagbilden

från Sagaholm är ett utmärkt exempel av människans 
symbios med djuren och i det här fallet hästen. En sym
bios som har sin kulmen i samboskapet mellan djur och 
människa.

Fig. 8. visar på den tänkbara förändringen'1 av djurets 
mening för människan. Det är ur den sista kategorins syn
sätt som husstallet uppkommer. Först här är djuret till
räckligt delaktigt i människans vardag för att idén om stal
let ska kunna skapas och de inbyggda defekterna accep
teras.

Det korta tidsperspektivet
Det korta tidsperspektivet på hustallets accepterande, 
dvs. själva uppkomsten, står att söka i mötet mellan 
ovanstående förändring av djurets mening och andra 
kulturella förändringar. Alla bor inte husstall, det repre
senterar mer en kuriositet än en typisk bronsåldersbygg- 
nad. Vad gör samboskapet mellan djur och människa 
logiskt på vissa platser och inte på andra, trots att de 
förändringar som beskrivits ovan i stort kan appliceras 
på hela södra Skandinavien?

En enkel förklaring skulle kunna vara att idén om 
husstallet tillkommer på grund av kontakt och möten 
med den kultursfär där konstruktionen redan represen
terar en normalitet eller statussymbol. Onekligen ger 
ju spridningsbilden och dateringarna av husstallen ett
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sådant intryck (Jfr. ovan och Myrdal 1984). Initiativet 
bör dock även ha en lokal förankring, ett syfte eller en 
uppenbar logik inom den egna kulturen.

Logiken skulle kunna sökas genom att man betraktar 
inneslutandet av djuret som en manifestation av ägan
det. Timothy Earle et al. beskriver huset i Bjerre, Dan
mark, (se ovan) som “chiefly” (1998:17!) ett hövdinga- 
hus. Deras slutsatser kretsar kring ett behov av att in
tensifiera boskapsuppfödningen, produktionen av hu
dar, ost, och arbetsdjur för att tillfredsställa en typ av 
handel förknippad med ett hövdingadöme. Husstallet 
skulle då representera en del i denna intensifiering, och 
"hövdingens" rätt till att kontrollera varornas produk
tion. Diskussionen om hövdingadömen under bronsål
der är vanlig (Jensen 1982:168!) men bör ifrågasättas. 
En viss social stratifiering är dock trolig, men behöver 
inte nödvändigtvis vara manifesterad i husstallet.

Michael Olausson har visat på det paradoxala i att 
husstallet uppkommer samtidigt som en drastisk för
kortning av bronsåldershusen sker. Förklaringen, skri
ver han, står att söka i upplösandet av släktsamfundet, 
då den enskilda familjen och gården istället står i cent
rum och den individuella äganderätten till djuren mar
keras genom att boskapen flyttas in i husen (1998). 
Myrdal har en liknande åsikt, och menar att stallet un
derlättat ett privatägande (1984:89).

Förkortningen av husen vid bronsålderns mitt är inte 
ett fenomen som enbart gäller husstall (Jfr. Karlenby 
1994:21), liksom boskapsskötsel och vikten av den är 
en betydligt bredare specialitet som omfattar områden 
och tider utan husstall (Jfr. Ullén 1996; Lidén 1998:7!!). 
Inneslutandet av djuret i huset bör dock utåt sett ha 
representerat en markering av ägandet, något som hus
konstruktören antagligen var högst medveten om. Det 
behöver då inte nödvändigtvis vara skapat som ett stöld
skydd, eller bomärke, utan skulle kunna representera 
prestigen i att äga. Kulmen av djurens betydelse, deras 
sammanlagda status inom kulturen, gör att människan 
anser det nödvändigt och prestigefullt att dela bostad

med det ovärderliga djuret.
Förklaringarna ovan, manifestationen av samhörighet 

med det produktiva/symboliska djuret, ägandet i rela
tion till andra människor, förändringen av samhäls- 
system, och kontakten med husstallsfären, utgör alla för
ändringar i långtidsperspektiv. Det är när dessa föränd
ringar möts i kombination med det inom kulturen rums
rena djuret som husstallet uppstår. Och det troliga är 
just att det utgör en kombination av utlösande fakto
rer.

Frågan om vilket djur människan integrerade i huset 
kvarstår att lösa. Tidigare forskning förutsätter genom
gående att det var nötboskapen som stallades (Myrdal 
ig84,Tesch 1993), naturligt nog eftersom de förklaringar 
som brukats i stort sett endast relaterar till nötboskap. 
Detta bör ifrågasättas då hästen likaledes innefattas av 
ett starkt värde under bronsåldern, både symboliskt och 
troligen ekonomiskt. Inom den laborativa arkeologin har 
man utformat metoder som gör det möjligt att bedö
ma djurart genom molekylstudier av dynga (Evershed, 
et al. 1997). I förlängningen skulle detta innebära att 
man genom noggrann jordartsanalys skulle kunna fast
ställa vilket/vilka djur som blivit stallade i husen under 
bronsåldern och vilka som utgjort gödselproducenter. 
Möjligheten att fastställa djurart öppnar nya och mer 
detaljerade förutsättningar till tolkning och förståelse 
av husstallet.

Sammanfattningsvis
Konstruktionen av ett husstall utgör ingen nödvändig
het inom vare sig en boskapsskötande eller j ordbrukan
de ekonomi. Det husstallet representerar är ett feno
men som genom ett nätverk av social interaktion blivit 
logisk inom ett samhälle. Förklaringen till varför män
niskan väljer att bo med djuren och accepterandet av 
de negativa följder som en sådan samlevnad innebär, står 
att söka i djurens betydelse och värde under bronsål-
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Fig. g. a) Hällristning från Kiviksgranen. Efter Burenhult 1983. b) Från Sagaholmsgraven. Efter Whilborg 1978. c) Plöjnings- 

scen Finntorp, Tanums sn. Efter Coles 1990.

dem och den förändring deras betydelse genomgår över 
tid.

Processen under vilket djuret blev rumsrent bör dels 
ses utifrån ett långt tidsperspektiv, där djurets föränd
rade status blir centralt, dels bör det även betraktas i ett 
kortare tidsperpektiv där ägandet av djuren, medveten 
manifestation av samhörighet med djuren och kultu
rella utbyten kulminerar på vissa ställen i byggandet av 
husstall.

Att integrera djuret inklusive lukt, läte, ohyra, infek
tionsrisker och avföring, kräver en förändring i männis
kans tanke om huset, djuret, och dess produkter, en 
förändring som inte bör ses enbart ur ett praktiskt/eko
nomiskt perspektiv utan även ur ett ideologiskt och 
symboliskt sådant.

Förändringen ligger i synen på djuret som producent 
istället för det som produceras. Djuret utgör en aktiv 
del av bronsålderns kultur, i föreställningsvärlden, ide
ologin och i den praktiska vardagen. Dess betydelse och 
högre värde manifesteras på hällristningar och i grav
materialet, men det står också att söka till exempel i

utnyttjandet av djurens avföring som gödsel. Synen på 
avföring som en värdefull tillgång säger mycket om den 
nära relation människa och djur står i under bronsål
dern. När djuret blir ovärderligt blir även dess produk
ter/biprodukter ovärderliga.

Särskiljandet av orsak och verkan i uppkomsten av 
husstallet är viktig, och avgörande för stallets förnyade 
innebörd genom tiden. Omstrukturering av fodertäkt, 
utökat gödselbruk, och mjölkproduktion utgör konse
kvenser av husstallets tillkomst och är därav intressan
ta för en vidare förståelse av stallet som fenomen efter 
husstallets införande, men de förklarar inte i sig accep
terandet. ”First we shape our buildings and afterwards 
our buildings shape us” är något Winston Churchill lär 
ha sagt (Pearson & Richards 1994:2), dialogen mellan 
det ursprungliga och den dagliga rumsupplevelsen for
mar och bygger om husstallet.

Otaliga frågor kvarstår att besvara, och diskussioner 
kring stallets förnyade mening genom tiden är nog så 
viktig för att förstå framväxten av det agrara samhället 
och utnyttjandet av boskap under efterföljande epoker.



3°4 CAMILLA ÅRLIN

Men tanken med denna artikel var att söka problema- närma sig bronsålderns definition av hus och dj ur 
tiken i skapandet av husstallet och genom den försöka
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Noter
1) Sten Tesch refererar till stalldelen av huset som ”byre” (1993) 

vilket på engelska definieras som en lagård eller ett skjul för kor. 
Lagård är även per definition relaterat till nötkreatur på svenska. 
Ordet stall förutsätter å andra sidan en byggnad för hästar, men 
det kan också innefatta andra djur. För att inte vilseleda läsaren 
måste jag därför poängtera att ordet stall i denna uppsats är 
menat som ett neutralt ord och används utan ställningstagande 
till vilket specifikt djur som huserar där.

2) Dvs. med separata termer för stall och hus (se fig.5).
3) Den påhittade termen “husstall" relaterar till att husen ifråga är 

konstruerade för både människa och djur och är menat som ett 
försök att synliggöra att konstruktionen är formad som en helhet 
(Årlin 1998). Det finns inget ord i det svenska språket för ett 
kombinerat stall och bostadshus. Vi separerar begreppen för djur
boning och människoboning i stall och hus. Frågan är om det 
alltid varit så eller om det är ett fenomen från industrialismen 
och människans avstånd från naturen. Eller är gränsen mellan 
djur och människa så tydlig att den alltid funnits, att man alltid 
valt att separera djuret och människan, även semantiskt?

4) 1100-900 f.Kr.

5)Det sker en omfattande klimatförändring kring år 1000 f.Kr., med 
lägre sommartemperaturer och ökad luftfuktighet i kustland
skapen. Tidigare har denna förändring härletts till kring 500 f.Kr. 
och var då benämnd ”Fimbulvintem”. (Berglund 1991a;73) Den
na drastiska beteckning, hämtat ur sagornas värld, härleds ur att 
man trodde att klimatet förändrades radikalt över en kort period 
(Widgren 1997:15f).

6 Det finns många antropologiska exempel på kulturer där mjölk
utgör den huvudsakliga födan, men där djuren hålls ute, t.ex. 
Maasai och Samburu i östra Afrika.

7 Bör förstås som oordning
8 Maasai exempelvis.
9 Kulturlandskapets förändring i Skåne under bronsåldern finns

beskrivet i Ystad-projektets “The cultural landscape during 6000 
years in Southern Sweden” Red. Berglund 1991. Det beskrivs här 
ofta som en effekt av kärvare klimat och miljöförstöring.

10 Tidigare belägg för hästar i Sverige finns men det är osäkert 
huruvida dessa var domesticerade (Jonsson 1989).

11 Med förändring menas här inte utveckling i evolutionistisk me
ning, djurets roll som enbart mat återkommer till exempel i 
dagens hantering av djur, innebörden förändras konstant.
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MANLIGT-KVINNLIGT
- Kring dolda strukturer på hällristningar i Bohuslän.

Av Lasse Bengtsson

abstract: This paper discusses the meaning of cup- 
marks in a general sense and their possible role as a fem
ale fertility or rebirth symbol. By analysing 263 rock- 
art sites in Bohuslän, the author experiences that very 
few of the antropomorphs depict females. This could 
mirror a real situation, but females could perhaps be 
found elsewhere in the material. The author argues that 
cupmarks pecked into natural cracks in the rock, thus 
depicting a vulva, could be interpreted as female fertil
ity symbols, which could be important in connection 
with funeral rituals in order to ensure the rebirth of the 
dead. This may at least explain the abundant presence 
of cupmarks in a grave context. The role of cupmarks 
in ritual firemaking is briefly discussed.

Keywords: male, female, cupmark, vulva symbolism, fer
tility and rebirth symbolism, cupmarks in natural cracks, 
ritual firemaking.

f
MÄNNISKOAVBILDNINGARNA PÅ de

bohuslänska hällristningarna brukar 
vanligtvis delas in i tre kategorier: 
män, kvinnor samt icke könsiden- 
tifierbara figurer. Kriteriet för indel
ning i dessa tre kategorier utgörs tra
ditionellt av de yttre attribut figu
rerna är försedda med eller avsak

naden av sådana attribut. Således är attributen för män 
ett synligt och markerat könsorgan och/eller vapen, för 
kvinnor är attributet en s.k. hästsvans, dvs något som 
förefaller vara en hårfläta samt avsaknaden av fallos och 
vapen. Den här kategoriindelningen kommer att dis
kuteras mer ingående nedan. Det överväldigande fler
talet antropomorfa figurer utgörs av den tredje katego
rin, de icke könsidentifierbara människorna. De kan ha 
armar och ben men i övrigt sakna könsmarkerande att
ribut men de kan också utgöras av enkla streck utan 
några extremiteter, som bemanningsstrecken på skep
pen. Utöver dessa mer eller mindre tydligt identifier- 
bara figurkategorier kan man också tänka sig att det kan 
finnas andra, mer subtila eller indirekta markörer för 
mänsklig närvaro. Dessa kan tänkas symbolisera mänsk
liga egenskaper utan att vara direkt avbildande; så skul
le ett svärd kunna symbolisera manlig närvaro och en 
glasögonfibula kvinnlig. Av de tydligt könsidentifierba- 
ra figurerna förefaller flertalet vara män, men inga ana
lyser på ett större material har hittills genomförts. Jag 
har därför dels försökt göra en sådan kvantitativ analys 
och dels försökt finna en förklaring till den uppenbara
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Fig. i. Sverigekarta med undersökningsområdet i Bohuslän 
markerat

diskrepans mellan män och kvinnor som analysen blot
tade. Tidigare arbeten i den riktningen har gjorts av bl.a. 
Gro Mandt (1986,1987) och Britta Wennstedt Edvin- 
ger (1993), men det senare arbetet avhandlar ett mate
rial som inte är relevant i den här undersökningen och 
kommer därför inte att behandlas här. Tim Yates har 
också diskuterat frågan men utifrån ett annat perspek
tiv (Yates 1993).

Materialet

Ett stort problem med forskning kring hällristningar är 
bristen på god dokumentation. Den som finns är av 
mycket skiftande kvalitet och graden av användbarhet 
är därför högst varierande. Detta förhållande, snarare 
än vittringsproblematiken, är just nu hällristningsforsk- 
ningens största problem. I detta arbete har 263 bohus
länska hällristningslokaler undersökts (fig 2). Den geo
grafiska spridningen är stor och sträcker sig ca 80 km i 
nordsydlig riktning. Som underlag för studien har an
vänts dels publicerat material, dels material från Vit- 
lyckemuseets arkiv. Vissa, men långt ifrån alla lokaler 
har studerats i fält.

Kategoriindelning
Jag har delat in de tydligt antropomorfa figurerna i fyra 
kategorier: kvinnor, män, troliga män och icke könsi- 
dentifierbara. Denna indelning speglar säkerligen inte 
hela verkligheten men jag har sett den som ett arbets
instrument och den för närvarande enda vägen att nal
kas problemet på ett sätt som kan föra diskussionen 
framåt. Som kvinnor har jag räknat figurer med s.k. häst
svans (fig. 3) och figurer med den speciella klädedräkt 
man kan se exempel på i t.ex. Kiviksgraven (Randsborg 
1993 s. 132 f). De senares identitet som kvinnor stärks 
också av att de i likhet med de som bär "hästsvans” 
uppträder som den ena parten i s.k. bröllopsscener, hie- 
ros gamos, (fig. 4). Ingen av de här beskrivna figurkate
gorierna avbildas med vapen eller manligt könsorgan. 
Om den s.k. hästsvansen verkligen är en hårfläta kan 
diskuteras och kommer att behandlas i artikeln. Men 
om det förhåller sig så är det troligen kvinnans sociala 
situation som är viktig att uttrycka snarare än frisyren 
som sådan (jfr B urenhult 1983 s. in).

Frisyrer, liksom kanske också tatueringar, har sanno
likt tj änat både som markör för gruppidentitet och som 
social markör inom gruppen. Ett känt exempel på fri-
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Troi. män Kvinnor Obest.

Fig. 2.

syrer som markör både för grupp/stamtillhörighet och 
social ställning är sveberknuten, en frisyr som var för
behållen fria samhällsmedlemmar i det svebiska stam
förbundet, alltså inte trälarna.

Frisyrens betydelse som social markör och som bety
delsebärare i rituella sammanhang i den minoiska kul
turen har påtalats av Dickinson, som också anser att 
påkostade frisyrer är utmärkande för samhällets elit 
(Dickinson 1994 s. 8gf, 278, 282,302). Gundestrupkit- 
telns kvinnoavbildningar har diskuterats av Marazov, 
som finner: "When the female characters are shown in 
profile, the hair is tied in a ponytail on the top of the head." 
Aven hos thrakerna, inom vars område man enligt Ma
razov bör söka Gundestrupkittelns ursprung var frisy
ren en viktig social och religiös markör (Marazov 1991 
s- 52 ff).

Inte bara kvinnor avbildas med hästsvans. På rygg
stödet till den unika bronsmöbel som kom fram vid 
utgrävningarna 1978-82 av en furstegrav i Hochdorf, 
Baden-Württemberg, finns bl.a. några s.k. ”svärdsdans- 
are” inpunsade (Beil 1995 s. 94 f, Abb. 54). Figurerna, 
som odiskutabelt är män, har också hästsvansfrisyr. Möj
ligen består frisyren av fyra till fem långa flätor som fal
ler ned över ryggen. En människogestalt som påminner 
om de inpunsade figurerna i Hochdorf finner man på 
Häll nr 6 i Högsbyn,Tisselskog sn i Dalsland (Rex Svens- 
s°n 1982 s. 23!).
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Figuren saknar manligt könsorgan och hårflätan har 
inte direkt kontakt med huvudet utan synes sväva fritt 
strax ovanför. Figuren har en stav i handen. Staven kan 
vara ett spjut men kan också mycket väl vara just en 
stav eller något annat. Eventuellt har figuren också ett 
svärd men svärdets form lämnar utrymme för andra 
tolkningar. Hårflätan kan också tänkas vara t. ex. en 
hjälmplym av en typ som är känd från samtida grekiska 
vasmålningar.

Det framgår alltså ganska tydligt att en hårfläta i sig 
inte okritiskt kan tolkas som en könsmarkör. Den kate
goriindelning som används här beträffande det bohus
länska materialet måste dock anses vila på en förhål
landevis stabil källkritisk grund och vara användbar för 
den fortsatta diskussionen.

En tredje kategori bilder utgörs av dem som man på 
kontextuella grunder kan säga är kvinnor. Ett tydligt ex
empel är när den ena parten i en bröllopsscen är en man 
medan den andra parten inte går att könsbestämma via 
några yttre attribut (fig. 5]. Eftersom scenen på empi
riska grunder kan antas vara ett uttryck för en fruktbar
hets- eller återfödelseritual kan andra tänkbara kombi
nationer, t.ex. man/man, kvinna/kvinna uteslutas. (Se 
dock Almgren 1926-27 s. 117 och Yates a.a.) Rituella 
bröllop eller samlag är ett relativt vanligt inslag i den 
indoeuropeiska mytologien (Bruun Jörgensen 1987) och 
jag delar Larssons uppfattning att det kan vara frukt
bart att studera hällristningarna utifrån ett antagande 
om en relativt gemensam indoeuropeisk kosmologi 
(Larsson 1997) även om regionala särdrag måste beak
tas mycket noga.

Som män har jag tolkat figurer med manligt könsor
gan, oavsett om figurerna bär vapen eller inte. Även här 
finns en kategori som inte har synligt könsorgan men 
som man på kontextuella grunder kan tolka som män 
på samma sätt som med kvinnorna ovan (fig. 6).

Som troliga män räknar j ag figurer utan manliga köns
organ men med vapen. Man kan invända att även kvin
nor kan ha burit vapen och det är naturligtvis möjligt
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men det är inte troligt, inte ens i rituella sammanhang. 
Det finns heller ingenting i det arkeologiska materialet 
i övrigt som stöder ett sådant antagande. Som troliga 
män har jag också räknat ryttare som avbildas propor
tionellt i förhållande till hästen även om de inte bär 
synliga vapen. Hästens status som manlig statussymbol 
torde legitimera ett sådant betraktelsesätt. Jag har där
med uteslutit de relativt talrika avbildningarna av häs
tar med endast ett kort streck på ryggen som antas sym
bolisera en ryttare. Jag tolkar istället dessa som cere
moniella prydnader som anbringats på hästen vid spe
ciella tillfällen och som också återfinns i det arkeologis
ka materialet, kanske främst manifesterat i Fogd- 
arpsfyndet från Skåne. (Se Burenhult 1983 aa s. 187 f.) 
Ett belysande exempel är Kiviksgraven där en av häs
tarna som drar stridsvagnen är försedd med ett kort, lätt 
böjt streck (fig. 7). Att ekipaget skulle ha en naturalis
tiskt återgiven körsven och dessutom en ryttare återgi
ven som ett kort streck är inte troligt. Även plöj are har 
räknats som troliga män.

I det undersökta materialet som består av 263 lokaler 
har jag enligt kriterierna ovan identifierat 441 män, 355 
troliga män, 29 kvinnor och 739 icke könsidentifierba- 
ra antropomorfa figurer, en kategori som inte oväntat 
är den största med en kategorisering enligt ovan. (I det
ta material har inte bemanningsstreck på skepp medta- 
gits.) Kvinnorna utgör ca 6,6 procent av de säkert kön- 
sidentifierbara figurerna. Om vi slår samman männen 
med de troliga männen blir de tillsammans 796 figurer. 
Andelen kvinnor sjunker då till ca 3,6 procent. Efter
som de troliga männen med stor sannolikhet också av
bildar män hamnar kvinnoandelen på ca 3-4 procent 
av det på empiriska grunder könsidentifierbara materia
let. Oavsett hur vi räknar förblir andelen kvinnor liten, 
som mest ca sju procent. Speglar då denna analys det 
verkliga förhållandet? Den kan göra det. Det finns ing
en okänd naturlag som säger att andelen kvinnor och 
män måste vara ungefär lika stor på hällristningarna bara 
för att den är det i verkligheten. Det är knappast någon

Fig. 3. Människoavbildning med hästsvans. Fossum, Tanum 
sn. Förf. dokumentation.

idag som betraktar ristningarna som historiska doku
ment som avbildar bronsålderns vardag, även om vissa 
scener sannolikt avbildar verkliga händelser. Jag skall inte 
närmare gå in på den diskussionen här utan istället fo
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kusera på frågan om i vilken omfattning min analys 
speglar en sannolik verklighet. Om den inte gör det 
måste det finnas alternativa sätt att avbilda kvinnor (och 
män) på ristningarna. Om vi skall kunna nalkas denna 
frågeställning måste vi troligen också lämna föresatsen 
att bara studera empiriskt könsidentifierbara figurer och 
vi måste också utsträcka studien till att omfatta icke 
antropomorfa bilder, eller snarare bilder som enligt vår 
empiri inte är antropomorfa.

Gro Mandt har i flera studier diskuterat denna fråge
ställning. I ett arbete från 1986 diskuterar hon den rela
tiva avsaknaden av kvinnoavbildningar i det sydskand- 
inaviska hällbildsmaterialet (Mandt 1986). Hon före
slår att skepp, fotsulor, vagnar, skålgropar, trädfigurer, 
ormar, spiraler och cirkelkors symboliserar kvinnliga 
karaktäristika eller gudinnor. De uppräknade figurka- 
tegoriema skulle mycket väl kunna diskuteras utifrån 
det perspektiv som anlagts här men jag kommer foku
sera på en enda av dem, nämligen skålgropen.

Skålgropar
Skålgroparna har trots sin enkla form och relativa av
saknad av spektakulärt bildinnehåll inbjudit till många 
tolkningsförsök. Kanske är det så att man genom att 
studera denna hällristningarnas "minsta gemensamma 
namnare” har haft en önskan att kunna finna en nyckel 
för att förstå det övriga materialet. Det är min överty
gelse att det är en framkomlig väg, om än inte den enda. 
Jag ämnar inte här fördjupa mig i forskningshistoriken 
kring skålgropar (för en utmärkt sådan, se Wrang 1988) 

utan diskutera två tänkbara tolkningsforslag som fram
förts av andra forskare. Min avsikt är inte heller att po
lemisera med dem utan snarare att försöka omvandla 
två hypoteser till sannolikheter.

När det gäller skålgropar skriver Mandt: "Skålgropar 
tillhör de få hällristningsmotiv som nästan reservations- 
löst har tolkats som kvinnliga frukb arhets symboler, även 

otn andra tolkningar har föreslagits. De är det tveklöst

Fig. 4. Bröllopsscen. Hoghem. Tanum socken. 
Författarens, dokumentation.

vanligaste motivet och de har sannolikt framställts under 
en lång tidsrymd eftersom de återfinns i så skilda kontex
ter som megalitgravar och medeltida gravstenar. Trots de
ras stora antal har skålgropen aldrig betraktats som sym-
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Fig. 5. Bröllopsscen. Varlös. Tanum sn. Efter Adoranten iggy.

bol för en specifik personifierad gudom."
[...] " Det är svårt att ha en uppfattning om en så enkel 

figur som skålgropen. Den finns representerad över hela 
världen, och dess betydelse kan ha varierat i olika kultu
rer. Med hänsyn till dess långa existens i Skandinavien är 
det svårt att finna en enda gemensam tolkning. På många 
sätt är skålgropen åsidosatt i hällristningsforskningen, trots 
att den förekommer så rikligt, sannolikt beroende på att 
det är svårt att basera en enskild mytologisk tolkning av 
den. Jag tror dock att en närmare undersökning av skål- 
groparna kan medverka till en tolkningsmodell för häll
ristningarna i allmänhet. En analys av skålgropamas 
placering i relation till andra motiv, frekvens och distribu
tion kan kanske visa om de är en del av en generell frukt- 
barhetsfrämjande magi, och om de avbildar det kvinnli
ga könsorganet eller om de representeraren kvinnligfrukt- 
barhetsgudinna. (Mandt 1987 s.ąjf. Min översättning.)

Mandt diskuterar också ristade gravhällar: ”En deljord- 
bruksmotiv, särskilt skälgropar, spiraler och cirkelfigurer

Fig 6. Aspeberget. Tanum sn. Två av figurerna som håller i 
skivan kan identifieras som kvinnor, de båda andra, motstå
ende antropomorf a figurerna tolkas härpå kontextuella 
grunder som män. Dokumentation av Bengtsson, Broström Sti 
Ihrestam igg6.

förekommer också på hällar i gravar; andra motiv före
kommer endast sparsamt. Dessutom finns det lösa stenar 
eller hällar som sannolikt kommer från gravar som är 
dekorerade med geometriska mönster som man inte åter
finner på vanliga ristningar, t.ex. sicksacklinjer, våglinjer, 
fiskbensmönsteroch "fransar" (De återfinns dock på bron
ser. Min anm.). ”När det gäller de här motiven är det fres
tande att titta på de östeuropeiska ideogram som diskute
ras av Gimbutas. Vissa omständigheter tyder pä en do
minans för kvinnliga fruktbarhetssymboler på gravhällar. 
Död och fruktbarhet sammankopplas vanligen; fruktbar
het är skapandet av nytt liv, vilket i sin tur medför återfö- 
dande. Förhistoriska gravritualer förefaller utgå ifrån att 
individen kommer att återfödas. Det är då naturligt att 
förse gravkammaren med symboler som säkerhetsställer 
äterfödandet.” (Mandt 1987 s. 50. Min översättning.)
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Fig. 7. Kiviksgraven, häll sju. Dokumentationen utförd av förf. 
och J. Goldhahn iggy.

Ett stort problem med skålgroparna är att de till sy
nes inte avbildar något vi kan identifiera eller förstå 
utifrån våra referensramar idag. Omvänt skulle man 
kunna säga att de kan föreställa vilken rund form som 
helst: solen, månen, stjärnor etc. För att komma förbi 
den här problematiken kan man säga att de är symbo
ler. Men de flesta symboler har en fysisk verklighet som 
ursprung på samma sätt som det runda fältet i Japans 
flagga har solen som ursprunglig förebild, det runda fäl
tet är alltså en solsymbol. Vilken tänkbar fysisk förete
else är då skålgropens ursprung ? Trots att den frågan 
aldrig kommer att kunna besvaras till fullo måste forsk
ningen fortsätta att bearbeta problemet. Mandt efter
lyser ovan en analys av de enskilda lokalerna i syfte att 
finna relationer och kombinationer. Hon efterlyser också 
avbildningar av det kvinnliga könsorganet. När det gäl- 
Ier hennes senare önskan kan den enligt min uppfatt- 
ning sägas vara uppfylld i och med att vi nu kan rikta 
uppmärksamheten på en ny typ av skålgrop, eller sna

rare skålgropar i en ny placering i hällristningens mini
landskap. Jag syftar på skålgropar inhuggna i sprickor i 
berget. Genom att utnyttja naturliga sprickor att hug
ga skålgropen i har man lämnat symbolstadiet och 
istället skapat en mycket tydlig bild av kvinnans köns
organ (fig. 8). När man väl vet att de existerar finner 
man dessa skålgropar på många ristningar, även kända 
stora lokaler som till exempel Fossumristningen i Ta- 
num. På Fossumristningen , RAÄ 255 Tanum sn, åter
finns för övrigt en kvinnoavbildning med en skålgrop 
inhuggen mellan benen. Skålgropens placering har ofta 
tagits som intäkt för att skålgropar i allmänhet symbo
liserar kvinnor. Det förtjänar i det sammanhanget att 
påpekas att denna avbildning är unik, det är den enda 
kvinnoavbildningen i svenskt hällbildsmaterial med en 
skålgrop i en sådan placering. Däremot förekommer 
skålgropar mellan benen relativt frekvent på icke köns- 
identifierbara människor och även män (Yates a.a. s. 43 
ff). De förekommer också på vissa lokaler som den enda 
skålgropstypen, och då ofta i en rad som följer sprick
an. Enligt min uppfattning kan dessa skålgropar myck
et väl tolkas eller uppfattas som en direkt avbildning av 
kvinnans könsorgan. Är den slutsatsen riktig betyder det 
att den sammanställning som jag visade i fig. 2 endast 
delvis är korrekt (den var endast delvis korrekt redan 
från början eftersom den inte baserades på alla hällrist- 
ningslokaler utan endast ett urval). Det skulle kunna 
betyda att andelen direkt avbildade kvinnor är betyd
ligt större än vad som framgår av statistiken. Skulle vi 
av detta dra slutsatsen att alla skålgropar med större 
eller mindre anatomisk trovärdighet avbildar kvinno
kön blir omsvängningen dramatisk. Men som vi skall se 
är det kanske att gå ett steg för långt.
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Fig. 8. Skålgropar inhuggna i en naturlig spricka. Raä goo, Tanum sn. Foto förf.

Skålgropens funktion

I konsekvens av vad som sagts ovan måste skålgropens 
roll i det förhistoriska samhället diskuteras, detta för att 
man skall förstå varför de framställdes och inte minst 
var. Skålgropar återfinns i stort sett i fem olika situatio
ner: på och i megalitgravar, på stenar som på olika sätt 
ingår i gravhögar från olika förhistoriska epoker (alltså 
även järnålder), på lösa stenar som deponerats i gravar, 
på hällristningar som också innehåller andra figurer och 
på lokaler som bara innehåller skålgropar.

Som vi sett ovan kan skålgropar direkt avbilda fysiska 
företeelser, i det här fallet kvinnliga könsorgan. Det finns 
ytterligare en aspekt av skålgropamas direkt avbildande 
potential som måste nämnas även om jag inte tänker dis
kutera den mer ingående i detta sammanhang, nämligen 
funktionen som elduppgörningsgröpningar. Många skål
gropar är försedda med ett ”skaft”, ofta bara någon centi
meter långt. Vid elduppgörning med eldbräda och drill

pinne är det nödvändigt att förse den urgröpning som 
bildas av pinnen med en liten ränna. Detta för att det kol 
som bildas vid friktionen mellan den roterande pinnen 
och brädan skall kunna evakueras bort för att inte kväva 
glöden som så småningom bildas. Det är uppenbart att 
många skålgropar företer en slående likhet med dessa eld- 
uppgörningsgropar och det är också uppenbart att dessa 
skaftliknande utskott på skålgropar ofta förbises vid do
kumentationen av dem, de tolkas i de flesta fall som vitt- 
ringsskador. Skålgropens funktion för rituell elduppgör
ning har diskuterats av bland annat Wibling (1906) och 
senast av Kaliff (1997 s. 112) och skall inte närmare disku
teras i detta sammanhang, Det återkommande temat är 
en ritual som syftar till återfödelse och nytt liv genom ett 
rituellt befruktande av stenen, berget.

Skålgroparnas relation till gravar är mycket tydlig, 
främst när det gäller megalitgravar. En pågående jämfö
rande analys mellan skålgropar i bronsålderskontexter och 
på megalitgravar visar också på tydliga morfologiska skill-
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Fig. g. Vulvaformad skålgrop inhuggen i lös sten i sekundär (bronsålder) stenpackning vid gånggriften Raä 3 Falköping stad. 
Gotarc Serie D. Arkeologiska skrifter No 40.

nader, vilket kan tyda på en mycket lång användartradi- 
tion (Bengtsson i manus). I vissa landskap, främst i östra 
Sverige, är också kopplingen till j ärnåldersgravfält tydlig. 
En byråmässigt utförd studie på Riksantikvarieämbetets 
fornlämningsregister visar att av ca 11 000 undersökta 
hällristningar ligger inte mindre än ca 3 500 stycken inom 
2 5 meter från en grav eller ett gravfält (Ihrestam, muntlig 
uppgift). Andelen gravrelaterade hällristningar är dessut
om uppenbart för låg. FörTanum socken är antalet grav

relaterade ristningar ca 200 av ca 750 lokaler totalt. Ten- 
tativa fältstudier visar att antalet är betydligt större, och 
skulle relationsgränsen utsträckas till 50 eller 100 meter 
skulle sannolikt den absoluta merparten av alla hällrist
ningar kunna sägas vara gravrelaterade.

Den dominerande figurtypen bland de hällristningar 
som direkt kan kopplas till gravar är skålgropen. De åter
finns på megalitgravarnas takblock, invid rösen, som lösa 
stenar i gravarnas stenpackning etc. (fig 9). Skålgropen
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Fig. io. Torsbo. Kville sn. Efter Fredsjö. Observera att mannen är huggen över ett skepp. För att bilden inte skall bli rörig har 
skeppet utelämnats. Tolkningen bygger på ingående fältstudier. Att mannens könsorgan inte är anatomiskt korrekt placerat är 
inte särskilt ovanligt på hällristningarna. Till skillnad från skeppet var det vid undersökningstillfället inte möjligt att avgöra om 
de två utskotten på mannens rygg hör till figuren eller är en överhuggning
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kan därför sägas ha spelat en viktig roll i gravritualen, 
kanske främst som en besvärjelse för återfödande (Kaliff 
a.a s. in ff) och fruktbarhet. Genom identifikationen av 
den ovan beskrivna ”nya” skålgropsformen kan den för
modade generella fruktbarhetssymbolen ges kvinnliga 
förtecken och därmed få klarare konturer. Allt levande 
föds genom ett kvinnligt väsen och ur livmodern stam
mar allt liv. Inget är då naturligare vid en besvärjelse om 
återfödande än att framställa en bild av livmodern, sym
boliserad av det kvinnliga könet. Resultatet blir en skål
grop, och i vissa fall hugger man in den i en naturligt bil
dad spricka och får på så sätt inte bara en symbol utan 
också en naturalistisk återgivning av det kvinnliga könet.

