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Inledning

FÖRELIGGANDE BOK HAR SOM ÖVERGRIPANDE Syfte att lyfta 
fram resultaten från de arkeologiska undersökningar av 
stenåldersboplatser som utförts i Syd- och Mellansveri
ge inom ramarna för exploateringsarkeologin under den 
senare delen av 1980- och början av 1990-talet. Under 
denna period har en rad antikvariska och metodiska för
ändringar genomförts som haft betydelse för arkeolo
gins arbetssätt och tolkningsramar. De stora ytor som 
har undersökts inför samhällets satsningar på en förbätt
rad infrastruktur, har gett ökade möjligheter att studera 
hur boendet var organiserat och hur boplatsrummet nytt- 
jades. Möjligheterna att lokalisera små lokaler har ökat, 
delvis i ”nya" lägen, bland annat då momentet särskild 
utredning har införts med KML. En viktig metodisk för
ändring är användandet av tandemacceleratorn vid 14C- 
datering, vilket har inneburit att betydligt mindre mäng
der material krävts för datering.

Här är det viktigt att erinra om det seminarium, som 
hölls i Kungsbacka i oktober 1988 med titeln ”Stenål
derns boplatser - miljöanpassning och kulturell föränd
ring”. En slutsats från detta seminarium var att stenålders- 
forskningen var mycket regionalt präglad och att det 
saknades övergripande jämförelser som baseras på de 
undersökningar som utförs i de olika regionerna. Denna 
publikation syftar till fylla en del av denna lucka.

Flertalet undersökningar som diskuteras har Avdel
ningen för arkeologiska undersökningar (UV) vid 
Riksantikvarieämbetet varit huvudman för och bokens 
författare har sin hemvist på de regionala UV kontoren 
i Lund, Kungsbacka, Linköping, Stockholm och Uppsa
la. Då syftet varit att lyfta fram resultat från exploate
ringsarkeologin utgår presentationen och diskussionen 
således från dessa kontors arbetsområden, vilket inne
bär att resultat från Småland, Öland och Gotland samt 
hela Norrland inte är medtagna.

Det direkta incitamentet till boken var det första mel
lansvenska tidigneolitiska mesulahuset som undersök
tes under sensommaren 1991. Undersökningen besök
tes av ett flertal stenåldersinriktade arkeologer vid UV 
och i de diskussioner som fördes framkom ett starkt be
hov av att sammanställa, utvärdera och diskutera de re
sultat som framkommit inom regionerna under senare 
år. Ett internt nätverk bildades och vid gruppens första 
möte under den följande vintern väcktes tanken på en 
gemensam publikation.

Bokens innehåll präglas av de behov som uttrycktes 
vid det första nätverksmötet. De olika avsnitten har därför 
tillåtits variera, både beträffande vilken tyngd som lagts 
på presentationer av källmaterial respektive diskussio
ner och i vilken grad diskussionen fokuserats kring en 
specifik fråga. Avsnitten har dessutom författats under

en lång period; det första manuskriptet lämnades in 1994 
och det sista färdigställdes 1996.

Under arbetets gång visade det sig att det förelåg sto
ra skillnader mellan regionerna, vilket försvårade jäm
förelser. Det var uppenbart att de olika universitetens 
forskningstraditioner starkt har präglat arbetet även inom 
exploateringsarkeologin. Detta har kommit till uttryck 
i exempelvis vilka källmaterial som ansetts intressanta 
och värda att studera, terminologi och kronologiska sys
tem. Det föreligger även en tydlig regional skillnad i vil
ka institutioner som utfört undersökningarna. Skåne 
avviker från de övriga behandlade regionerna då den ar
keologiska institutionen vid Lunds universitet bedrivit 
ett flertal stora stenåldersprojekt, medan exploaterings
arkeologin haft en starkare ställning när det gäller sten- 
åldersforskningen i Väst- och Mellansverige. Skillnader
na i de regionala forskningstraditionerna har medfört 
att bokens innehåll till vissa delar kan betraktas som en 
kunskapsöversikt och ett avstamp för vidare analys och 
tolkning.

Boken innehåller en mängd nya resultat, varav några 
är värda ett speciellt omnämnande. Till dessa hör de ob
serverade skillnaderna i materiell kultur mellan de olika 
regionerna och vad de olika kulturbegreppen står för. 
Det mesolitiska avsnittet presenterar anmärkningsvärt 
tidiga boplatser på Västkusten och i Mellansverige, vil
ka kommer att vara betydelsefulla för framtida forsk
ning. Neolitiseringsprocessen diskuteras, utifrån nya un
dersökningar och dateringar tillsammans med nya teo
retiska strömningar, i termer som ideologi och mentali
tet, där ekonomi och ekologi tonats ned. Nya 14C-date- 
ringar från den gropkeramiska kulturen har medfört att 
diskussionen kring den neolitiska kronologin tagit ny fart 
och givit underlag för förnyade samhällstolkningar. Vi 
vill också betona den ökande mängden senneolitiska, 
oftast ytmässigt små lokaler som påträffats under sena
re år och som ger en bild av ett varierat landskapsut- 
nyttjande.

Vi vill här ta tillfället i akt att tacka samtliga författa
re och övriga medarbetare för den stora arbetsinsats dessa 
har lagt ner och för den uthållighet de visat. Dessutom 
vill vi tacka våra kollegor för att dessa bidragit med un
derlag och synpunkter.

Det är allas vår förhoppning, att denna bok skall vara 
till nytta inte bara för stenåldersforskare utan även för 
andra arkeologer. Vår förhoppning är också att den ska 
kunna användas inom kulturmiljövården, på vilken nya 
och ökade krav ställs.

Stockholm och Linköping i januari 1997 
Kristina Lamm, Mats Larsson, Eva Olsson



Kronologi

För att kunna jämföra resultaten mellan regionerna har vi strä
vat efter att använda en gemensam tidsskala, baserad på 14C- 
dateringar. Avsikten har varit att genomgående använda ka
lenderår, uttryckt i kalibrerade värden BC med lo. Undantag 
är dock avsnitten om paleolitikum samt de fall där l4C-date- 
ringar från arkeologiska och geologiska sammanhang jämförs, 
exempelvis vid diskussioner om strandförskjutning och vege- 
tationshistoria. 1 dessa fall används istället 14C-år BP. För me- 
solitikum (fig 1:1) och neolitikum (se nedan) har en gemen
sam tidsskala använts för samtliga regioner. Den neolitiska 
tidsskalan baseras främst på sydskandinaviska data.

BP BC

TN I 5100-4800 3950-3650
TN II 4800-4500 3650-3300
MN A 4500-4100 3300-2700
MN B 4100-3850 2700-2350
SN 3850-3500 2350-1800



Abstract

THIS BOOK CONTAINS A PRESENTATION and discussion of 
results from mainly rescue excavations in the southern and 
middle parts of Sweden. The excavations have mostly been 
performed by the Central Board of National Antiquities and 
the writers of the book are all employed at the local branch 
offices, in Lund, Kungsbacka, Linköping, Stockholm and Upp
sala.