Ibland har också skålgropar i sprickor givits en oval form, 
och liksom för att understryka det symboliska innehållet 
i bilden dessutom placerats i direkt relation till en man 
med erigerad penis som en metafor till ett ”Hieros ga
mos”, ett heligt bröllop (fig 4,5). Andemeningen måste 
vara att alstra nytt liv, och detta har haft särskild betydel
se vid begravningsritualen som kan förmodas ha varit 
ganska omfattande. Utifrån den här förklaringsmodellen 
kan man lättare förstå skålgropamas förefintlighet i grav
kontexter, och kanske kan de i någon mån bidraga till för
ståelsen för hällristningarnas roll i det förkristna samhäl
let.
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Av Gunilla Granath Zillén

abstract: This article focuses on an area close to the 
Arlanda airport, in the south of Uppland. In this area it 
has lately, due to intensiv archaeological excavations, 
been possible to spot a late neolithic landscape, where 
settlements, small cultivation areas, burial and ritual sites 
are represented. All placed in difffent geographical lo
cations in the landscape. The deposition of two unusu
al, and beautiful thinbladed flintstone axes makes the 
starting-point in a discussion about a society wich see
med to organize its surroundings from both an econo
mic and a ritual point of view. The selection of the pla
ce for the deposition, as well as the possibilities of in
terpreting the meaning of the deposition are also discu
ssed.

Keywords: Late neolithic, early bronze age, deposition, 
ritual site, landscape, organization, thinbladed flint axe, 
localization, offering, religion

DET HAR LÄNGE BETRAKTATS SOm

svårt att tillägna sig en helhetsbild 
av det senneolitiska landskapet 
och samhället, framför allt i Mä

lardalen. Både bristen på källmaterial och bristen på forsk
ningsinsatser har framhållits som skäl (Welinder 1983:33, 
Damell 1987:277, Bergm.fi. 1987:31-40). Relationen till 
tidigare kulturgrupper har varit svårtolkad och då empi
riskt material från äldre bronsålder också varit bristfälligt 
i regionen är även den tidsövergången oklart tolkad. Un
der de senaste årens arkeologiska undersökningar har dock 
nytt källmaterial dykt upp som på flera sätt förtydligar 
vår bild av den senneolitiska perioden. Inom ett område 
kring Arlanda flygplats i södra Uppland har ett senneoli- 
tiskt landskap trätt fram som inte bara består av lösfunna 
skafthålsyxor, utan också är ett område där man bott, odlat, 
begravt de döda i hällkistor och deponerat yxor.

Vid utgrävningarna av agrarlämningar och en boplats 
från äldre jämålder invid Rössberga gamla torp i sydöstra 
Uppland hittades två tunnbladiga, svagt håleggade flint
yxor, med utsvängd respektive bred egg. Yxoma var pla
cerade på ett sådant sätt att de tolkades som medvetet 
deponerade.

Vad var de bakomliggande skälen till depositionen och 
varför hade man deponerat yxoma just på denna plats? 
För att närma sig en tolkning av dessa frågor, måste förut
sättningarna för tolkningen lyftas fram. Dessa bör sökas i 
det samtida samhället, i ett rumsligt sammanhang och 
genom en förståelse av begreppet depå.
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Rössberga

Fig. i. Sverigekarta med Rössbergalokalen och det geografiska 
område som berörs i texten markerat.

Rössberga

Beskrivning av lokalen
Den undersökta delen av lokalen vid Rössberga ligger 
på sydvästra sluttningen av ett markerat bergskrön vars 
högsta punkt ligger drygt 50 meter över havet. Bergs
krönet ligger på den västra kanten av ett större samman

hängande höj dområde som skärs i nord - sydlig riktning 
av Uppsalaåsens rygg. Undersökningområdet består av 
ett antal naturliga och konstruerade terrasser som vet
ter ner mot sankmarken S laskema rakt i väster (fig. 2). 
Hela det undersökta området var stenrikt och bestod 
delvis av storblockig morän. Undersökningen visade att 
den senneolitiska depositionen var den första materiel
la markeringen på platsen och att det inte fanns någon 
kontinuitet in i äldre bronsålder. På en landtunga som 
bildats ut i sankmarken i väster låg en ensam stensätt- 
ning, RAA 404, från bronsålderns period IV, ca 1000 B. 
C. Det arkeologiska materialet dominerades sedan av 
odlings- och boplatsytor från äldre järnålder, ca 400- 
200 B.C. I samband med den fasen hade ett flertal od- 
lingsrösen tillkommit, liksom terrasskanter konstruerats 
för både odling och bebyggelse. Det markanta krön som 
Rössberga utgör har utnyttj ats som plats för en fomborg, 
från övergången äldre - yngre j ämålder. Området utveck
las aldrig till vare sig bronsålders - eller järnåldersbygd, 
utan ligger i randzonen mellan den uppodlade marken i 
väster och sydväst och skogsmarken i öster. Under 1800- 
talet etableras Rössberga torp strax nordöst om under
sökningsområdet.

Rössbergayxorna
Den mindre tunnbladiga yxan är 12,1 cm lång och har en 
eggbredd om 5,7 cm och nackbredd om 2,1 cm (fig. 3). 
Yxan är 1,1 cm tjock. Den är slipad på bred- och smalsi
dor. Vid nackpartiet finns spår av slagärr. Yxan har en svagt 
asymmetrisk form, både i centerlinjen och i tyngdpunk
ten, och har en facetterad, brant egg med glasglans. Eggen 
är tydligt utsvängd och intakt sånär som på en millime
terstor flisa som saknas. Eggens kurvatur är mycket svagt 
håleggad. Flintan är ljust grå, med tydlig, mycket vacker 
marmorering av mörkare och ljusare partier.

Den större yxan är 14,0 cm lång (fig. 4.). Eggbredden 
är 7,3 cm och nackens bredd är 3,2 cm. Tjockleken är vid 
nacken 2,2 cm, och vid 1/3 från nacken 2,0 cm. Mats
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Fig. j. Den mindre yxan (F88y) med vackert marmorerad yta som påträffades intakt. Yxan är avbildad i skala 1:1. 
Teckning av F. Sieurin - Lönnqvist.

Malmers metriska definition av en tunnbladig yxa är att 
den skall vara minst 3 cm bred och ha en smalsides vinkel 
som överstiger 4 grader.Tvärsnittet skall, mätt vid 1/3 från 
nacken inte överstiga 2 cm (Malmer 19621375). Den större 
yxan kan alltså även den definieras som tunnbladig. Lik
som den mindre yxan är den helslipad, men med något 
grövre slipad yta. Ena smalsidan är tydligt avfasad. Även

denna yxa är svagt asymmetrisk. Eggen är bred snarare än 
utsvängd och svagt håleggad. Yxan påträffades i sju delar. 
Två större delar där nackpartiet och huvuddelen av yx- 
kroppen kluvits i två hälfter, en del som bestod av största 
delen av eggen, och fyra mindre bitar. Yxan har utsatts för 
kraftig upphettning. Där en bit fattades gick en termisk 
sprängning att identifiera (muntligenThorsberg). Spräng-
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Fig. 4. Den större yxan som påträffades i tre större och fyra mindre fragment. I ytan syns spår av en termisk lossprängd del. 
Yxan är avbildad i skala 1:1. Teckning av F. Sieurin - Lönnqvist.

ningskraften har sannolikt utgått från en tidigare vatten- 
fylld mindre hålighet vid en punkt strax ovanför eggen. 
Färgen på yxan hade inte påverkats av bränningen. Flin
tan är mörkt grå och svagt marmorerad.

Skaftningen bör för bägge yxorna ha varit tväreggad, 
för yxorna har sannolikt inte varit tillräckligt hållbara för 
klyvning. Anmärkningsvärt för de båda yxorna är deras 
likhet med varandra, både vad avser råmaterialet och det
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ment So

Z2+Z2 (F 1944, F1945)

® (F887)

TerrassU

Fig. 5. Detaljplan över den delvis naturliga terass där yxorna påträffades. Exakt fyndplats för den hela respektive 
fragmenterade yxan finns utsatt. Numrerade anläggningar är röjningsrösen.

asymmetriska utförandet, men också i mindre tillverk- samma. Även den mindre yxan kan ha utsatts för eldpå-
ningsdetaljer. Yxorna är tillverkningstekniskt av medel- verkan utan att det avsatt synliga spår.
god kvalitet. Det individuella uttrycket gör att de skulle
kunna vara tillverkade av samma person [muntligen
Thorsberg). Behandlingen av dem kan även ha varit den-
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Fyndkontext för yxoma

Yxorna påträffades på en mindre, ca 5 x 3 m stor avsats, 
terrass VI (fig 5). I norr avgränsades terrassen av två röj- 
ningsrösen, Aig och A22, och i söder av terrasskanten. 
Avsatsen var delvis naturlig, men påbättrad under äldre 
Järnålder. Rösena hade sannolikt först tillkommit för att 
bereda plats för huskonstruktion på deras norra sida. Ing- 

et tydde på att den terrass där yxoma påträffades blivit 
direkt påverkad av någon aktivitet under äldre j ärnålder, 
varken för odling eller för bosättning. Terrassen sluttade 
ner mot våtmarken i sydsydväst (fig. 2). Den mindre yxan 
(F887) hittades först och låg 1,5m söder om ett markfast, 

2 m stort, block direkt under ett tunt matj ordslager. Yx
ans läge tolkades i fältsituationen som om den inte låg 
belt horisontellt, utan med eggen svagt upp vinklad. Krop- 

Pen från den större yxa, som var kluven i två delar, (F1944, 
i945) låg dels invid och dels 0,3 m ifrån sydvästra hörnet 
På blocket, en dryg meter från den första yxan. Den på
träffades i samband med undersökningen av röjningsrö- 
Seb A22, under både röset och det tillhörande kulturlag- 
rt't- Eggdelen låg närmast norr om yxkroppama 
(^1946) .Tre av fragmenten låg brevid varandra invid och 
rakt öster om blocket (F1185) medan det fjärde fragmen- 
tet (Fi947) återfanns drygt två meter norr om blocket, 
dvs. nästan fem meter nordnordväst om yxkroppen. Samt- 
bga yxdelar låg mellan 30,18-30,26 m ö h.

Hela terrassen undersöktes och inga spår fanns av nå
gon samtida verksamhet i anslutning till yxoma i form av 
gropar eller stenkonstruktioner. Huvuddelen av fomläm- 
rungen undersöktes. Endast en annan samtida artefakt 
Påträffades, en fragmentarisk planhuggen pilspets med 
urnupen bas som låg ca 40 meter norr om yxoma. Den 
Planhuggna pilspetsen finns i ett flertal former och före
kommer under senneolitikum och in i äldsta bronsålder 
(Petersen 1993:92-93). Denna låg i de övre delarna av en 
bärd, A50, som MC-daterades till 400-200 BC. Kontex- 

|en antyder att den inte återfanns i ursprungligt läge. En 
eramikskärva med vulstdekor låg ca tio meter norr om

yxoma. Den tolkades dock som en del av ett större för- 
rådskärl från senare tid (Olausson i manus).

Ett stort antal härdar ,4C-daterades och merparten vär
den låg inom äldre-förromersk järnålder (Olausson i ma
nus) . Fyndkontexten talar inte för att någon annan form 
av samtida aktivitet än just deponeringen av yxorna före
kommit på platsen.

Den tunnbladiga yxan

Relativ dateńng
Rössbergayxorna kan båda betecknas som tunnbladiga, 
där den ena är mycket tunn och den andra något kraftiga
re. De har bred respektive markant utsvängd egg. Båda är 
mycket svagt, men dock håleggade och har sannolikt skaf- 
tats tväreggat. En viss asymmetri syns i utformningen av 
yxoma. En relativ datering för samtliga dessa drag finns 
inte utan måste sökas i en kombination av flera bedöm
ningar. Det är inte självklart att ens datera den tunnbladi
ga yxan i sig, då den förekommer både under mellanneo- 
litikum och senneolitikum (Malmer 1962,1975, Nielsen 
1979, Petersen 1993, Karsten 1994). Petersen gör en ge
nerell datering till dolktid, dvs. senneolitikum, men ang
er att en mer detaljerad typ indelning behöver göras (Pe
tersen 1993:116). Nielsen konstaterar i sitt arbete med tj oc- 
knackiga flintyxor att hans gmpp B ofta finns kombine
rade med tunnbladiga yxor. Gruppen dateras till slutet 
av mellanneolitikum (Nielsen 1979: 46). Karaktäristisk 
för senneolitikum är yxan med bred egg. Till den finns ett 
flertal undertyper av vilka framförallt fyra varianter fram
träder, de tjocknackiga och de tunnbladiga med rät res
pektive tvär egg (Ebbesen 1986b: 14). En variabel är även 
om yxorna är slipade eller ej. Klaus Ebbesen har tidigare 
urskiljt en senneolitisk flintyxa av sk. Kregmetyp som 
karaktäriseras av sitt V-formade längdsnitt, dvs. med en 
tjockare nacke än egg (Ebbesen 1975:282 ff, 19863:39). 
I Kregmedepån ingick även tre tunnbladiga flintyxor med
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utställd egg (Ebbesen 1975:283-285). Dateringen av 
flintyxorna till senneolitikum baseras på ett 70-tal kän
da danska depåfynd där flintyxor ingår. Någon mer de
taljerad datering än till senneolitikum har inte gått att 
göra, men en tendens finns till att yxorna minskar i stor
lek in mot äldre bronsålder (Ebbesen ig86b:n).

Det finns likheter mellan Rössbergayxorna och strids- 
yxkulturens tunnbladiga yxa av Mats Malmers grupp 5 
(Malmer 1962:411 ff). Av de 47 tunnbladiga flintyxor
na som ingår i Malmers studie är det dock bara en som 
definieras som tillhörande grupp 5, där smalsidesvin- 
keln övergår 15° och största eggbredden är över 6,5 cm, 
dvs. har en markant eggbredd i förhållande till nacken 
(ibid. :42o). Yxan kommer från Skåne och dateras uti
från det övriga fyndmaterialet i graven, till stridsyxkul- 
turens period 2. En snarlik, men tjockbladig yxa från 
Österåker i Södermanland dateras till stridsyxkulturens 
period 5-6 (Malmer 1962:419 ff, 1975:75-76).

En asymmetri i utformningen är ett vanligt förekom
mande teknologiskt drag inom stridsyxkulturens flint
yxor (muntligenThorsberg). Gunnar Ekholm ansåg att 
de tunnbladiga yxorna var samtida med de senneoliti- 
ska tjocknackiga flintyxorna (Ekholm 1915).

Den, hos den ena av Rössbergayxorna, mer påtagligt 
utsvängda eggen leder tankarna till senneolitikum, då 
en strävan att efterlikna de flata, utsvängda metallyxor
na ger sig till känna (Petersen 1993, Burenhult 1983). 
Kombinationen av elementen tunnbladig och bred res
pektive utsvängd egg hos Rössbergayxorna gör samman
taget att en relativ datering till senneolitikum förefal
ler som den mest troliga.

Geografisk utbredning och förekomst
Yxtypen är huvudsakligen känd från Sydskandinavien. 
Malmer noterar sju tunnbladiga yxor från stridsyxsgra- 
var i Närke och Södermanland, och ingen från landska
pet Uppland. Endats en av dessa hade bred eller ut
svängd egg (Malmer 1962:411,932 ff). Ide norrländska

depåfynden dominerar de tjockbladiga flintyxorna. 
Sammanlagt är sju tunnbladiga yxor kända från Norr
land, varav fem från ett depåfynd vid Kusmark och två 
från Bjurselet i Västerbotten (Bertvall igSs^yff).Mal
mer anser att de tunnbladiga yxorna inom stridsyxkul- 
turen har en något mer frekvent spridning i de nordliga 
och östliga regionerna, åtminstone så som det avspeg
las i gravgåvorna.Tjockbladiga flintyxor var mer värde
fulla, men kunde funktionellt också ersättas av stenyx
or. Flintan lämpar sig rent funktionellt bättre till tunn
bladiga redskap, vilket alltså på motsvarande sätt inte 
gick att ersätta med lokala bergarter (Malmer 1975:76). 
Just den håleggade flintyxan lämpar sig väl för finare 
snickeriarbete och den förkommer inte sällan i kvinno- 
gravar (Malmer 1975:78). Ekholm noterar 46 kända 
tjocknackiga flintyxor från landskapet Uppland, dess
utom finns 27 hålmejslar, som dateras till samma tid (Ek
holm igi5:45ff). Av de tjocknackiga yxorna är, enligt 
Ekholm, elva tunnbladiga. Två av dessa är bredeggade 
eller har utsvängd egg. Utöver de tidigare kända yxor
na har ännu en tunnbladig, svagt håleggad yxa, påträf
fats vid genomgång i Historiska museets magasin 
(S16915). Fyndomständigheten är okänd. Ännu en, med 
markant utsvängd egg, påträffades i Upplands Väsbys 
Hembygdsförenings samlingar (fig. 6) där den tidigare 
registrerats som en skrapa (Jfr. Nordström 1973:21-22). 
Yxan är ett lösfynd som framkommit vid dikesgrävning. 
Tillsammans med Rössbergayxorna finns det således 15 
tunnbladiga yxor i Uppland, varav fem med säkert ut
svängd egg (se katalog).

De av Malmer analyserade tunnbladiga yxorna kom
mer samtliga från gravkontext inom stridsyxkulturen. 
Dock uppges att de även har påträffats i depåfynd i 
Skåne (Malmer 1962:476 ff). De sju tunnbladiga yxor
na från Södermanland och Närke har däremot samtliga 
påträffats i gravar som i de fall de kunnat dateras ligger 
med s.k. J-keramik, dvs. från yngre stridsyxtid (ibid. 
:932h Enligt Karsten (1994:81) är den bredeggade, sen- 
neolitiska yxan inte känd från gravsammanhang. Sam-
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Fig. 6. Den tunnbladiga flintyxan med bred egg från Upplands Väsbys Hembygdsförening. Yxan fanns där 
registrerad som "skrapa". Avbildning i skala 1:1. Teckning av F. Sieniin - Lönnqvist.

oianlagt finns 17 hällkistor kända från Mälardalsland- 
skapen (Holm, Olsson SWeileriggy, Olausson, munt- 
kg uppgift). Av dessa är fem hällkistor undersökta och 
daterade till senneolitikum. Dessa ligger vid Dragby, An- 
Helund och Odensala Prästgård i Uppland, Bjurhovda i 
Västmanland och Söderby i Södermanland. Inte i nå
gon av dessa förekommer flintyxor i fyndmaterialet. I 
Oå av kistorna fanns skafthålsyxor och i två flintdolkar.

I en sammanställning över säkert daterade senneoliti- 
ska boplatser i östra Mellansverige finns inga flintyxor 
i fyndmaterialet (Holm, Olsson & Weiler ig g 7). Samt
liga kända senneolitiska flintyxor inklusive de tunnbla
diga i regionen är således lösfunna, utom de vid Röss- 
berga.

Förmodligen är våra kunskaper om den riktiga mäng
den tunnbladiga flintyxor begränsad, men utan tvekan
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bör de ha utgjort ett exklusivt och ovanligt redskap. 
Utifrån etnografiska modeller karakteriseras ofta status
symboler av att de är sällsynta, vackra och hållbara (Taf- 
finder 1998:146). Mot bakgrund av det externa råma
terialet och även typen, kan yxorna ha ett ursprung som 
statussymbol, handels- eller gåvovara. Fyndkontexten 
för Rössbergayxorna talar för att yxorna varken är på
träffade i något gravsammanhang, inom en samtida bo
plats eller förkomna. Yxorna är sannolikt medvetet 
deponerade på platsen.

Det senneolitiska landskapet
Senneolitikum har tidigare setts som en påfallande en
hetlig period, med ett markant brott mot den föregå
ende, mellanneolitiska perioden, vad avser både boplats
lokalisering och materiell kultur. Övergången till brons
åldern har däremot varken varit markerad genom för
ändringar i bosättningsmönster eller genom artefakter 
utan karaktäriserats av ett fördjupande och förtydligan
de av en ny struktur som under bronsålder kommer att 
utvecklas från ett stamsamhälle på väg mot en form av 
hövdingadöme, med en ekonomisk bas i ökat jordbru
kande och boskapsskötsel (Holm, Olsson & Weiler 1997 
och däri anförd litt). Sättet att definiera den senneoliti
ska perioden hamnar ofta i en negation - som en tid då 
vissa fenomen upphörde - innan något annat riktigt tagit 
sin början. Östra Mellansverige har länge saknat en egen 
definition av perioden, och kunskapen har huvudsakli
gen byggt på analogier med Sydskandinavien. Den eko
nomiska basen ansågs framförallt ligga på skötsel av 
boskap och livsformen var snarlik nomadiserande her
defolk, med en stor rörlighet anpassad till just den ex- 
tensiva boskapsskötseln (Stenberger 1979, Burenhult 
1983). Denna rörlighet stämde väl överens med det 
empiriska materialet, då boplatser från perioden länge 
varit svåra att lokalisera. Efter de stora undersökningar
na vid Fosie utanför Malmö har man dock beskrivit bo
platsmönstret som bestående av gårdar med en eller

möjligen flera byggnader som omlokaliserades relativt 
ofta, både inom boplatsytan och till andra boplatslägen 
(Björhem & Säfvestad 1989:126). I den arkeologiska 
kontexten syns de som ytstora, men fragmentariskt 
bevarade boplatser.

Ett ökat källmaterial från Mälardalsregionen visar 
förekomst av senneolistiska boplatser med huslämning
ar (Biwall m. fl. 1997, Karlenby 1998, Fagerlund & Ha
milton 1995), kollektiva begravningar i hällkistor 
(Olausson 1995, Fagerlund & Hamilton 1995, Holm, 
Olsson & Weileriggy) och odlingsytor (Olausson & 
Granath Zillén 1998) som delvis pekar på ett likartat 
boplatsmönster. Vid nya undersökningar visade sig en 
vallanläggning i krönläge vid Draget i Bålsta vara an
lagd redan under senneolitikum (Olausson 1997), nå
got som antyder att man redan under slutet av stenål
dern valt samlingsplatser på höjder. Både ekonomi och 
ideologi har styrt lokaliseringen av boplatser och an
nan verksamhet i landskapet. Boplatsmönstret visar i 
vissa fall en platskontinuitet från äldre lokaler, men van
ligare är en samstämmighet med äldre bronsålderns val 
av närmiljö. Relationen till de föregående kulturgrup
perna stridsyxkulturen och den gropkeramiska kultu
ren har analyserats ingående av Edenmo och Olsson 
(Edenmo m. fl. 1997). För Upplands del har b.la. note
rats keramik på senneolitiska lokaler som utgörs av en 
sammansmältning av de bägge kulturernas dekorele
ment, den s.k. ”tredje gruppen” (Holm, Olsson & Wei
ler 1997:231) . Under senneolitikum saknas kraftigt fynd- 
förande kulturlager med s.k. massmaterial, vilket har 
försvårat upptäckten av boplatserna. Ännu finns inget 
säkert sätt att identifiera de senneolitiska lokalerna utan 
de framkommer fortfarande oftast då lämningar från 
andra perioder undersöks (Holm, Olsson & Weiler 
1997:222, Hallesjö & Hamilton 1997, Granath Zillén 
1997, Olsson Dnr. 2987/84).

Graden av boskapsskötsel respektive odling under 
senneolitikum har varit svår att fastställa. Bristen på 
bevarade ekofakter har varit påfallande (Kristensson
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m.fl. 1996]. Nya analyser av en serie pollenprover 
från sydöstra och centrala Uppland, i området runt 
Rössberga, anger dock att en påtaglig påverkan på 
landskapet sker under åren 3 600-3 400 BP. (Risberg 
& Karlsson i manus). Resultatet visar att en röjnings- 
fas tar sin början under senneolitikum. Enstaka pol
lenkorn av kulturindikerande växter har identifie
rats i de flesta provtagna lagerföljder i området och 
skulle, enligt Risberg och Karlsson, kunna tyda på 
att tidiga jordbruksmarker fanns, men att de var små 
°ch inte permanent brukade (Risberg & Karlsson i 
manus). Vid undersökning av näringsintag i männis- 
koskelett har inte någon märkbar ökning av sädes- 
Produkter i matintaget kunnat påvisats från mesoli- 
tikum och in i senneolitikum (Lidén 1995). En fort
satt jakt och ett fortsatt fiske bör naturligtvis liksom 
tidigare ha spelat en stor roll för ekonomin. Men den 
ideologiska betydelsen av odlingen och tamboska- 
Pen och dess påverkan på samhället bör ej under
skattas. Neolitiseringen avtecknar sig inte sällan ge- 
n°m en monumentalisering av landskapet (Thomas 
T99i). Sociala statussymboler som stridsyxor dyker 
UPP och förekommer inte sällan i offernedläggelser 
(Kihlstedt m. fl. 1997:124). Under senneolitikum i 
Mälardalen tar sig detta bl. a. uttryck i konstruktio
nen av hällkistor och vallanläggningen vid Draget i 
södra Uppland (Olausson 1997), liksom även möjli
gen i de deponerade yxorna i Rössberga.

Vid genomgång av ett större senneolitiskt materi- 
al från Mälardalsregionen har konstaterats att både 
enhetlighet och regional särart kan skönjas i den 
materiella kulturen. Enhetligheten uttrycks i en ge
mensam gravtradition, gemensamma stenföremål 
°ch möjligen även hustyper, medan särarten främst 
kommer till uttryck inom den keramiska traditionen 
(Holm, Olsson & Weiler 1997:235 ff). Kanske en 
gyckel till att bryta ner perioden i mindre tolknings- 
bara enheter ligger just i den särart som kunnat ur
skiljas i den keramiska traditionen, enheter som gör

det lättare att få syn på de enskilda senneolitiska byg
derna och därmed det senneolitiska landskapet.

Depåer - forskningsbakgrund
Forskningshistoriken om depå- och offerfynd är rikhal
tigt genomgången av Per Karsten som behandlar neo- 
litiska offerfynd i framförallt Skåne (1994). Ingen lik
nande bearbetning har företagits för depåfynd från 
Mellansverige. Betraktat ur ett större perspektiv har 
traditionen med depositioner och offernedläggelse lång 
livslängd. Med stor inbördes variation och betydelse kan 
traditionen sägas pågå från mesolitikum (Karsten 
1994:166) och in i yngre järnålder (Bradley 1990). Bygg- 
nadsoffer finns dessutom dokumenterade med viss kon
tinuitet från äldre järnålder ända fram till 1700-1800- 
tal (Paulsson 1993).

En stor del av den äldre forskningen har baserats på 
ett fyndmaterial med ganska vaga fyndkontexter. Un
der senare tid har bilden av de förhistoriska depåerna 
klarnat mer i samband med fler arkeologiska undersök
ningar av intakta depåer i både mossar och inom bo
platser (Svensson 1993, Bj örhem & Säfvestad 1989). En 
av de stora frågeställningarna inom dep åforskningen och 
där åsikterna gått mest isär är huruvida det verkligen 
handlar om sakrala offer eller om profana nedläggelser 
dvs. som någon form av förvaring (Karsten 1994:11 ff 
och däri anförd litteratur). Janet Levy har hävdat att en 
bestämd skillnad finns mellan rituella och icke-rituella 
depåer. Hon betonar de rituella objektens värde som 
symboler och som delar i ett kodsystem där de rituella 
aktiviteterna till viss del måste vara stereotypa för att 
rätt förstås av både människor och gudar (Levy 1982:20). 
Karstens resonemang mynnar ut i slutsatsen att alla 
depåfynd (två eller flera föremål som deponerats sam
tidigt) och de enkelfynd (enstaka föremål) som påträf
fats i våtmarker, vid stora stenar eller med en känd, av
vikande fyndkontext i första hand bör betraktas som 
rituella nedläggelser (Karsten 1994:31). Resonemang-



332 GUNILLA GRANATH ZILLÉN

en i denna text kommer att bygga på att alla depåfynd 
och specifika enkelfynd har en rituell innebörd, utan 
att därför utesluta att även enstaka lösfunna t.ex. skaft- 
hålsyxor också kan ha haft en medveten placering även 
om de inte påträffats på anmärkningsvärda platser.

Platsen för depositionen
Fyndkontextens betydelse för tolkningen av depositio
nerna har uppmärksammats, både vad avser ett närper
spektiv såsom i mossar, källor, vid fasta block, i gropar 
(Stjernquist 1989, Karsten 1994] och i ett större per
spektiv i form av höga höjder, låga nivåer, platser asso
cierade med förfäders närvaro, t. ex. äldre gravar. Kopp
lingen mellan platsen och den tilltänkta mottagaren av 
offerritualens budskap har betonats (van B aaren 
1964:9), där jordgudar nås via skrevor och våtmarker 
medan himmels gudar nås via offer på högre höjder el
ler genom bränning av offret.

Depåer är kända både i anslutning till vatten och till 
fast mark. Mest kända är kanske depåer från mossar, 
tidigare sannolikt mindre öppna vatten, eller i rinnan
de vatten. Karsten bedömer att antalet kända depåfynd 
knutna till större stenar under neolitikum i Skåne är 
mindre än 10-15 procent. Stenen är oftast av jordfast 
karaktär och ibland uppges att fynden stuckits in under 
stenen eller placerats i speciella mönster runt densam
ma (Karsten 1994:139 ff). Från den stora depositionen 
vid Bjurselet i Västerbotten finns angivet att yxorna var 
placerade i ett flertal olika mönster, bl. a. upprättståen- 
de med eggen uppåt (Becker 1952:35, Knutsson 1988: 
77)-

Vid senare tiders större boplatsundersökningar har 
även i högre grad hus, stolphåls- och gropdepåer upp
märksammats (bl. a. Björnhem & Säfvestad 1989, Bi- 
wall m. fl. 1997). Ett mer regelbundet uppträdande av 
boplatsdepåer framträder först mot slutet av MNA, dvs. 
mitten avmellanneolitikum (Karsten 1994:152).Ifynd- 
materialet från en boplats kan det medföra problem att

med säkerhet säga om placeringen av föremålen är med
veten eller inte. De säkrast tolkade boplatsdepåerna 
kommer därför från anläggningar som stolphål, rännor 
etc. och innehåller inte sällan fynd av anmärkningsvärd 
karaktär. Depåer i gropar visar ofta att inget särskilt be
hov har funnits av att separera det deponerade materi
alet från annat boplatsavfall. Kanske har de medvetet 
placerats tillsammans? Eventuellt medvetet deponera
de föremål inom boplatser, som inte särskiljs genom sin 
specifika karaktär eller sin avvikande fyndkontext, 
möter större problem att både uppmärksammas och 
tolkas.

Betydelsen av och skillnaden mellan platser med en
staka nedläggelser (av ett eller flera föremål) och de med 
upprepade nedläggelser (av ett eller flera föremål) har 
också varit föremål för diskussioner och behandlas i ett 
schema av Karsten (19 94:126).Idan framhåller där svå
righeterna att säkerställa huruvida det rör sig om sam
tida eller upprepade/ackumulerade nedläggelser. Flera 
exempel finns på att enstaka nedläggelser framförallt 
återfinns inom väl avgränsade platser på fast mark, t.ex. 
i anslutning till större stenar medan platser med acku
mulerade fynd snarar e har varit mossar eller vattendrag. 
Depositionen vid Fjälkestad i Skåne utgör isåfall ett 
undantag, med ackumulerade fynd i anslutning till en 
större, markfast sten (Malmer 1962:480). Vid återkom
mande offer härbärgerar själva platsen en rituell, fort
löpande tradition och blir en offerplats, en kultplats. Ett 
exempel på en sådan plats är Hindby mosse utanför 
Malmö, med en lång kontinuitet och med en kvantita
tiv kulmen under just senneolitikum (Svensson 1993). 
Platser med enstaka offernedläggelser förefaller i jäm
förelse med dessa som uttryck för något annat. Möjli
gen som mer individuella offer (Malmer 1986:108). Är 
de två yxorna vid Rössberga nedlagda vid samma en
staka tillfälle, eller har man deponerat dem på samma 
plats vid skilda tillfällen? Den kronologiska kontexten 
och yxornas inbördes likheter talar för att de depone
rats tillsammans vid samma tillfälle.
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Artefakter
Antalet skedskrapor, flintskäror och bredeggade yxor 
dominerar både till absoluta antal och i antal nedläg- 
gelser under senneolitikum i Sydskandinavien (Karsten 
1994). Utöver de ovan nämnda huvudgrupperna före
kommer även andra föremål, men då i mindre utsträck
ning. I depåfyndet från Fjälkestad finns även senneoli- 
tiska pilspetsar (Malmer 1962:480). Analyserna av fynd
materialet från den totalundersökta Hindbymosse bör 
bidra till denna bild, då även organiskt material finns 
bevarat (Svensson 1993).

Utöver variationer bland depåernas föremålstyper, 
finns även en variation i det tillstånd föremålen befun
nit sig i vid nedläggelsen. Dels med avseende på var i 
produktionskedjan de är, då både råämnen, förarbeten 
och färdiga, använda och förbrukade föremål depone
ras, dels då de i vissa fall utsatts för särskild behandling 
som bränning eller någon form av destruktion. Just för
arbeten är en kategori som uppträder i ökad omfatt
ning under senneolitikum (Karsten 1994 :109). Föremå
len kan även vara både över- och underdimensionerade 
i sin storlek. Ideér har framförts om att föremålen speci
altillverkats just för ändamålet att nedläggas (Karsten 
i994:i83) alternativt specialimporterats för att huvud
sakligen ingå i rituella sammanhang (Thorsberg 1997). 
Eldpåverkat material förekommer under neolitisk tid i 
ett flertal anläggningar med rituell innebörd, som mega
litgravar och Saarupanläggningar (Larsson 1989:94, Mal
mer 1962:486, Olausson 1995, 1997). Brända yxor har 
också påträffats i anslutning till de stora västerbottniska 
depositionerna (Knutsson 1988:192-195). Eld förefaller 
vara ett påtagligt medium för att illustrera förändring, t.ex. 
i samband med s.k. rite de passage (Larsson 1989:94), el
ler utgöra ett medel för att nå gudar som anses kopplade 
dll himmelen (van Baaren 1964:9). I vissa sammanhang 
är anläggandet av själva eldstaden en del i offercermoni- 
er>, där olika eldstäder har olika uppgifter att fylla och där 
även formen på eldstaden spelar in (Widengren 
I97i:i95ff). Liknande spår finns i den arkeologiska kon

texten, men då framför allt från brons - och järnålder 
(Thörn 1996).

Om man betraktar depån som en slutstation för ett 
föremål som cirkulerat och skänkt sin ägare status så måste 
det, för att bibehålla sitt värde förstöras i samband med 
deponeringen (Clarke 1985:62). Detta kan antingen gö
ras genom att det placeras på en otillgänglig plats, som i 
ett vatten, eller genom att det görs obrukbart vid nedläg
gelsen. Om inget av detta sker kan man även tänka sig att 
nedläggelsen omgärdades av ett sådant regelverk som 
förhindrade återanvändning av de offrade föremålen. Tho
mas B. Larsson anser, efter en analys av bronsåldersdepå- 
er i södra Sverige, bl. a. att torrmarksfyndens rituella po
tential har underskattats för att de i motsats till nedläg- 
gelser i våtmarker gått att återfinna (Larsson 1986:158 ff). 
Enligt Karstens resonemang om fragmentering så före
kommer i depåerna både föremål som fragmenterats vid 
själva nedläggelsen och deponerade redan trasiga föremål. 
För neolitiska flintyxor och mejslar är det oftast eggdelen 
som både utgör det deponerade fragmentet och som är 
den del som utsatts för skador. Av betydelse för tolkning
en av de förstörda föremålen är att många av skadorna 
inte är irreparabla, dvs. många av de fragmenterade före
målen skulle kunna huggas och slipas om till nya funktio
nella redskap. Det talar för en medveten förstörelse just i 
samband med deponeringen (Karsten 1994:113)

Vad avser råmaterial så finns undersökningar från Syd
skandinavien som visar att flintyxor har haft ett högre 
statusvärde än bergartsyxor i flintfattiga områden 
(D. Olausson 1983). Detta skulle motsvarande kunna inn- 
bära att ett ovanligt, exklusivt råmaterial även i offersitu
ationer har ett högre värde än ett inhemskt. Samtidigt 
visar de danska depåfynden av flintredskap att de fram
förallt dyker upp i områden där den naturliga tillgången 
på flinta är god (Ebbesen 1986^14).

Vid nedläggelse av flera yxor är de inte sällan av samma 
typ. Kombinationer av olika yxtyper förekommer lite 
oftare i gravsammanhang, inte sällan bestående av fyra 
olika sorters yxor; en stor, en mellanstor, en tunnbladig
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och en håleggad (muntligen Thorsberg, jfr Malmer 
T975:43)- En sammansättning som leder tankarna till en 
yrkesmans redskapsuppsättning.

Depositionstraditionen i Mälardalen
Depositionstraditionen under stenålder i Mälardalen är 
betydligt mindre utforskad än i Sydskandinavien. Säk
ra depåer från mesolitisk och neolitisk tid är föga kända 
i området. En källkritisk aspekt kan möjligen läggas på 
detta, då utdikning av mossar inte varit lika omfattande 
här som i södra Sverige.

Det har konstaterats att det mesolitiska yxmaterialet 
inte behandlats i rituella termer på samma sätt som 
senare neolitiska yxor. Flera mycket yxrika mesolitiska 
boplatser har undersökts de senaste åren. Ingenting har 
hittills gjort att yxorna där tolkats som rituellt depone
rade. Den stora mängden yxor, varav många intakta och 
fullt brukbara, bör dock enligt Christina Lindgren kopp
las till yxornas symboliska betydelse inom den materi
ella kulturen (Larsson, Lindgren & Nordqvist 1997:63). 
Den mesolitiska boplatsen Sjövreten i Grödinge sn, Sö
dermanland utgör ett undantag. Där påträffades två pa
rallellt liggande grönstensyxor som tolkades som med
vetet deponerade (Welinder 1977:53).

I samband med senare tids undersökningar har fram
förallt depåer från tidigneolitikum påträffats. Exempel 
på detta är den tidigneolitiska boplatsen Skogsmossen 
i Västmanland, där en mindre mosse i direkt anslutning 
till boplatsen innehöll bl. a. rikliga mängder keramik och 
fragment av brända flintyxor (Hallgren 1997). Även 
inom den tidigneolitiska lokalen Fågelbacken i Västman
land finns spår som tolkats som rituell nedläggelse (Apel 
m.fl. 1995). Vid den tidigneolitiska boplatsen i Östra 
Vrå i Södermanland undersöktes nyligen två stycken 
två till fyra meter stora stenfyllda nedgrävningar. Ste
narna utgjordes av hela och fragmenterade sadelforma- 
de malstenar. Tillsammans med fynd av förkolnade sä
deskorn och fragment av bl. a. ben och tänder från små

barn tolkas anläggningarna som eventuella offernedläg- 
gelser (Kihlstedt m.fl. 1997:118). I anslutning till un
dersökningarna vid Turinge i Södermanland, påträffa
des spår efter en huskontruktion med deponerad kera
mik och stenredskap (Lindström 1995). Det s.k. kult- 
huset daterades till sen stridsyxtid. Från mellanneoliti- 
kum finns i nuläget inga kända lämningar som tolkats 
som depåer. Från senneolitisk tid är bara de två yxorna 
från Rössberga kända och tolkade som medvetet depo
nerade. Det är dock sannolikt, att det bland lösfynden 
döljs material som skulle kunna tolkas som depositio
ner om de undersökts arkeologiskt. Den stora mäng
den av enstaka lösfunna skafthålsyxor, vilka har en vi
dare utbredning än de samtida boplatserna (Larsson 
1986, Holm, Olsson & Weiler 1997:218), skulle kanske 
delvis kunna betraktas som medvetna markeringar i 
landskapet. Vid en genomgång av en större mängd lös
fynd från stenålder i Mälardalslandskapen, främst När
ke och Södermanland, visade det sig att uppgifter om 
fyndplatsen inte sällan antydde koppling till mossar, vat
tendrag och i enstaka fall till stora stenar (muntligen 
Dag Hammar).

Depåer - tolkningsvägar
John Barrett påpekar i en genomgång av depåer från 
neolitikum och kopparstenålder:

”Patterns do, therfore, occur but not as rigid statements 
of inclusion and exclusion. People do live their lives by 
formulae but they employ the cultural values available 
to them, sometimes in an imaginative way" (Barrett 
19 85:106). Citatet påminner kanske framför allt om de 
förhistoriska föremålen och fenomenens dubbla natur 
- som både delar i en helhet, ett fastlagt mönster och 
som enskilda, unika uttryck. De båda yxorna vid Röss
berga ingår i en tradition och i ett samhälles rituella värld 
samtidigt som de ger uttryck for en unik händelse. I det 
följande kommer tre aspekter att beröras: depåns reli
giösa implikation, föremålen/objekten i depån och de-
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Pans placering i rummet. För fortfarande kvarstår frå
gorna: vad är orsaken till depositionen vid Rössberga, 
°ch varför valde man två tunnbladiga flintyxor? Och 
vad gör berget på gränsen till storskogen i öster till en 
lämplig plats?

Religiösa implikationer
1 en sekulariserad värld betraktas religion som något 
avskilt, och de därtill kopplade ritualerna som ett eget 
sPråk, lätt att avgränsa från det profana (Görman 
*989:31, Richards 1996:316). I ett förhistoriskt samhäl
le har en sådan gränsdragning sannolikt inte varit rele- 

vant. Hur kan då en sådan religion studeras? Maurice 
Hloch pekar på ritualen som det språk där religionen är 
Uttalad och där den är empiriskt studerbar (Bloch 
*985:34). Riten och ritualen kopplar starkt till den myt 
s°m ger den dess liv och innehåll. I riten ligger, enligt re
ligionsforskaren Geo Widengren en upplevd realitet, som 
konkretiseras i myten. Samma rit kan dock fyllas med en 

variation av meningar i takt med att den mytologiska verk
ligheten förändras. Något som ibland beskrivs som ”rit- 

ens konservatism" (Widengren 1971:115-116).
Religionens samspel och påverkan på ett samhälle och 

dess sociala organisation har studerats i skilda samman
hang. Några gemensamma slutsatser har dragits, som t. 

< x- den religiösa aktivitetens roll vid kommunikation 
av ideologier, status, släktskap och spänningar inom ett 
system (Levy 1982:103 ff, Bloch 1985). Man har också 
k‘ton at dess roll som stabiliserande av maktstrukturer 
(Levy 1982:103) och i och med det dess politiska kraft, 
där just de religiösa inslagen ger en dimension av heligt 
rättfärdigande till ritualen och därigenom även till dem 
s°m utför dem. Då religion och ideologi är integrerat i 
°ch genomsyrar ett samhälle kan ritualen vara ett kom

primerat och abstraherat sätt att kommunicera detta 
m°m samhället (Barrett 1991).

På vilket sätt är då traditionen att lägga ner föremål i 
depåer en del i en existerande religion? Frågan är vid

och kan bara behandlas ytligt här. Betydelsen och tolk
ningen av begreppet ”offer” kan sökas inom religions
vetenskapen, där fenomenet anses ha en mycket cen
tral roll i de flesta religioner (van Baaren 1964:1, Wi
dengren 1971:159). Tolkningarna får här tjäna som tan
kespår i ett försök till förståelse av depån vid Rössber

ga.
Inom religionshistorien har man värjt sig mot att ar

beta med förhistoriskt material. Tre möjliga angrepps
sätt har dock presenterats: det religionsekologiska, det 
religionsfenomenologiska, och det historiska (Görman 
1989). Enligt den religionsekologiska modellen skulle 
samma, eller likartade ekologiska och teknologiska för
utsättningar ge upphov till likartade religionstyper, 
oavsett tid och rum. I den religionsfenomenologiska 
modellen utgörs det religiösa av ett sorts verklighetens 
inre väsen. Ur skilda sammanhang kan man därför söka 
allmänmänskliga, eviga och universella religiösa feno
men uttryckta bl. a. i myter och ritualer (Widengren 
1971). I det historiska angreppssättet söker man sätta in 
fenomenen i sin historiska bakgrund, och söker religiö
sa paralleller i samtida, känt material (Görman 1989).

Hos Widengren definieras offret som en religiös hand
ling, en rit där en levande varelse, växt, ett föremål eller 
föda offras åt en gudom. Detta skapar ett föreningsband 
mellan gudomen och den som utför riten. I och med 
detta föreningsband anses människan kunna påverka 
gudomen i en önskad riktning (Widengren 1971:159). 
Widengren delar upp offer i tre kategorier; gåvooffret, 
med hopp om gengåva, soningsoffret, med hopp om för
låtelse och kommunionsoffret, ömsesidigt offer som ska
par gemenskap t. ex. den kristna nattvarden. En liknan
de uppdelning finns hos van Baaren, med skillnaden att 
offret även kan ske i form av en återupprepning av ett pri
mitivt skeende dvs. fundamentala händelser i tidens bör
jan och i form av ett sakrament, som en symbolisk helgel
se till livet och jorden.

Även offerakten kan anlyseras vidare och sex bestånds
delar kan urskiljas.
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1. den aktiva personen - offraren
2. det som offras - offergåvan
3. tid och plats för offret
4. sättet att offra
5. mottagaren av offret
6. motivet och intentionen bakom offret (van Baaren 

1964:26)

van Baaren utvecklar de uppställda delarna:
Vem utför offret? Ett viktigt princip är att den offrande 

är en representant för ett samhälle eller ett hushåll. En 
position som inte sällan återspeglas i den sociala statusen.

Vad offrades? I ett större historiskt perspektiv bör frå
gan snarare ställas som: vad har inte någon gång offrats? 
Valet av objekt är strikt kopplat till den rådande kosmo
login och kan i extrema fall utgöras av allt mellan män
niskooffer och ett nedtecknat ord. Den enskilda betydel
sen är heller inte genomgående utan avhängig den aktu
ella religionen.

Tiden och platsen för offret? Dessa delar är mycket vikti
ga för förståelsen av den religion som ligger bakom off
ret, förutsatt att offret är en del av en religiös struktur. 
Offer kan även förekomma utanför denna struktur, som 
svar på tillfälligt uppkommna situationer av krig eller 
missväxt.Taget ur sitt ursprungliga sammanhang blir off
ret mycket svårt att tolka. Många offer utförs enligt upp
ställda s.k. kultiska kalendrar. Kalendrar som antingen kan 
baseras på skiftningar i naturen, eller på historiska hän
delser, vilka kan ange både tidpunkt och plats för pffret.

På mlket sätt utfördes offret? Sj älva metoden är beroen
de av tre faktorer: det offrade föremålets material, mot
tagarens natur och orsaken till offret.

Vem är mottagaren? Denna är alltid en gud. Eller möj
ligen en människa med en guds egenskaper.

Vilket är motivet till offret? Motivet kan vara att skapa 
kontakt med gudomen, att upprätthålla den kosmologis
ka ordningen (världsordningen) eller att erhålla något från 
gudomen (van Baarenig64:4 ff).

Hur långt kan vi komma med vårt källmaterial? Vi kän

ner inte offraren (1 enligt ovan), men enligt van Baaren 
kan det vara en person som representerar samhället i någon 
mening. Det som offrats känner vi som två flintyxor (2) 
och de har lagts ner i närheten av ett markfast block på 
västra kanten av ett markerat bergskrön (3). Genom spå
ren av bränning på den ena yxan bör eld ha varit inblan
dat i sättet (4) på vilket offret utfördes. Mottagaren av 
offret (5) bör ha varit en gudom, men motivet och inten
tionen (6) bakom offret kan bara nås genom en insikt i 
den samtida religionen och mytologin enligt Widengren 
och kan inte generaliseras utifrån ritens utförande.

De olika delarna belyser i första hand hur fragmenta
riska de spår är som den arkeologiska tolkningen i detta 
sammanhang skulle bygga på, samtidigt som ritualen trots 
allt är empiriskt studerbar (Bloch 1985:34) och åtmins
tone teoretiskt skulle kunna föra oss närmare tolkningen 
av en förhistorisk kosmologi.

Föremålen/objekten
En ingång till förståelsen av föremålen i depåer kan vara 
att betrakta dem, inte bara i egenskap av den frusna bild 
de utgör som deponerade, utan även i egenskap av sin ti
digare historia t. ex. som del i en utbytes- och gåvotradi- 
tion (Barret 1985:9 sff). En tradition där ett ekonomiskt, 
socialt och även religiöst system är sammanvävt av bl. a. 
gåvor och gengåvor och där gåvor till gudar ingår som en 
del. Värderingen av den enskilda yxan bör i det samman
hanget inte ses enbart utifrån en funktionell aspekt utan 
snarare bedömas utifrån yxans ”individuella historia” dess 
ursprung och vilka personer som haft den i sin ägo (Pat
ton 1990, Barrett 1985:100).

Yxan förekommer under hela neolitikum och även in 
i bronsålder i sammanhang som går utöver det funktio
nella, som gravgåva, i depositioner och senare i avbildad 
form. Utöver sin praktiska betydelse och sin betydelse som 
handelsvara och statussymbol kan den även sägas ha en 
roll inom den rituella sfären och som förmedlare av soci
ala mönster. Yxan kan, i situationer då den byter ägare
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eller byter tillstånd, utgöra ett forum där dessa mönster, 
och principerna för dem, förhandlas och förändras (Brad
ley & Edmonds 1993, Barrett igSsuoaff). Sociala möns
ter kan förstärkas bl. a. genom att den som äger och har 
kontroll över yxan kan initiera både nya utbyten och even
tuella ritualer (Patton 1990). Förmåga att fatta beslutet 
att ge yxan som gåva till gudar, att ta yxan ur cirkulation, 
förknippades med status och personlig prestige på ett mer 
bestående plan (Bradley 1982:119-120).Yxan kan också 
tolkas som en symbol för andra fenomen i samhället, som 
j ordens fruktbarhet i det tidiga jordbrukarsamhället eller 
som manlig symbol (Patton 1990).

Yxorna vid Rössberga var tillverkade i ett främmande 
råmaterial. I etnografiskt material finns undersökningar 
som beskriver hur exotiska föremål uppfattas; ”In a large 
number of societies geographical or horizontal distance 
is seen in the same way as vertikal distance...” (Taffinder 
I9g8:i45). Den som står i kontakt med en geografiskt 
avlägsen värld betraktas även som närmare den andliga, 
spirituella världen.

Platsen
Samspelet mellan landskapets givna formationer och den 
kulturella betydelse det har och erhåller i ett samhälle 
kar ställts i fokus under senare år (Tilley 1994). En klas
sificering eller snarare ett organiserande av landskapet 
hjälper till att göra det begripligt och därmed tillgängligt. 
Den kosmologiska uppfattningen ligger delvis till grund 
för denna organisation, där elementen vatten, eld, jord 
°ch luft spelar en central roll (Richards 1996). Betydel
sen av fomlämningarnas lokalisering i det geografiska 
rummet har betonats (Johansen 1992, Barrett 19 91:8, Brad- 
ley 1993:22 Ę Olausson 1997). Platser vars betydelse i 

Vlssa sammanhang kulminerade i konstruktionen av ett 
uronument, som en sorts fixering av något som länge varit 
en kollektiv uppfattning (Bradley 1993:112). Vallanlägg- 
rungen i krönläge vid Draget (Olausson 1997) skulle kunna 
Vara ett uttryck för en ökad, etablerad betydelse av sam

lingsplatser på höjder. Något som Mats Malmer nämner 
som ett viktigt kriterium för de rituella platserna är att de 
geografiskt bör ha uppfattats som spektakulära av sin sam
tid. Han betonar även att en tydlig åtskillnad finns mellan 
den neolitiska begravningsritualens platser och andra ri
tuella platser (Malmer 1986), vilket skulle kunna indike
ra en medveten indelning av rummet i olika sfärer.

Rössberga under senneolitikum
Rössberga ligger under senneolitikum på västra kanten 
av en större ö i den dåvarande innerskärgården (fig. 7). 
Närmast i väster, åtskilda av ett ca 200 meter brett, grunt 
sund, ligger en annan mindre ö. Bägge sidor av sundet 
markeras av bergshöjder, där Rössberga utgör den östra. 
Hela innerskärgården är ett fjärdlandskap med långa, 
smala och grunda sund men med begynnande större sam
manhängande landområden. Under de senaste åren har 
ett flertal senneolitiska lokaler upptäckts inom två till tio 
km avstånd från Rössberga. Lämningar som innefattar 
både hällkistor, boplatser och sannolika odlingsytor. Känt 
sedan tidgare var platser med lösfunna senneolitiska fö
remål, framförallt skafthålsyxor. Närmast i väster ligger 
boplatslämningar vid Aslunda och en undersökt hällkis- 
ta vid Odensala prästgård båda i Odensala sn (Hamil
ton & Siurin-Lönnqvist 1988, Olausson 1995). Dryga 
fem kilometer åt söder ligger Maren i Husby-Ärling- 
hundra sn som innefattar både hällkistor (ej undersök
ta), lösfynd och boplatslämningar. Söder om Mären finns 
Norslunda i Norrsunda sn med boplatsrester (Hallesjö & 
Hamilton 19 9 7, Andersson i manus). Ungefär tio kilome
ter åt nordväst ligger boplatsen vid Vrå i Knivsta sn, (Kar
lenby 1997). Inom ca 15 kilometers avstånd åt sydväst lig
ger vallanläggningen vid Draget i Håtuna sn (Olausson 
19 9 7). Helt nyupptäckta är lämningar från områdena runt 
Arlanda flygplats med dels en omfattande boplatsyta med 
senneolitisk keramik och artefakter, dels förmodade od
lingsytor. Odlingsytorna, Sköttvreten i Husby-Ärling- 
hundra sn ligger närmast invid och söder om Maren.
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Fig. 7. Karta över det omgivande senneolitiska landskapet med 
strandlinjer för 20, 2500h 30m öh inlagda. Omtalade lokaler är 
markerade och sockenkyrkor finns utsatta som orienteringspunkter. 
Grundkartan är hämtad ur Hallesjö Sć Hamilton iggy
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Boplatsen, Gröndal - Benstocken i Lunda och Husby- 
Arlinghundra sn, är belägen ytterligare någon kilometer 
närmare Rössberga i norr (Johansson 1996, Olausson & 
Granath Zillén 1998). Största avstånden mellan lokaler
na är ca sju km och de åtskils huvudsakligen av vatten. 
Rent geografiskt faller Vrå i Knivsta något utanför det som 
här skulle kunna tolkas som en geografiskt sammanhäng
ande bygd. Vallanläggningen vid Draget kan dock genom 
sin relativa närhet och sin speciella funktion ha spelat en 
mer central roll för området.

Flera gemensamma drag går att identifiera hos de un
dersökta lokalerna vid Åslunda, Maren och Gröndal - 
Benstocken. De är belägna på sandig morän på nivåer mel
lan 25-30 m ö h. Topografin är snarare flack än drama
tiskt kuperad och bör ha gränsat till grunda vattendrag 
eller nybildade strandängar. Inte sällan är lokalerna topo
grafiskt svåravgränsade, med de fyndförande kulturlagren 
antingen i form av enbart mindre koncentrationer eller 
som vid Gröndal - Benstocken mindre koncentrationer 
men inom ett större sammanhängande område (Olaus
son & Granath Zillén 1998). Inte vid någon plats har man 
hittat yxor av flinta. Vid Åslunda finns spår av tvåskeppi- 
ga huskonstruktioner, något som annars är känt i regio
nen vid Vrå i Knivsta och Annelund utanför Enköping, 
yid Odensala prästgård och Norslunda finns inslag som 
V]sar på en kontinuitet från mellanneolitikum. Vid Odens
ala Prästgård i form av stridsyxkeramik närmast utanför 
hällkistan och i Norslunda genom inslag av gropkeramik, 
hier påtagligt är att det vid samtliga lokaler finns en plats
kontinuitet in i bronsålder.

Dateringar från lokalerna (fig. 8 och 9.) visar på en bredd 
Pa mellan 3770-3180 BP, i kalibrerade värde med två sig
mas beräkning 2460-1260 BC (Stuvier & Reimer 1993). 
hled ett sigmas beräkning ligger intervallet mellan 2328- 

:5i8 B C. Glappet förefaller stort, ca 1200 respektive 800 
kalenderår, och går i de övre delarna tillbaka in i mellan- 
ne°litiska dateringar och i de nedre delarna in i bronsål- 
der. De äldsta dateringarna ligger vid Norslunda och 
Odensala prästgård, där ju även äldre faser finns repre

senterade. De yngsta dateringarna kommer från Åslunda 
och Maren som har kontinuitet in i äldre bronsålder. För 
samtliga lokaler, utom för Åslunda och den äldsta dater
ingen vid Odensala, skulle en samtidighet dock vara möjlig 
under perioden ca 1930-1770 B.C. Att fullständigt analy
sera den kronologiska spridningen ryms inte inom ramen 
för denna text, och inte heller någon detaljerad jämförel
se vad avser relativ fynddatering eller eventuell regional 
keramiktradition. Området skulle ändå kunna tolkas som 
en senneolitisk bygd med kontinuitet in i äldre bronsål
der där man rört sig både inom boplatslokalema och inom 
området i stort. Och där olika verksamheter lokaliserats 
till olika delar i landskapet.

Resultat från de analyserade pollenprovema i området 
visade ju på en markant mänsklig påverkan av landskapet 
med början under senneolitikum. Denna tar sig dock del
vis olika uttryck, då den närmast Rössberga huvudsakli
gen indikerar röjning, i form av ökad mängd kolpartiklar, 
medan det längre västerut, i Svartsjöbäckenet, bortom 
Odensala prästgård, finns indikationer på både odling och 
bete. Närmare Maren, vid Äshusby finns tecken på både 
röjning och eventuellt bete, men då något senare i tid, 
mellan 3400-3200 BP. (Risberg & Karlsson i manus).

Diskussion
De deponerade yxorna vid Rössberga är ännu så länge ett 
unikt inslag i ett senneolitiskt sammanhang i Mälardalen. 
De har kompletterat och komplicerat bilden av 
tidsperioden. Yxorna har tolkats som spåren av en ritual i 
form av ett offer. Den religiösa innebörden av ritualen är 
svåråtkomlig. Ingick offret vid Rössberga i en religiös struk
tur eller var det ett uttryck för en tillfällig händelse? Vil
ken sorts offer är det och vad har man avsett att förmedla 
till en gudom? Möjligen ville man nå en himmelsgud 
genom placeringen i närheten av en höjd och genom att 
bränna åtminstone den ena yxan. Vilken gengåva förvän
tade man sig? Eller helgade man helt enkelt livet? Ur det 
religionsekologiska perspektivet tolkas religionen som ett
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Lokal, sn, RAÄ nr Lämning Lab nr och
14C ålder BP

Kalibrerade värden 

BC 2 sig. (lsig.) 

(Stuvier & Reimer 

1993)

Möh Kontinuitet Referens

Åslunda RAÄ 402 

Odensala sn

Boplats, ev 

hus

(Ua-7817)

BP 3180+-60

1610- 1260 BC 

(1520- 1410 BC)

27-29

möh

- Brå Hamilton &

Sieurin-
Lönnqvistl998

Norslunda RAÄ 140 

Norrsunda sn

Boplats (ETH 7734)

BP 3630+-70

2200 - 1770 BC 
(2140 - 1910 BC)

29-34

möh

MN- Brå Andersson i

manus

Norslunda RAÄ 128 

Norrsunda sn

Boplats (EHT 7379)

BP 3470+-55

1920 - 1630 BC 
(2009 - 1640 BC)

29-34

möh

MN - Brå Andersson i

manus

Odensala RAÄ 235 

Odensala sn

Härd i 

gravhägnad

(Ua-6387)
BP 3770+-70

2460 - 1970 BC 
(2328 - 2043 BC)

26 möh MN - Brå Olausson 1995

Odensala Prästgård 
RAÄ 288 Odensala 

sn

Hällkista,
fyndmaterial

(Ua-6133)
BP 35S5+-55 

(Ua-6134)

BP 3630+-55

2120- 1750 BC 
(2032 - 1834 BC) 

2140- 1780 BC 

(2133- 1921 BC)

26 möh MN- Brå Olausson 1995

Maren RAÄ 138

Husby -
Ärlinghundra sn

Boplats, ev 

hus

(Beta-67106) 

BP 3350+-90 

(Ua-6749)

BP 3315+-45 

(Ua-7368)
BP 3400+-70 

(Ua-6748)
BP 3500+-45

1880 - 1420 BC 

(1740- 1518 BC) 

1690 - 1460 BC 

(1672 - 1520 BC) 

1880- 1520 BC 

(1749- 1612 BC) 

1930 - 1680 BC 

(1883 - 1743 BC)

28 möh - Brå Hallesjö & 

Hamilton 1997

Fig. 8. Tabell över lokaler i närområdet med senneolitiska lämningar. Med kontinuitet avses endast om förekomst av dateringar 
eller fyndmaterial från närmast föregående eller närmast efterföljande tidsperiod förekommer på lokalen.

uttryck för de ekologiska och teknologiska förutsättning
arna i ett samhälle och den grad av beroende av naturen 
som dessa medför. Då man via pollenanlyser kunnat kon
statera att påverkan på landskapet i form av röjning och 
odling ökar markant under senneolitikum i området runt 
Rössberga skulle det betyda att neolitiseringen fördjupats 
i samhället. Isåfall skulle de offrade yxorna tolkas som en 
ritual inom en religion som avsåg att skapa gynnsamma

omständigheter för odlingen, som kommit att få allt stör
re social och ekonomisk betydelse.

Det är svårt att säkerställa att yxorna lagts ner vid sam
ma tillfälle, men deras likartade placering och typ talar 
för det. Den ena yxan saknar synliga spår av bränning men 
det behöver inte betyda att de behandlats olika vid depo- 
neringstillfället. Likheten i tillverkningssättet som upp
märksammats leder tanken till att yxorna hör ihop, som
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Lokal, sn, RAÄ nr Lämning Lab nr och
14C ålder BP

Kalibrerade värden 

BC 2 sig. (lsig.) 

(Stuvier & Reimer 

1993)

Möh Kontinuitet Referens

Maren RAÄ 174

Husby-Ärlinghundra

sn

Häll kistor/ 

Boplats

Finns ej 30-35 Ej und. Ej undersökta 

Andersson,

1988

Johansson

1996

Sköttvreten RAÄ

185 Husby- 
Ärlinghundra sn

Härd ev 

odlingsyta

(Ua-8756)

BP 35S5+-65

2030 - 1680 BC 

(1940 - 1750 BC)

30-32

mö

Ingen Olausson &

Granath-Zillén

1998

Gröndal /Ben

stocken RAÄ 241 

Lunda sn RAÄ 155 

Husby-Ärlinghundra 

sn

Boplats (Ua-9622)

BP 3520+-80 

(Ua-9623)

BP 3520+-80

2040 - 1620 BC 

(1940 - 1730 BC) 

2040 - 1620 BC 

(1940 - 1730 BC)

26-31

möh

-Brå Olausson & 

Granath Zillén 

1998. Evanni, 

muntl. uppgift

Draget RAÄ 108 

Håtuna sn
Vallanläggning (Ua-11217)

BP 3520+-60 

(Ua-11418)

BP 3390+-70

1980 - 1680 BC 

(1900 - 1740 BC) 

1880- 1510 BC 

(1870- 1610 BC)

44-49

möh

MN -Brå Olausson 1997

Rössberga RAÄ 403 

Odensala sn
Två yxor, en 

pilspets

Finns ej 31 möh Ingen Olausson i

manus

Fig. 8. Forts

ett par. Om de deponerats samtidigt har det sannolikt skett 
vid ett enskilt tillfälle då inget ackumulerat depåmaterial 
finns på platsen. Den senneolitiska pilspetsen påträffa
des ej i ursprungligt läge och kan inte säkert knytas till 
depositionstillfället. Skulle det då betyda att nedläggel- 
sen är av privat natur? Om yxornas exklusivitet i regio
nen kan knappast råda något tvivel. Möjligen har den 
exklusiviteten givit dem en särställning inom den mate
riella kulturen och därmed gjort dem särskilt lämpade att 
förmedla och kommunicera ideér. Det är även möjligt att 
de bägge yxorna har en betydande ”egen historia” som

handels- eller gåvovara. Mot bakgrund av tidigare reso
nemang kan man anta att den eller de som stått i en po
sition av att kunna fatta beslutet att deponera yxorna har 
haft fler tänkbara mottagare. Det man velat kommunice
ra bör ha riktat sig både till det gudomliga och till de le
vande.

Den valda platsen liksom behandlingen av yxorna talar 
för att det är en medveten och slutgiltig placering. D å inget 
tyder på att yxorna grävts ner eller gömts, så bör de ha 
omgärdats med ett regelverk som ändå gjorde dem otill
gängliga för ett fortsatt användande.
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Platsen för depositionen är något av en paradox. Berget 
och höjdpartiet med åsen högst upp utgör en östlig av
slutning på en fjärd som löper i rak öst-västlig riktning 
mellan några större öar. Fjärden öppnar sig i väster mot 
en glesare övärld närmare fastlandet. Trots att vår kun
skap om förekomsten av senneolitiska boplatser bara ut
gör fragment, så är det iallafall uppenbart att den steniga 
slänten där yxorna deponerats inte är en plats man valt 
att bo på. De närliggande senneolitiska miljöerna utgörs 
av spridda boplatser, kollektiva gravplatser, odlingsytor och 
lösfynd. Rössberga avviker i sammanhanget, både i fråga 
om fyndinnehållet och det topografiska och rumsliga lä
get i utkanten av denna ”bygd”. Om odling utgör ett mer 
påtagligt inslag både för ekonomin och ideologin så är valet 
av plats också perifert, eftersom ingen indikation på od
ling gått att avläsa just vid Rössberga men däremot i när
området. Ingen synbar kontinuitet av Rössbergas bety
delse eller utnyttjande kan spåras vare sig bakåt i tiden, 
från tänkta förfäder, eller direkt in i äldre bronsålder. En 
ny arkeologisk markering görs på platsen först ca 800- 
1000 år senare genom den ensamliggande stensättningen 
från yngre bronsålder.

Kanske skall placeringen av yxorna ses i ett större per
spektiv, i sitt läge invid bergskrönet i öster och med en 
exponering in mot andra senneolitiska landmärken ge
nom sunden i väster och söder. Har höjdpartiet vid Röss
berga symboliserat en gränsmarkering för den kända de
len av landskapet? En storblockig sluttning nedanför ett 
höj dparti där man, kanske efter att ha öppnat marken med 
en svedj ebränning, slutgiltigt deponerat två mycket ovan
liga flintyxor. Depositionen skulle kunna vara ett uttryck 
för en vilja att organisera landskapet (jfr Richards 1996), 
där valet av plats för gravar, depositioner och boplatser 
ingick som en del i en sorts storskalig arkitektur, som strä
var efter att göra landskapsrummet begripligt och tillgäng
ligt. Där begravningar, samlingsplatser och platser där fö
remål deponerades ingick i den gemensamt organiserade 
sfären, och som inte sällan anslöt till höga höjder, medan 
boplatserna placerades vid de flacka strandängarna.

Avslutning

Den här artikeln har belyst ett sammanhängande sen- 
neolitiskt landskapsutsnitt kring Arlanda flygplats i södra 
Uppland, ett område där man bott, odlat, begravt de 
döda i hällkistor och deponerat yxor. De olika lämninga
rna representerar olika delar i det senneolitiska samhäl
let, med en närvaro av både det vardagliga livet och det 
mer extraordinära, något som här tolkats som grund för 
hur man organiserat även det fysiska rummet. Utgångs
punkten har varit de två tunnbladiga flintyxor som 
påträffades vid undersökningarna av en fornlämning 
från äldre järnålder vid Rössberga, nordväst om Arlan
da flygplats. Yxorna var placerade på ett sådant sätt att 
de tolkades som medvetet deponerade.

De deponerade yxorna är speciella i dubbel bemär
kelse. Dels för att liknande yxor är ytterst ovanliga i Mä
lardalen, dels för att depåfynd är ovanliga i den arkeo
logiska kontexten i regionen. Yxorna är både tunnbla
diga och har bred, respektive utsvängd egg, vilket gjor
de en datering till både mellan - och senneolitikum 
möjlig. Mot bakgrund av fyndkontexten och den ena 
yxans markant utsvängda egg bedömdes en datering till 
senneolitikum som mest sannolik. Depositioner kan 
tolkas på flera sätt. Både som rituella offer och som mer 
profana nedläggelser. De två Rössbergayxorna tolkas i 
texten som rituella offer.

För att närma sig en förståelse av de offrade yxornas 
betydelse och innebörd i det senneolitiska samhället 
prövades olika tolkningsvägar. Ett försök gjordes att 
belysa offerritualens religiösa betydelse, som den kan 
tolkas utifrån ett religionsvetenskapligt perspektiv. 
Detta möter naturliga hinder vid studier av förhistoris
ka kontext, med en för oss huvudsakligen okänd religi
on och kosmologi, men kan ändå tjäna som tankespår 
vid en tolkning. Mer fruktbart är att försöka tolka den 
materiella lämningen, i det här fallet yxorna, liksom 
depositionsplatsens betydelse. Att slutgiltigt offra de 
exklusiva, och kanske statusfyllda yxorna bör ha inne-
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burit en ökad prestige för den som fattade beslutet, och 
depositionen bör därför ha riktat sig, inte bara till det 
gudomliga, utan även till omvärlden. Valet av platsen 
för depositionen är avvikande. Bland annat för att ing
en närvaro under varken närmast äldre tider eller un
der äldre bronsålder kunnat iakttas på platsen, men även 
genom att den ligger perifert i förhållande till den mer 
tydligt framträdande senneolitiska bygden i väster och 
sydväst. En bygd som till stora delar visar på kontinui
tet i nyttjandet in i äldre bronsålder. Det är kanske just 
som avvikande företeelse Rössbergayxorna har sin störs
ta informationspotential. Genom att peka ut platsen för 
och förekomsten av en enskild, unik händelse i det sen
neolitiska samhället.