The book is divided in seven different thematical chap
ters. Each chapter, except chapter 3 which is consistently re
gionally coordinated, begins with a joint introduction regar
ding history of research and questions at issue. This is follo
wed by articles concerning regional developments. These com
prehensive studies are compared and discussed in a common 
synthesis. In the following each thematical chapter is briefly 
summarised. The articles vary somewhat regarding the focus 
on presentation or interpretation.

The first chapter concerns the regional and interregional 
aspects of material culture during the Mesolithic in South
ern, Western and Eastern Middle Sweden. In Scania new ex
cavations of several late glacial sites have yielded much infor
mation concerning settlement patterns and cultural affinity. 
In Western Sweden excavations of late glacial and Early Me
solithic sites have brought forward much needed informa
tion concerning economy, settlement patterns and chronolo
gy. Submerged Early Mesolithic sites, with favourable preser
vation conditions for organic material, have been investiga
ted. In Eastern Middle Sweden a larger number of both in
land and coastal sites from the Mesolithic have been discove
red and excavated, giving new insight to material culture, 
cultural grouping, settlement patterns and intra site relations. 
Regional and interregional traits are studied on the basis of 
axes, projectile points and micro blades. Differences between 
the Early, Middle and Late Mesolithic are observed concer
ning the grade of regionalisation and in which objects it is 
expressed.

In the second chapter different types of greenstone axes 
[Lihult-, pecked and polished axes) are discussed. Two areas 
are under discussion, namely the Swedish west coast and 
Eastern Middle Sweden. The pecked axes are older and we 
have evidence that axes of this type were manufactured in 
both areas from between 7000-6000 BC. About 6000-5000 
BC a marked regionalisation regarding the axe types is dis
cernible in both regions, with Lihult axes in Western and po
lished axes in Eastern Sweden. It’s interesting that greensto
ne axes in both regions disappear in the material about 4500 
BC.

The third chapter discusses shore displacement and its ef
fects on the possibilities of finding Stone Age sites and under
standing settlement patterns. There is a long tradition in Swe
den of a co-ordination of archaeology and geology where the 
main interest from both sides have been to achieve chronolo
gical fixtures. Examples from both the Swedish west coast 
and Eastern Middle Sweden are given of investigations at Stone 
Age sites which have aimed at reconstructing former shoreli
nes. The applied methods have been the distribution of finds 
and phosphates, the appearance of finds, as well as compari
sons of l4C-dated features with local models of shore displa
cement. Both contemporary shore lines as well as sites trans
gressed after the habitation period are documented and illus
trate the difficulties of dating shore lines. In the article the 
importance of knowledge concerning the regional shore dis
placement is stressed.

The fourth chapter deals with the process of neolithisa- 
tion in three different regions; Southern, Western and Eas
tern Middle Sweden. The source material from the Late Me
solithic and Early Neolithic is summarised and regional vari
ations are discussed. On the basis of new 14C-datings the ra

pidity of transition and the appearance of the Funnel Beaker 
culture, dated to c 3900-4000 BC in Southern Scandinavia 
as well as in Eastern Middle Sweden, is stressed. In Western 
Sweden the developement differs slightly with the whole neo- 
lithisation? process dated somewhat later. Instead of focusing 
on economy and climate change as explanations for the ob
served changes in material culture, the transformation is discu
ssed in terms of ideological and social changes, mentality and 
social contacts.

In the fifth chapter the Pitted Ware Culture is discussed 
on the basis of three different regions, Southern, Western and 
Eastern Middle Sweden. The regional source material from 
this culture as well as the partially contemporary Funnel Be
aker Culture and Battle Axe Culture are presented and com
pared and different social interpretations are made. From new 
14C-datings it is concluded that the PWC occurred in the 
Early Neolithic in both Western and Eastern Middle Sweden, 
partly parallell to the Funnel Beaker Culture and later the 
Battle Axe Culture. In Scania the Pitted Ware Culture in its 
classical form is not really distinguishable and the previous 
Pitted Ware sites are seen as late local Funnel Beaker groups, 
dating to the later part of MN A. During a short period they 
are parallell to other late Funnel Beaker gropus and the early 
BAC. The regional chronology of the PWC in Western and 
Eastern Middle Sweden is also discussed on the basis of new 
14C-datings. The social interpretations differs with regard to 
how they interprete the use of material culture, between in
dividuals, groups of people within a society or between diffe
rent societies.

In the sixth chapter continuity and change during the late 
Neolithic period is discussed on the basis of investigations in 
Western and Eastern Middle Sweden. The main questions at 
issue are the vagueness of the archaeological remains, chro
nology, economic factors, settlement patterns and grave ritu
als. The changes observed in comparison with the middle 
Neolithic and the new uniformity of the material culture over 
wide areas and the factors behind this are also discussed. Some 
regional variations are noted. There is a marked discrepancy 
in history of research, both in choice of source material as 
well as subjects studied. A common trait is that more settle
ment sites have been noted in recent years and that many, in 
both regions, appear to be of very limited sizes. The stone 
cists (sw hällkista) are discussed and a distinct difference in 
monumentality and grave goods between stone cists of the 
western region and eastern coastal areas of Sweden is obser
ved.

The last chapter of the book presents the huts and houses 
found at Stone Age sites in Southern, Western and Eastern 
Middle Sweden. The chapter focuses on construction and 
chronology, but site structure and social organisation are also 
touched upon. Huts of various constructions are found on 
sites dated both to the Mesolithic and the Neolithic. The first 
long-houses date to the Early Neolithic when a specific hou
se-type occur in all three regions. In spite of the many large 
scale excavations of Stone Age sites during the last decade 
the number of huts/houses is still limited. Source criticism 
and cultural reasons for this is briefly discussed.

Keywords
Regional, Interregional, Contacts, Mesolithic, Early Neolithic, 
Middle Neolithic, Late Neolithic, Neolithisation, House, Hut, 
Greenstone axes, Shore displacement, Landscape, Settlement, 
Grave, Economy, Material Culture, Maglemose culture, Konge- 
mose culture, Ertebölle culture, Hensbacka culture, Sandama cul
ture, Lihult culture, Quartz- and Flint group, Funnel Beaker 
Culture, Pitted Ware Culture, Battle Axe Culture
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REGIONALITET UNDER MESOLITIKUM

— Från senglacial tid till senatlantisk tid i Syd- och Mellansverige 

Mats Larsson Christina Lindgren Bengt Nordqvist

Inledning

I sin artikel “Mesolithic Research in Sweden 1986 -1990” 
karakteriserar K Knutsson svensk mesolitisk forskning 
under de senare åren som en diskussion kring “what I 
have found” mer än “what I have found out” (Knutsson 
1995, s 7). Följande artikel kan sägas vara ytterligare ett 
bidrag till den förstnämnda typen. Syftet till detta är 
tvåfaldigt, för det första att sammanställa och presente
ra de stora mängder resultat och kunskap som byggts 
upp under de sista tio årens exploateringsundersökningar. 
För det andra, genom UV-organisationens uppbyggnad 
i regionkontor, utnyttja möjligheten att kritiskt betrak
ta begreppet regionalitet och dess relevans, både under 
mesolitikum men även i dagens arkeologiska verklig
het. Det är vår förhoppning att artikeln kan fungera som 
ett incitament till en vidgad diskussion kring frågor om 
bl a regionalitet i j ägar-/samlarsamhällen.