Katalog över tunnbladiga 
yxor i Uppland
(yxor med bred eller utsvängd egg är markerade med 
kursiv). För Södermanlands län hänvisas till Malmer 1962.

1 okänd ort i Uppland, (S 10441) (ur Ekholm, G. 1915) 

Västmanlands län
2 Torstuna härad, Vittinge sn, Myrkarby, (U 4026) (ur

Ekholm, G. 1915)
3 Simtuna härad, Väster - löfsta sn, Säfva, (S 12411:3) (ur

Ekholm, G. 1915)
4 Simtuna härad, Simtuna sn, Forsby, (S 12239:1) (ur

Ekholm, G. 1915)
5 Simtuna härad, Simtuna sn, Ö. Vad (S 12377:4) (ur

Ekholm, G. 1915)

Uppsala län
6 Norunda härad, Viksta sn, Torfvarbo, (U 2380) (ur

Ekholm, G. 1915)
7 Norunda härad, Ärentuna sn, Fjukby (med utsvängd

egg, NM 29999) (ur Ekholm, G. 1915)
8 Ulleråkers härad, Vänge sn, Åltomsa bro (U 3988) (ur

Ekholm, G. 1915)
9 Hagunda härad, Hagby sn, Sunnanå kvarn (S 6375:1)

(ur Ekholm, G. 1915)
10 Åsunda härad, Tillinge sn, Tibble (S 6752:20-21) (ur 

Ekholm, G. 1915)
11 Ärentuna sn, Fjukby (S 16915) (ur Historiska Museets 

magasin)
Längd 9 cm, eggbredd 5 cm, tjocklek 1,1 cm 

Stockholms län
12 Seminghundra härad, Vidbo sn, Åsby (med bred egg, S 

1268:1) (ur Ekholm, G. 1915)
13 Fresta sn, Odenslunda, Toland (med bred egg) (ur 

UpplandsVäsby Hembygsförenings samling, 
Nordström, A. 1973).
Längd 12,2 cm, eggbredd 7,2 cm, tjocklek 1,9 cm

14 Odensala sn, Rössberga, RAÄ 403 (med utsvängd egg) 
(Riksantikvarieämbetet UV Stockholm F 887) 
(Olausson, M. i manus) Längd 12,1 cm, eggbredd 5,7 
cm, tjocklek 1,1 cm

15 Odensala sn, Rössberga, RAÄ 403 (med bred egg) 
(Riksantikvarieämbetet UV Stockholm Fl 944-1947, 
1185) (Olausson, M. i manus). Längd 14,0 cm, 
eggbredd 7,3 cm, tjocklek 2,0-2,2 cm
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FORM, MENING OCH KONTEXT
- Att läsa bronsålderns symboler

Av Thomas B. Larsson

abstract: The aim of this essay is to discuss the con
cepts of form, meaning and context. The basic theore
tical point of departure is that these concepts must be 
integrated in our present day understanding of prehis
toric material culture. A close link between material 
form and meaning content is assumed to have existed 
during most of prehistory (Shanks & Tilley 1987:97). 
The examples of material culture used in the present 
discussion are dated to the second millennium B.C. and 
taken from southern Scandinavia, Hittite Anatolia and 
the Middle and New Kingdoms of Egypt.

Keywords: Symbob, metalwork, rock art, Bronze Age, south 
Scandinavia, the Orient.

utgångspunkten för denna 
artikel är att begreppen kontext, 
form och mening är integrerade 
delar av vår förståelse av förhis

torisk materiell kultur. Begreppen är välkända inom 
postprocessuell arkeologi, och användandet av dem, lik
som att ”läsa” materiell kultur som text, är i dagsläget 
tämligen beprövade metoder (Bradley 1997: 105 ff; 
Hodder 1986,1992; Olsen 1997: 59 ff.; Shanks & Tilley 
1987; Tilley 1991).

Avsikten här är att diskutera och exemplifiera rela
tionen mellan form och mening, samt att belysa vad som 
kan definieras som en "relevant kontext” för några ut
valda exempel på materiell kultur från bronsåldern - 
huvudsakligen äldre bronsålder, 1700-1100 f. Kr. - och 
exemplen är hämtade från Europa och västra Asien.*

* För en mer ingående exemplifiering av min inställning till denna pro
blematik hänvisas till boken Materiell kultur och religiösa symboler 
[Larsson 19g7) samt till artikeln Symbols, divinities and the reproduc
tion of social inequality (Larsson 1999).

Form och mening: 
hjulkorset och hjorten
Materiell kultur i alla dess former har alltid varit bärare 
av symboliska innebörder och meningar, vilka inte all
tid varit omedelbart relaterade till den fysiska formen. 
Hällristningarnas värld omfattade sannolikt ett symbo
lisk tänkande, metaforer och associationer som sträck
te sig långt utanför vad som faktiskt avbildades på häl-
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Fig. i. Europakarta med Sydskandinavien, Egypten, 
och Anatolien markerat.

lama. Ett hjulkors kan ha symboliserat en solgud eller - 
gudinna, kanske solen själv, eller i vissa fall ett verkligt 
vagnshjul. Samma grundläggande formelement använ
des av bronsålderns bildmakare i många olika geogra
fiska och samhälleliga kontexter, från Mellanöstern till 
Mellansverige (Randsborg 1995:205).En fråga mankan 
ställa sig är om användandet av samma formspråk un
der ungefär samma tid också bör innebära att hjulkor
set varit ”laddat” med en snarlik eller kanske identisk 
innebörd - solens tecken -ide områden där symbolen 
var i bruk?

Tar man fasta på Shanks & Tilley är det möjligt att 
relationen mellan form och symbolisk mening i detta 
fall skulle kunna varit densamma i många delar av brons
ålderns Europa (1987: 97, min kursivering):

With the development of mass industrial produc
tion as opposed to craft production the role of 
material culture as an active symbolic transforma
tive intervention in the social world is certainly 
altered. In a world capitalist economy we may be 
wearing jeans at the same time as a Lebanese 
gunman. The materialform - in this case jeans - 
remains the same but its meaning will alter 
according to the context. Jeans will be consumed in 
different ways, appropriated and incorporated into 
various symbolic structures according to historical 
tradition and social context. In a prehistoric 
situation not only will the meanings differ but so 
will the particularity of the materialform. Conse
quently it is possible to argue that there is likely to 
be a closer relationship between materialform and 
meaning content than exists today.

Man skulle, mot bakgrund av ovanstående citat, kunna 
hävda att hjulkorsets symboliska mening i Sydskandi
navien under bronsåldern var snarlik den mening som 
denna symbol hade i exempelvis Centraleuropa eller 
östra Medelhavet, även om dess samhälleliga betydelse 
kan ha varit olika i olika områden. Det är i detta fall 
viktigt att skilja mellan mening (innebörd) och bety
delse, där det senare är relaterat till symbolens socio- 
politiska roll i samhället (Hauptman Wahlgren 1994a: 
69). Hjulkorset är en mycket vanlig symbol, som an
vänts sedan paleolitikum och som förekommer på alla 
kontinenter. Denna närmast universella symbol har tro
ligen haft många meningar och betydelser genom årtu
sendena, även om dess koppling till solen verkar ha varit 
den mest påtagliga (Golan 1991: 29).

Mycket enkla symboler, som exempelvis skålgropar 
eller cirklar, representerar grundläggande geometriska 
figurer vars meningar, som fristående tecken, kan ha varit 
oändligt många. Komparativa studier av enstaka, enkla 
symboler kan därför tendera att bli tämligen menings
lösa. Det enkla tecknets position i en kontext - i inter-
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Fig. 2. Fem exempel på hjulkors med en punkt eller cirkel i varje segment från 2000-taletf. Kr. (1) Hängsmycke från Ungem 
(efter Miiller-Karpe 1980); (2) hällristning från Dagestan (efter Golan 1991); (3) hällristning från Aspeberget, Bohuslän (efter 
Milstreu 1996); (4) hällristning från Släbroparken, Södermanland (efter Wigren et. al. 1990); (5) bronsdolk från Danmark 
(efter Aner 8ć Kersten 1978).

aktion med andra symboler eller relevanta faktorer - är istället betraktar en symbol som utgörs av ett hjulkors 
mer intressant och här kan komparativa studier bidra med en prick eller en cirkel i varje segment, så har vi 
till förståelse och nya tolkningar. genast en något mer komplex symbol (Fig. 2). Med ökad

Om vi lämnar det ”enkla”, universella hjulkorset och formkomplexitet ökar sannolikt även chansen för att
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meningsinnehållet ska vara oförändrat över stora om
råden, eftersom de olika detaljerna i en komplex sym
bol relaterar till olika delar i en tankestruktur. Saknas 
väsentliga bitar av denna tankestruktur (kosmologi, 
mytologi, metafor) blir även de detaljer i symbolen som 
markerar dessa överflödiga och symbolens form föränd
ras. En i alla detaljer perfekt förfärdigad ikon tyder på 
att tillverkaren varit medveten om ikonens budskap och 
dess mening. En ”kopierad” ikon, med avvikelser i form
språket, kan tolkas som om den ursprungliga relatio
nen mellan form och mening förlorats eller medvetet 
förändrats.

Hjulkorsen med prickar och cirklar i figur 2 kommer 
från olika geografiska områden och det som förenar 
dessa framställningar är symbolens grundform och till
komstperioden, medan bildkontexterna är olika. I det 
första fallet rör det sig om ett hängsmycke av brons från 
Ungern, som försetts med en dekor i form av ett hjul
kors med fyra knoppar. Exemplen 2-4 utgörs av häll
ristningar där symbolen används på två olika sätt: dels 
som ett (sol-) tecken ovanför ryggen på en hjorttjur i 
en jaktscen (nr. 2) och dels som en kroppssymbol på 
människofigurer eller antropomorfa gudomligheter (3- 
4) .Ytterligare ett användningsområde för denna speci
fika symbol är som dekor på handtaget (knappen) till 
en bronsdolk, där koncentriska cirklar återfinns i de 
segment som korset bildar.

Uppenbarligen har detta tecken haft en mening för 
de individer och samhällen som utförde ristningarna och 
tillverkade bronsföremålen och följdfrågan blir natur
ligtvis om även det icke uppenbara - symbolens me
ning - varit densamma i Sydskandinavien, Centraleu
ropa och Kaukasus. En möjlighet är att detta tecken, 
liksom det enkla hjulkorset, faktiskt var solens och dess 
gudomligheters symboler i dessa områden under 1000- 
talet f. Kr., och att exemplen i figur 2 bara påvisar olika 
sätt på vilket denna symbol kunde användas: som en 
personlig (beskyddande) amulett, som en framställning 
av solen buren av en hjort, som solguden eller -gudin-

Fig 3. Hällbilder med hjortmotiv från (1] Gånsta i Uppland, 
(2) Massleberg i Bohuslän och (3) Kville, Bohuslän.
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nan personifierad, eller som ett gudomligt tecken som 
gav en dolk och dess ägare kraft och styrka. I samtliga 
dessa fall kan symbolens mening (som ett enstaka teck
en) ha varit densamma, medan dess vidare betydelse och 
användning i de olika samhällskontexterna kan ha va
rierat avsevärt.

Hällristningarna i Släbroparken, vid Oppeby utanför 
Nyköping i Södermanland (Hauptman Wahlgren 
1994b; Wigren et al 1990), visar på de många variatio
ner som finns då det gäller användandet av hjulkorset 
som en grundsymbol (Fig. 2:4). Släbroristningarnas 
motiv, som är närmast unika i Europa, utgår från runda 
eller ramformiga figurer (med i vissa fall stiliserade an- 
tropomorfa drag, som huvud, armar och fötter), vilka i 
de flesta fall även försetts med streck och små skålgro
par i olika omfattning. De flesta figurerna har en tydlig 
längdaxel och strecken och groparna är vanligen sym
metriskt placerade i förhållande till denna. Om några 
hällristningar i Europa överhuvud taget skall tillskrivas 
funktionen av skriftspråk, som i likhet med kilskriften 
(efter ca 2000 f. Kr.) huvudsakligen använder abstrakta 
tecken istället för föreställande bilder, så borde man göra 
en grundligare analys av just dessa ristningar.

Jakten på den’gudomliga" hjorten är ett motiv som 
finns representerat i hällristningsform från det andra 
förkristna årtusendet både i Dagestan (Kaukasus) och i 
Sydskandinavien (jfr Fig. 2:2 och Fig. 3:1-2), men även 
kopplingen mellan hjulkorset och hjorten återfinns i 
Skandinavien (Fig. 3 :3). Kompositionerna i figurerna 2:2 
och 3:2 har påfallande likheter i det att hjorten har tyd
ligt markerade horn, könsmarkering och ett hjulkors 
resp. skålgrop ovanför bakkroppen. Hjorttjuren har i 
båda exemplen omringats av hundar av spetsras, med 
upprättstående, framåtböjda svansar, och jägare är ock
så närvarande i båda framställningarna, även om den
nes roll i ristningen från Bohuslän är mer otydlig.

Den senare har fågelformat huvud och kroppen är 
(liksom i figur 2:3) utformad som en cirkel. Möjligen är 
figuren fallisk och kanske även svärdbärande.

En bildframställning från Gånsta i Uppland visar också 
en hjortjakt (Fig. 3:1) och här är jägaren, liksom i Kau
kasus, en bågskytt. Jägaren från Kaukasus har avbildats 
med något som skulle kunna vara ett pilkoger och det 
är inte osannolikt att även den uppländske jägaren har 
ett sådant markerat, snarare än ett svärd. Den förmo
dade hjorten är framställd på ett mycket speciellt sätt, 
med markerade öron och en närmast skeppsliknande 
krona ovanför huvudet.

I samtliga ovan redovisade exempel (Fig. 2 och 3) kan 
man finna både likheter och skillnader i framställnings
sätten, även om hjulkorset (med eller utan prickar) som 
grundform är konstant; relationen mellan form och 
mening blir här en central fråga, som i högsta grad på
verkar vår arkeologiska tolkning av de olika motiven. 
Är det rimligt att tolka Masslebergsristningen, Gånsta- 
j ägaren eller någon av de andra kompositionerna en
bart utifrån det lokala/regionala perspektivet? Räcker 
det med att sätta in de sy dskandinaviska ristningarna i 
sina sydskandinaviska bronsålderskontexter, för att mo
tivens meningar eller innebörder skall kunna ges rele
vanta arkeologiska tolkningar? Mitt svar på den frågan 
är nej. Det geografiska område som vi idag refererar till 
som den ”sydskandinaviska bronsålderskulturen”, som 
traditionellt inbegriper södra Norge, södra Sverige, 
Danmark samt delar av Nordtyskland ( Baudou i960) 
och som definieras av en tämligen enhetlig materiell 
kultur med avseende på bronsartefakternas former, är 
knappast den enda ”relevanta kontext” som bör stude
ras om man vill söka förstå bronsålderns symboler och 
dess meningsinnehåll. Varken spiralstilen från period II 
eller den sena bronsålderns vågbandstil från period V 
är ornamentala motiv eller symboler som "uppfunnits” 
här i Norden, utan istället måste man söka sig söder ut 
för att hitta ursprungsområdena (Centraleuropa, östra 
Medelhavet och Mellanöstern). Enligt min mening så 
förhåller det sig på ett likartat sätt med den bildvärld 
som de sydskandinaviska hällristningarna represente
rade. Många symboler, bilder och kompositioner var
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kanske relaterade till ett större kosmologiskt komplex 
- en övergripande religiös föreställningsvärld - där vis
sa formelement och symboler förband stora delar av nu
varande Europa och västra Asien.

En nord-eurasisk parallell till detta kan vara hällrist
ningarna som föreställer älgar inom taigaområdet, vil
ka uppvisar ett mycket likartat formspråk över hela 
detta enorma geografiska område, från Norge till 
Okhotska havet, även om lokala varationer på det 
grundläggande älgtemat också är märkbara (Ramqvist
1992:34)-

Mening och form: krumsvärd och 
menit-halsband
Sammanlagt sju s.k. krumsvärd har påträffats i Sydskan- 
dinavien (Danmark, Skåne och Östergötland) varav ett 
är tillverkat av flinta och de övriga gjutna i brons (Ma- 
thiassen 1953, 1958; Montelius 1879: 166 f.; Norden 
1925: 17). Det rör sig knappast om funktionella svärd 
utan om symboliska framställningar av krumstavar el
ler svärd i skida med krumböjd doppsko. Diskussionen 
kring typens ursprung har förts sedan det sena 1800- 
talet (se Gräslund 1964, 1967), och troligt är att före
målen ska uppfattas som symboliska attribut som till
verkats i Sydskandinavien, men vars speciella form var 
associerad med ett rituellt och ideologiskt koncept som 
introducerats via externa kontakter söderut. Som Gräs
lund redan påvisat (1964) är det framför allt i hettiter- 
nas Anatolien som vi i fyndmaterial och bildframställ
ningar kan hitta motsvarigheter till denna föremålsform. 
Men även i gravar från Bybios i dagens Libanon, datera
de till omkring 2000-1800 f. Kr., har påträffats både 
krumsvärd av brons och bildfriser visande människor 
med krumstavar eller krumsvärd (Frankfort 1963).

Det är tydligt att krumsvärdet var ett kungligt eller 
gudomligt attribut i Syrien redan innan de hettitiska 
härskarna gjorde sin entré i världshistorien. Det karak

täristiska greppet på det danska svärdet från Dollerup 
(Gräslund 1964: 297; Lomborg i960: 136), daterat till 
bronsålderns period Ib, är ytterligare ett exempel på ett 
skandinaviskt föremål som hade sitt direkta eller idé
mässiga ”urhem” i Anatolien eller Syrien.

Förmedlingen av den religiösa och socio-rituella sym
bolik som krumsvärden var bärare av kan ha skett en
dera direkt mellan Mindre Asien och Sydskandinavien, 
eller liksom när det gäller legeringskonst och råmateri
al, så har Centraleuropa spelat en avgörande roll som 
en länk (Gräslund 1964: 302):

Däremot kan det inte råda något tvivel om att de 
former som givit upphov till krumsvärden inte är 
nordiska, knappast heller östmellaneuropeiska, utan 
troligen främre asiatiska. Klart torde också vara att 
det är det ungersk-siebenbürgska kulturområdet som 
utgör den förmedlande länken med det nordiska om
rådet.

Betraktar man materiell kultur som meningsfullt ska
pad och samtidigt som bärare och förmedlare av sym
boliska meningar (Hodder 1992:14 ff), blir länken mel
lan Anatolien och Sydskandinavien synnerligen spän
nande i fallet med krumföremålen.

De två krumsvärden från Rørby, Holbæk Amt i Dan
mark, påträffade år 1952 resp. 1957 (Mathiassen 1953, 
1958), hittades endast 10 meter från varandra och de 
har uppenbarligen blivit nedlagda tillsammans i sam
band med en rituell aktivitet. Båda är försedda med 
geometrisk ornamentik och det ena är också dekorerat 
med ett skepp (av hällristningstyp) mitt på klingan. Det 
har tidigare diskuterats huruvida detta skeppsmotiv är 
ett primärt ornament eller om det är en senare inristad 
dekoration (Gräslund 1964).

Nyligen utförda analyser av Rønne (1990), som om
nämns av Vandkilde (1996: 232), tyder på att all orna
mentik på Rørbysvarden (liksom övriga krumsvärd i 
Skandinavien) förfärdigats redan i vaxet till gjutform-
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FORM - MENING - KONTEXT

ANATOLIEN

rig. 4. Ett av krumsvärden från Rørby i Danmark samt en 
hettitisk framställning av en kung som bär ett krumsvärd 
(stav?).

arna. Den geometriska dekoren, liksom skeppet på det 
ena svärdet, är inte punsad eller ristad utan gjuten och 
alltså absolut samtida med sj älva föremålet. Detta inne
bär att svärden med största sannolikhet är nordiska 
produkter och att skeppsbilder av denna typ i hällrist- 
ningssammanhang skulle kunna härröra från 1600 f. Kr.

Krumstavar (-svärd) var härskar- och gudomlighets- 
symboler i hettitisk framställningskonst och Haas, som 
är en av de ledande europeiska experterna på hettitiska 
texter och religion, har följande att förmedla angående 
detta speciella attribut (1994: 512!):

Den Krummstab kalmus, das Herrschaftssymbol des 
hethitischen Königs und des Sonnengottes, tragen auch 
der Schutzgott auf dem silbernen Hirschrhyton und der 
Wettergott auf dem Felsrelief von Fraktin oder auf ei
nem Siegel des Kurunta.

Skulle man (för att göra ett tankeexperiment) under 
mitten av 2000-talet ha förflyttat de sju skandinaviska 
krumföremålen till Anatolien, hade de sannolikt upp
fattats eller "lästs” som heliga föremål, som tillhörde 
härskarna eller gudarna och som symboliserade deras 
världsliga och ideologiska domäner (Larsson 1997:77).

Här återkommer vi då till frågan om relationen mel
lan form och mening. Krumsvärdens mening och även 
betydelse i det hettitiska samhället är tämligen klar, men 
vilken innebörd tillskrevs de föremål av närmast iden
tisk form som tillverkades i D anmark och södra Sverige 
under äldre bronsålder? (fig. 4). Om svärden varit im
porterade till Skandinavien kunde man tänka sig att 
denna "exotiska” form övertagits av en lokal elit, som 
ett speciellt prestigeföremål med en egen, lokal mening 
i Sydskandinavien, men eftersom samtliga krumsvärd 
uppenbarligen är tillverkade här uppe i Norden, så kan 
det betyda att meningen och det kosmologiska koncep
tet bakom krumsvärden faktiskt var inkorporerat i de
lar av den sydskandinaviska ideologiska strukturen. Det 
är i så fall möjligt att form och mening var förenade på
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Kivik

Fig. 5. Utbredningskarta över bronshalskragar av två typer. 
Runda symboler markerar vulst- och streckdekorerade 
halskragar och trekantiga symboler visar halskragar med 
spiralomamentik på hela framstycket.

ett likartat sätt i Sydskandinavien som i Anatolien. Om 
man istället antar att form och mening i detta fall varit 
helt åtskilda, så måste man ställa sig frågan varför man 
i delar av Sydskandinavien vid mitten av det andra år
tusendet framställde kopior av föremål vars symbolis
ka mening och samhälleliga betydelse var okända. En 
allmänt utbredd lust bland bronsålderns människor i 
Skandinavien att närmast förutsättningslöst kopiera 
främmande föremål, symboler och ornament, är en en
ligt min mening alltför förenklad och ohållbar förkla
ring till detta fenomen. ”Kopieringslusten” bör istället 
ha varit relaterad till i vilken mån objektetens mening 
var (eller kunde bli) integrerade i den samhälleliga kon-

Fig. 6. Halskrage med vulst- och streckomeringfrån västra 
Själland (efter Aner 8ć Kersten 1976, nr 66g).

texten. En integration av formspråket bör ha inneburit 
ett (visst eller totalt) accepterande av den kopierade 
formens mening och/eller betydelse - varför annars inte 
använda helt egna former, som man tillskrev önskvärda 
meningar och förväntade betydelser!

En föremålsform från äldre bronsålder (per. II—III) 
med påtagligt kvinnlig prägel är bronshalskragarna, som 
är vanligast på de danska öarna, i Nordtyskland och i de 
sydsvenska landskapen (Fig. 5). Den tätaste koncentra
tionen i Skandinavien är förlagd till norra och mellersta 
Själland och i Sverige märks ett mindre ”duster” i syd
östra Skåne. De flesta fynden kommer från gravar, där 
halskragama vanligen påträffats i slutna kontexter tillsam-
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7- Drottning Anchesenamun med en skallra och ett menit- 
halshand. Tutanchamons lilla förgyllda kapell, Thebe 
(efter Wilkinson 1993).

rnans med andra kvinnliga attribut som bälteplattor, arm- 
°ch fingerringar samt tutuli. En del rika depåfynd inne
håller också halskragar, som Stockhultsfyndet från norra 
Skåne, där även massiva skafthålsyxor, avsatsyxor och två 
bronsfiguriner blev nedlagda vid samma tillfälle (Larsson 

i994: 84 ff; Oldeberg 1974, nr 463).
Föremålskategorin kan vidare indelas i två typer, som 

ar geografiskt åtskilda och delvis också kronologiskt 
separerade. Den vanligast förekommande typen (på 
Sj älland, nordöstra Tyskland och västra Skåne/södra Hal
land) är försedd med många, små langsgående vulster, 

som är ornerade med grupper av tvärstreck, och avslut- 
ungarna markeras i regel av spiralornerade ändplattor

med upprullad kant (Fig. 6). Denna typ, som dateras 
till period II, påminner mycket om stora, flerradiga hals
band och orneringen på det stora flertalet visar att man 
faktiskt även sökt avbilda de spridare som finns på pärl- 
eller bärnstenshalsband (jfr Sherratt 1994:270). Enligt 
Montelius är typen ”en efterbildning af flera smala på 
hvarandra liggande halsringar” (1917:41), vilka förekom
mer i Centraleuropa redan vid 2000-talets börj an (Sher
ratt 1994: 257; Willroth 1985: 133 £), men som dåligt 
förklarar varför orneringen på många halskragar vill 
skapa intrycket av spridarplattor (jfr Fig. 6 och 7). Det 
är naturligtvis inte omöjligt att även dessa tidiga hals
ringar var kopior av pärlhalsband, där varje ring repre
senterade en pärlrad.

Den andra typen saknar vulster och har istället spi
ralornamentik över hela ytan, vilket gör att dessa hals
kragar inte påminner om pärlhalsband. Denna variant 
är med några få undantag östlig till sin utbredning och 
de flesta från Skandinavien är påträffade i sydöstra Skåne 
och på Bornholm (Fig. 5), där de hittats i gravar tillsam
mans med bl. a. fibulor av Bornholmstyp, vilket daterar 
dem till period III. Som framgår av kartan i figur 4 hit
tar man den största koncentrationen av denna typ i 
Nordtyskland, i provinsen Schwerin, där den benämns 
"mecklenburgischer Typ” (Schubart 1972, Karte 21). De 
kontaktvägar mellan Sydskandinavien och Nordtysk
land i vilka idéer om halskragarnas ornamentik och ut
formning spridits, har uppenbarligen korsat varandra. 
De specifika utbredningsmönster som dessa två typer 
av halskragar uppvisar är ett intressant fenomen, vilket 
borde kunna anknytas till en diskussion om regional 
variation, interaktion och om symboler som identitets- 
skapande element (Asingh & Rasmussen 1989). Jag har 
dock inte för avsikt att fördjupa mig i denna problema
tik, utan istället förflytta mig ner till Egypten och de s. 
k. menit-halsbanden.

Halsbandet var ett stort och tungt pärlhalsband, ut
format som en trubbig månskära med en motvikt bak
till. I Egypten framställdes modergudinnan Hathor ofta
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i skepnad av en ko, vanligen avbildad med en rund skiva 
- symbolen för solen - mellan hornen och med ett 
menit-halsband runt halsen (Rice 19 9 7; Wilkinson 1993: 
58,172).

Från den artonde dynastin (1550-1306 f. Kr.), för att 
välja en period som är samtida med bruket av brons- 
halskragar i Sydskandinavien, finns flera framställning
ar av menit-halsband, bl. a. frånTutanchamons lilla för
gyllda kapell (Fig. 7), som bör ha byggts under det sena 
1300-talet f. Kr. Om denna bild skriver Wilkinson (1993:
m):

Eftersom drottningen själv kunde fungera som Hat
hors översteprästinna avbildas kungagemåler ibland 
framsträckande detta halsband [till kungen]... 
Halsbandet i denna avbildning är utformat som en 
personifiering av Hathor, som håller ett anch- eller 
livstecken i varje hand, mlket ger en visuell bild av 
hur gudinnans makt överfördes genom halsbandet.
I scener som denna verkar menit-halsbandet ha as
socierats med begrepp som liv, potens, fruktbarhet, 
födelse och förnyelse.

De tidigaste framställningarna av detta halsband här
rör från sjätte dynastin (2323-2150 f. Kr.) och det är 
tydligt att föremålet under alla efterföljande perioder 
var symboliskt knutet till gudinnan Hathor (Wilkinson 
1993: i?3)-

Likheten i form mellan menit-halsband och de flesta 
halskragar med streckornerade vulster är påfallande 
(Jonsson & Lögdqvist 1998:78 f.), även om ”originalen” 
var gjorda av pärlor och ”kopiorna” av brons. Halskra
garnas upprullade ändar är en detalj som är intressant 
och även om de ur funktionell synpunkt inte krävde 
motvikter för att kunna bäras, så antyder formen ändå 
att en motvikt kan ha varit avsedd att fästas (med ett 
band eller liknande) vid dessa hak.

En annan intressant parallell kan hittas i det faktum 
att båda dessa föremålstyper uteslutande är symboler

för kvinnligt kön; i Sydskandinavien som en gravgåva i 
vissa, rika kvinnogravar och i Egypten som en symbol 
för modergudinnan Hathor och den gudomliga makt 
hon (via halsbandet) skänkte kungen. Här finns uppen
barligen likheter inte bara i formspråket utan också i 
den relation som existerade mellan föremålen och ett 
visst kön, i detta fall relationen till kvinnan och den sym
boliska länken till gudinnan. Man skulle kunna tänka 
sig att de kvinnor i Norden som begravts med dessa hals
prydnader hade en prästinneroll, där halskragen tillsam
mans med bälteplattan (som nästan alltid förekommer 
i gravar eller depåer med halskragar) var prästinnans 
symboler och kanske även hennes länk till den gudinna 
hon tjänade. Bälteplattorna skulle kunna signalera att 
det var en solgudinna som avsågs. Tar man den danska 
Trundholmsvagnen som en utgångspunkt (Larsson 
1996, 1997) - där det knappas råder någon tvekan om 
att den runda skiva som hästen drar symboliserar solen 
eller dess gudomlighet - är det möjligt att argumentera 
för att bälteplattorna skall tolkas som sol- och/eller gu- 
domlighetssymboler. Eftersom bälteplattorna som på
träffats i gravar undantagslöst är kvinnoattribut, liksom 
halskragarna, kan det inte uteslutas att dessa föremål 
var solgudinnans symboler i Sydskandinavien under 
äldre bronsålder.

Hornen: symboler för 
gudomligheter och härskare
Det sista exempel på likheter i form och möjligen även 
vad gäller mening som j ag vill presentera i denna artikel 
är hornen (tjur/ko) som symbol. Exemplen på tjuren 
som en symbol för styrka, fruktbarhet och gudomlig
het är många och i en nyligen publicerad bok av muse
imannen och forskaren Michael Rice med titeln The 
Power of the Bull (1998) kan man följa tjursymboliken 
och dess olika uttryck och innebörder i östra Medelha
vet och Mellanöstern från omkring 6000 till 1000 f. Kr.
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Fig. 8. Den symboliska konstellationen tjur och skepp, (i) 
Hällristning från Aspeberget, Bohuslän; (2) hällristning från 
Kville, Bohuslän; (3) hällristning från Hierakonpolis, Egypten, 
före 3000 f. Kr. (efter Rice 1998); (4) sigillmotiv från Uruk, 
Sumer, före 3000 f. Kr. (efter Rice 1998).

Aven om jag är ytterst tveksam till Rices teoretiska 
utgångspunkt i Jung och hans mentala arketyper som 
en förklaring till likheter i mänskligt användande av 
symboler, så är boken ändå av stort intresse genom sina 
talrika arkeologiska exempel och illustrationer.

Kon hade en speciell betydelse i Egypten eftersom 
den var associerad med modergudinnan Hathor, som

vanligen framställdes behornad med en solskiva mel
lan hornen (Wilkinson 1993:172 £). I det tidigdynasti- 
ska bildspråket var kungen ibland framställd i form av 
en tjur, som exempelvis Narmer på den berömda pa
letten från ca 3000 f. Kr. (Davis 1993: 31 ff; Wilkinson 
1993:56).

Tjurar och skepp verkar ha varit en symbolisk kon
stellation som tidigt avbildats. Exemplen i fig 8 är häm
tade från bohuslänska hällristningar (8:1-2), från häll
ristningar i Hierakonpolis, Egypten (8:3) och från ett 
sigill från Uruk i södra Mesopotamien (8:4).

Även om dessa bilder producerats av samhällen med 
stora olikheter och under olika tidsperioder (från ca 
3300 till 1000 £ Kr.), så är ändå likheterna i framställ
ningssätt påfallande, kanske främst mellan de 
bohuslänska och den egyptiska bilden. Den sumeriska 
bilden (Fig. 8:4) föreställer en präst-kung framför en 
tjur ombord på ett skepp och tjuren kanske symbolise
rade en gudomlighet (Rice 1998: 89):

The role of the priest in these early urban societies of 
the Near East is, however, more complex than the 
merely predatory clerical bureaucrat who, no doubt, 
was also represented among the class. Certainly he 
claimed shamanistic powers in that he was believed 
to be able to communicate with the gods or with the 
forces which operated beyond the confines of the 
natural world. He was, or claimed to be, the posses
sor of wisdom, of all manner of knowledge, technolo
gical and arcane; sometimes he was the directing in
telligence of the society and, in the early city-states 
which emerged in Sumer in the late fourth millenni
um, this was especially true.

En mer direkt symbolisk koppling mellan kung och tjur 
är meningsinnehållet i egyptiska exemplet (Fig. 7:3) och 
tjuren ”svävar” ovanför skeppet på liknande sätt som 
de bohuslänska. Det egyptiska skeppets för- och ak
terstävar är utformade som djurhuvuden, vilket också
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Fig. g. Behomade gudar (i) Figuńnema från Grevensvænge, 
Danmark, ca. looof. Kr. (efter Broholm 1953]; (2) kung 
Naram-Sin, Mesopotamien, ca. 2260-2223 f. Kr. (efter Rice 
1998); (3) neo-hettitisk gudatriad, Teli Halaf Syrien, ca. goo 
f. Kr. (efter Gurney 1990); (4) cypriotisk bronsstatyett från 
Enkomi, ca. 1300 f Kr. (efterMüller-Karpe 1980);
(5) hällristning från Kville, Bohuslän, bronsålder.

är vanligt på S y dskan dina viska hällristningsskepp. Ri
ces tolkning av den egyptiska bilden är att tjuren kan 
symbolisera kungen - den gudomliga tjuren (19 9 8:14 o):

In historic times the king made his periodic msita- 
tions to the different parts of Egypt by water; he is 
often portrayed on board one of the royal ships. Si

milarly, at death the king was carried on the Nile to 
his tomb; after death he was believed to travel for ever 
in the sun-barque of Re...
Thus the animal standing in the boat is pre-eminently 
the royal and divine bull.

De bohuslänska tjurarna och skeppen från bronsåldern 
kan tyvärr inte knytas till traditioner och kosmologier som 
nedtecknats med ett skrivet språk, som de egyptiska, 
mesopotamiska eller hettitiska hieroglyfema eller kil
skrifterna representerar. Vi har inga dödsböcker, pyramid
texter eller epos över härskarnas bravader och relationer 
till gudavärlden att ”backa upp” våra tolkningar med, men 
om ett starkt förhållande mellan form och mening antas 
gälla så tror jag dock att det är möjligt att innebörden av 
denna symbolkombination kan ha varit likartad i de om
råden där den finns dokumenterad (Lindgren 1997).

Behomade människor eller antropomorfa gudomlighe
ter är också kända över ett stort område i Europa och 
Mellanöstern (Fig. 9); de här utvalda exemplen spänner i 
tid från omkring 2200 till 900 f. Kr. och urvalet är inte på 
något vis tänkt att vara representativt för olika områden 
eller tidsperioder. Jag tar exempelvis inte alls upp Kreta 
och hornsymbolikens mening och betydelse där och inte 
heller andra delar av Europa eller Orienten där denna 
symbolik varit verksam. Den äldsta framställningen här 
kommer från Mesopotamien och föreställer kung Naram- 
Sin (2260-2223 f-Kr.) avbildad med hom eller en behor- 
nad hjälm (Fig. 8:2), vilket, i normalfallet, uteslutande var 
gudarnas attribut (Kuhrt 1995: 51). Orsaken bakom Na- 
ram-Sins upphöjelse till gudomlighet finns faktiskt ned
tecknad på en kopparstaty som påträffats i norra Irak 
(Kuhrt 1995:51):

Naram-Sin, the mighty king of Agade: when the four 
comers of the world opposed him with hostility, he 
remained victorius in nine battles because of the love 
oflshtar and even took the king who had campaigned 
against him prisoner. Because he succeeded
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when heavily pressed in maintaining his city in 
strenght, his city (i.e. its inhabitants) implored Ishtar 
ofEanna, Enlil of Nippur, Dagan ofTuttul (near con
fluence of Balikh and Euphrates), Ninhursanga of 
Kesh, Enki of Eridu, Sin of Ur, Shamash of Sippar, 
Nergal ofKutha to have him [Naram-Sin] as the god 
of their city Agade and they built him a temple in the 
midst of Agade.

Det neo-hettitiska exemplet (Fig. 8:3] visar en gudatriad 
med två behomade tjurgudar som haller den bevingade 
solskivan. Reliefen dateras till 900-talet f. Kr. och den bör 
därmed vara ungefär samtida med de behomade och yx- 
bärande bronsfigurerna från Grevensvænge i Danmark 
(Fig. 8:1). I hettitiska framställningar är det mycket van
ligt att gudarna som avbildats som behomade tjur-män 
är spjutbärande (Rice 1998: 269), vilket är en symbolisk 
koppling som också hittas bland de bohuslänska hällbil
derna (Fig. 8:5).

Tydligt är att i samtliga fall där vår kännedom om sym
boler, samhällsstruktur och gudavärld är väldokumente
rad, så är ett genomgående drag att hom varit ett attribut 
för i första hand gudomligheter, men även en symbol som 
givit den profana härskarmakten gudomlig status. Kopp
lingen mellan det metafysiska (kosmologi, religion och 
gudavärld) och det jordiska (ekonomi, politik, samhälls
struktur) har i dessa fall varit stark och de antropomorfa 
gudarna, i exempelelvis Mesopotamien och Anatolien, 
kanske kan ses som en metafor för denna relation. Religi
onen och pantheons sammansättning i Mesopotamien 
verkar ha varit en tämligen direkt spegelbild av världsliga 
förhållanden: ”the entire cosmos functioned exactly as a 
kingdom, and was stmctured according to the ’pyrami
dal’ system of authority” (Bottéro 1992:215).

Denna pyramidala eller hierarkiska samhällsstmktur är 
kanske den ”röda tråd”, eller relevanta kontext, som vi 
skall följ a för att förstå varför relationen mellan vissa sym
bolers form och mening kunde vara densamma i Anato
lien eller Egypten som i Nordeuropa.

Kontext och tolkning: avslutande 
diskussion
Att sätta in saker eller fenomen i sitt ”rätta” samman
hang eller i sin ”rätta” kontext har alltid varit eftersträ
vansvärt inom arkeologin. Förståelsen eller tolkningar
na av fynd och fornlämningar bygger i hög grad på att 
dessa kan sättas in i sitt sammanhang, i sin relevanta 
kontext. Men hur kan arkeologer idag avgöra vad som 
är den relevanta kontexten för ett givet förhistoriskt 
fenomen och hur vet man när kontexten skall betrak
tas som irrelevant? Den kontextuella arkeologins fader, 
lan Fiodder, har själv inte något entydigt svar på denna 
fråga (Flodder 1992: 14):

The context of an archaeological ’object’ (including 
a trait, a site, a culture) is all those associations which 
are relevant to its meaning. This totality is of course 
not fixed in any way since the meaning of an object 
depends on what it is being compared with, by whom, 
with what purpose and so on ...

The definition of the totality depends on perspec
tive and interest and knowledge.

Den relevanta, totala kontexten för en bronshalskrage 
kan således vara närmast obegränsad. Den kan exem- 
plevis omfatta: den ekstamskista som halskragen var 
påträffad i; de andra föremålskategorier som fanns i 
graven; den samhällsstruktur i vilken den avlidne lev
de; samhällets påverkan av/på omvärlden; de religiösa 
föreställningar som existerade; de idéer som styrde till
verkandet av detta föremål. Listan över tänkbara fak
torer som kan ha bildat den relevanta kontexten kan 
uppenbarligen bli oändligt lång och man måste göra en 
egen rimlighetsbedömning av vad som bör tas med och 
vad som kan lämnas utanför. Kontakter med andra pla
neter och små gröna varelser kan definitivt strykas från 
min lista (jfr von Däniken), medan kontakter på jorden 
(mellan Skandinavien, Centraleuropa och Mellanös
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tern), liksom samhällets struktur, är faktorer som har 
framskjutna positioner i min definition av halskragar
nas relevanta kontext.

Dyrkandet av solen [Ra eller Re) och solskivan [Ahon 
eller Aten) var i Egypten särskilt påtagligt under Amen- 
hotep IV:s (Echnatons) regeringstid, 1364-1347 f. Kr., 
vilket tros ha stärkt kungens ställning (Kuhrt 1995: 
200 £):

So the strong emphasis on Re was really a way of 
stressing the king’s all-powerfull and divine nature. 
The physical form of the sun, the sun-disc (Aten), 
emerged within this process as a separate, and in
creasingly important, aspect of Amun-Re, which emp
hasised its relationship to the king: e.g. the king is 
called "the disc in the horizon” ...

Symboler som solskivor och menit-halsband utgjorde 
betydelsefulla delar av en religiös struktur och en kos
mologi, som bl. a. bidrog till att upprätthålla de kung
liga familjernas både profana och rituella kontroll över 
det egyptiska samhället. Religiösa symbolers mening är 
relaterade till både ritual och kosmologi samt till poli
tiska, ekonomiska och andra världsliga strukturer, ef
tersom religion och samhälle inte var fristående, sepa
rata enheter.

I det hettitiska samhället tillskrevs härskarna närmast 
gudomliga drag och vissa självbiografier tyder på att 
kungen symboliskt betraktade sig själv som solen, och 
solgudinnan var hans brud i vissa återkommande festi
valer (Gurney 1990:144):

When I, the Sun, seated myself upon my father’s 
throne, before I moved against any of the hostile 
countries which had declared war upon me, I atten
ded to the recurrent festivals of the Sun-goddess of 
Arinna, my lady, and celebrated them, and to the 
Sun-goddess of Arinna, my lady, I raised my hand 
and spoke...

Man kan tillägga att detta uttryck, I the sun, var relate
rat till de kungliga monogram som visar en bevingad 
solsymbol (i form av ett ekerhjul), vilka blir vanliga 
under ”imperietiden” (ca 1430-1200 f. Kr.) och som tros 
vara ett koncept som kommit till Anatolien via kontak
ter söderut med mitanniriket eller Egypten (Kuhrt 1995: 
277; Larsson 1997: 40).

Genom härskarna (egyptiska, hettitiska eller babylo
niska) och deras familjer förenades de gudomliga och 
profana dimensionerna av människornas tillvaro på ett 
sätt som är strukturellt jämförbart med teokratiska 
hövdingadömen (Kristiansen 1982:262). Men den sam- 
hällselit som framväxer i Sydskandinavien vid mitten 
av det andra årtusendet, som manifesterar sin sociala 
status med bland annat bronsartefakter, fanns det san
nolikt även individer med övergripande rituella och po
litiska funktioner, liknande de egyptiska eller hetittiska 
kungarna. Även om dessa senare samhällen kan klassi
ficeras som stater eller imperier, medan bronsålderssam- 
hällena norr om Alperna brukar liknas vid hövdinga
dömen (Kristiansen 1987; Sherratt 1994:245 £), så fanns 
det en grundläggande likhet i det att båda formerna var 
differentierade strukturer som byggde på social ojäm
likhet. Graden av differentiering och social skiktning 
var mycket olika i exempelvis Sydskandinavien och 
Egypten, liksom samhällenas organisation, religion och 
ekonomi, men trots detta kan en grundläggande gemen
sam faktor ha varit samhällenas ojämlikhet (Larsson 
1999). Denna likhet, tillsammans med det faktum att 
man i norr var högst beroende av handelsförbindelser 
med kontinenten för att kunna tillverka bronsföremål, 
skapade möjligheter och förutsättningar för en nord
europeisk elit att ta upp nya strategier för religiöst och 
politiskt maktutövande. Bruket av vissa symboler för
enade kanske gudar, gudinnor och mäktiga hövdinga- 
släkter i Sydskandinavien, enligt principer som inte var 
speciellt olika de som gällde i östra Medelhavet och 
Mellanöstern. Solkulten, som är ett närmast universellt 
fenomen, tog sig möjligen likartade symboliska uttryck
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i Norden och i Mellanöstern, liksom bruket av vissa 
specifika härskar- och gudaattribut som krumsvärd el
ler horn, beroende på att dessa områden var direkt eller 
indirekt sammanlänkade via olika former av utbytes- 
och allianssystem.

Avsikten med denna artikel har varit att försöka pro- 
blematisera relationen mellan form och mening, med 
exempel från så vitt skilda geografiska områden som 
Sydskandinavien och Mellanöstern. Huvudfrågan är 
huruvida dessa områden kan tillskrivas väsentliga kon- 
textuella likheter, som skapade de nödvändiga förut
sättningarna för att relationen mellan form och mening 
skall ha varit strukturellt likartad, dvs. att de här behand
lade symbolerna i samtliga områden var attribut för både 
religiösa och världsliga makthavare av olika rang och

kön. Drottningar och kungar, präster och prästinnor i 
Egypten eller hettiternas Anatolien, hade sannolikt sina 
motsvarigheter i delar av Central- och Nordeuropa 
under 100o-talet f. Kr. Många av de symboler som an
vändes för att manifestera och legitimera dessa indivi
ders och familjers upphöjda och kanske gudomliga sam
hällsposition, liksom de kosmologiska och religiösa 
meningar som dessa symboliska former var bärare av, 
var något som kanske förenade människor på ”elitnivå” 
över ett mycket stort geografiskt område; Europa och 
Mellanöstern utgör möjligen dessa symbolers relevan
ta kontext och det blir följ aktligen i det geografiska rum
met som våra arkeologiska frågor om bronsålderns sym
boler i Sydskandinavien bör ställas.
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OM VALLANLÄGGNINGAR OCH 
BOPLATSER I ETT BRONSÅLDERSLANDSKAP

Av Michael Olausson

365

abstract: The prime aim of this article is to shed light 
on the relation between settlements and places under
stood as central places, seen in the perspctive of every
day life, in the structurally changing Bronze Age land
scape. How does monuments like enclosures act to
gether with the individual households and the settled 
and worked landscape in large? The purpose is to see 
how an over all political perspective, by means of poli
tical intentions and ideologies, is expressed in the rela
tion of central places to settlements and the settled 
country as such. The growing appearance of enclosu
res and actions connected to them must be understood 
in the perspective of the far-reaching societal changes 
of ideological, social and economical character that can 
be observed all over Europe, and not at least in Scandi
navia, around 1000 BC. Central places of cermonial and 
ritual character are most important in this. Their archi
tecture and position in the landscape, and how these 
factors in different ways conducted people’ movements 
and actions, are focused upon in arguing this as a mean 
of bringing out certain ideological and therby also po
litical and economical aspects, and in doing so delibe- 
ratly toning down others.

Keywords: Landscape, dwelling, enclosure, settlement, 
transformation, production, animal, depositions

uppförandet Av rösen, 
högar och vallanlägg
ningar och liknande 
monument är karaktä
ristiskt för bronsåldern. 

Men det är lämningar som inte kan betraktas som iso
lerade punkter. De ingår i ett system med andra, och 
för människan och samhällena avgörande platser och 
lokaler liksom allehanda naturformationer vilka sam
verkar i formandet av en övergripande världsuppfatt
ning, där produktion och ritual (religion) är intimt sam
manlänkande i det dagliga livet (Jfr. Olausson 1995:230- 
231). Lägger vi ihop monumentbyggande med den ge
nomgripande process mot en successiv fastlåsning av 
produktionsmarkema, något som sker genom olika agra
ra system, inte minst i form av röjningsrösen, framstår 
bronsåldern som en av de mest intensiva perioderna av 
omdaning och organisering av landskapet vi känner från 
förhistorisk tid (Jfr. Widgren 1997a: isf, Trahne 
igg8:27if). Utgångspunkten här är, att landskapet bör 
förstås utifrån begrepp som territorium, gemenskap, 
samhälle - ett område som brukas - ”skapas”. Detta i 
motsats till det anglosaxiska ”landscape”, inom vilket 
”landskap” ses som en kulturell föreställning genom 
symbolisk representation - som reproduktioner på till 
exempel en målarduk. Landskapet är ett resultat av 
mänskligt vardagligt arbetet, som också utrycker ideo
logier. Förståelse av forandringsprocesser i landskapet 
och därmed i olika samhällsformationer, är avgörande 
för att behandla den klassiska frågan om hövdingadö-
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Fig. i. Sverigekartan med undersökningsområdet markerat.

men inom skandinavisk och nordeuropeiskbronsålder. 
Därvidlag kan vi söka ge ett nytt innehåll till begrepp 
som makt, dominans, motstånd, ägande och sociala re
lationer i betydelsen av olika sociala grupperingar av 
människor eller klasser. Vikten av att se förändringar 
utifrån ett boplats- eller hushållsperspektiv under skan
dinavisk bronsålder i motsats till teorier grundade på 
en stelbent ståndpunkt rörande centrum - periferi är 
väsentligt (Jfr. Ericsson 1992, Widholm 1998).

Avsikten med denna artikel är i första hand att lyfta 
fram landskapsomdaningen under bronsåldern som rör 
relationen mellan boplatser och vad som tolkas som 
centralplatser utifrån ett produktions- eller snarare var- 
dagsperspektiv. Hur går man från den enskilda platsen, 
hemmet, gården som ett mikrokosmos och en del av 
ett större känt landskap med alla dess olika betydelser, 
till speciella platser för ett större kollektiv, eller för 
enskilda med speciell status (Jfr. Olausson 1997). Hur 
samverkar monument som vall anläggningar med de 
enskilda hushållen, bygden i stort? Syftet är att se hur 
ett övergripande samhällsperspektiv genom politiska 
intentioner och ideologier kommer till uttryck på cen
tralplatser. Framväxten av vallanläggningar och med 
dem förknippade företeelser, måste ses i perspektiv av 
de omfattande samhällsförändringar av ideologisk, so
cial och ekonomisk karaktär som observeras i hela Eu
ropa, och inte minst i Skandinavien kring 1000-talet 
f.Kr. (Harding 1989, Fokkens 1997, Kristiansen 1998).

Vikt läggs vid vallanläggningarnas arkitektoniska ut
formning och placering i terrängen, hur dessa faktorer 
på olika sätt styrt människornas rörelser och handling
ar, allt som ett led i att framhäva vissa ideologiska och 
därmed också politiska och ekonomiska aspekter och 
att därmed tona ned andra. Handlingar samt olika fynd
kategorier och strukturer som exempelvis härdar kan 
antas ha fungerat som transformander. Frågan om soci
al interaktion, människors kommunikation med varan
dra och enighet runt gemensamma uppfattningar och 
idéer är avgörande. Identifikation med samhället och 
dess medlemmar på hushålls-, bygde- och överregio- 
nal nivå är en nyckelfråga, något som även aktualiserar 
frågan om bristen på identifikation, sammanhållning 
inom samfunden, om sociala motsättningar och ifråga
sättande av gängse normer, symbolspråk och maktrela
tioner (Jfr. Barrett rggy, Renck igg6 & manus).

Strukturer bildas genom det dagliga livets rutiner och 
praktik. Sociala system, eller snarare relationer mellan 
grupper av människor, är dock inga ting eller statiska
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strukturer. I sin numera klassiska studie av den engel
ska arbetarklassens uppkomst hävdar den engelske his
torikern E.A.Thompson (Thompson 1968), att begrep
pet klass är en deskriptiv term vilken sammanbinder 
ett antal diskreta fenomen - "By class I understand a 
historical phenomenon, unifying a number of disparate and 
seemingly unconnected events, both in the raw material of 
experience and in consciousness". Thompson understry
ker att ”klass” är ett historisk fenomen och han betrak
tar detta varken som ”struktur” eller "kategori”, utan 
någonting vilket faktiskt sker, händer i mänskliga rela
tioner: "Like any other relationship, it is a fluency which 
evades analysis if we attempt to stop it dead at any given 
moment and anatomize its structure. The finest-meshed 
sociological net cannot give us a pure specimen of class, 
any more than it can give us one of deference or of love" 
(Thompson 1968:9). ”Klasser” är någonting som hän
der, uppstår när människor som ett resultat av gemen
samma erfarenheter, ärvda eller delade, upplever och 
ger uttryck för identiteten av deras gemensamma in
tressen - intressen som är olika i förhållande till och 
oftast i motsatts till andra gruppers. Identifikation eller 
klassmedvetande är, menar Thompson, bestämt av de 
produktionsförhållanden, i vilka människor inträder 
genom födsel eller inträder i ofrivilligt. Klassmedvetan
de är det sätt på vilket erfarenheter bemästras i kultu
rella termer och som det uttrycks i traditioner, värde
system, idéer och institutioner. Thompson motsätter sig 
att det skulle röra sig om någon förutsägbar lagbunden
het eller statiskhet i detta: "If the experience appears as 
determined, class-consciousness does not. We can se a lo
gic in the responses of similar occupational groups under
going similar experiences, but we cannot predicate any law. 
Consciouness of class arises in the same way in different 
times and places, but never in just the same way" (Thomp
son 1968:10). Frågan är hur individen inträder i sin so
ciala roll och hur den särskilda sociala organisationen 
med sin ägorättsliga struktur, sina ägandeförhållanden 
och sin auktoritetsstruktur blir till. En studie som för

utsätter ett långtidsperspektiv. "Class is defined by men 
as they live their own history, and, in the end, this is the 
only definition” (Thompson 1968:11).

Motsättningen mellan enskilt och kollektivt, mellan 
form och process uttryckt i centralplatsernas arkitek
tur, i sammansättning och utformning av olika deposi
tioner i vallanläggningarna liksom på enskilda boplat
ser kommer att diskuteras. Vallanläggningen med dess 
utformning och design exponerar olika sociala betydel
ser, maktförhållanden och sociala strategier. Jag har i 
ett tidigare sammanhang (Olausson 1997), ställt frågan 
om det är möjligt att frilägga underliggande koncept 
eller principer vilka konstituerar vallanläggningens spe
ciella form, storlek, disposition av den bebyggda plat
sen liksom valet av terrängläge. Frågan är fortfarande 
relevant och måste utredas vidare. En utgångspunkt är 
att vallanläggningens ”funktioner” beskriver en kultu
rell omvandling av rummet och tiden och är därför ett 
betydelsefullt element i kommunikation olika samhälls
medlemmar emellan. De kan sägas demonstrera män
niskors förmåga att innefatta och förstå ett rumsligt 
panorama av monument och landskap liksom att upp
fatta rum och arkitektur inom betydande avstånd (Jfr. 
Bloch 1995, Rapoport 1997). Diskussionen förs utifrån 
ett antal undersökta vallanläggningar i Uppland och 
Södermanland samt boplatser i olika mellansvenska 
landskap.

Landskap
Förhållandet människa - natur uppfattas här som dia
lektiskt snarare än deterministiskt adaptivt. Landska
pet är ett resultat av mänskligt arbete, en social kon
struktion som uttrycker en vardaglig praktik liksom 
ideologi - en ständigt pågående kulturell process. Och 
likväl med sina linjer, punkter och former är det även 
en begränsande faktor för människan som ett led i hen
nes socialisering och därmed anknytning och oriente
ring utifrån specifika platser. Utgångspunkter är att detta



368 MICHAEL OLAUSSON

görs utifrån rumsliga, temporala, kommunikativa och 
betydelsebärande aspekter. Hus, gärdesgårdar liksom 
monument (i en allmän betydelse) liksom allt det bygg
da är medvetna skapelser, handlingar, (byggandet är en 
process), som uttrycker en förändring och i sin tur för
ändrar människans rums- och tidsuppfattningar. Detta 
kan sägas innebära att nya rumsliga och kronologiska 
perspektiv på landskapet och därmed samhället skapas.

Genom ideologi och symbolspråk tycks vissa aspek
ter framhävas i bronsålderslandskapen. Rösen och hö
gar liksom andra monument under äldre och mellersta 
bronsålder speglar detta (Jfr.Trahne 1998). Men ideo
logiska/politiska liksom symboliska aspekter tar sig el
ler ges olika uttryck, och kan även av olika skäl tonas 
ned vilket tycks ske under yngre bronsålder och äldre 
järnålder. Landskapet uttrycker ideologi och är ett sätt 
att se på verkligheten, men innebär detta att vi inte kan 
analysera och förstå landskapets fysiska uttryck? Finns 
landskapet endast inom betraktaren och förstås enbart 
i kommunikation med andra människor?

Eric Hirsch anser att landskapet kan analyseras och 
förstås utifrån förhållanden kring det dagliga livets er
farenheter och, egenskaper och erfarenheter som lig
ger bortom vardagen (Hirsch 1995). Han talar bland 
annat om ”upplevd bakomliggande potential” som syf
tar på föreställningen om hur saker och ting skulle kunna 
vara. Hirsch menar att den renaste formen av bakom
liggande potential är själva tomheten vilket han exem
plifierar med utformningen av heliga platser liksom att 
de är lokaliserade på ett visst avstånd från bebyggelse 
(Hirsch 1995:4^ jfr Olausson 1995, 1997)

Ett landskap med dess former, materiella lämningar 
och den förändringsprocess som ligger inkapslad däri, 
kan knappast förstås utifrån ett utanförskap. Om land
skapet skall kunna göras begripligt kan det alltså inte 
j ämställas med eller betraktas som en tavla, ett sceneri. 
Tvärtom, den inriktning som förespråkas i denna arti
kel, innebär och förutsätter att vi ger oss in i landska
pet, att vi trampar markerna både mentalt och fysiskt -

ett företag som ger nödvändig skit under naglarna. Det 
gäller alltså att undvika ett förhållningssätt som med
för ett åtskiljande mellan oss och dem, ett distanseran
de gentemot de vanliga människorna på ”tavlan” (Jfr. 
Ingold 1997:29!). Ett stycke natur som vi betraktar finns 
framför oss i form av linjer, punkter, former, lukter, ljud 
och rörelser vilket vi brukar benämna landskap och är 
förvisso även en produkt av ett inre landskap, minnen 
(Jfr. Ingold 1993:152-154, Schama 1995:13). Men den 
historiska process vi kan ana i terrängen liksom i vår 
egen erfarenhet är inte ogripbar eller något oförståe
ligt, därmed inte sagt att vi ger oss i kast med något enkelt 
företag. Betydelsen av olika landskapsformer, hus, gra
var, åkrar och stigar är ingenting förborgat eller enbart 
reserverat för den enskilda betraktaren.

Genom att likt postmodernisterna behandla landska
pet som symbolisk representation och lägga tonvikten 
vid betydelse, mening av former och mänskliga artefak
ter i landskapet, är risken att inte förstå förändrings
processerna uppenbar. Utifrån begrepp som "platsens 
arkeologi” diskuteras exempelvis behovet av ett förny
at ”gårdsbegrepp”, men några förslag till några begripli
ga och testbara alternativ ges ej. Istället ägnar man sig 
framförallt åt att analysera, att se (eller att ”läsa”) ideo
logiska och symboliska betydelser bakom olika land
skapsformer och lämningar, snarare än landskapet som 
en del av en vardaglig praktik och process (i vilken även 
arkeologen deltar).

Jag ansluter mig till den uppfattningen som i större 
eller mindre omfattning företräds av flera antropolo
ger och kulturgeografer, vilka anser att landskapets hel
het i form av punkter, linjer och ytor kan analyseras efter 
form, funktion, historia och samhällelig kontext (Ing
old 1993,1997, Rapoport 1997, Hirsch 1995 Red, Wid- 
gren 1997b). För att komma åt helheten är kontexten 
det centrala där landskap uttrycker förhållanden mel
lan människa och natur liksom människor emellan. Mats 
Widgren hävdar att en noggrann läsning av de materi
ella elementen i landskapet gör det möjligt att ställa
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relevanta frågor som leder oss in på spår till en vidare 
analys av kontexten. Landskap kan läsas som en text 
men en text som måste läsas med lexikon och gramma
tik i handen: form, process, funktion, historia och kon
text (Widgren 19 9 7b: 7). Helheten rymmer en historisk 
liksom stundligen pågående process, med en ständigt 
närvarande människa, men som agerar på olika sätt ut
ifrån tid, (rytm, tempo), rum, plats, kommunikation, 
betydelser - närmare bestämt i ett sammanhang, en 
relation med andra människor, ibland kallat för ”struk
turer” (Jfr. Ingold 1993).

Östra Mellansveriges 
vallanläggningar
Vi känner idag till förekomsten av ett flertal vallanlägg
ningar från bronsålder i framförallt östra Mellansveri
ge. Deras verkliga antal är dock långt ifrån känt liksom 
omfattningen av deras samhälleliga betydelser. Varia
tioner av funktionen som med all sannolikhet är för
knippad med olika regionala, politiskt och kulturella 
traditioner är betydelsefulla. Frågan om nyttj ande, kon
tinuitet, diskontinuitet liksom dateringar är grundläg
gande frågor och fortfarande lika aktuella att komma 
till tals med. Ett varierat arkitektoniskt utförande lik
som det ringa antalet utförda undersökningar, gör att 
en relevant gruppering av materialet inte går att göra, 
något som är en av flera nödvändiga förutsättningar för 
att kunna komma vidare. Vi är fortfarande därför i allt
för hög grad hänvisade till att värj a oss mot ett höglj utt 
bakgrundsbrus" i form av en stelbent antikvarisk tra

dition men framförallt av en alltför ringa kunskapsupp
byggnad. Enligt min mening tycks vallanläggningarnas 
betydelse under bronsålder ligga i en kombination av 
flera funktioner som länkas samman i rollen av en cen
tralplats för en eller flera bygder eller ”land”. Ceremo
nier och rituella handlingar intar en mycket framträ
dande roll. Inga har visat sig rymma egentliga boplatser,

men däremot förekommer ett antal s.k. höj dboplatser. 
Dessa har framkommit i samband med undersökning
ar av folkvandringstida befästningsverk men förefaller 
sakna vallar av något slag. I enstaka fall kan vallanlägg
ningar från bronsålder tolkas som befästningsverk 
(Olausson 1995), vilket dock inte betyder att man kan 
dra en slutsats om att befästningsfunktionen varit ovan
lig eller mindre frekvent under bronsålder.

Introduktionen liksom innovationsförloppet röran
de vallanläggningarna är oklart och frågan om idéinne
hållet kring regionens vallanläggningar och dess appli
cerande återstår i flera avseenden att reda ut. Företeel
sen tycks sakna kontinuitet och tradition från äldre pe
rioder, åtminstone i det här aktuella området. Senneo- 
litiska dateringar har dock erhållits från ett vallavsnitt 
inom vallanläggningen vid Draget, Bålsta, Uppland 
(Olausson 1997).

Niels Andersen har i sin monografi om Sarup-under- 
sökningarna på Fyn, Danmark (Andersen 1997), sam
manfattat ett antal gemensamma drag för europeiska 
hägnadsanläggningar från äldsta europeiska bondesten
ålder ca 5500 BC. till sen kopparålder, ca 2800 BC, vil
ket motsvarar sen mellanneolitisk tid (MN B), eller 
stridsyxetid i Sydskandinavien (Andersen 1997:278- 
27g, golf). Då flera av dessa drag även återfinns inom 
de mellansvenska vallanläggningarna från bronsålder, 
kan det vara väsentligt att i detta sammanhang göra en 
sammanfattning av Andersens resultat. Det primära är 
självfallet att de formar ett inneslutet rum, avgränsat 
av dikessystem, eller genom en kombination av dessa 
och naturliga gränser, lokaliserade till flacka höjder. 
Deras funktioner har inte inneburit något stort behov 
av vatten. Vallar i anslutning till dikena förekommer men 
är mindre vanligt och de påträffas på bägge sidor av di
kena. Vanligare däremot är grävda rännor för palissa- 
der. De inre och inte sällan ytmässigt stora ytorna inne
håller som regel inte några spår av samtida bebyggelse. 
Här finns dock strukturer med vad Andersen kallar för 
rituellt material (Andersen 1997:301) exempelvis brän-
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Fig. 2. Plan över vallanläggningen vid Högsta, RAA i, Bälingt
socken, Uppland från yngre bronsålder och äldsta järnålder. 
Streckade stensättningar i gravfält från förromersk järnålder. 
Anläggningar med heldragen linje från bronsåldern per. III. 
Undersökningsscahkten är markerade. Skala 1:2 000.

da och obrända människoben, rekonstruerade männis
kokroppar från hopsamlade ben, keramikkärl, ett urval 
av hela föremål, förkolnade sädeskorn, malstenar, samt 
anläggningar som enligt Andersen innehåller avfall - 
något som även påträffas i dikessystemen som diskreta

depositioner. Det är dock oklart om de utgör restpro
dukter av verksamhet på platsen eller om de transpor
terats dit.

Tonvikten ligger dock på aktiviteterna och lämning
arna i eller i anslutning till dikessystemen. Begravning
ar påträffas i dessa i gropar eller nischer och det före
kommer att begravningarna grävts upp. Vanligt är dess
utom placering av skallar på botten av dikena vilka i 
flera fall varit exponerade under längre perioder och 
man har låtit dikena fyllas igen av väder och vind. Eld i 
form av härdar och helt eller delvis eldpåverkade före
mål och ben är vanligt förekommande. I nästan samtli
ga fall som Andersen behandlat finns det tecken på att 
man grävt om och rensat dikena. Depositioner av kera
mik och människoben förekommer även i anslutning 
till palissaderna. En mycket väsentlig punkt som dock 
inte lyfts fram tillräckligt av Andersen är koncentratio
nen av olika depositioner till hägnadernas ingångar.

Gemensamt för de undersökta anläggningarna vilka 
på olika sätt kommer att beröras här, är bland annat deras 
ytmässigt och mot andra hägnader avvikande storlekar. 
Draget i Bålsta är ca 2,5 ha, Högsta i Bälinge ca 3 ha, 
båda i Uppland, och Sibro i Ripsa socken i Söderman
land ca 5 ha (fig. 2]. Predikstolen, en befästning i anslut
ning till Hågahögen är ca 4,5 ha. Som jämförelse kan 
nämnas att Samp I ifrån tidig trattbägartid (ca 3500 
B C) omslöt en yta av 8,5 ha och den nyligen undersök
ta palissadanläggningen vid Dösjebro i Kävlinge, Skåne 
ca 4 ha. Sistnämnda är från slutet av trattbägarkultur 
och tidig stridsyxetid. Men huvuddelen av bronsålderns 
olika hägnadsanläggningar som exempelvis gravhägna- 
der är betydligt mindre. De konstruktionsmässigt olika 
utförandena av neolitiska hägnader i Sydskandinavien 
med dikessystem, vallar eller palissader å ena sidan och 
Mälarregionens sten- och sandvallar å den andra, skulle 
kunna tolkas som funktionella, kulturella skillnader med 
kronologisk relevans.

Emellertid uppträder konstruktionsmässiga element 
som kan uppfattas som ”neolitiska” i form av diken,
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sandvallar samt ett stort antal ingångar på de ovan nämn
da vallanläggningarna i framför allt Uppland. I samman
hanget kan det vara väsentligt att uppmärksamma fö
rekomsten av ett dikes- och vallsystem vid Gothems- 
hammar på Gotland, dock tyvärr odaterat. Uppenbar
ligen har vi att räkna med ett okänt antal vallanlägg
ningar med detta utförande norr om Danmark och 
Skåne.

Inga är dock kända från megalitbygder, exempelvis i 
centrala Västergötland. Intressant i sammanhanget är 
den s.k. fornborgen på Mösseberg i Västergötland, en 
ca fem ha stor anläggning med dubbla stenvallar med 
ett antal avbrott, - möjligen ingångar, samt ett avsnitt 
med ett grunt dike. Denna har daterats till mellanneo- 
litisk tid.

Det avgörande förefaller alltså i första hand att vara 
själva applicerandet av ”hägnadsidén” i samhällena och 
i landskapet, snarare än hur den kom att materialiserats, 
eller vilken arkitektonisk utformning vallanläggningar
na givits inom olika regioner. Detta leder oss in på frå
gan om landskapsutnyttj andet med variationer inom to
pografisk lokalisering och skiftande rumsliga relationer 
mellan vallanläggningar och bebyggelse inom olika re
gioner och bygder. Men innan denna väsentliga fråga 
diskuteras skall arkitektonisk utformning och deposi
tionsmonster inom Mälardalens vallanläggningar be
handlas.

Arkitektur
Oavsett byggnadsmaterial är vallarna genomgående 
smala och låga och redan i detta faktum kan ett av syf
tena bakom flera vallanläggningar skönjas: att fungera 
som en kognitiv snarare än en faktisk fysisk gräns eller 
hinder. Men av flera skäl är det svårt att renodla arki
tektoniska typer, framförallt tack vare att själva uppfö
randet av vallarna i flera fall tycks utgöra ett väsentligt 
inslag i ett större projekt med ett flertal komponenter 
°ch inte sällan utsträckt över ett längre tidsskede. I fle

ra fall har det varit möjligt att urskilja ett antal sektio
ner i vallarna av delvis olika utförande och skiftande 
byggnadsmaterial. Flera uppländska och sörmländska 
gravhägnader visar vid en granskning en variation i 
framförallt stenvallarnas bredd. En variation som i en
staka fall till sitt utförande påminner om stensättning- 
ar som inkorporerats i vallen (Olausson 1995:63(199!). 
Går vi till de ytmässigt stora vallanläggningarna upp
förda av sand och grus och belägna på åsar, svarar ofta 
övergångarna mellan dessa sektioner mot ingångar och 
avbrott i dikena. I en del fall kan enklare utföranden 
som låga murliv förekomma men i övrigt saknar de ar
rangemang och arkitektonisk konsekvens med en ele
vation grundad på principer om bärkraft och varaktig
het. Principer som påträffas hos bronsåldersbefästningar 
som Veda i Ångarn och Predikstolen vid Håga, båda i 
Uppland, men kanske ännu tydligare i yngre befästnings
verk från romartid - folkvandringstid (Jfr. Olausson 
i995:i43f, is8f).