Artikeln inleds med en kortfattad historik av såväl 
forskningen kring mesolitikum som uppdragsarkeolo- 
giska undersökningar av mesolitiska lämningar i de tre 
regionerna, Sydsverige, Västsverige och Östra Mellan
sverige. Sydsverige omfattar här främst landskapet Skå
ne, Västsverige inrymmer landskapen Halland, Bohus
län och Västergötland, Östra Mellansverige består i det
ta sammanhang av landskapen Östergötland, Söderman
land, Uppland, Västmanland, Närke och till viss del 
Dalarna. Regionindelningen är delvis ett uttryck för UV:s 
organisation, men sammanfaller dessutom med tre uni
versitet, vilket möjliggör en koppling till den arkeolo
giska forskning som bedrivits vid dessa. Detta innebär 
att artikeln inte gör anspråk på att ge en heltäckande 
bild av svenskt mesolitikum, snarare av UV:s bild av 
mesolitikum. Såväl mesolitisk forskning som uppdrags- 
arkeologiska undersökningar av mesolitiska boplatser, 
bidrar till att skapa de regionala bilderna av mesoliti

kum och dessa faktorer är därför viktiga att betona vid 
interregionala jämförelser. Efter inledningen presente
ras tre individuella regionala översikter där två av dem 
har en betoning på presentation av mesolitiska lokaler 
undersökta av UV fram till 1993, medan det sydsvenska 
avsnittet ger en översikt över redan publicerade resultat 
från främst forskningsgrävningar. Som framgår nedan har 
undersökningsverksamheten i Skåne bedrivits på ett från 
de andra regionerna avvikande sätt i och med att den arke
ologiska institutionen haft förhållandevis omfattande forsk
ningsprojekt i regionen. Andelen exploateringsundersökta 
mesolitiska lokaler är därför liten i denna region.

Artikeln avslutas med en syntes av de tre regionala 
översikterna och en diskussion kring begreppen regi
onalitet och interregionalitet, dvs kontakter mellan re
gionerna. Avsnittet fokuseras på försök till att identifie
ra om, var och när regionalitet-interregionalitet uttrycks 
och hur detta kan identifieras och tolkas. Utgångspunk
ten är att det främst är den materiella kulturen som ak
tivt medverkar till att skapa identitet inom grupper och 
att lämningar som påträffas vid undersökningar är en 
del av denna materiella kultur. De interregionala jämfö
relserna är beroende av ett gemensamt ramverk kring 
framförallt kronologi. Vi har därför valt att presentera 
de regionala studierna inom en gemensam kronologisk 
ram (fig 1:1) vilket också medfört att vissa avvikelser 
kan förekomma från de kronologiska ramar som använts 
vid andra regionala studier. Gränsdragningen mellan olika 
kronologiska perioder, arkeologiska kulturer och klima
tologiska perioder är komplicerad och i sig ett intres
sant fenomen, men kommer inte närmare att behandlas 
i artikeln. Vi är väl medvetna om att indelningen är en 
grov generalisering men det är vår förhoppning att den 
ska underlätta just interregionala jämförelser.



14 MATS LARSSON CHRISTINA LINDGREN BENGT NORDQVIST

Period Indelning utifrån
kalibrerade 14Cvärden

Klimatperiod Östersjöstadier Sydskandinaviska
kulturbegrepp

Västsvenska kulturbegrepp

Senpaleolitikum 12000 - 8000 BC Dryas Baltiska issjön Yoldia Hamburg Bromme

Ahrensburg

Hamburg Bromme Ahrensburg

Tidigmesolitikum 8000 - 6500 BC Preboreal/Boreal Ancylus Maglemose Ahrensburg Hensbacka Sandarna
Mellanmesolitikum 6500 - 5000 BC Senboreal/Tidigatlantisk Litorina Kongemose S andarna

Senmesolitikum 5000 - 4000 BC Atlantisk Litorina Ertebölle Lihult

Fig 1:1. Sammanställning av den i artikeln använda indelning av mesolitikum samt indelningens relation till kalibrerade ,4C- 
värden, klimatperioder och vedertagna kulturbergepp i Sydsverige och Västsverige. Dateringarna anges i form av kalibrerade ,4C- 
värden (BC) utom vid jämförelser med strandförskjutningskurvor och i avsnitten om paleolitikum.

Allmän forskningshistorik

Den tidigaste forskningen kring äldre stenålder kom till 
stor del att kretsa kring “sakforskning”, där datering och 
kulturbegrepp var centrala delar (ex Clark 1936). Det 
är först efter 1940 som undersökningar av mesolitiska 
boplatser utvecklades framförallt metodiskt (Brinch- 
Petersen 1973, s 80). De följande årtiondena präglades 
forskningen av den “biologiska” orientering som framför
allt företräddes av Clark i Cambridge (Clark 1975). Det 
mesolitiska samhället framställdes ofta under denna 
period som ett rörligt, nomadiserande fångstsamhälle 
med en materiell kultur, vilken till stora delar var likar
tad över stora områden. Stor vikt lades på den ekologis
ka miljöns restriktioner för bosättningen. Det skulle dröja 
till en bit in på 1970-talet innan nya impulser och teo
retiska infallsvinklar fick gehör inom den mesolitiska 
forskningen. Denna forskning kom till stora delar att 
präglas av "New Archaeology” med sin processuella in
riktning på ekonomi och bosättningsstruktur (Binford 
1972). Den teoretiska grundvalen baserades ofta på sys
temteoretiska modeller där eko-systemet sågs som en 
begränsande faktor för människan. Termer som “Site 
catchment”, “Carrying capacity”,”Site location”, “Ecosys
tem” och “Subsistence” diskuterades ingående av flera 
forskare (ex L Larsson 1976; Welinder 1977).

Under senare år har den mesolitiska forskningen bör
jat påverkas av de nya teoretiska synsätten, som bl a 
betonar den materiella kulturens symbolvärde. Detta 
framgår t ex i publikationen av det mesolitiska sympo
siet i Leuwen (Vermeersch & Van Peer 1990). I denna 
publikation diskuterar ett flertal författare hur den ma
teriella kulturen kan indikera sociala territorier och grup
per (ex. Neely & Clark 1990; Verhart 1990).