Palissader i grävda rännor är vanligt förekommande i 
de neolitiska hägnaderna runt om i Europa (Andersen
1997) . En skillnad föreligger mellan de äldsta anlägg
ningarna från trattbägartid och de något yngre från 
stridsyxetid i Sydskandinavien. Sarup-anläggningarna 
behöver inte alltid ha en palissad bakom diken och jord
vallar, däremot förekommer alltid en jordgrav, ett di- 
kessystem. Anläggningarna från stridsyxetid känneteck
nas av rader av palissader, ibland två och tredubbla, men 
saknar helt dikessystem och vallar (Jfr. Svensson 1991). 
D ösj ebroanläggningen vid Kävlinge i Skåne är ett ex
empel på ett sådant utförande. Palissadvirket har pla
cerats med en meters mellanrum i gropar men även 
inom kortare avsnitt i rännor (Olofsson & Svensson
1998) . Bland de undersökta vallanläggningarna och grav- 
hägnaderna från bronsålder i Mälardalsregionen, har pa
lissader endast påträffats i den stora Draget-anläggning
en vid Bålsta (Olausson 1997). Denna har tredubbla val
lar varav den mellersta och inre har uppförts i sten, den 
yttre av sand och grus med ett dike framför. Palissadpå-
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Fig.3. Sektion genom dike och vall vid den södra huvudingången vid Högsta i Uppland (jfr. fig 2.). De deponerade odlade 
växterna påträffades framförallt i det tunna mörka lagret i vallens botten.

larna har förankrats på ett konstfärdigt sätt med en halv 
till en meters mellanrum i stenskodda rännor eller stolp
il ål. Därefter har en knappt två meter bred och en halv
meter hög vall kastats upp runt pålarna. Det uppseen
deväckande är att endast vissa vallavsnitt har försetts 
med palissad, framförallt vid ingångspartierna. Utföran
det understryker det j ag skrev ovan om sektioner i vall
anläggningar och gravhägnader, sektioner som vid Dra
get tycks ha uppförts över en längre tidsperiod, från 
senneolitikum till yngre bronsålder (per. V, VI).

Dessa sektioner eller olika sekvenser som dessutom 
är vanligt förekommande bland kontinentala vallanlägg
ningar, har av flera forskare tolkats som uttryck för och 
insatser från olika sociala grupper - familjer och här- 
stamningsgrupper. Med andra ord kan de olika segmen
ten i vallanläggningarna uttrycka bygdernas samlade 
medverkan.

Inom vallanläggningen vid Högsta har inga egentliga 
konstruktionselement kunnat påvisas. Det primära har 
uppenbarligen varit att innesluta ett rum, men ett kor
tare parti av vallen vid den södra ingången och endast 
här, har försetts med en slags kärnpackning av större sten 
som därefter täckts av ett sandskikt. Ett förfarande som 
dock inte rymmer några konstruktionsmässiga impli
kationer att de är avsedda att fungera som bas för en

palissad eller annan överbyggnad (fig3). Istället är det 
så att denna stenpackning hänger samman med den de
position vilken gjorts i botten av vallen inom detta vall
avsnitt. Exemplen från Draget och Högsta visar på in- 
gångsavsnittens betydelse (Jfr. Olausson 1995, 1997). 
Det är därigenom möjligt att relatera en konstruktion 
till, och bör förstås som en del av ett projekt, av ritualer, 
handlingar som även lämnat sina avtryck i form av ett 
specifikt depositionsmonster inte sällan av diskret ka
raktär. De olika delarna förutsätter varandra och bildar 
en helhet. Bakom detta finns uppenbarligen en grund
läggande idé om att styra eller leda människornas rö
relser i vissa riktningar och knyta dessa till vissa, och för 
ritualen avgörande, punkter i vall anläggningen. En 
möjlighet att tolka detta är att se det som olika uttryck 
för människornas behov av klassificeringar, av ett ord
nat mönster för att göra verkligheten, tillvaron, förstå
elig. Detta leder oss därför vidare till frågan om olika 
depositioner och sambanden mellan dessa och det bygg
da, det som symboliserar det som skall påverkas genom 
handlingar.

En lämning som säkerligen uppfattas som ovanlig för 
att inte säga främmande för Mälarregionens vallanlägg
ningar är dikena. En struktur som arkeologiskt närmast 
förknippas med medeltidens borganläggningar. Dessa
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har hitintills kunnat konstateras vid minst fem vallan
läggningar; Draget och Högsta i Uppland och Sibro i 
Södermanland har redan nämnts. Vid Skillinge gård i 
Litslena socken i västra Uppland finns en närmast 50 
meter i diameter stor vall anläggning med tredubbla 
vallar och anslutande diken vilka hägnar in en stor sten- 
sättning med kal fyllning. Vid Kusta gård i Irsta socken 
i Västmanland finns en säregen anläggning bestående 
av ett rose och en stensättning som delvis inhägnas av 
två låga och parallella vallar med grunda diken. Mellan 
vallarna finns en husgrundliknande lämning.

Det är för närvarande osäkert om det finns ytterliga
re vallanläggningar med diken i Mälarregionen. Men 
som jag visade ovan föreligger det exempel från andra 
landskap och det verkliga antalet är uppenbarligen stör
re men ovisst. Dikena är som regel grunda, knappt en 
halv meter djupa och upp till ett par meter breda. Van
ligast är att den låga vallen kastas upp bakom diket men 
i en del fall som till exempel vid Högsta uppträder di
ken på vallens ut- och insida inom vissa avsnitt (jfr fig. 
2>3) Vid samtliga anläggningar (dock ej vid Skillinge), 
finns avbrott i dikena, vilka ofta svarar mot ingångsav- 
snitt i vallen.

Depositionsmonster
Att gräva diken skulle kunna vara funktionellt och be
tingat av lokaliseringen till ett relativt lättgrävt under
lag (åsen), men så är dock inte fallet. Snarare är det ett 

uttryck för ett medvetet val som styrts av intentioner
na i ett politiskt och rituellt projekt. Man har strävat 
efter att förstärka gränsen, att betona motsatserna mel
lan det lägre liggande diket och den högre uppbyggda 
vallen. Ett snarlikt förfarande kan skönjas inom Sibro- 
anläggningen i Södermanland. Genom dikena har den 
kognitiva gränsen förstärks, inte minst då dessa dessut
om fungerar som den primära platsen för olika aktivi
teter inom det rituella projektet när byggandet genom
förts. Vi kan ta ett annat exempel, närmare bestämt den

ytmässigt begränsade vall anläggningen vid Häggeby 
kyrka i Uppland (Jfr. Olausson 1997:419, fig.5). Även 
denna har uppförts på en ås men här valde man att bygga 
ett stort antal vallsegement av sten och några diken gräv
des aldrig. Att diken knappast är en förutsättning för 
aktiviteter, framgår med all tydlighet vid gravhägnaden 
vid Odensala Prästgård, Uppland, en anläggning med 
stenvallar i vars omedelbara anslutning ett flertal depå
er och härdar påträffades (Jfr. Olausson 1995:190!).

Aktiviteterna inom de här diskuterade vallanläggning
arna rymmer tre arkeologiskt urskiljbara delar: byggan
de, eldande och övertäckande samt vad som bränts och 
deponerats och sättet som det genomförts på. Fynden 
utgörs av brända ben av tamboskap, förkolnade odlade 
växtrester samt jordbruksredskap som malstenar och 
knackstenar, ett till synes enahanda depositionsmons
ter. Man ställer sig självfallet här frågan vad som inte 
deponerats, liksom om, var, och på vilket sätt fynd som 
keramik, brons och annat deponerats, och i vilka och 
med vallanläggningarna samtida sammanhang detta har 
gjorts. Av de ovan nämnda komponenterna är det el
dandet i större eller mindre utsträckning som förenar 
alla de här behandlade vall anläggningarna. Eld, upphett
ning, bränning kan dessutom knytas till vad som depo
nerats, liksom hur det deponerats. Förmodligen utgör 
elden det viktigaste elementet i olika symboliska om
vandlingsprocesser, där elden liksom människan fung
erar som transformander i olika metaforiserande hand
lingar (Renck 1996 & manus).

Vad har då bränts eller upphettats och har föda till
agats och har elden även fungerat i en begravningsritu
al för att bränna benen fria från kött? Med andra ord en 
transformering av kroppen till ”ickekropp” i ett limi- 
nalt stadium, eller en omvandling av djurens råa kött 
till något ätbart? Jordbruksredskap som mal- och knack- 
stenar/löpare, redskap väsentliga i olika berednings- och 
omvandlingsprocesser hör i allra högsta grad hit.

Vad gäller eldande kan ett par moment skönjas. Det 
rör sig dels om eldande som föregår själva uppförandet
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Fig. 4. Härd i diket md den södra ingången i vallanläggningen vid Högsta, Uppland. Till höger i bild och strax till höger om 
härden, md stickan, påträffades ett par mindre benkoncentrationer, foto från öster av författaren.

av vallanläggningen, något som kunnat konstateras vid 
Odensala Prästgård (Olausson 1995:206-208), dels eld
ande som en led i nyttj andet av det byggda, eldande som 
pågår efter att vallarna har uppförts. Det kan vara på 
sin plats att återigen erinra om att inga boplatslämningar 
har kunnat konstateras i någon vallanläggning eller grav- 
hägnad från bronsålder, samtida med vallarna. Det är 
lämningar som vanligtvis lämnar efter sig sot, skärvsten 
och annat och skulle i detta sammanhang ha försvårat 
en adekvat tolkning. Spår efter eldande uppträder som 
större eller mindre sotlager under vallarna vid Odens
ala, som stora härdgropar i dikena vid Draget eller i an
slutning till Odensalas stenvallar, eller som tunna och 
ytmässigt små sotlinser med enstaka skärvstenar mel

lan ett par större härdar i diket vid Högsta (fig4). Vid 
Sibro har eldande endast kunnat registreras i form av 
diskreta kol/sotansamlingar i ett mörkare lager i vall
ens botten.

Inga nedlagda artefakter har kunnat konstateras vid 
Draget, inte heller några brända ben, endast obrända 
tandfragment av nöt. I en stensättning innanför huvud
vallen och förmodligen uppförd samtidigt med denna 
fanns en bendeposition av brända ben efter två män
niskor, en vuxen och ett litet barn (Olausson 1997:415). 
Inga rester av odlade växter förekommer överhuvud
taget vid Draget, något som är mycket frekvent både i 
Odensala och Högsta, platser som även innehöll depo
sitioner av brända djurben. Här är det uppenbart att
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bålplats inte var identisk med deponeringsplats och 
överlag påträffades benen i små ansamlingar, likt ben
gropar, fria från sot och sönderslagna. I Odensala täck
tes dessa bengropar i enstaka fall av traditionella grav
överbyggnader som till exempel mittblockstensättning- 
ar, ett förfarande som helt saknas vid Högsta. Vid Hög
sta finns dock ett större inslag av sot i anslutning till 
benansamlingarna. Och till yttermera visso är behand
lingen av djurbenen på dessa platser identisk med den 
som människobenen underkastats. Urvalet är selektivt 
och endast vissa partier av djurkropparna finns repre
senterade, och det rör sig om djurens minst köttrika delar 
som svanskotor, delar från underben, klövar och liknan
de. Enstaka fragment av underkäkar av nöt finns även 
med. Förutom att vara de minst ätbara delarna av djur
kroppen, kan styrfaktorer av symbolisk karaktär ha va
rit av betydelse för urvalet. Frågan är dock inte minst 
förknippad med betydande källkritiska problem. En
dast tamboskap finns representerad i materialen med 
arter som häst, nöt, svin och får/get.

Den andra stora kategorin och som förenar Odensala 
och Högsta, är att endast odlade växter deponerats samt 
en i det närmaste total avsaknad av åkerogräs eller gräs- 
marks-foderväxter. I Högsta finns visserligen enstaka 
rester av åkerogräs men sammansättningen från dessa 
lokaler uppvisar en mot boplatser helt negativ bild. Ty 
det som är utmärkande för fynd av makrofossil på bo
platser är just åkerogräs tillsammans med olika odlade 
växter, samt i mindre utsträckning gräsmarksväxter. 
(Engelmark 1993, Ericsson 1998, Viklund 1998, Gus
tafsson 1998). En sammansättning som är utmärkande 
för en produktionsenhet, en gård med ett betydande 
inslag av åkerbruk. Makrofossilen på Högsta liksom 
Odensala Prästgård domineras av skalkorn (Hordeum 
vulgare), och olika vetesorter, bland annat emmer, (TH- 
ticum diococcum),) samt enkorn (Triticum monococcum) 
och bröd/klubbvete (Triticum aestivo-compactum) och 
speltvete [Triticum spelta). Men här finns även en rad 
odlade växter vilka introduceras under yngre bronsål

der i Syd- och Mellansverige som lin [Linum usitatissi- 
mum) liksom hirs [Panicum miliaceum), vilka förekom
mer i mindre utsträckning. Dessutom förekommer nya 
sädesslag som havre (Avena sativa), samt den oljerika 
växter lindådra (Camelina sativa), vilken påträffats i 
mycket stora mängder på Högsta. Ett ovanligt inslag är 
timjan [Thymus), och det måste röra sig om vild back
timjan. Den kan fungera som kryddväxt som vid brän
ning avger en distinkt doft.

Var och hur har de odlade växterna deponerats? Vid 
den totalundersökta kultplatsen vid Odensala Prästgård 
har i detta avseende minst intresse ägnats själva hägna- 
den. Endast ett par härdar samt en komplex bengrop 
med djurben under en mittblockstensättning innehöll 
makrofossil. Istället fanns merparten av fynden i stolp
il ål i de båda kulthusen och i härdgroparna på ett antal 
mindre platåer vilka omgav gravhägnaden (Olausson 
1995:2iyf). Vid Högsta däremot tycks deponeringen av 
odlade växter till stor del hänga samman med uppfö
randet av vallen (fig. 3, 4). Här har man vid den södra 
ingången, i vallens längdriktning, och på en sträcka av 
knappt tio meter, lagt ett tunt lager kulturjord som för
utom odlade växter även innehöll en flintskrapa samt 
ett (!) keramikfragment. Kärnpackningen i vallen som 
beskrevs ovan har därefter lagts så att den täckte lagret 
men inte mer. Stenpackningen innehöll ett stort antal 
malstenar, fullt brukbara och uppenbarligen sönders
lagna. En var tydligt eldpåverkad på ytan. Dessutom på
träffades en knacksten/löpare. Härden i diket innehöll 
enstaka brända sädeskorn samt lindådra, i övrigt fanns 
endast enstaka sädeskorn spritt i diket.

Eldande, brännande, är uppenbarligen det centrala, 
åtminstone i det som vi kan studera arkeologiskt. Djur
ben har bränts och deponerats i små bengropar runt 
härdarna eller intill mindre sotsamlingar möjligen i sam
band med tillredande av måltider. Däremot är det svå
rare att härleda ursprunget för de odlade växterna. I 
Odensala uppträder de som regel i härdar men i Hög
sta har de ingått i ett kulturlager som har deponerats.
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Fig. 5. Lodfoto över en av flera stensättningsliknande lämningar med flera depåer av brända djurben, från Åbrunnaboplatsen i 
Södermanland. Foto Kjell Johansson.

Skörd, tröskning, rensning, röstning och annan nödvän
dig beredning av odlade växter i en matberedningspro- 
cess (Jfr. Viklund 1998) har skett på boplatser och, får man 
förmoda, i vallanläggningens närhet. Möjligen kan röst

ning ha genomförts, kanske inom speciella områden ut
anför, men i omedelbar anslutning till vallanläggningen.

Hur ofta dessa handlingar gjorts när diket varit öppet 
går inte att säga. Däremot visar stratigrafin med ett par
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nivåer med sotansamlingar och bendepåer att verksam
heten återupptagits efter igensandning. Jag uppfattar 
spåren som att man genomfört en avsiktlig övertäck
ning och igenfyllning, snarare än naturliga erosionspro
cesser (Jfr. fig. 3). Övertäckningen med sand har även 
kunnat konstateras vid Draget, och hela förfarandet ty
der på att projektet med en invigning av en speciellt 
utvald plats, uppförande av vallar, eldande och deposi
tioner även förutsatte ett slut, en önskan att på ett tyd
ligt sätt avsluta handlingarna. Härdarna har täckts med 
ett lager av sand samt med större stenar, bland annat 
enstaka malstenar som placerats på rad. Och vid de 
något inåtböjda dikena vid ingångarna har dessa täckts 
ordentligt av ett sammanhängande lager sten som slut
ligen täckts av sand. Men det som kan uppfattas som en 
vilja att avsluta projektet, bör nog inte ses som att be
hovet av ceremonier och ritualer upphör. Snarare rör 
det sig om en förflyttning, inte bara rumsligt utan kan
ske även till innehåll och betydelser - en ideologisk 
förskjutning och markering.

Depositionsmönster utanför 
vallanläggningar
Bortsett från flintskrapan vid Högsta saknas artefakter 
helt, och förvånande nog även keramik till stora delar 
inom vallanläggningar och gravhägnader. Yxor är en 
fyndkategori som skulle kunna förväntas men som helt 
saknas. Ser vi till innehåll och kontext på boplatser och 
gravar i ett långtidsperspektiv, kan ett antal iakttagelser 
göras. Stenartefakter som malstenar förekommer rela
tivt frekvent på neolitiska vallanläggningar i Danmark 
liksom andra delar av Europa. En stor mängd sadelfor- 
miga malstenar förekommer i ett säreget sammanhang 
på en tidigneolitisk boplats vid Östra Vrå, Söderman
land. Dessa låg i två större gropar med keramik och 
enstaka förkolnade sädeskorn i fyllningen. Malstens- 
packningen täckte brända och obrända ben och tänder

från små barn. Lämningen tolkas som en offernedläg- 
gelse snarare än en grav (Kihlstedt 1997:118). Möjligen 
är det behovet av att markera sin ”neolitiskhet” liksom 
verkliga och aktiva insatser av markberedning, röjning 
och odling som manifesteras i ett flertal röjningsrösen 
och deras innehåll på den stora senneolitiska boplatsen 
Gröndal vid Arlanda flygplats. Ett stort antal fullt bruk
bara men sönderslagna malstenar med beredningsytan 
vänd nedåt fanns i ett flertal mindre röjningsrösen som i 
en del fall täckte härdar (Louise Evanni, RAA muntlig 
uppgift). Inom boplatsen fanns även knackstenar/löpare 
samt ett flertal bergartsyxor, både hela och fragmentera- 
de liksom olika yxämnen.

Cecilia Lidström Holmberg har kunnat påvisa betydan
de formmässiga skillnader i malredskapen från senmeso- 
litikum och tidigneolitikum, vilket hon tolkar som uttryck 
för omfattande samhälleliga förändringar. Uppenbarligen 
finns här kollektiva idéer om malredskapen som kultu
rella, sociala och rituella metaforer, vilka ingår som en 
väsentlig del i neolitiseringsprocessen, att markera sig sj älv 
och sociala grupper som varande ett jordbrukande och 
boskapsskötande samfund (Jfr. Lidström Holmberg 
1998:123!). Idén om jordbrukandets betydelse framträ
der inte minst i expansionsprocesser med rörelser från 
kämbygden och ut mot utmarker. Vid Rössberga intill Ar
landa flygplats, en lokal som kan beskrivas närmast som 
en säter, fanns ett stort antal (45 st) och fullt brukbara 
knackstenar deponerade i röjningsrösen liksom i enstaka 
s.k. åkerhärdar (Olausson, manus).

En markant ökning av malstenar, knackstenar/löpare 
och andra stenartefakter i olika sammanhang, kan fram
förallt avläsas under bronsålder. Från åtminstone period 
III och framåt, förekommer deponerade malstenar både 
på boplatser, i hus, liksom i gropar och härdar, ibland 
påträffade i form av system. Vid sidan av malstenar in
tar knackstenar/löpare en mycket framträdande roll. 
Minst tio bronsåldershus på den stora boplatsen Pryss
gården i Östergötland innehöll knackstenar vilka depo
nerats i husens stolphål. Totalt hittades 85 stycken va-
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rav endast knappt io procent i lager eller som lösfynd 
(Borna-Ahlqvist et al. 1998:144!). Utifrån det höga an
tal knackstenar som påträffats på flera bronsåldersbop- 
latser i östra Mellansverige, (på Hallundaboplatsen över 
200), förefaller det som om detta goda och mångsidiga 
redskap intar en särställning på många sätt, även i före
ställningsvärlden. Fyndkontexten på Åbrunnaboplatsen 
i Västerhaninge socken, Södermanland, är i samman
hanget mycket intressant. Centralt på boplatsen och om
given av ett par hus var en åkerholme. Det finns tecken 
på bränning på hällarna, vilka tillsammans med allehan
da skrevor hade täckts och fyllts ut med ett lager skärv
sten. Här fanns även stensättningsliknande packningar I 
skärvstenslagret liksom i stensättningama (fig. 5) fanns 
ett flertal gropar med brända och deponerade djurben 
men människoben saknades. En knacksten/löpare hade 
deponerats tillsammans med en intakt liten keramikkopp 
med hank av tunnväggigt närmast glättat gods (Perming 
& Strucke 1997:35!). Exemplen indikerar knackstenamas/ 
löparnas betydande symbolinnehåll och deras framträdan
de roll i ett metaforiskt sammanhang, vilket även under
stryks av att de inte sällan påträffas i gravar, ibland i an
slutning till gravgömman.

Både sten- och bronsyxor påträffas hela och fragmen- 
terade på boplatser, bronsyxor framför allt i depåfynd.

Som visats ovan saknas de uppenbarligen helt på vall
anläggningar och gravhägnader, och intressant nog är det 
en fyndkategori som i det närmaste helt saknas bland fyn
den i Mälardalens skärvstenshögar. Dessa dateras till fram
förallt äldre och mellersta bronsålder. Med andra ord till
hör de en något äldre period än till vilken vallanläggning
ar och gravhägnader kan föras. Däremot finns påtagliga 
likheter mellan fyndsammansättningen i skärvstenshögar 
och exempelvis Högsta-anläggningen i det att stenarte- 
fakter är vanligt förekommande i skärvstenshögar och 
domineras av malstenar, löpare och liknande.

Bronsålderns åkerbruk och 
boskapssköfsel
Under bronsålderns IV:e period eller runt ca 1000 B.C, 
har man i olika sammanhang observerat en rad olika 
inslag i materiell kultur, i pollendiagram och makrofos- 
sil som alla pekar på att en rad förändringar och nyhe
ter introduceras. Förändringarna är politiskt/ideologis
ka och ekonomiska till sin karaktär. Nyheterna tycks in
troduceras och appliceras över hela den skandinaviska 
bronsåldersregionen (”nordischer Kreis") mer eller 
mindre synkront. Snarlika och omfattande forandrings
processer förekommer även i Nordtyskland och Hol
land Vid sidan av genombrottet för det kontinentala 
brandgravskicket, urnefeldtkulturen, är det agrara och 
bebyggelsemässiga förändringar som är av intresse i 
detta sammanhang. En livlig debatt pågår om den agra
ra utvecklingen och kulturlandskapets förändringar. Det 
flera forskare framhåller, och som tycks råda enighet 
kring, är att den agrara utvecklingen under yngre brons
ålder kännetecknas av innovationer och ett experimen
terande. Så har det exempelvis aldrig tidigare eller se
nare odlats så många olika grödor som under denna 
period. Lin, hirs liksom ärter och bönor introduceras 
söderifrån (Jfr. Harding 1987, Engelmark 1993, Regneil 
1994, Gustafsson 19 9 8). Boskapsdriften förefaller ha in
tensifierats och specialiserats. Diskuterar vi utifrån ter
mer av ett agrar-teknologiskt komplex (Jfr. Myrdal 
1988), är det uppenbart att det förelåg en obalans i den 
grundläggande relationen mellan boskapsskötsel och 
åkerbruk. Boskapsskötsel dominerade men det torde 
vara missvisande att karaktärisera ekonomin som varan
de pastoral. Nyare forskning har klart kunnat påvisa 
åkerbrukets betydelsefulla roll, inte minst genom da
teringar av flera agrara lämningar som exempelvis röj- 
ningsrösen till yngre bronsålder1. Det vi nu kan se är 
uppenbarligen de första tecknen på en fastlåsning av 
produktionsmarken (Jfr. Widgren 1997a).

Men det som kallas för jordbruksexperiment, känne-
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Fig. 6. En plöjningsscen. Från den stora hällristningspanelen vid Hjäbta södergård, Munktorps socken i Västmanland. 
Efter Sven Gunnar Broström 1994.

tecknas förutom av en obalans mellan jordbruk och 
boskapsskötsel, kanske även av någon form av diskon
tinuitet. I motsats till den äldre järnålderns agrar-tek- 
nologiska komplex, vilket grundade sig på en ”harmo
nisk” relation mellan jordbruk och boskap, tycks man 
aldrig under det sista årtusendet före vår tideräkning 
uppnå denna balans. Visserligen introduceras nya typer 
av hus på boplatserna, vilka fungerat som hölador, för
råd och liknande, men man har ännu inte kunnat visa 
att det förekommer ängsbruk vid sidan av naturliga 
betes- och slåttermarker (Jfr. D.Olausson 1994:1050. 
Andra viktiga frågor rör omfattningen av gödselbruket 
liksom fähusens verkliga betydelse och spridning. 1 
motsatts till den avancerade politiska struktur och or
ganisation som uppenbarligen förelåg i södra och mel
lersta Skandinavien, tycks den materiella kulturen vad

gäller jordbruksredskap ha varit mindre avancerad. 
Träårder, lövknivar och skäror av flinta och brons samt 
allroun dverktyg som skafthålsyxor av bergart fanns, men 
det saknas belägg för mera avancerade och funktionella 
redskap lämpliga för exempelvis ängsbruk. Mycket ta
lar alltså för att vissa sidor av produktionssystemet inom 
bronsålderssamhällena gav uttryck för innovativa och 
expansiva krafter, att delar av produktivkrafterna kun
de utvecklas (fig. 6). Men organiserandet av produktio
nen, en viktig aspekt som kännetecknar produktions
förhållanden, har däremot varit hämmande för utveck
lingen. Produktionssystemet i södra och mellersta Skan
dinavien krävde därför intensiva insatser av arbetskraft. 
De större bebyggelsemässiga enheterna med kollekti
va förtecken bröts successivt upp till förmån för min
dre och gårdsliknande enheter. Dessa var i större ut
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sträckning än tidigare baserade på enskilda hushåll, vil
ket medförde att produktionsförhållandena kom att 
förändras drastiskt. En process som också innebar ett 
politiskt/ideologiskt ifrågasättande av rådande makt
strukturer.

Djur och människa
I vilket sammanhang skall vi söka förstå depositioner 
av brända djurben i vallanläggningar och gravhägnader? 
Under ett längre skede, från mellersta och yngre brons
ålder (per. III till VI), med ett gradvis ökande av bety
delsen av odlade jordbruksprodukter inom en 
subsitensekonomi, framträder det domesticerade dju
ret mycket tydligt inom en rad sammanhang. Och det 
är i sammanhang som inte bara speglar djurets roll som 
producent av kött, mjölk, ull och hudar eller som dragare 
av vagnar och årder, utan även inom vad som kan kallas 
för samhällets ideologiska/politiska sfar med betydande 
religiösa, rituella förtecken. Bränning, deponering avbrän
da djurben ingår som en viktig del av det nya umefelt- 
gravskicket som introduceras vid denna tid. Alltsedan Nils- 
Gustav Gej valls klassiska arbeten med bestämning av det 
osteologiska materialet i anslutning till Simris-proj ektet i 
Skåne, har man talat om "lammoffer” och fårets betydel
se inom ekonomin som något typiskt för den yngre brons
åldern (Gejvall 1961, Jfr. Damell 1985). •

Djurben påträffas även i andra sammanhang. Från Mä- 
lardalsområdet finns exempel på flera våtmarksoffer med 
fynd av bland annat djurben. I sjön Bokarn mellan Rasbo 
och Stavby socknar, på en träplattform vars mittpunkt 
var täckt med lin, fanns ett stort antal obrända djurben. 
Hästben fanns i anslutning till delar av människa. Andra 
platser utgörs av Lövsta i Bälinge socken med fynd av olika 
djurben vid brinken till nuvarande Bj örklingeån och Rick- 
ebasta träsk i Alsike socken (Löfroth 1976). En förkärlek 
för att framställa olika djurarter på hällristningar framför 
allt i landskapen norr om Skåne och Blekinge är ett annat 
exempel (Jfr. Malmer 1989:9!).

Frågan man måste ställa sig, är om bendepositioner 
på kultpaltser och i gravar och deras sammansättning 
kan användas för att få kunskap om djurhållningen un
der bronsålder, och i så fall på vilket sätt. Förmodligen 
visar sammansättning och innehåll i dessa endast att 
djuren förekommer i ekonomin. Men det torde vara 
tveksamt att upprätta någon slags rangordning mellan 
de förekommande djurarterna och för vidare slutsatser 
rörande produktionsinriktning eller liknande. Samman
sättningen av ben från kult- offerplatser eller på häll
ristningar kan förstås som att vissa djurarter givits spe
cifika egenskaper som skiljer dem från andra djurarter 
exempelvis i olika mytbildningar. Klassificeringen av 
djur kan, enligt antropologen Mary Douglas ha utgått 
från de principer efter vilka människans värld ordna
des (Douglas 1990). Djuravbildningar på hällristning
ar, exempelvis herden som driver fram sina svin på led 
som de avbildas på Himmelstalundsristningen och lik
nande framställningar, brukar tas som belägg för svinets 
dominerande betydelse som köttproducent under yngre 
bronsålder. Visst åt man fläskstekar, men visar hällbil
derna verkligen sin samtid på detta sätt? Exempel från 
andra geografiska områden, närmare bestämt den ame
rikanska mellanvästern mellan ca 800 och 1400 AD. kan 
ge nya infallsvinklar på detta problem. Jämför man djur
ben påträffade på boplatser och uppenbarligen rester 
av djur som konsumerats, med de djurarter som exem
pelvis avbildats på keramik, föreligger oftast en negativ 
relation. Julie Zimmerman Holt har påvisat att de van
ligaste bytesdjuren som hjort och fisk, nästan aldrig 
avbildats. Omvänt, ett djur som hunden, med vilket 
människan alltid haft en speciell relation, avbildades, 
konsumerades aldrig och kunde ibland begravas, dock 
utan gravgåvor (Zimmerman Holt 1996:100!).

Den mest framträdande förändringen i relationen 
mellan människa och djur representeras av fähusdrif
ten men är en mycket komplicerad fråga (Olausson 
1999, se Arlin i denna volym). Det framstår dock som 
uppenbart att fähusen som innovation torde vara en av



Om vallanläggningar och boplatser i ett bronsålderslandskap

de mest centrala i den agrara och bebyggelsemässiga 
utvecklingen och därmed i frågan om framväxten av 
gården under förhistorisk tid. En ingång till förståelsen 
av hur människan och hennes djur kom att bo under 
samma tak ligger till stora delar i människans inställ
ning till djuren, något som gradvis har förändrats under 
ett långt tidsskede. Den engelske historikern Keith 
Thomas anser liksom Mary Douglas att människans 
olika relationer till sina djur även röjer olika relationer 
människor emellan. Exemplet är betydligt yngre, när
mare bestämt r6oo-talets England, en tid med omfat
tande politiska, sociala och ekonomiska förändringar, 
en tid då filosofer och politiker sökte att motivera och 
legitimera människans överhöghet över djur och natur. 
Under detta århundrade kom djuren inte längre att 
hållas under samma tak som människan, utan flyttades 
ut till separata byggnader. Exemplet är i motsatts till 
bronsåldersmänniskornas relation till sina djur ett ne
gativt sådant, och Thomas menar att attityderna under 
1600-talet definitivt avslöjar en ökad motvilja mot att 
leva nära djuren (Thomas 1988:105!). En motvilja som 
hade sin motsvarighet i ökade sociala motsättningar 
mellan olika klasser och grupper av människor.

Ett rimligt antagande är att fähusdrift framförallt 
gynnade nötboskapen och hästen. Detta skulle då kun
na knytas samman med idéer om gödslingens stora be
tydelse för jordbruket. Men det är inte enbart dessa djur 
man offrat och vars benrester deponerats i exempelvis 
vallanläggningar även om just hästen tycks inta en sär
ställning i sammanhang av offer och depåer (Jfr. Ullén 
1994). Ingen direkt rangordning har kunnat utläsas och 
i ”djurgravarna” i Odensala prästgård där det förekom 
ben från fler än ett djur, har det endast varit möjligt att 
urskilja en individ av varje art (Jfr. Olausson 1995:212). 
Ett likartat mönster framträder även på enstaka brons- 
åldersboplatser där djuroffer kunnat beläggas som ex
empelvis Åbrunna i Västerhaninge socken, Söderman
land. Ett betydligt större inslag av styrning och urval 
kan utläsas utifrån fynden av djurben i yngre bronsål-
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derns brandgravar. Där djurben förekommer, domine
rar får/get, en dominans som ibland utmanats av hun
den.

Betraktar vi förhållandena på de skandinaviska brons- 
åldersboplatserna i ett långtidsperspektiv, tycks nötbo
skap dominera eller inta en mycket framträdande roll 
under äldre och mellersta bronsålder för att därefter 
successivt ge plats åt svin och får/get som de domine
rande djuren i boskapsbesättningarna (Jfr. Björhem & 
Säfvestad 1993, Larsson i99473f,Nygaard 1994:102^ 
Olausson 1995:213!).

Fårets genomslag i sammanställningarna från under
sökta boplatser och gravar tycks vara en av anledning
arna till att flera forskare ställt sig tveksama till huruvi
da fähus förekommer under yngre bronsålder. Avsak
nad av egentliga spår av bås eller skiljeväggar är ett an
nat och förvisso viktigt argument. Som ytterligare stöd 
för denna uppfattning anförs de vanligen förekomman
de avbildningarna av får och svin på hällristningar, fak
torer vilka ansetts känneteckna pastorala ekonomier (Jfr. 
Hyenstrand 1977,1984, Malmer 1989). Säkerligen har 
utegångsdrift dominerat inom boskapsskötseln även 
efter det att fähusen introducerats, men jag tror dock 
att slutsatsen rörande avsaknaden av fähus är helt fel.

Med relativ envishet och konformitet upprepas 
mönstret bland bronsålderns huslämningar i Syd- och 
Mellansverige med en bodel med härd i den västra och 
en annan, i den östra delen med en tätare stolpsättning. 
En hussektion som tyvärr och alltför ofta ges den opro- 
blematiserade benämningen ”ekonomidel”. Enligt mitt 
förmenande är dessa hus mycket lika husen i Danmark 
och Holland , hus som i flera fall har spår av bås (Jfr. 
Fokkens 199 7:3 64Q. De svenska tvådelade yngre brons- 
åldershusen utgör med all säkerhet en variant av det 
man brukar kalla för ”Wohnstallhäuser” - eller ”bostall- 
hus”, hus för både människa och djur. Förmodligen för
håller det sig så att ställningens innovationsförlopp va
rierat lokalt och regionalt över tiden och att det varit 
en lång och trevande process. Med trevande menar jag
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hur man kom att acceptera idén, och vidare hur man 
löste teknologiska problem liksom problem rörande 
dränering, ventilation och mycket annat. De grunda 
gropar som dyker upp i husens östra delar, för att däref
ter försvinna är ett exempel, olika former av stenbro
läggningar, rännor och speciella golvmaterial är andra. 
Ställningen av djur markerar även nya ägoförhållanden, 
en process mot olika former av enskilt ägande. Min 
hypotes är att ideologiska/politiska och rituella incita
ment och manifestationer kring boskap och ställning 
varit dominerande i ett initialskede, för att därefter er
hålla en mer ekonomisk betydelse (avel, mejeriproduk
tion, gödselproduktion m.m.) i en andra våg. På bop
latser som Stora Köpinge och Fosie i Skåne (Jfr. Tesch 
1993, Björhem & Säfvestad 1993), Pryssgården i Öster
götland (Jfr. Boma-Ahlqvist 1998) och kanske även Vrå
boplatsen i Uppland (Jfr. Karlenby 1994) finns tvåde
lade hus med en bo- och en fähusdel. Däremot talar 
mycket för att fähus saknas på Apalle i Uppland (Jfr. 
Ullén 1994).

Lantbrukare och boskapsskötare brottas med två helt 
centrala problem; det ena är att se till att tillgången på 
foder är tillräcklig, det andra är att undvika sjukdomar 
bland djuren. En strategi att bemästra detta ligger i att 
hålla sig med något överdimensionerade besättningar, 
att ha så pass många djur, att undernäring eller sjukdo
mar endast tar en del av besättningarna. Därmed kan 
förlusten göras mindre kännbar. Mest ekonomiskt är att 
genom årlig slakt reducera antalet (Jfr. Benecke 1994). 
Men boskapen spelar både en ekonomisk och politisk/ 
ideologisk roll. Flera har påvisat den nära kopplingen 
mellan boskap som resurs och maktmedel och som bytes 
eller transaktionsmedel (Larsson 1994, Roymans 1997, 
Earle 1998, Kristiansen 1998). Det forngermanska or
det för boskap, fehu, återfinns i förleden till ordet fähus 
och var liktydigt med ordet för rikedom. Boskapens 
betydelse framstår därvidlag klart i bronsålderssamhäl- 
lena där den kan ha fungerat som ett rörligt kapital för 
sociala gruppers olika maktstrategier. En politisk eko

nomi inom ramen för hövdingadömen med en lösliga- 
re organisation och som manifesterats genom tempo
rära makthierarkier som "Håga”, ”Sagaholm”, ”LuSehoj” 
och liknande.

En politisk betydelse bakom stora och till och med 
överdimensionerade boskapshjordar kan även översät
tas till symboliska och religiösa betydelser. Uppgifter i 
minoiska och mykenska palatsarkiv tyder på avancera
de ekonomiska, politiska strategier genom boskapsnä- 
ringen. Från Knossos finns uppgifter om närmare 
100.000 får och en noggrann uppdelning kan spåras med 
bland annat avelsdjur, kastrerade baggar speciellt läm
pade för ullproduktion. Man höll sig även med ett mind
re antal, kanske ett par tusen djur, vilka föddes upp 
enbart för att offras (ätas) vid religiösa ceremonier 
(Halstead 1996:25(32!). Antika litterära texter som 
llliaden och Odysseen ger ofta uttryck för människor
nas förkärlek för i synnerhet fett kött, både vid festmål
tider och gravöl. Genom röken från offerdjurens fett 
som brändes och ångan från vinet som stänktes på of
feraltarets eld, erhölls ”kontakt” med gudavärlden. Låg 
slaktålder på viktiga mjölkproducenter som nöt och får/ 
get som påträffas på en del boplatser brukar vanligtvis 
tolkas som ett tecken på makt och överflöd (Jfr. Reid 
1996:43(1.

Bränning och deponering av odlade växter liksom av 
djurben kan tolkas som ett uttryck för samhällenas, el
ler snarare elitens, mer eller mindre aktiva strävan att 
manipulera olika göranden, attityder och föreställningar, 
genom att under- alternativt överbetona olika aspek
ter, betydelser, för att därigenom upprätthålla och legi
timera sin egen position och roll i en kosmologi. Behov 
som accentueras under perioder av stress och av ökade 
samhälleliga och sociala motsättningar, tider när iden
titet och gemenskap ifrågasätts. Håga i centrala Upp
land var ett politiskt och rituellt centrum och en tydlig 
och i sitt kulturella sammanhang våldsam markering av 
makt och inflytande. Byggandet av högen, den ramfor- 
miga vallanläggningen "Kung Björns kyrka”, och en be-
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Fig. 7. Män, krigare? i fågeldräkter och fågelmasker och ett tidelag. Kallsängen, Bottna socken i Bohuslän.
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fästning måste ha gått som en chockvåg i samhället. Runt 
träkistan med de brända människobenen och i och på 
den kärnpackning av sten som omgav kistan, påträffa
des hundratals obrända djurben vilka domineras av 
nötkreatur, närmare 70 procent. Därnäst följer får samt 
enstaka ben av häst, svin och hund. Men som visats är 
förhållandena här inte alls desamma som förekommer 
på boplatserna i allmänhet. Sammansättningen och om
fattningen av djurbenen är snarare en manifestation av 
rikedom med en betydande köttkonsumtion - offer - 
väsentliga inslag i begravningsritualen. Tillsammans med 
djurbenen påträffades även delar av minst tre med all 
sannolikhet offrade människor.

Vi bör kunna utgå ifrån att bronsåldersmänniskan 
utifrån olika bevekelsegrunder klassificerade sina tam
djur och även de vilda (för att inte säga allting i natu
ren) och därför levde och förhöll sig på olika sätt gent
emot häst, nötboskap, svin och får och getter. I vissa 
sammanhang spelade djuren uppenbarligen en viktig 
roll på andra samhälleliga nivåer, som på boplatserna. 
Troligen i samband med uppförandet av flera hus på 
Apalle-boplatsen i Uppland, har käkar (kranier?) av nöt 
och får/get deponerats. De olika arterna låg på skilda 
ställen - under den södra långväggen och kring ingång- 
spartierna (Jfr. Ullén 1994). Kontexten talar för att vi 
har att göra med någon form av byggnadsoffer - offer 
som utförts i samband med byggnationen och därför 
givetvis varit förseglade. En handling som uttrycker en 
bindning och identifikation till förfäderna och därmed 
till jorden, platsen, och utgör en försäkran om frukt
samhet och kontinuitet. Djuren var viktiga producen
ter, de avbildades på hällristningar och deponerades i 
olika rituella sammanhang. I en av de mycket komplexa 
stensättningarna som undersöktes av Bengt Schönbeck 
vid Broby i Börje socken, Uppland, hade botten och si
dor av en större grop täcks med hela eller delar av häst
kranier. På dessa placerades sedan brända människoben. 
Från Broby finns även rester av en lerfigur i form av ett 
tjurhorn (Schönbeck 1959:67!, 84b 90). Hällristninga

rna visar fruktsamhetens centrala betydelse i föreställ
ningsvärld och samhälle: mellan människa och jord (se 
fig. 6), liksom fruktsamhet och sexualitet mellan man 
och kvinna samt även mellan män och djur. Här finns 
även bilder som visar tillfällen när män går in i, blir ett 
med djuren (fig. 7).

Arkitektur, social praktik 
och landskap
Jag har försökt visa hur det byggda och dess olika kom
ponenter styr, orienterar olika rörelsemönster som inne
bär olika grader av avhållsamhet, undvikande eller större 
eller mindre tillgänglighet i förhållande till vallar, diken 
och framför allt ingångarna. Ingångarnas utformning, i 
kombination med var de placeras och hur de samver
kar med topografi och naturformationer, skapar en ord
ning för rörelse och kommunikation inom de tomma 
ytorna inom vilka människor samverkar. Man kan inte 
skilja på rumsliga transformationer som ärvs och ut
trycks i utformningen från det som kan vara en under
liggande kognitiv struktur av föreställningar. Man kan 
alltså hävda att det byggda, (arkitektur i allmänhet), 
påstår saker och ting, men likväl påståenden som kan 
ifrågasättas och ges ett nytt innehåll. En rumslig och 
temporal planering kan ses som grundläggande för en 
ideologisk utformning, en kartografi av världen. Rum
mets olika temporala komponenter framträder i form 
av "differential sequencing of activities in time as well in 
space, their tempos (numbers of activities over unit time) 
and rythms (the periodicity of activities relatead to diffe
rent cycles: life time, animal, seasonal, profane time, sacred 
time, festivals, work day vs. weekend, day and night etc) 
(Rapoport 1990:15). Utformningen av och aktiviteter
na i och i anslutning till exempelvis en vallanläggning 
kan inte separeras från sitt sammanhang, från vad som 
sker i det omgivande landskapet, utifrån vad som Amos 
Rapoport kallar för ”systems of settings" (Rapoport 1990,
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Fig. 8. Hällristningen vid Översta gård i Björksta socken, Västmanland, består av två koncentriska ringfigurer, efter Sven 
Gunnar Broström 1994.

1997). En vallanläggning kan betraktas utifrån ett vis
telseperspektiv, eller "a dwelling perspective” där land
skapet "is constituted as an enduring record of- and tes
timony to - the works and lives of past generations who 
have dwelt within it, and in so doing, have left there some- 
ting of themselves" (Ingold 1993:151) .Vistelseperspekti
vet utgår från landskap och temporalitet och kan för
stås som en enhet av flera samverkande delar vilka ut
trycker en idé, med olika vistelseaktiviteter som formar 
ett mönster. De bildar en miljö som definierar en situ
ation och påminner de som nyttjar denna om reglerna 
och det korrekta sättet för uppträdande. Detta är nå
gonting som sammanfattas och görs hanterligt i det 
skandinaviska ordet bygd. Relationen mellan rumslig 
organisation och social struktur är dialektisk. Det byggda 
påverkar och påverkas av människan och det byggda 
avspeglar inte bara samhällsförhållanden utan påverkar 
i högsta grad sociala aktiviteter och strukturer.

Människokroppen utgör centrum i relationen mel
lan rum och tid och olika former av fysisk positione
ring är individens och kollektivets subjektiva erfaren
heter, definierade och styrda av koder och symboler, ut

görande samhällets kognitiva föreställning av sig självt 
(Jfr. J.Harding 1998:206). Den rumsliga utformningen 
och monumentens arkitektur är inte tillfälliga skapel
ser eller ”ekonomiska” eller nyttomässiga svar på biolo
giska krav och behov utan en produkt av kognitiva struk
turer. Strukturer kring vilka det förhandlats om, eller 
till och med kommit att påtvingas genom sociala för
hållanden - klassförhålladen. Dessa strukturer uttryckta 
i vallanläggningarnas arkitektur och i deras rumsliga, 
geografiska positionering, visualiserar därmed visa ideal 
och grundläggande koncept och konstituerar en form 
av ordning som är erkänd och igenkänd.

Typiskt för olika hägnader och vallanläggningar från 
neolitikum och bronsålder, i Europa liksom i Sydskan- 
dinavien, är att de ofta illustrerar morfologisk segmen
tering och upprepning. En rumslig fragmentering och 
ett mångfaldigande (Svensson 1991, Olausson 1995, 
1997, Nielsen 1997, J.Harding 1998, Bradley 1998). 
Deras fysiska utformning understryker en komplex serie 
av rumsliga och temporala delningar och vägar för rö
relsernas riktning och orientering och innehåller flera 
moment av social interaktion. Betydelsen av ett sped-
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ellt rörelseschema och rumslig organisation illustreras 
av de vanligen förekommande med flera och formali- 
serade ingångar i vallanläggningarna. Överhuvud tycks 
hela byggnadsföretaget i flera fall vara uppbyggd enligt 
koncentriska principer (fig. 8). Hur centralt detta varit 
illustreras av Sibroanläggningen i Södermanland date
rad till yngre bronsåldern. Genom att placera vall och 
dike ett stycke ned på åsens sluttningar har man kun
nat inkorperera en tre till fyra distinkta strandvallar som 
återfinns högre upp och etappvis till krönet. Härige
nom har man erhållit en uppbyggnad kring ett antal 
sekvenser. Ett annat exempel är utformningen av de fyra 
ingångarna vid Draget-anläggningen nära Bålsta sam
hälle i Uppland. Anläggningen består av tredubbla val
lar vilka just vid ingångarna har lagts på ett längre in
bördes avstånd. Vid huvudingången har man lagt till en 
kortare fjärde vall och omedelbart innanför den inner
sta vallen ligger två stensättningar som "flankerar” in- 
gångspassagen. Palissader finns endast i den yttersta 
vallen och vallar och diken är svagt inåtböjda vid av
slutningarna, ett utförande som återkommer på flera 
kontinentala hägnader och även kan observeras vid 
Högsta, Uppland. I synnerhet vid neolitiska hägnader 
har man åstadkommit en djupeffekt genom ingångspar- 
tiernas speciella utförande. Passagen vid Draget är ett 
exempel på hur rörelse (och därmed handlingar, ritu
al) i en tänkt förflyttning utifrån och in, var något mycket 
påtagligt och centralt, visuellt, fysiskt och mentalt. Men 
för att förstå hägnadernas utformning och funktioner 
måste detta relateras till deras landskap.

Genomgående är att vallarna innesluter ett inre rum 
helt eller delvis, men hur man därefter valt att låta det 
byggda samverka med topografin som branter eller lik
nande, rymmer ett stort mått av variation. En variation 
som förmodligen i första hand har att göra med plat
sens dignitet rituellt och politiskt, inte en konstruktion 
utifrån givna naturgeografiska förutsättningar. Resone
manget kan illustreras med ett antal exempel från olika 
landsdelar och olika kronologiska perioder Den neoliti

ska palissadanläggningen vid Dösjebro i Skåne har an
lagts på ett svagt markerat näs intill och på den södra 
sidan av Välaån. En topografiskt låg placering kontras
terar markant mot omgivningarna i form av en åsrygg i 
norr vid Dagstorp och en liknande i söder - Karaby 
backar. Utanför palissadanläggningen påträffas neoliti
ska boplatser, yxtillverkningsplatser och en flatmarks- 
gravfält från stridsyxetid. På åsryggarna som ramar in 
denna neolitiska ”scen” återfinns bronsåldershögar med 
sina skarpa och karaktäristiska profiler. Enstaka mega
liter återfinns dessutom mellan dessa och palissadan
läggningen. Området rymmer alltså mycket dramatik 
och illustrerar ett dynamiskt landskap där naturfor
mationer och det byggda tillsammans formar en stor 
”amfiteater” (jfr Malmer 1986). I detta sammanhang 
framstår palissadanläggningen med sina fåtaliga, smala 
och inte särskilt markerade ingångar som en exklusiv 
tilldragelse. En kollektiv angelägenhet där olika rituella 
handlingar varit synliga från omgivningarna men hand
lingar utförda av ett mindre antal personer. Området 
vid Dösjebro kan beskrivas som ett rituellt eller heligt 
landskap av stor samhällelig betydelse, förmodligen med 
flera centralplatsfunktioner och som dessutom rymmer 
ett kronologiskt djup.

I Mälarregionen har man däremot strävat efter att lyfta 
upp olika centralplatser, hägnader på höjder, dock ej 
alltid till de högsta. Med sina tredubbla vallar beskriver 
vallanläggningen vid Draget en figur i form av en halv
cirkel, och där höjden är som lägst i förhållande till 
omgivande terräng har en intim samverkan mellan det 
byggda och naturliga gränser som branter och stup 
uppnåtts. Man har erhållit en helhet mellan natur och 
kultur. Anläggningen kan ses från omgivande höjder 
men ”stängs” när besökaren står mittför den. Till skill
nad mot Dösjebroanläggningen finns ingen samverkan 
mellan vallanläggningen och andra punkter och platser 
i landskapet. Istället har man valt att placera den mel
lan ett antal bygder. Även vid Högsta (Jfr. fig. 2) har den 
enkla vallen utformats enligt halvkretsprincipen. Men,
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det säregna här är att höjdryggen (Uppsalaåsen) upp
visar branter både mot öster och väster men att man 
har valt att endast anlägga en vall mot norr, öster och 
delvis i söder. Visserligen är stora partier mot väster ska
dade av en större grustäkt, men vallavslutningarna i 
nordväst och sydväst är intakta. Den västra sidan som 
vänder sig utåt, mot bebyggelsen, och som även är ås- 
ryggens högsta parti saknar i det närmaste vallpartier. 
Ingångarna och därmed markering av rörelseriktningar 
finns i norr och söder och ansluter därmed till åsen och 
en "naturlig” rörelse och kommunikationsriktning. Men 
även mot öster vilket representerar närområdets obe
byggda del, finns ett flertal ingångar. Centralt och inn
anför vallen finns ett gravfält. Huvudingångarna i norr 
måste även relateras till de två gravfält som ligger norr 
och nedanför vallanläggningen med Dragbygravfältet 
och dess hällkista som det mest namnkunniga. Söder 
om vallanläggningen finns endast enstaka stensättning- 
ar. Detta omfattande fornlämningsområde spänner från 
senneolitikum, äldsta bronsålder och in i romersk järn
ålder. Vallanläggningen dateras till yngre bronsålder (per. 
V-VI). Ett flertal gravar på Dragbygravfältet hör till detta 
skede men endast ett fåtal av gravarna på gravfältet inn
anför vallanläggningen uppvisar en relativ samtidighet 
med denna (Jfr. Biömstad i960, Jaanusson & Siiven 
1962).

Tidigare i artikeln diskuterades landskapsuppfattning 
och frågan om "tomma" platser och att man under 
bronsåldern i Mälardalen lokaliserade vallanläggningar 
och gravhägnader till dylika platser. Men motsatsförhål
landen som plats - rum, innanför - utanför, föreställ
ning - representation och förgrundens, vardagslivets 
aktualitet-bakgrundens potential (Jfr. Hirsh 1995:4!) 
kan kopplas samman, och utgör möjliga moment eller 
övergångar inom både enkla och sammansatta förhål
landen. Boendet innefattar rörelse genom landskapet 
varigenom erfarenhet och förståelse av världen erhålls 
successivt och det är därför platser i landskapet räknas 
in längs olika rums- och tidssekvenser (Jfr. Ingold 1993,

Barrett 1997). Miljön vid Högsta med vallanläggning
en kan beskrivas som ett temenos, (jfr Olausson 1995:55, 
1997:410), ett gammalgrekiskt begrepp för ett större 
heligt område vilket behandlats utförligt av Dag Wid- 
holm (Widholm 1998). Dessa milj öer har ingått i män
niskornas erfarenhet, i deras mentala karta utifrån en 
vardaglig praktik, enskilt och kollektivt. Erfarenheten 
har möjliggjort en orientering mot en ”yttre" erfaren
het, mot detta temenos, som temporärt uppfyller var
dagens erfarenheter, innan det återgår till att vara en 
speciell plats, en ”bakgrundslokal”, kring vilken föreställ
ningar om hur saker och ting skulle kunna vara knyts. 
Monument kan därigenom växa fram och fungera som 
en metafor för bebyggelse, boende.

Som tredje exempel skall gravhägnaden vid Oden
sala Prästgård nämnas. En ytmässigt liten anläggning 
med dubbla stenvallar som omsluter krönet och slutt
ningarna av en mindre höjdrygg.. Där nivåskillnaderna 
mellan den inre hägnade ytan och området utanför är 
som lägst, är vallen oansenligast. Motsatsförhållandet 
råder alltså på sluttningarna där vallarna är som mest 
utvecklade. Vad dessa variationer visar är bland annat 
anläggningarnas orientering utåt, ett val kring om och 
hur de skulle uppfattas och ses utifrån. Samtidigt ut
trycker variationerna olika sätt att gradera tillgänglig
het och därmed människors rörelser och deras möjlig
heter att ta sig till och från vallanläggningarna. Odens
ala Prästgård är ett exempel på en förhållandevis öp
pen och visuellt tillgänglig lämning men även denna 
lokaliserad till en "tom” plats mellan bygder. Här finns 
ett uttalat motsatsförhållande mellan den öppna kol
lektiva sidan och slutenheten för besökaren stående 
mittför lämningen. Slutligen skall i denna kavalkad näm
nas två speciella gravhägnader: en i Ununge socken i 
Uppland och en vid Skårby, Salems socken i Söderman
land. I motsatts till de ovan beskrivna saknar de expo
nering utåt, de kan endast observeras från långt håll, 
därefter stängs "scenen”. Förutsättningen för kontakt är 
att ta sig upp på de markerade höjderna, men stående
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framför och utanför vallarna finner man att det saknas 
ingångar. Exponeringen är alltigenom riktad uppåt och 
hela förfarandet uttrycker ett mycket exklusivt och in
dividuellt projekt, ett projekt som till skillnad från de 
ytmässigt stora vallanläggningarna helt tycks sakna några 
publika eller kollektiva ”funktioner”. Ironin eller para
doxen ligger i det faktum att trots att vallarna är syn
nerligen låga och oansenliga är det ideologiska ramver
ket, markeringen av en gräns likt en ikonostas helt ge
nomfört och inte möjligt att ifrågasätta.

Men vad har då depåerna av säd och djurben med 
detta att göra, för att inte tala om allt eldande? Det in
tima rumsliga sambandet mellan dessa aktiviteter och 
vallarna och framför allt ingångsavsnitten har påtalats. 
Även vallanläggningarnas och gravhägnadernas arkitek
toniska utformning, kopplad till en naturgeografisk lo
kalisering och samverkan mellan det byggda och ett 
omgivande landskap har diskuterats - ett förhållande 
som på många sätt kom att illustrera en fysisk och kog
nitiv orientering för människor mot speciella punkter. 
I neolitiska hägnader eller s.k. Sarupanläggningar är alla 
jordbroar och ingångar ordnade enligt ett flertal sek
venser, en koncentrisk princip som är orienterings
punkterna. Ingångsavsnitten är helt avgörande även 
bland bronsåldersanläggningarna. Den rumsliga, arki
tektoniska och därmed ideologiska och politiska mani
pulationen är uppenbar, i synnerhet i ljuset av den all
mänt förekommande betoningen av liminalitet, grän
ser i religiösa och kultiska handlingar.

Poängen är att genom styrningen av rörelser som bland 
annat yttrar sig i depåernas mönster och sammansätt
ning kan olika rumsliga trösklar skapas. Dessa gör det 
möjligt att erhålla och verkställa sociala klassificering
ar. Vad denna klassificering sedan grundar sig på är en 
annan historia. Att kunna etablera identitet, samhörig
het mellan människor är helt avgörande i sammanhanget 
oavsett om de grundats på gender, ålder, härkomst, klass. 
Återigen måste den starka kopplingen mellan det ovan 
sagda och depåernas placering och sammansättning på

pekas. Depåerna är en del av och understryker enbart 
detta förhållande. Om vi accepterar trösklarnas bety
delse kan depositionsmonstret tolkas som att rituale
rna utfördes och uppfattades där individer rörde sig 
invid och genom dikes- och vallsegment. Ingångarna i 
betydelsen av en tröskel är en plats där två motsatser, 
det inneslutna och det yttre möts och kommunicerar. 
Det är platsen där en passering från det profana eller 
vardagen, boendet, till det heliga, och till det bakom
liggande blir möjlig. Ingångarna är en plats för transfor
mation och därmed den rätta platsen för metaforiser- 
ande handlingar. Ingången är därmed också lösningen 
för och platsen att lösa kontinuitetsproblemet, rums
ligt och temoporalt, direkt och konkret. Världen, till
varons olika sidor och olika betydelser från en sektor av 
aktivitet kan på detta sätt representeras och uttryckas 
som metaforer för andra erfarenheter vunna från andra 
områden. Det är nu vi kan förstå eldens betydelse, lik
som de deponerade verktygen, de odlade växterna och 
boskapen som transformander och det som skall trans
formeras.

Knyter vi depåernas innehåll till detta framträder de 
ideologiska och politiska betydelserna än mer. Men frå
gan är om det handlar i första hand om vad som depo
neras, eller kanske snarare i första hand hur och av vilka 
detta görs. Den deponerade säden representerar ett 
medvetet urval liksom djurbenen men framförallt re
presenterar de liv, död och reproduktion - det dagliga 
och ständigt pågående. Att diskutera kring en kvalitativ 
relation mellan odlade växter och boskapen går inte, 
åtminstone inte utifrån de här diskuterade centralplat
serna. Uppenbert är att det deponerade speglar omfat
tande ekonomiska processer i bronsålderssamhällena. 
Tamboskapens framträdande roll i olika sammanhang 
kan kanske framförallt förstås utifrån dess starka sym
boliska betydelse i föreställningsvärld och därmed i po
litiken. Det är en syn kring idéer och föreställningar, 
kring omvandling och återskapande, närmast som en 
ritualiserad struktur. En struktur reproducerad i den ma
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teriella kulturen bland annat genom säd, djurben och 
malstenar som kopplas till förändringar eller önskade 
förändringar i livsstil och samhälle (Jfr. Bloch 1992:22!). 
Människan visar sig som åkerbrukare och boskapsskö- 
tare, en profan symbolism fokuserad på fertilitiet och 
social reproduktion. Men boskapen fungerar även som 
värdemätare och rörligt kapital och Nico Roymans 
menar att den även symboliserar och knyter samman 
identitet kring ett krigarideal - elitens, hövdingadöm- 
enas främsta symbol, paradoxalt nog i samhällen som i 
hög grad var beroende av jordbruksprodukter (Jfr. Roy
mans 1997:44!).

Men varför dessa stora inhägnade ytor? En hypotes 
som bör prövas är att de gjorts tillräckligt stora för att 
rymma ett visst antal människor. Populationens storlek 
skulle kunna relateras till bygdernas storlek och poten
tial beräknad utifrån relationen mellan skog, äng, hag- 
mark och odlad mark utifrån, låt oss säga 1927 års jord
bruksstatistik. En räkneoperation som skulle kunna ge 
oss en uppfattning om bonitet, rika eller fattiga bygder 
och liknande. Jag har i tidigare sammanhang framhållit 
det paradoxala i det faktum att alla fynd, anläggningar 
överlag, koncentreras och återfinns vid vallarna, vid det 
som konstituerar hela byggnadsprojektet, inte på den 
inneslutna inre ytan (bortsett från stensättningar, rosen 
i en del fall). Ett sätt att lösa denna motsättning är att se 
arrangemanget med stora inneslutna ytor som något helt 
avsiktligt men utan några ”funktionella” förtecken. De 
har inte alls varit avsedda för att hysa, vare sig folk eller 
någonting annat av mänsklig hand. Den politiska do
minansen kan på detta sätt effektueras och förstärkas 
genom en inhägnad stor yta till vilken inga eller enbart 
ett fåtal äger tillträde. Därigenom har man kunna för
stärka distansen mellan åskådare, kollektivet och offi- 
cianterna vid ingångar och diken. Detta belyser ritual
ens konserverande och manipulativa effekt. Förändring 
(i det verkliga livet) förnekas. Detta är ett sätt varige
nom de styrande söker förhindra förändringar som ho
tar deras positioner och genom att överdriva förhållan

den och skillnader genom depåernas sammansättning
ar och placering, kan en bild av ordning skapas. Inom 
regelverket förekommer olika former av tabun. Det icke 
accepterade orena kan förstås som en anomali och oord
ning - ordning får endast närmas genom ordning. Egen
skaperna både förutsätter och utesluter varandra.

Epilog: Vallanläggningar och fotboll
Fotbollens vagga är England. Under medeltid spelades 
den utan mål, regler eller någon avsikt, i varje fall inte 
som vi uppfattar spelet idag. Människor från två olika 
byar drev, sparkade bollen mellan sig i ett böljande spel, 
som en slags dragkamp. En dag passar en bybo till en 
person, kollegan inser fördelen, samarbetet är ett fak
tum. Efter att ha drivit bollen några steg passar han till 
en annan byfrände. Spelet förändras kvantitativt och 
kvalitativt och kom snart att organiseras och flyttas in 
på speciella platser, inhägnade arenor, avsedda endast 
för denna, världens mest älskade idrott och skådespel. 
Hur det gick sedan och ser ut idag vet vi, men vilket 
lysande infall att bryta mönstret och leverera en pass
ning. Att bryta mönstret och leverera, inte en passning, 
men en insikt, är vad som sker på en teater - dramat, 
där de utförda handlingarna för deltagarna innebär en 
rening - katharsis. En kollektivt upplevd insikt om inne
börden i det uttryckta heliga som innebär en djupgåen
de andlig förändring från ett tillstånd av medvetenhet 
till ett nytt - en insikt. Fotbollsarenan utgör och visar 
en annan sida av detta, nämligen som en plats där åskå
daren, individen, genom att betrakta och själsligt och 
känslomässigt delta i spelet, "förflyttas” till enstaka spe
lare, till det segrande lagets tillstånd i en stund av ge
mensam upplevelse;... Zidane, Owen... Mancini... 1 
”...de som muttrar om den identitetsförlust fotbolls- 
fans måste erfara missar hela poängen: identitetsförlus- 
ten kan paradoxalt nog vara mycket berikande. Vem vill 
väl hela tiden sitta fast i sig själv. Jag ville åtminstone få 
ledigt från min roll som förortsfåne med brillor och
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utstående öron någon gång ibland” (Nick Homby ”Fe
ver Pitch, En i laget” 1997 s. 63).

Arkitektur påstår alltså saker och ting. Intrycken de 
förmedlar både vertikalt eller horisontellt är betydel
sefulla i detta sammanhang. De exempel jag behandlat 
visar olika förhållningssätt, sociala relationer mellan 
befolkningen i stort och en elit, där det byggda och land
skapet i samverkan givits olika ideologiska och politis
ka ”funktioner” inom ett landskapsrum. Men ideologi
er och politik, förkroppsligade genom olika arkitekto
niska utföranden, har uppenbarligen ifrågasatts och vi 
har med all säkerhet att göra med en inre hierarki mel
lan olika vallanläggningar. Kanske som ett uttryck för 
olika former av politiska och rituella projekt. Påståen
den förmedlade utifrån ett vertikalt perspektiv - de 
högst belägna och visuellt och fysiskt minst tillgängliga 
anläggningarna är även de mest exklusiva och privata 
manifestationerna. Deras livslängd vet vi ännu ingen
ting om, men kan ha varit begränsad, kanske som en 
följd av att vara ett svar på akuta politiska situationer. 
Ett delvis annat språk talades av anläggningar som Dra
get och Högsta med ”öppna” och ”kollektiva” attityder 
och de uppvisar en förhållandevis lång livslängd och ett 
kontinuerligt nyttjande. Att det skulle vara fråga om ett

generellt mönster är dock långt ifrån säkert. Jag har sökt 
beskriva vallanläggningar som arenor, samlingsplatser 
och till och med som en slags teatrar. Eller som en fot
bollsstadion - ”the proper place of worship” som en 
engelsk sportkommentator uttryckte saken vid anblick
en av den gigantiska fotbollsarenan i Paris inför begyn
nandet av finalen i fotbolls VM. Men till skillnad från 
fotbollen tycks åskådarna vid vallanläggningarna inte ha 
varit tillåtna att passera vändkorset.

- Allez les blue!

Tack
Undersökningarna vid Draget, Högsta och Sibro ingår 
i projektet ”Vallanläggningar och rituella hägnader. 
Kring monumentbyggande, ritual, social organisation 
och produktion under Mälardalens bronsålder”, och som 
bedrivs vid Arkeologiska Forskningslaboratoriet vid 
Stockholms Universitet, har kunnat genomföras tack 
vare bidrag från Berit Wallenbergs Stiftelse. Fil.dr Ann- 
Mari Hansson har utfört makrofossilanalyser, Kjell Pers
son elektromagnetiska mätningar och Karlis Graufelds 
(RAÄ) karteringar..

Not
Undersökningar under de sista åren har dock kunnat påvisa ett stör

re kronologiskt djup i röjningsröseomräden - från bronsålder till 

rommersk järnålder. Se Lagerås & Regnell i denna volym
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PERSONLIG PRESTIGE ELLER KOLLEKTIV STATUS?
- En studie av kvinnosmycken från äldre bronsålder

Av Susanne Selling

abstract: Personal prestige or joint status? A study of 
female Early Bronze Age ornaments. A female attire of 
bronze objects, composed of the Nordic beltplate, a neck 
collar and a weapon (a dagger, knife or a broken off 
sword) is a widespread, if uncommon, feature of the 
Early Scandinavian Bronze Age. The similarity of this 
combination of ornaments over a large area indicates a 
segment of society, which formed a network of allian
ces through the circulation of prestige goods. Bronze 
objects, in graves and hoards, communicate informa
tion about ideological change, social organisation and 
social status, for both men and women. Bronze orna
ments modify the view of a male oriented and politi
cally centralised Early Bronze Age society. They indica
te that a ruling class was established, but challenged, 
and show that the balance of power between male and 
female was by no means clear cut.

Keywords: Ornaments, personal, bronze, prestige

SMYCKEN, REDSKAP OCH VAPEN av

brons från bronsålderns äldre del drar 
till sig uppmärksamhet, mycket tack 
vare sin storslagna karaktär och vack
ra design. Den nordiska bälteplattan 

är ett smycke som, med sin säregna utformning och svår- 
tydbara praktiska funktion, sticker av gentemot andra 
typer av smycken. Även bronshalskragen är ett ovan
ligt och bronskonsumerande smycke. Enligt Montelius 
är halskragen "en efterbildning av flera smala på varan
dra liggande halsringar” (1917:41). Både bälteplatta och 
halskrage är smyckade med typisk spiralornamentik och 
kan tillsammans sägas utgöra stommen i en kvinnout- 
styrsel, en dräkt av bronssmycken, som visserligen var 
sällsynt men som ändå har påträffats i ett stort område 
i södra Skandinavien och nordvästra Tyskland. Smyck
ena är samtida med de monumentala gravhögar som 
restes i stort antal under äldre bronsålder. Föremålens 
funktion och symbolik kan förknippas med den tidens 
sociala organisation och de förändringar som inträffa
de i samhällssystemet.

En vanlig föreställning är att den äldre bronsålderns 
manligt centrerade värld under yngre bronsålder får en 
mjukare karaktär. Denna slutsats baseras på det ökade 
antalet s. k. kvinnliga föremål som förekommer i främst 
depåmaterialet (Burenhult 1991:173). Underförstått är 
att kvinnans roll blev starkare under samma tid. Syftet 
med den här artikeln är inte att åstadkomma en j ämfö- 
relse mellan manligt och kvinnligt, utan främst att ny-
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Fig. i. Sverigekarta med berörda områden markerade.

ansera bilden av den äldre bronsålderns samhälle. Man
ligt och kvinnligt beteende i den sociala organisationen 
har föga förvånande anpassats efter manliga normer. 
Kvinnans position och agerande blir passivt och hen
nes roll blir ett komplement till mannens. Kvinnan re
agerar medan mannen agerar. Min åsikt är att kvinnan 
har varit en aktiv deltagare i den sociala organisationen 
och dess förändring under äldre bronsålder. Mitt mål är 
att med bälteplatta och halskrage som utgångspunkt

undersöka om samhällsorganisation och ideologiskt 
tänkande kan utläsas i bronsföremålen och ge en mer 
balanserad bild av äldre bronsålder, en tid som tidigare 
framställts som maktcentrerad och manligt orienterad.