Forskningshistorik i de tre regionerna

En av de första insatserna i Sydsverige gjordes av Althin 
som var verksam under 1940- och början av 1950-talet. 
Han initierade undersökningarna av boplatserna kring 
Ageröds Mosse och grundade det Mesolitiska Laboratori
et vid Lunds Universitets Historiska Museum (Althin 1954). 
Althins forskning präglades av den nya “biologiska” orien
tering som framförallt företräddes av Clark i Cambridge. 
Under senare år har forskningen framförallt präglats av 
L Larsson, som med sin avhandling om övergången Mag- 
lemose-ZKongemosekulturema, projektet kring Skånes ti
digatlantiska bebyggelse samt undersökningarna vid Ska
teholm kommit att påverka synen på mesolitikum i Skåne 
(L Larsson 1978a, 1978b, 1982,1983,1984). Larssons forsk
ning har främst berört övergången mellan Maglemose- och 
Kongemosekultur och den tidiga Erteböllekulturen. Inled
ningsvis präglades Larssons forskning mycket av “New Ar
chaeology” med sin inriktning på bosättningsstruktur och 
ekonomi. Under senare år har dock en förskjutning i forsk
ningsinriktningen skett och i samband med undersökning
arna vid Skateholm har intresset centrerats kring sociala 
och strukturella frågor.

I Östra Mellansverige dominerades den äldre forskningen 
av Florin med avhandlingen 1948 om kustförskjutningen 
samt undersökningarna vid Dammstugan. Han kom sena
re att undersöka bl a Hagtorp som var den första under
sökta boplatsen där inte bara keramik, yxor och flinta till
varatogs utan även slagen kvarts (Horin 1959). Under 1970- 
talet drev Welinder ett projekt, där flera mellansvenska 
mesolitiska boplatser undersöktes (Welinder 1973b, 1977). 
Projektet avslutades 1977 med publikationen "The Meso
lithic Stone Age of Eastern Middle Sweden” i vilken We
linder lade fram en hypotes om två delvis samtida kultur
grupper inom regionen, Kvartsgruppen och Hintgruppen 
(Welinder 1977). Under 1980-talet drev Uppsala univer
sitet projektet “Lithic Technology and Stone Tool Func-
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tion in the Stone Age of Central Sweden” och en viktig del 
av projektet finns publicerad i "An Evaluation of the Lithic 
Technology in Middle Sweden during the Mesolithic and 
Neolithic" (Callahan 1987). EfterWelinders arbete på 1970- 
talet har undersökningar av mesolitiska boplatser främst 
genomförst i form av exploateringsundersökningar i UV:s 
regi. De undersökta boplatserna har nästan uteslutande 
varit belägna på Södertörnshalvön, söder om Stockholm. 
Några boplatser från den s k Flintgruppen har inte kunnat 
identifieras vid undersökningarna på Södertöm. Däremot 
har liknande boplatser undersökts i Västmanland och Da
larna (Olsson & Åkerlund 1987, s 19). I Östra Mellansve
rige var i jämförelse med Västsverige och Sydsverige, det 
dåliga kunskapsläget beträffande typologi och kronologi 
ett centralt problem. En orsak till detta är sannolikt att 
retuscherade redskap varit sällsynta (Lindgren 1994). Där
med har också kvartsens värde som källmaterial troligen 
minskat avsevärt. Dessutom har flera sorteringsscheman 
använts vid olika undersökningar,vilket har försvårat jäm
förelser mellan olika boplatser. Bristen på sådana jämförel
ser har till en del hindrat arbetet med att identifiera såväl 
kronologiska horisonter som regionala variationer inom 
regionen.

Den första fasen av stenåldersforskningen i Västsverige 
var de övergripande inventeringarna som skapade förut
sättningar för gedigen kunskap kring utbredning och sam
mansättning av stenåldersmaterialet i regionen. Arbetet 
påbörjades redan på 1870-talet av Montelius och kan sä
gas avslutas i publikationen “Götaälvdalens fornminnen” 
från 1923 av Sarauw ochAlin. Nästa steg var grävningarna 
vid Sandarna, Rottjämslid, Tosskärr m fl som gav en detal
jerad kunskap kring specifika tidsavsnitt av Västsveriges 
mesolitikum (Sarauw & Alin 1923; Alin m fl 1934; Alin 
1935; Fredsjö 1953). På detta arbete följde synteser och 
försök att bygga upp kronologisystem. Fredsjös avhand
ling "Studier i Västsveriges äldre stenålder” från 1953 var 
ett mycket viktigt arbete, som resulterade i en indelning av 
Västsveriges mesolitikum i tre perioder. Den äldsta be
nämndes Hensbackakulturen och därefter följde Sanda- 
makulturen och slutligen Lihultkulturen. Vid Kattegatt- 
Skageraksymposiet 1963 och under början av 1970-talet 
ifrågasatte Mathiassen och Welinder i mycket definitiva 
och skarpa ordalag denna uppdelning (Mathiassen 1963; 
Welinder 1973a, 1974). Kritiken mot indelningen av väst
svenskt mesolitikum berörde i huvudsak Hensbackakul- 
turen och att den kronologiska indelningen var baserad på 
skivyxeboplatser (Fredsjö 1953; Mathiassen 1963; Cull- 
berg 1972,1974,1975;Welinder 1973a, 1974).Welinders 
uppfattning var, sett utifrån sydskandinavisk kronologi, att

de västsvenska lokalerna var blandade (Welinder 1974, s 51).
Både för Welinder och CuUberg var strandförskjut- 

ningskurvorna viktiga grundelement för att indela fynd
materialen. UV Väst presenterade i början av 1980-ta- 
let en översikt baserad på undersökningsresultat under 
perioden 1968-1980 (Furingsten m fl 1984). Syftet var 
att väcka debatt genom att göra de uppdragsarkeologis- 
ka resultaten mer synliga. Jonsäter presenterade där en 
översikt av den mesolitiska forskningen fram till ca 1980 
(Jonsäter 1984a) .Ytterligare en sammanställning av väst
svensk stenålder kom i början av 1990-talet, denna gång 
i Göteborgs universitets regi (B ro wall m fl 1991). Här 
var syftet att bidra till förmedlingen av aktuellt tänkan
de inom stenåldersforskningen. I volymen ingick tre ar
tiklar baserade på mesolitiskt material, nämligen krono
logi, etniska grupper och flintteknologi.

Den norrländska forskningen kommer inte att beröras i 
föreliggande arbete, främst på grund av att UV inte bedri
ver någon uppdragsarkeologisk verksamhet i området. I 
övrigt finns det all anledning att uppmärksamma den norr
ländska mesolitiska forskningen, som i flera fall direkt be
rör och påverkar de sydligare delarna av Sverige. Generel
la problemområden som berör flera regioner är bl a intro
duktionen av handtagskärnoma (Knutsson 1993), kust- 
inlandsproblematiken och kunskapsuppbyggnaden om sla
gen kvarts.