Bronsföremål och begravningssed indikerar en strati- 
fierad samhällsorganisation, men det finns utrymme för 
regionala variationer. Även de områden som ligger ut
anför den sydskandinaviska bronsålderskulturens tra
ditionella centrum i Danmark - Skåne inkluderas i pre
stigeutbytet av bronser. Ett flertal forskare har ägnat sig 
åt studier av bronsernas betydelse i bronsålderns sam
hälle. Thomas B. Larsson har (1986) analyserat brons
föremålens spridningsbild och utformat en modell för 
utbytet av bronser på olika nivåer i samhället. Kristian 
Kristiansen (t. ex. 1994), HenrikThrane (1994) och flera 
andra forskare studerar bronsålderns prestigevarucirku
lation och försöker föra in Sydskandinavien i ett euro
peiskt perspektiv, en forntida europeisk gemenskap. Eli
sabeth Herner (1987) har studerat bronspunsningstek- 
niken och därigenom försökt dra slutsatser om kontak
ter mellan olika regioner i södra Skandinavien under 
äldre bronsålder. Samtliga forskare har som mål att öka 
kunskapen om bronsålderns samhällsorganisation och 
stratifiering.

Bälteplatta och halskrage är relativt vanliga som grav- 
och depåfynd i främst Danmark och nordvästra Tysk
land (Anér & Kersten 1973 - 79). Liksom bronsföremå
len i övrigt avtar förekomsten av dessa smycken ju längre 
norrut i Skandinavien man rör sig. I Sverige har de fles
ta fynden av bälteplattor gjorts i Skåne, Halland och 
Västergötland. Längre norrut har spridda fynd förekom
mit, i Bohuslän, Södermanland, Uppland och Väster
botten (Oldeberg ig74)(fig. 1). I Norge påträffas fyn
den främst i området kring Jaeren i Rogaland (Johan
sen 1981, Herner 1987). Däremot har inga fynd av den 
karaktäristiska bälteplattan eller halskragen gjorts i Fin
land (Meinander 1954).

Det är särskilt de danska ekkistegravarna som har gett 
en tydlig bild av bronsålderskvinnans bronsutstyrsel. De
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Fig 2. Smyckeutstyrsel i kvinnograven i Kareby, Bohuslän. 
1:3 (Efter: Oldeberg igj4 nr 2582)

svenska fynden bekräftar den bild av kvinnoutstyrselns 
utseende som ekkistegravarna ger (fig. 2). Kvinnan kun
de bära en bälteplatta på magen och/eller en halskrage, 
samt bälteprydnader, armband, armringar, fingerringar 
och öronringar (Broholm 1962, Glob 1971). De män som 
har påträffats i ekkistorna har förutom sitt vapen, of
tast ett svärd eller en dolk, burit en blygsam bronsut
smyckning. I högen Borum Eshöj i Danmark, där en rik 
kvinnograv återfanns (fig. 3), påträffades även två mans- 
gravar. Den ene mannen bar inte något bronsföremål 
medan den andre bar en dolk vid sidan (Glob 1971 '.30). 
Exempel på smycken som kunde bäras av män är spän
nen, dubbelknappar, armringar och tutuli (Glob 
1971:63,67).

Ett sätt att belysa hur bronssmyckena användes och

betraktades i den äldre bronsålderns samhälle är att j am
fora kombinationer av föremål i gravar och depåer. Min 
avsikt är att visa hur kvinnosmycken i gravar uppvisar 
enhetlighet vad gäller den speciella ”bronsutstyrseln” 
över hela södra Skandinavien, vilket bevisar att de ut
gör en sorts kod eller identitetssignal. Mitt undersök
ningsområde är dock främst avgränsat till svenska fynd.
I kombination med en studie av hur kvinnosmycken 
behandlas i depånedläggning under samma tid visar 
smyckena hur viktig tillhörigheten i ett övre samhälls
skikt var under denna tid, samt att denna tillhörighet 
var personlig och självständig både för män och för 
kvinnor.

Smycken som gravfynd
Bland kvinnosmyckena särskiljer sig bälteplatta och 
halskrage. De är metallkonsumerande, utstuderade och 
iögonfallande. Tillsammans förekommer bälteplatta 
och halskrage i totalt 2 5 gravar spridda över främst Sve
riges södra delar (Selling igg)(fig. 4). Utav dessa inne
håller 15 gravar minst två av tre av följ ande föremål: Bäl
teplatta, halskrage, vapen. Det är dessa gravar som ut
gör utgångspunkt för min diskussion kring en kvinnlig 
”bronsdräkt”. Även tolv lösfynd av bälteplatta och hals
krage har påträffats. En del av dessa kan stamma från 
förstörda gravar och skulle därmed öka antalet fynd 
något.

Mest intressant är att bälteplatta och halskrage som 
gravfynd oftast förekommer i kombination med en dolk 
(i 9 fall av 25). I tre gravar har dolken ersatts med en 
kniv. I ytterligare två gravar ingår ett svärd respektive 
en spjutspets i kvinnoutrustningen. Sålunda återfinns 
bälteplatta och halskrage i 14 av 25 gravar tillsammans 
med någon typ av vapen: en dolk, en kniv, en spjutspets 
eller ett svärd eller en svärdspets (fig. 5). I fyra fall före
kommer dessutom flera uppsättningar vapen i samma 
grav, till exempel både dolk och spjutspets eller dolk 
och en svärdspets. Det kan i vissa fall röra sig om dub-
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- og hendes udstyr.

Figj. Borum Eshöjkvinnans smyckeutstyrsel (Källa: Glob
1971:25)

belbegravningar. Svärdspets och spjutspets kan också 
vara ämnade att ersätta eller komplettera dolken. Som 
parallell vill jag nämna att det t. ex. i en ekkistegrav i 
danska Ølby påträffades en svärdspets tillsammans med 
den begravda kvinnan, vilket visar att det verkligen är 
kvinnor som begravts med dessa vapen (Glob 1971:33!). 
Det hela svärdet, som i mitt undersökningsmaterial på
träffades i en grav, är å andra sidan ett vapen som van
ligen förknippas med manliga gravgåvor och blir mer 
svårtolkat (se O Ideberg 1974 nr 1621). Kvinnorna i ek- 
kistegravarna i Borum Eshöj, Egtved och S krydstrup, 
visar att bälteplattan bars av såväl gammal (Borum Es

höj) (Broholm 1961:30!) som ung (Egtved, Skrydstrup) 
(Broholm ig6i:3of,47f, Glob 1971:44!). Bälteplattan 
verkar därmed inte indikera position i livscykeln. Av 
ovan nämnda danska gravar påträffades dolken enbart 
hos den äldre kvinnan i Borum Eshöj.

Frågan är varför dolken är så vanlig i kvinnogravar? 
Den kan ha varit en släktklenod som följde med en re
presentant för släkten i graven. Kristiansen anser att en 
krigarelit dominerade samhället under den äldre brons
åldern (Kristiansen 1991:27). Deras främsta symbol var 
vapnet. Innehavet av en dolk, både för kvinnor och män, 
eller ett svärd respektive spjut, för män, kan enligt Kris
tiansens resonemang demonstrera medlemskap i den
na elit. Kvinnor kan uppenbarligen även bära ett ”dolk- 
liknande föremål” i form av en kniv, en spjutspets eller 
en svärdspets - möjligen också ett svärd.

Dolken visar även att kvinnor demonstrerade tillhö
righet med vapen, även om fynden i vissa fall indikerar 
att det rör sig om dubbelgravar. Det är sällan informa
tion ges om den gravlagdas ålder. Av de tidigare nämn
da danska gravarna påträffades dolken enbart hos den 
äldre kvinnan i Borum Eshöj. Det är möjligt att äldre 
kvinnor, som uppnått en hög position inom släkten, 
gravsattes med en dolk som gravgåva. Kanske var det 
en fördel att fortsätta till nästa värld utrustade med nå
gon typ av vapen. Det är möjligt att dolken och även 
andra typer av bronsföremål var enbart gravgåvor, och 
att de inte bars i livet.

Vid en studie av gravgåvor, som kan kategoriseras som 
”smycken” och "vapen”, är det svårt att frigöra sig från 
vår nutida syn på vad som anses vara manligt och kvinn
ligt. Vapen associeras lätt med män/krigare, medan 
smycken har en mjukare karaktär och anses kvinnliga. 
Det uppstår därför en viss förvirring när de två sfärerna 
tycks överlappa varandra. Hur skall en kvinnograv, där 
kvinnan är iförd typiska kvinnosmycken men också har 
ett svärd vid sidan, tolkas? Vapnet kan tolkas som en 
släktklenod och/eller som en symbol för klasstillhörig
het. Det är svårt att se den gravlagda kvinnan som en
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Fig. 4. Fördelning av bälteplattor och halskragar i gravar, 
depåer och som lösfynd. (Källa Oldeberg 1974)

svärdsvingande krigare. Troligt är därför att ett vapen i 
kombination med bronssmycken verkligen symbolise
rade kvinnans tillhörighet i en samhällsklass. I den fort
satta diskussionen avser jag undersöka om den samhälls
position och status som demonstreras i dessa gravar, 
indikerar kvinnans personliga prestige eller om kvinn
lig status är avhängig mannens position. Jag vill därför 
se närmare på hur kvinnosmycken har använts vid ri
tuella nedläggningar.

Smycken som depåfynd
Det är inte bara i kvinnogravar från äldre bronsålder som 
bälteplatta och andra typiska kvinnosmycken påträffas. 
De förekommer också som depåfynd tillsammans med 
andra bronsföremål. Depåerna, vars betydelse är mycket 
omtvistad (se t. ex. Bradley 1990, Levy 1982), utgör ett 
alternativt sätt att konsumera bronsföremål. Diskussio
nen kring depåerna har bl. a. berört frågan huruvida 
depåerna utgjorde skattgömmor eller offer. Per Karsten 
konstaterar i sin studie av neolitiska depåer att det är 
osannolikt att två likartade nedläggningsskick, med oli
ka bakgrund, existerade samtidigt. Han anser vidare att 
föremålen fick sitt värde just för att de var potentiella 
offergåvor (Karsten 1994:30*). Jag anser det troligt att 
nedläggningar av olika kategorier bronsföremål i depå
er verkligen utgör offer, samt att kombinationen av fö

Övriga 
vapen 5 st

Fig. 5. Vapen i kvinnogravar (av totalt 25 gravar)
(Källa: Oldeberg 1974)

remål understryker bronssmyckenas separata ställning 
i förhållande till vapen.

Bälteplatta och/eller halskrage (fig. 6) finns i samman
lagt nio depåer. Depåfynden påträffas alla i Sveriges 
södra delar, i Skåne, Halland och Småland, vilket över
ensstämmer med depåsedens spridning (se Baudou 
1960:121*). Lösfynd av bälteplattor och halskragar är 
koncentrerade till Skåne även om enstaka fynd av bäl
teplattor har gjorts bland annat i Västergötland och i 
Västerbotten. Om åtminstone vissa lösfynd ursprung
ligen utgjorde depåer (jfr Bradley 1990:6), är spridning
en lite större än vad som annars skulle vara fallet. Den 
bälteplatta som har återfunnits i Västerbotten är an
märkningsvärd om den verkligen ursprungligen påträf
fades där. Fyndorten Flarken, Nysätra sn (Oldeberg 1974 
nr 2937) ligger ca 10 km från en forntida vik där ett 60- 
tal rösen återfinns (Baudou 1987:423). Kanske utgör 
Västerbottens rösen verkligen en del av den sydskandi- 
naviska bronsålderskulturen?

Var sak har sin plats och det finns ett system för hur 
föremål i depåer kombineras. De föremål som förekom
mer i depåer skiljer sig i vissa fall från gravmaterialet 
(fig. 7). Enligt Larsson minskar den sammanslagna ka
tegorin svärd/dolk kraftigt som gravfynd vid övergång
en från äldre till yngre bronsålder, samtidigt som den 
ökar nästan lika kraftigt som depåfynd (Larsson 1986:- 
32, 56). Under äldre bronsålder förekommer svärdspet-
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Fig. 6. Halskragar, depåfynd. Fynd i Stockhult, Losult sn, 
Skåne samt i Torpa, Ljungarum sn, Småland (Källa: 
Montelius igiy nr g6i resp nr g63)

sar och spjutspetsar ett fåtal ganger tillsammans med 
bälteplatta och halskrage i depåmaterialet, liksom i grav
materialet. Kniven uppträder i fem fall som gravgåva 
tillsammans med bälteplatta och halskrage. Den är 
mycket ovanlig som depåfynd och förekommer endast 
i ett fall. Vapenspetsarna hör i gravmaterialet samman 
med den kvinnliga bronsutstyrseln och verkar i sin av
brutna form utgöra ett symboliskt vapen. Kombinatio
nen verkar dock inte vara lika självklar i depåmateria
let.

Anmärkningsvärt är att dolken inte förekommer i de
påer tillsammans med bälteplatta eller halskrage, trots 
att denna kombination är den vanligaste i gravmateria
let. Dolken verkar inte höra samman med kvinnliga 
smycken som offer. Enligt Bradley förekommer dolken 
som både grav- och depåfynd i andra sammansättning

ar (Bradley 1990:77!). Ansågs inte dolken höra ihop med 
kvinnoutstyrseln? Det är möjligt att den hade ett sepa
rat värde. Dolken var ett vapen som kan ha ingått både 
i den manliga och i den kvinnliga smyckeutstyrseln. Den 
var personlig och knuten till individen, kanske också till 
den släkt eller klass som individen tillhörde. Eftersom 
dolken inte förekommer i depåer tillsammans med 
kvinnosmycken, men påträffas som depåfynd i andra 
sammanhang, kan dolken främst ha varit knuten till en 
sfär som kan betecknas "manlig”.

Att samma typ av kvinnosmycken som förekommer 
som gravgåvor också uppträder som depåfynd kan ses 
som en bekräftelse på bronsernas betydelse i den tidens 
samhälle. Typiska kvinnosmycken, som bälteplatta och 
halskrage, påträffas i depåer tillsammans med främst 
kvinnliga föremål, t ex bältekupa, armband och smycken 
som nål, fibula och tutulus. I nio av fjorton depåer har 
även yxor nedlagts som offer. Bronsskäran är ett före
mål som endast i ett fall förekommer som gravgåva. Den 
förekommer dock i fyra av nio depåer, vilket kan un
derstryka dess rituella karaktär.

Smyckena hade troligen en särskild roll i kommuni
kationen med gudarna. De kan t. ex. ha offrats till de 
gudar som hade något med tillkomsten av föremålen 
att göra eller som associerades med föremålets egen
skaper. Jag anser att bäraren av dessa bronssymboler, 
kvinnan, borde ha haft en relativt självständig ställning 
även i den äldre bronsålderns samhälle. En förutsätt
ning för detta resonemang är att depåseden ger en 
möjlighet att skapa personlig prestige.

Individuell eller kollektiv status?

Innebär depåerna att prestige och välfärd skapas för 
individer eller för hela samhället? Smyckedepåer visar 
på offer både från en och flera individer. I fyra av nio 
depåer innehållande bälteplattor och/eller halskragar 
återfinns endast en uppsättning föremål. De övriga de-
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Övriga Bältekupa Armband 
vapen*

Fig y. Jämförelse av grav- och depåfynd (Källa: Oldeberg 1974). Med övriga vapen menas vapen som 
förekommer tiüsammans med bälteplatta/halskrage.

påerna verkar innehålla mer än en uppsättning kvinno- 
smycken, i ett fall påträffades fyra bälteplattor (se Olde
berg 1974 nr 1790) (fig. 8). Enligt de danska ekkiste- 
gravarna inkluderade kvinnodräkten endast en större 
bälteplatta, vilket skulle betyda att minst fyra individer 
representeras i denna depå. En hel del olika föremål 
förekommer som komplement till bälteplattor och hals
kragar, bl. a. bältekupor, armband, bronsrör och bälte
prydnader. Jag tror dock att det förblir svårt att avgöra 
om föremålen utgör uppsättningar föremål från en el
ler flera individer, eller om de är separata föremål från 
en hel grupp människor. "Bronsdräktens” förekomst i 
depåer skulle dock kunna indikera att det är uppsätt
ningar föremål som har offrats. Ett spännande problem 
är om föremålen fortfarande förknippas med individer 
eller om de ses som offer för hela samhällsgrupper. 
Orsaken till att gåvor medföljer en död person kan vara 
en föreställning om att den döde kan använda dessa 
gåvor i nästa liv. Alternativt kan gåvorna i graven ses 
som ett offer för att personen skall bli väl mottagen i 
livet efter döden. I båda fall är syftet med gåvan knutet 
till en individ och bör visa på individens värde. I en depå 
kan inte individen urskiljas på samma sätt, men det är 
fortfarande möjligt att skapa individuell prestige.

Det är möjligt att det var den enskilde individen som 
valde att deponera sina föremål och som sedan begrav
des med färre gravgåvor. De rika bronsåldersbegrav- 
ningarna indikerar en individualisering av samhället. En 
ideologi där ojämlikhet öppet uttrycks som naturlig 
genom mäktiga individers konsumtion av prestigefö
remål och rituella symboler dominerar. Kontroll av sym
boler och konkurrens om denna kontroll, blir en viktig 
del av det sociala livet (Braithwaite 1984:107, Shennan 
1982:156).

Föremålen kan ha associerats med endast en del av 
befolkningen, eftersom bronserna var så sällsynta (Levy 
1982). Ägaren till föremålen bör ha skapat sig stor pre
stige genom att skänka föremålen till gudarna, istället 
för att begravas med dem. En förklaring är att depåerna 
återigen underströk hela samhällets gemensamma so- 
lidaritetskänsla (Bradley 1989:3). Detta synsätt ligger i 
linje med kremeringsseden som kommer att dominera 
yngre bronsålder. Fler har rätt till en egen grav, till skill
nad från äldre bronsålder där ett utvalt fåtal blev be
gravda i storhögar. Offerdepåerna kan ändå visa på ett 
individuellt prestigeskapande. Under äldre bronsålder 
kan det vara en representant ur en s. k. elit som offrar 
en eller flera uppsättningar bronser. Syftet kan vara att
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offra för hela samhället, men en stor del av den prestige 
och status som skapas är fortfarande individuell. Så 
småningom kommer hela samhället att kollektivt offra 
bronsföremål, men fortfarande kan medlaren skapa in
dividuell prestige. Den kollektiva ceremonin betyder 
inte att hela samhället är egalitärt.

Det är frågan om prestige, vem som vinner på att offra 
bronssmycken, som är intressant i detta sammanhang, 
även om jag anser att det är syftet med offret som an
nars utgör kärnpunkten. Det var uppenbarligen viktigt 
för kvinnan att tydligt demonstrera sin status med brons
smycken. Smyckena var personliga och följde henne i 
graven, som en del av en ideologi som innebar att man 
tog med sig värdeladdade föremål i döden. Kvinno- 
smycken i kombination med en dolk kan förekomma 
tillsammans som gravgåvor till en individ, men inte som 
gåvor till gudarna. I depåer med bälteplattor och hals
kragar är den kvinnliga prägeln tydlig. Att ge upp dessa 
föremål och nedlägga dem i en depå är inte bara ett offer 
för samhället, utan också för individen. Att offra smyck
en för samhällets bästa bör ge individen en avsevärd 
prestige, av en helt annan typ än den som fås genom att 
bära dessa smycken. Det är dock möjligt att det var 
människor som kom från samhällets övre skikt, som med 
fördel utförde offret. Under äldre bronsålder kan den
na grupp fortfarande haft ensam tillgång till de impor
terade bronserna.

Prestigevarucirkulation och 
regionalitet
Enligt Larsson är det möjligt att påvisa skillnader mel
lan olika regioner i Skandinavien vad gäller balansen 
mellan manliga och kvinnliga föremål. Relationen är 
ganska jämn på Själland under äldre bronsålder, medan 
områden med färre depåer visar på en stark manlig 
dominans i depåmaterialet (Larsson 1986:159). Larsson 
anser att bronsernas symboliska värde är mer laddat i

En
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Fig. 8. Antal smyckeuppsättningar i depåer (Källa: Oldeberg
1974]

områden där tillgången till brons är osäker. Manliga 
uttryck som vapen är där att föredra. I områden där 
bronstillgången är säkrare är fördelningen mellan man
liga och kvinnliga föremål i depåer mer jämn (Larsson 
1986:187). Ett problem som uppkommer är därmed 
varför kvinnosmycken i så fall förekommer utspridda 
över ett så stort område som de faktiskt gör. De inklu
deras vid utbyten av bronser och bör rimligen ha haft 
en speciell betydelse.

En dominant grupp i samhället kan medvetet mani
pulera materiella symboler för att rättfärdiga och legi
timera sin makt. Den äldre bronsålderns storhögar skulle 
kunna indikera en etablerad överklass. Samtidigt kan de 
visa på att grunden för samhällssystemet fortfarande var 
skakig eftersom gruppen behövde rättfärdiga sin status 
med så tydliga symboler (Hodder 1982:121, Thrane 
1994:102,109). Metallen var en symbol som var externt 
införskaffad, vilket bidrog till innehavarens status. Pre
stigeföremålens förflyttning över stora områden för
knippas ibland med utvecklingen av hierarkier, där en 
elit kontrollerar cirkulationen och på så sätt grundar sin 
position (Kristiansen 1989:21, Earle 1991:9!). Materiell 
kultur som associeras med en ledande grupp kopieras 
av lägre nivåer i samhället, vilket gör en ytterligare sym
bolisk utbyggnad nödvändig för att ett samhälles övre 
skikt skall kunna upprätthålla strukturell och katego
risk kontrast (Miller 1982:89). Kanske rör det sig om 
ett stratifierat samhälle där ett styrande skikt hade mer 
gemensamt med liknande grupper än de hade med
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området de dominerade? Den kvinnliga bronsdräkten 
med bälteplatta och halskrage förekommer under en 
kort period under äldre bronsålder. Gravskicket i kom
bination med bronssymboler innebär ett behov av att 
uttrycka tillhörighet till en viss grupp. För män var vap
net den främsta symbolen. För kvinnor utgjorde smyck
en, samt i viss mån vapen (dolk), det främsta sättet att 
kommunicera identitet.

De kvinnliga smyckena var säkerligen mycket dyrba
ra. Få människor hade tillgång till den typen av smyck
en. Det är lätt att föreställa sig att dominerande sam
hällsskikt höll kontakt med varandra för att upprätthålla 
sin status. Ett vanligt antagande är att materiallikhet ökar 
då interaktion eller kontakter ökar och vice versa. Ian 
Hodder visar dock att det är just i de områden där kon
taktfrekvensen är hög som det blir viktigt för olika grup
per att med symboler demonstrera sin tillhörighet 
(Hodder 1982:59). Noterbart är att de fyra rikaste kvin- 
nogravarna av totalt 25 påträffats i Skåne. Längre norr
ut i landet är gravarna inte lika innehållsrika på smyck
en, kanske för att dessa områden indikerar slutet på ut- 
byteskedjan.

Det är möjligt att bronssmycken under äldre brons
ålder förmedlade regional identitet. Bälteplattor skul
le, enligt Herners analys av spiralpunsningstekniken 
(Berner 1987), kunna representera skilda regioner i 
södra Skandinavien under äldre bronsålder. Som en jäm
förelse kan nämnas Sorensens slutsats att smycken un
der yngre bronsålder utgör det främsta uttrycket för 
standardisering och enhetlighet, då de uppvisar lokala 
och regionala särdrag (Sörensen 1987:96). Punsnings- 
teknik är dock osäkert som underlag för att kunna kon
statera olika områdens regionala variationer. Kringvand
rande punsmästare kunde sprida sina produkter över 
dessa gränser, samtidigt som en samhällsklass också 
kunde lägga beslag på punsmästarnas skicklighet. Kvin- 
noutstyrselns sammansättning är dock densamma över 
ett mycket stort geografiskt område.

Larsson urskiljer bronsföremålens betydelse på olika

nivåer i samhället, där vapen utgör den mest prestige- 
laddade gruppen. I områden där bronsvapen inte är lika 
vanligt förekommande som de borde varit enligt Lars
sons modell, dras slutsatsen att kulturella gränser kan 
ha förekommit (Larsson 1986:96). Mälardalen uppvi
sar få bronsvapen från äldre bronsålder, trots att områ
det klassas som centralt för regionen. ITorslunda,Tierp 
socken, har en grav med den ovanliga men ändå karak
täristiska kvinnliga smyckeutstyrseln påträffats (Olde- 
berg 1974 nr 2839). Om smycken varit mindre värda som 
symboler än vapen, i områden där bronser var sällsynta, 
är det förvånansvärt att så mycket möda lagts ner på att 
ställa samman kvinnoutstyrseln. En samhällsgrupp med 
tillgång till bronser ansåg tydligen att innehavet av dessa 
prestigeföremål var betydelsefulla, trots att vapen egent
ligen borde vara mer intressanta. Liknande enstaka fynd 
i andra bronsfattiga områden, t. ex. i Bohuslän (Oldeberg 
1974 nr 2582) och på Jaeren (Hagen 1977:170!), bekräf
tar smyckeutstyrselns betydelse.

Kvinnosmyckenas betydelse visas genom sin sprid
ning över en stor del av landet. Det är alltså inte bara 
vapen som har förekommit i prestigevaruutbytet, utan 
även smycken har inkluderats. I de fall smyckena har 
tillverkats lokalt kan det tänkas att vapen eller redskap 
har gjutits om till smycken. Innehav av ett bronsvapen 
och även av ett bronssmycke bör ha varit mycket vär
defullt, bl. a. med tanke på den transportsträcka som 
krävs för att metaller skall nå det skandinaviska områ
det. Även utanför de områden som vanligtvis anses till
höra den sydskandinaviskabronsålderskulturen är kvin
nornas ”bronsdräkt’’ mycket enhetlig och uniformslik. 
Vapen och smycken har antagligen burits väl synliga. 
Spridningen av bälteplatta och halskrage i Sverige och 
övriga Skandinavien kan ses som ett resultat av varuut
byten och alliansbildningar mellan olika grupper. Det 
verkar inte troligt att smyckena symboliserar regionen 
eller den regionala gruppen. Till det är ”bronsdräkten” 
för specialiserad. Istället visar de på tillhörighet till en 
ledande grupp som förekommer över ett stort geogra-



402 SUSANNE SELLING

fiskt område.
Möjligtvis kan smyckena ha representerat stammen 

eller regionen indirekt genom att användas i cirkulatio
nen av prestigeföremål. Kvinnosmyckenas deltagande 
i varucirkulationen bör indikera hur balansen mellan 
manligt och kvinnligt såg ut i samhällsorganisationen. 
Eftersom kvinnliga föremål förekommer i utbytet, bör 
det ha haft betydelse för kvinnans position i samhället. 
Det är troligt att smycket inte enbart sågs som ett brons
föremål, utan att det var föremålstypen som var viktig. 
Istället för att enbart uppbära status via mannen, hade 
kvinnan en position i samhället som var knuten till släk
tens betydelse och till den samhällsklass hon tillhörde.

Personlig prestige
Både män och kvinnor kan bära smycken för att de är 
vackra och dyrbara. Smyckena kommunicerar status, 
förmögenhet och identitet. Att bära ett smycke inne
bär dessutom att det är viktigt att förmedla dessa bud
skap, vilket berättar en del om den äldre bronsålderns 
samhälle. Bronssmycket kan i gravar och depåer förmed
la kunskap om samhällets stratifiering, om status och 
prestigetänkande, vilket inkluderar kvinnans position i 
samhällsorganisationen.

Den äldre bronsålderns samhällsorganisation tycks 
visserligen ha dominerats av ett övre samhällsskikt som 
kontrollerade flödet av bronsföremål, men parallellt 
med höggravarna förekommer depånedläggningar. Det
ta indikerar en sed där fler var involverade, då föremål 
från flera individer kan urskilj as. Rituella aktiviteter ut
fördes av ett flertal. Detta kan innebära att den politis
ka makten ej var så klart centrerad som ofta framförs. 
Kanske förklarar detta den massiva legitimeringen ge
nom t. ex. höggravar.

”Kvinnan har varit mannens levande exempel på hans 
rikedom” (Berner 1987:184). Detta påstående kan mo
difieras genom att studera kvinnor i bronsålderns grav
högar och knyta hennes ställning till den ledande sam

hällsklass som växte fram under äldre bronsålder och 
som legitimerade sin ställning genom ett symbolspråk, 
bland annat genom bronsföremål. Kvinnosmycken, lik
som andra föremål som demonstrerar tillhörighet, är 
viktiga i områden där den sociala och ekonomiska kon
kurrensen och stressen är hög. Under äldre bronsålder 
är kvinnornas utstuderade bronssmycken viktiga som 
symbol för klassidentitet. I ökande grad ledde prestige
varucirkulation av bronser till att det ledande skiktet 
demonstrerade tillhörighet med bronsföremål. Så små
ningom, i takt med att nya grupper fick tillgång till denna 
typ av symbol, blev det mer prestigefyllt att offra bron
serna i depåer. I och med det blev man inte bara inne
havare av bronser utan också medlare till gudavärlden, 
en position som är svår att överträffa. Släkten förlorar 
sin position som grundare till status (Fokkens 1997). 
Höggravarna försvinner.

Föremålens symboliska innebörd har två aspekter. 
Dels signaleras ett meddelande mellan olika grupper, t. 
ex. olika stammar. Vad gäller ”bronsdräkten” kan bud
skapet vara tillhörighet i en samhällsklass som existera
de i stora områden i södra Skandinavien, oavsett stam
tillhörighet. Vapen och smycken demonstrerade status 
och visade på en överregional gemenskap (”jag är som 
du” alternativt ”jag är förmer än du”). Dels har smycket 
också en innebörd inom gruppen. I Hodders etnogra
fiska exempel (1982) kan föremål signalera kön, ålder, 
position i en livscykel. Bälteplattan är ovanlig och re
presenterar förvisso kön och klass. Den kan också stå 
för en position som har uppnåtts där de rätta släktför
bindelserna är ett krav, men där den individuella pre
stationen är avgörande. En roll inom rit och ceremoni 
ligger nära till hands.

Likaså berättar användning av smycken, som en del 
av gravriter och depåoffer, om kvinnans position. Det 
är ovanligt att en ung person har uppnått hög status av 
egen kraft. Ändå kan unga gravsättas i en centralgrav. 
Det betyder troligen att personer gravlagda i högar har 
tillhört familjer med hög status (Håkansson 1985:160!).
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En ung kvinna som har begravts i en höggrav bör där
med vara en person som tillhör en släkt med hög status. 
Hennes bronsföremål indikerar vidare en hög nivå i 
hierarkin. Oavsett om ”bronsdräkten” för tankarna till 
en speciell plats i kulten, så har kvinnans position i sam
hället mycket med släktens betydelse att göra. Det är 
dock inte säkert att släktens prestige och status innebär 
en verklig maktposition i samhället. De storslagna brons
smyckena kan indikera att även den roll kvinnan per
sonligen spelat i samhället har betydelse för hennes 
position i samhällsstrukturen, och att denna roll skulle 
demonstreras så tydligt som möjligt.

Troligtvis hade smyckenas utformning en särskild 
betydelse som visade på förbindelse med andra områ
den och legitimerade därmed en hel samhällsgrupps 
maktposition över ett stort område. Genom bronsfö
remålen aspirerade man på den rituella makten och 
därigenom även på den politiska makten. Aven spiral- 
ornamentiken kan anspela på en ideologi som legitime
rade sin existens genom att referera till släkten, förfä
derna, solen och evigheten. Bälteplattans utformning 
och placering på magen kan associeras till skyddssym- 
boler, både för individen och för klanen eller klassen.

Under bronsålderns senare del påträffas de flesta bron
ser i depåer, som också ökar i antal. Särskilt kvinnliga 
smycken och rituella föremål deponeras (Fokkens 
1997:3671'!]. Fokkens anser att en förändring sker där 
gruppens äldste förlorar sin betydelse i övergången till 
yngre bronsålder. Istället är det den personliga förmå
gan att skapa social kontakt genom gåvoutbyte och att 
få gudarnas välvilja genom rituell nedläggning som blir 
viktig. Riten ger huvudaktören prestige, då han/hon ses

som medlare mellan gudar och människor (Fokkens 
1997:37!)-Även bronsföremål som har en starkkvinn- 
lig association har alltså varit viktiga i kommunikatio
nen med gudavärlden. Kvinnosmycken blir vanligare i 
depåer under yngre bronsålder. Kanske är det dock de
ras regionala association, då kvinnosmycken förknippas 
med lokal tillverkning (Sörensen 1987), som kan kon
trasteras mot smycken från äldre bronsålder. "Brons
dräktens” sällsynthet, utbredning över ett stort områ
de, samt dess stilistiska enhetlighet, indikerar en över- 
regional gemenskap under den föregående perioden, 
äldre bronsålder.

Enligt Larsson (1984:70!) uttrycker bronsvapen alli
ansbildningar på stamnivå. Dolken bärs både av män 
och kvinnor, vilket i så fall skulle betyda att allianser 
kan demonstreras oavsett kön. Att dolken inte förekom
mer tillsammans med bälteplatta eller halskrage i de
påer skulle kunna betyda att dessa kvinnosmycken har 
en annan funktion i offerceremonin än vad dolken har. 
Kanske är det vapnet som främst representerar släktens 
allianser, medan smyckena främst demonstrerar posi
tion inom gruppen, även när de offras i depåer.

Bronssmycken kan ha deltagit i prestigevarucirkula
tionen. I depåerna förekommer kvinnliga smycken i en 
kontext som verkar komponerad i ett kvinnligt syfte. 
Dolken förekommer inte. Vapen som svärd och spjut 
förekommer i undantagsfall och i enstaka exemplar. 
Detta borde visa på att de kvinnliga föremålen ingår i 
en särskild sfär, kanske riktad till en kvinnlig gudom. 
Kvinnans position borde därmed inte heller var bero
ende av mannens. De föremål kvinnan bar som pryd
nad signalerade hennes personliga status och prestige.
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Spiralens öga
i denna publikation presenteras nya resultat och diskussionsinlägg kring äldre 
undersökningsresultat liksom "klassiska" debattämnen inom framförallt svensk 
och skandinavisk men även europeisk bronsåldersforskning.
Nya forskningsresultat och ny kunskap, inom uppdragsarkeologin och från bl. a. 
universitet, länsmuseer lyfts fram. Innehållet gör inget anspråk på att vara en 

total översikt eller en sammanställning av svensk bronsåldersforskning, utan vill snarare visa 
på bredd och mångfald. Publikationen består av fem tematiska block. Det första behandlar 
gravhögar och rösen utifrån sociala, religiösa och bebyggelsemässiga aspekter. Den 
klassiska frågan om skärvstenshögarnas funktion intar en central plats i det andra, medan 
det tredje blocket lyfter fram ett antal specifika geografiska regioner - områden med stor 
forskningspotential som sällan eller aldrig blivit belysta, exempelvis Smålands kustregion, 
Vänerområdet, Gotland och södra och mellersta Norrland. De mycket viktiga frågorna kring 
agrara och bebyggelsemässiga förändringar under mellersta och yngre bronsåldern 
behandlas i det fjärde blocket. Detta är ett tema som delvis återkommer i bokens sista del 
och här är det i flera avseenden "det stora i det lilla" och tvärtom som lyfts fram med hjälp av 
enskilda lämningar och fynd.
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