Mesolitikum och exploateringsarkeologi

I Skåne bedrevs majoriteten av de tidiga undersökningar
na som rena forskningsundersökningar från den arkeo
logiska institutionens sida. Undantag finns dock. Viktigt 
att betona är att flera av de stora undersökningar som 
gjordes i Skåne under 1960-talet och början av 1970- 
talet föranleddes av en exploatering. Så var t ex fallet 
vid både Segebro, Arlöv och Löddesborg (Jennbert 1984; 
L Larsson 1982; Salomonsson 1971). Under slutet av 
1960-talet startade Riksantikvarieämbetet, i och med 
att UV Syd etablerades, en större undersöknings
verksamhet i Sydsverige. Få mesolitiska lokaler har dock 
varit föremål för exploateringsundersökningar. Det finns 
dock undantag. Boplatserna vid Jonstorp i nordöstra 
Skåne har under ett flertal tillfällen varit föremål för 
undersökningar (Löfgren 1991). Även i samband med 
byggandet av flygplatsen vid Sturup framkom mesoli
tiska boplatser vid exploateringen (Christoffersson 1974). 
Sammanfattningsvis kan sägas att den övervägande de
len av de mesolitiska undersökningarna i Sydsverige har 
skett i arkeologiska institutionens regi och endast i min-
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Fig 1:2. Karta över Skåne med de i texten nämnda platserna 
markerade. 1) Mölleröd (Finjasjön), 2) Agerödsområdet,
3) Löddesborg, 4) Segebro, 5) Skateholm, 6) Bredasten.

dre del som rena exploateringsundersökningar.
De uppdragsarkeologiska undersökningarna i Östra 

Mellansverige var under 1960- och 70-talen främst min
dre provundersökningar. Från 1964 till och med 1984 del- 
undersöktes ett femtontal mesolitiska boplatser i UV Mitts 
regi, av vilka flera var mindre undersökningar (Olsson & 
Åkerlund 1987, s 17). Flera mesolitiska boplatser påträffa
des också i samband med gravfältsundersökningar (ex 
C Nilsson 1976; Runesson 1994). Det var först i början av 
1980-talet som en undersökning av en sammanhängande 
yta med anläggningar på en mesolitisk boplats kom till 
stånd, nämligen på Masmoboplatsen. Därefter har flera och 
större undersökningar av mesolitiska boplatser utförts, bl a 
inför utbyggnaden av Grödingebanan (Olsson 1992). Un
der de senaste tio åren har ett femtontal undersökningar, 
varav flera större, genomförts. Det låga antalet större un
dersökningar under tidigare perioder har troligen samband 
med den låga forskningsintensiteten, vilken medfört ett 
avsevärt sämre källäge än i de övriga regionerna.

Under 1960- och 70-talen påbörjades exploateringsun
dersökningar av stenåldersboplatser i Västsverige. Göte
borgs Arkeologiska Museum gjorde flera viktiga utgräv
ningar, t ex vid Flasslingehult och Bua Västergård. Från 
1970-talet har UV Väst fortsatt med exploateringsunder
sökningar av mesolitiska boplatser. Bland de viktigare pro
jekten var utgrävningarna av Lyse- och Östadsboplatsema

i början av 1970-talet. Här var det för första gången möj
ligt att inom ett större avgränsat område undersöka läm
ningar från alla tidsperioder. Arbetet lades upp med prov- 
gropsgrävning, avbaning med maskin samt ett systematiskt 
tvärvetenskapligt provtagningssystem med fosfatanalys, 14C- 
analys och pollenanalys (Särlvik & Ahman 1976, s 107; 
Särlvik 1977, s 24).

Avslutande kommentar

Kännetecknande för forskningen kring mesolitikum är att 
den i huvudsak har varit regionalt inriktad. Interregionala 
synteser har varit sällsynta men exempel på sådana är 
Gullberg 1980, Nygaard 1989 och L Larsson 1990. Synte
serna har dock varit av en deskriptiv karaktär. Vi vill i den 
här artikeln i stället försöka använda den interregionala 
aspekten som ett analysinstrument. Målsättningen med de 
regionala artiklarna är för det första att presentera de se
naste årens resultat från uppdragsarkeologiska undersök
ningar i ett lite större perspektiv, genom att ge en bak
grund kring frågeställningar och resultat rörande de tre 
regionerna; för det andra att utgöra underlag för den pro- 
bleminriktade syntesen som följer efter de regionala studi
erna. I denna är målsättningen att utifrån nya teoretiska 
infallsvinklar diskutera skillnader och likheter i materiell 
kultur och territoriebegreppet under mesolitikum.

Skåne

Mats Larsson

I följande avsnitt kommer den äldre stenåldern i Skåne 
att behandlas. Syftet är att i översiktlig form belysa den 
kulturhistoriska utvecklingen från de senglaciala renjä
garna till den senmesolitiska Erteböllekulturen. Den 
aktuella perioden omfattar tiden från ca 12 000 till ca 
4100 BC. För att belysa utvecklingen under denna långa 
period kommer ett mindre antal av vad som kan be
tecknas som typlokaler att diskuteras (fig 1:2).

Paleolitikum

Under en lång följd av år var Segebro utanför Malmö 
den enda kända senpaleolitiska lokalen i Skåne och för 
den delen också i Sverige. Segebrolokalen undersöktes 
1960 och kan närmast parallelliseras med den själländ- 
ska Brommeboplatsen (Salomonsson 1960; Fischer &
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Fig 1:3. a, Fynd från Mölleröd. 1-5) zinken, 6-11) tångespetsar. b, Tångespetsar av Brommetyp. Skala 1:2. (Efter L Larsson 1994).

Nielsen 1987). Fyndmaterialet var litet och utgjordes 
bl a av ett mindre antal karakteristiska spånpilspetsar. 
Någon hyddkonstruktion eller härd påträffades inte men 
utifrån fyndspridningen har en rundad tältliknande kon
struktion kunnat rekonstrueras. Dateringen av Bromme- 
kulturen är oklar då endast en radiometrisk datering 
föreligger. Denna härrör från boplatsen Trollesgave på 
Själland och med en datering till ca 11000 BP faller den 
inom ramarna för övergången Alleröd-yngre Dryas (Fi
scher m fl 1978). Under senare år har antalet lokaler 
med senpaleolitiska fynd kraftigt ökat och nya lokaler 
har även framkommit utanför sydvästra Skåne (L Lars
son 1994, s 2ff). Majoriteten av lokalerna och fynden 
har daterats till Brommekulturen men även äldre fynd 
har framkommit. Dessa kan placeras i den nordeurope

iska Hamburgkulturen. Lokaler från denna period har 
framkommit vid Mölleröd som är beläget vid Finjasjön 
i nordöstra Skåne. Fynden, som härrör från både ytin- 
samlingar och undersökningar, består av dels karakteris
tiska s k zinken, som är en typ av borr, dels av några 
karakteristiska spånpilspetsar (L Larsson 1994, s lOff). 
Det ringa antalet fynd som framkom vid undersökning
en kan bero på att undersökningsplatsen var kraftigt 
påverkad och skadad av senare tiders ingrepp men kan 
även tolkas som belägg för flera kortvariga besök i om
rådet (fig 1:3).
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Fig 1:4. Artefakter från Agerödsområdet. Samtliga tillhör den 
sena Maglemosekulturen. a-e) triangelmikroliter, ffhandtags- 
käma, g-h) breda trapetser, i) spånskrapa, j) smal trapets, 
k) bergartsyxa, l-m) spånknivar, n) skivskrapa.
Skala 1:2 (Efter L Larsson 1990).

Tidigmesolitikum

I Skåne har endast ett fåtal boplatser undersökts från 
den efterföljande preboreala perioden. Här kan nämnas 
platser som Öbacken och Linnebjär som båda är inlands- 
boplatser. Dessa boplatser dateras till den äldsta delen 
av preboreal tid, omkring 8100 B C (Welinder 1971, 
s 138). Karakteristiska artefakter för perioden är lancett- 
mikroliter, men även breda trianglar förekommer 
(L Larsson 1990, s 266). Boplatserna tillhör vad som i 
Skåne och Danmark går under namnet Maglemosekul
turen (ca 8300-6500 B C) och som omfattar både pre
boreal och boreal tid. Under denna period sker stora 
förändringar i människans omgivning; från ett närmast 
parktundraliknande landskap till ett landskap domine
rat av lövskog. Faunans sammansättning förändrades också 
radikalt. Renen avlöstes av hjorten som det viktigaste 
bytesdjuret. Fiske och insamling av t ex hasselnötter spe

lade också uppenbarligen en stor roll under denna tids
period. På grund av havsnivåförändringar påträffas flera 
boreala boplatser idag på havets botten vilket naturligt
vis gör vår bild av den boreala bosättningen i Skåne 
mycket ofullständig (fig 1:4).

Med vår kunskap idag om Maglemosekulturens bo
sättningsmönster anses inlandsboplatser invid igenväx
ande sjöar vara karakteristiskt. När det gäller det skån
ska materialet är boplatserna vidAgeröd klassiska (Alt
hin 1954; L Larsson 1978a, 1978b). Kännetecknande är 
att boplatserna har bestått av en mindre hydda invid en 
igenväxande sjö. Hyddorna var små, mellan 2,5x2,5 och 
6x4 m. Taket och väggarna var sannolikt konstruerade 
av vass eller bark. Ett flertal dylika hyddor från 
Maglemosekulturen har undersökts både i Danmark och 
Skåne (Henriksen 1980; Andersen m fl 1982; L Larsson 
1975). Den vanligaste tolkningen är att dessa boplatser 
utgjorde sommarboplatser av familjestorlek med tre el
ler flera hyddor lokaliserade med kanske fyrtio meters 
avstånd (Blankholm 1985).

Av Agerödsboplatserna är Ageröd IB den äldsta med 
dateringar mellan ca 7600 och 7300 BC (L Larsson 
1978b, s 24). Senare boplatser som t ex Ageröd IHC 
dateras till övergången boreal och atlantisk tid. På Age
röd IB förekommer ett flertal mikrolittyper som smala 
lancetter, trianglar och breda trapetser. Kärnyxor var 
vanliga under perioden precis som olika former av ben- 
harpuner; både i form av grovtandade och fintandade 
varianter. Under den yngsta delen av Maglemosekultu
ren introducerades dessutom handtagskärnan. Genom 
det välbevarade osteologiska materialet kan bosättningar
na vidAgeröd i tid fixeras till sensommaren med en klar 
dominans för kronhjort (L Larsson 1978a, s 188).

Mellanmesolitikum

Under denna period förändrades landskapet ytterligare 
och en tät ädellövskog bredde ut sig i Skåne. Öresund 
och de danska bälten bildades någon gång mellan 7600 
och 7000 BC. Östersjön övergick på sikt från att ha va
rit en sötvattensjö (Ancylussjön) till att bli ett saltvatten
hav (Litorinahavet). Den för perioden karakteristiska 
kulturen har fått namnet Kongemosekulturen efter en 
klassisk dansk lokal. Denna kultur tar sin början om
kring 6300 BC. Kongemosekulturen ger intryck av att 
ha haft ett relativt begränsat utbredningsområde, som i 
stort sett bestått av Skåne och Själland. I det följande 
får Kongemosekulturen representeras av boplatserna 
Segebro och Ageröd V.
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Segebro, belägen i Malmös norra utkant invid Sege ås 
mynning, har undersökts vid ett flertal tillfällen med bör
jan 1935 (L Larsson 1982, s 1 lf). Ett stort antal snedpilar 
var för Kongemosekulturen de karakteristiska artefakte- 
rna och tillsammans med 14C-dateringar möjliggör de en 
datering mellan 5800 och 5500 BC (a a, s 81). Fyndsam
mansättningen, då framförallt snedpilamas morfologi, gör 
en parallellisering med den själländska Villingebaekfasen 
möjlig (Vang Petersen 1984, s 12; L Larsson 1983, s 128). 
Det osteologiska materialet tyder på att boplatsen utnytt
jats för jakt framförallt under försommaren, men ett fler
tal indikationer pekar även på att boplatsen varit ett baslä
ger för en större grupp individer under hela året (L Lars
son 1982, s 1 OOf). Dominerande däggdjursarter i Segebro 
var kronhjort, rådjur, vildsvin och gråsäl. Bland fiskarna 
dominerade torsken entydigt (a a, s 12).

Till ett något senare skede av Kongemosekulturen hör 
AgerödV (L Larsson 1983). Appliceras ovan nämnda själ
ländska schema på boplatsen hörde denna till Vedbaekfa- 
sen, som utgjorde en övergångsfas med både snedpilar och 
tvärpilar med sned egg. I denna fas förekom fortfarande 
handtagskämor, som i den följande tidiga Erteböllefasen 
Trylleskov helt saknades (L Larsson 1983, s 127; Vang Pe
tersen 1984, s lOf). Ageröd V har 14C-daterats till perio
den ca 6000-5500 BC. Genom ett rikt osteologiskt mate
rial har boplatsens utnyttjandetid fastställts till en begrän
sad del av vår och höst (L Larsson 1983, s 123). L Larsson 
menar, i en studie över Kongemosekulturen (1980, s 18ff), 
att befolkningen alternerat mellan kust och inland. Han 
urskiljer tre zoner där kusten utgör den första. I denna zon 
utgjorde en grupp på 40-60 individer en ekonomisk en
het. Den andra zonen utgjordes av inlandet med sina 
sötvattenbassänger. Detta område utnyttjades framförallt 
under hösten, då den större gruppen splittrades på ett an
tal mindre enheter. Under vintern bodde man återigen vid 
kusten, men kanske en bit upp från själva stranden - zon 3.

Senmesolitikum
Denna senatlantiska fas kännetecknas av Erteböllekul- 
turen som har fått sitt namn efter den klassiska danska 
boplatsen med samma namn. Erteböllekulturens äldsta 
dateringar ligger omkring 5500 B C och dess slutpunkt 
omkring 4100 BC. Under denna tidsperiod genomgick 
Erteböllekulturen en dynamisk förändring; nya former 
i den materiella kulturen uppträdde som t ex keramik. 
Stora gravfält som Skateholm anlades och kanske börja
de man i liten omfattning att odla säd. Erteböllekultu
ren var starkt kopplad till en marin miljö där fiske spe-

Fig 1:5. Hyddan från Bredasten i Sydskåne 
(Efter M Larsson 1986).

lat en stor roll. Det finns dock klara belägg för att även 
inlandet utnyttjades under perioden. Bland viktiga skån
ska lokaler kan nämnas Löddesborg, Soldattorpet (Lim
hamn), Bredasten och Skateholm.

Erteböllekulturen hade, jämfört med Kongemosekul
turen, en större geografisk utbredning och förekom både 
vid kusten och i inlandet (Althin 1954; Jennbert 1984). 
Den materiella kulturen kännetecknades av tvärpilar, 
skivyxor och under den yngre delen av Erteböllekultu
ren även av keramik. För det själländska området har en 
kronologi utarbetats, som även till stor del har utnytt
jats för det skånska materialet (ex M Larsson 1986). Tre 
faser har kunnat särskiljas: Trylleskov (5450-4900 BC), 
Stationsvej (4900-4300 BC) ochÅlekistebro (4300-3800 
B C) (Vang Petersen 1984). Indelningen bygger till stora 
delar på tvärpilarnas morfologi, där en utveckling från 
sneda till raka eggar kan iakttagas.

I det följande kommer tre lokaler att diskuteras: Bre
dasten, Skateholm och Löddesborg. Sammantaget kan 
dessa lokaler anses som karakteristiska för den skånska 
Erteböllekulturen. Bredasten är belägen i sydligaste Skåne, 
strax öster om Ystad, vid Herrestad Mosse. Boplatsen 
undersöktes 1984 (M Larsson 1986, s 25ff). Ett intres
sant resultat var att en hyddkonstruktion framkom (a a, 
s 41). Nordöst om hyddan påträffades en större härd 
kring vilken större mängder redskap, avfall och ben på
träffades. Det osteologiska materialet dominerades av 
vildsvin men även kronhjort, rådjur samt fisk förekom. 
Sammantaget indikerar detta att Bredastensboplatsen 
bör ha utnyttjats från november till mars (a a , s 47). 
Dateringen av boplatsen bygger till stor del på tvärpils- 
kronologin med en klar dominans för den tidiga Trylle- 
skovfasen (fig 1:5).

Skateholm I-III är belägna nordöst om Trelleborg vid
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Fig 1:6. Krukskärvor från Erteböllekulturen påträffade vid undersökningarna i Löddesborg. Skala 1:2 (Efter Jennbert 1984).

en dåtida lagunbildning (L Larsson, 1984, 1988). Skate
holm består i sig egentligen av tre lokaler med en kronolo
gisk spridning. Lokalerna undersöktes från slutet av 1970- 
talet upp i början av 1980-talet. De tre lokalerna omfatta
de i stort sett hela Erteböllekulturen, där Skateholm II ut
gör den äldsta och Skateholm III den yngsta lokalen. Den 
förstnämnda placeras i Trylleskovfasen och kan med stöd 
av 14C-analyser dateras till mellan 5600 och 5400 BC 
(L Larsson 1984, s 12). Skateholm I hör huvudsakligen 
hemma i Stationsvejfasen med den äldsta graven daterad 
till ca 5200 B C. Slutpunkten för bosättningen ligger om
kring 4800 BC. Den yngsta lokalen är Skateholm III. Plat
sen var förstörd av en tidigare grustäkt, men har genom ett 
bevarat skelett daterats till ca 4700 BC (a a, s 12). Ett bety
dande antal gravar har undersökts vid Skateholm; Skate

holm I omfattar 64 gravar med totalt 63 människor och 7 
hundar. Skateholm II omfattar 22 gravar och 2 individu
ellt begravna hundar (L Larsson 1989, s 211 f). Det verk
ligt intressanta med Skateholm är just kombinationen bo
plats och gravfält som mycket sällan kunnat beläggas i Skan
dinavien. Ett undantag är Bögebakken utanför Vedbaek 
på Själland (Brinch-Petersen m fl 1982). I materialet 
finns unika möjligheter att i detalj studera förändringar 
i gravritualer, social status m m. Förhållandet mellan 
boplats och gravfält är viktigt och ger underlag för en 
diskussion kring framväxten av boplatsterritorier och 
"formal disposal areas”.

Löddesborgsboplatsen skall slutligen presenteras. Bo
platsen var belägen vid Barsebäck på en strandvall. Den 
dåtida kustlinjen kännetecknades av vikar och laguner med
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Fig 1:7. Boplatser undersökta av UV:s Stockholmskontor under 
åren 1986-1993.
1) Högby, 2) Lilla Åby, 3) Gullvagnen, 4) Kyrktorp 9D, 5) Eklunds- 
hov, 6) Sågebol, 7) Kyrktorp 9B, 8) Rovkärret, 9) Jordbromalm,
10) Jordbro Industriområde, II) Hömtomten, 12) Leverstad,
13) Skävi, 14) Smällan 1,15) Stadsskogen, 16) Jordbro, 17) Åby 
Koloniområde, (numreringen hämtad från fig 1:10 och 1:16) samt 
övriga boplatser som nämns i texten, a) Dammstugan, b) Hagtorp, 
c) Leksand, d) Söderbytorp, e) Sjövreten

långgrunda vidsträckta ytor (Jennbert 1984, s23f). Boplatsen 
undersöktes framförallt i mitten av 1960-talet. Vid under
sökningen framkom en komplicerad stratigrafi med ett flertal 
olika lager. Det står helt klart att lokalen utnyttjats under 
en lång följd av år; tvärpilarna indikerar Trylleskovfasen 
och senare faser. Av speciellt intresse är det rika keramiska 
material, som framkom vid undersökningarna. Samman
lagt påträffades 130 kg keramik, varav den övervägande 
delen utgjordes av Erteböllekeramik och endast en min
dre del var trattbägarkeramik (a a, s 43). Sistnämnda före
kom i samtliga lager men ytterst få härrör från de undre 
lagren. Detta, att de båda keramiktyperna förekommer till
sammans i samtliga lager, ledde till att Jennbert såg tratt- 
bägarkeramiken som en integrerad del av Erteböllekultu- 
ren och att introduktionen av en neolitisk ekonomi skulle 
ses som ett led i ett gåvoutbytessystem (fig 1:6).

Östra mellansverige

Christina Lindgren

Inledning

I början av 1870-talet ifrågasatte Montelius om någon 
stenåldersbefolkning överhuvudtaget bott i delar av det 
som idag kan kallas Östra Mellansverige (Montelius 1870- 
73, s 174). Senare definierade Welinder perioden som 
en period där åkerbruk, husdjur och keramik saknades 
(Welinder 1977, s 2). I vissa arbeten därefter har man 
poängterat det dåliga kunskapsläget (Hyenstrand 1984, 
s 45; L Larsson 1990, s 282). Regionen har ofta ansetts 
som en region vilken tar emot impulser utifrån, och någon 
egen intern utveckling har egentligen aldrig diskuterats. 
Ett exempel på detta är att kvarts har setts som ett sub
stitut för den bättre flintan Q fr Åkerlund 1989, s 327).

Eftersom alla här presenterade undersökningar är 
uppdragsarkeologiska bör en del källkritiska problem 
belysas. Valet av vilka boplatser som undersöks styrs av 
exploateringstryeket. I denna region är detta tryck störst 
runt Stockholm. Detta medför att vår bild av det meso- 
litiska samhället främst bygger på resultat från Söder
törn, dvs en begränsad del av den dåtida skärgården. 
Under perioden 1986-1992 har inga mesolitiska boplatser 
undersökts i Södermanlands län, vilket utgjorde en stor 
del av den dåtida innerskärgården. Våra antaganden om 
detta område får därför främst baseras på Florins undersök
ningar av Dammstugan och Hagtorp under 1930-talet (Flo
rin 1948; 1959). Ytterligare ett område där få undersök
ningar ägt rum är Närke, där de första exploateringsunder- 
sökningarna av mesolitiska boplatser ägde rum först under 
1993 (Welinder 1977; Bergold m fl 1994). Föreliggande 
artikel avslutas med en diskussion, där resultaten från dessa 
äldre undersökningar jämföres med begreppen Kvarts- och 
Flintgrupperna (fig 1:7).

Två begrepp som används i artikeln kan behöva en för
klaring. Regionen Östra Mellansverige var under mesoliti- 
kum ett område, som kan delas in i två skilda naturgeogra
fiska regioner, Skärgårdsområdet och Fastlandsområdet. De 
två regionerna Skärgårdsområdet och Fastlandsområdet 
används här i syfte att bättre kunna belysa de regionala 
skillnader som fanns inom Östra Mellansverige. Skärgård
sområdet, vilket till största delen omfattade det nutida land
skapet Södermanland samt Uppland, avgränsades genom 
omkringliggande landmassor i Kolmården, Tiveden, Kils
bergen samt de högre belägna partierna i Västmanland. 
Skärgårdsområdet kan i sin tur delas in i två delar, en 
södra del som redan under tidigmesolitikum omfattade
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Fig 1:8. Skärgårdsområdet i Östra Mellansverige bestod endast av mindre ögrupper vid ca 8000 BC. Kartan visar landskapet 
vid ca 75 m ö h. Beroende på strandförskjutningens olika förlopp inom skilda delar av regionen kan denna typ av karta inte 
ge en korrekt bild av landskapet vid en faktisk tidpunkt. Istället ska kartbilden illustrera visionen av ett skärgårdslandskap 
[Reviderad efter Åkerlund m fl 1995, fig 2).

en skärgård och en nordlig del, vilken till största delen ut
gjordes av öppet hav, idag delar av Mälaren. Denna skär
gård förändrades ständigt genom strandförskjutningen. 
Fastlandsområdet utgjordes av det omgivande fastlandet, 
vilket motsvarade landskapen Östergötland, Närke och 
Västmanland. Det bör påpekas, att de boplatser som anges 
tillhöra Fastlandsområdet inte nödvändigtvis innebär att 
de är inlandsboplatser, bara att de är belägna i det geogra
fiskt definierade Fastlandsområdet.

Tidigmesolitikum — Landnamsfas i 
en föränderlig skärgård

Inom Skärgårdsområdet uppträdde de första förutsättning
arna för mänskligt boende redan vid slutet av preboreal 
tid, ca 9000 BP. Ancylussjön nådde då en nivå av ca 75 
m ö h (Risberg mfl 1991, fig 3). Under denna tid karakte
riserades området av en mindre skärgård, omgiven av stör

re partier med öppet hav (fig 1:8). Det finns således inom 
regionen förutsättningar att studera ett kolonisationsför- 
lopp, en landnamsfas, av ett topografiskt välavgränsat om
råde under övergången mellan preboral och boreal tid. Detta 
innebär en unik möjlighet att kunna följa utvecklingen och 
framväxten av olika företeelser, som vi idag känner från 
senare delar av mesolitikum i området.

Inga stenåldersboplatser har varit kända på nivåer över 
65-60 m ö h, förrän under de senaste fem åren (Hammar 
& Wikell 1994). I samband med omfattande inventeringar 
påträffades drygt ett trettiotal boplatser belägna på nivåer
na 80-60 möh, vilka kan dateras enligt en preliminär strand- 
förskjutningskurva till perioden 9250-8550 BP (a a, s 221). 
Boplatserna är alla belägna i ett höglänt område, Hanve
den, ca tre mil sydost om Stockholm. Ingen av de nyupp
täckta boplatserna har ännu undersökts.
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Fig 1:9. Skärgårdslandskapet förändras långsamt mot allt större ögrupper. Kartan ińsar landskapet vid ca 50 m ö h och några 
av de undersökta mellanmesolitiska boplatserna finns markerade. Beroende på strandförskjutningens olika förlopp inom skilda 
delar av regionen kan denna typ av karta inte ge en korrekt bild av landskapet vid en faktisk tidpunkt. Istället ska kartbilden 
illustrera visionen av ett skärgårdslandskap. Underlag från Röda Kartan, upprättad och digitaliserad av D Hammar. 
Boplatserna sammanställda av C Lindgren.

Mellanmesolitikum - Stora och små boplatser

Under boreal och tidigatlantisk tid fortsatte havsnivån att 
sjunka till en nivå av ca 50 mö h, vilket motsvarar ca 7000 
BP. Då inträffar den första Litorinatransgressionen, vilken 
medförde att havsytan återigen höjdes för att sedan fort
sätta att sjunka (Risberg m fl 1991, fig 3). Nya landområ
den frilädes under den här tiden och landskapet utveckla

des till en långsträckt öst-västlig skärgård med flera större 
öar (fig 1:9). Få boplatser från de äldsta delarna av mellan
mesolitikum är undersökta. Under 1980-talet och början 
av 1990-talet har sex boplatser undersökts; Eklundshov, 
Högby, Kyrktorp 9D i Sörmland, Leksand i Dalarna, Lilla 
Åby samt Gullvagnen i Östergötland, samtliga daterade 
till slutet av mellanmesolitikum (fig 1:10). Lörekomsten

Fig 1:10. Mellanmesolitiska boplatser undersökta mellan åren 1986-1993.
Nr Landskap Socken RAÄ-nr Namn Datering Fet stil = 14Cdatering(BP) Referens
i Ög Mjölby 243 Högby 8900-6300 M Larsson
2 ög Siaka 49/50 Lilla Åby 8300-6400 K Appelgren
3 ög Krokek 85 Gullvagnen 8100 B Kihlstedt
4 Sö Grödinge 448 Kyrktorp 9D 7500 S Bergh
5 Sö Botkyrka 254 Eklundshov 8100-6900 P Gustafsson & C Lindgren
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Fig 1:11. Hullingspets från boplatsen vid Lilla Åby i Siaka 
socken, Östergötland. Skala 1:2. Teckning L Karlenby 
(Efter Appelgren 1995, fig 14).

av transgressioner innebär att överlagrade boplatser skulle 
kunna förekomma. Ingen av de här nämnda undersök
ningarna har dock gett några resultat, som kan tolkas 
som exempel på överlagring i samband med den första 
Litorinatransgressionen. De enda boplatser där en över
lagring kunnat konstateras är Högbyboplatserna i Öst
ergötland, men överlagringen bestod här av flygsand och 
inte av vattentransporterade material.

Vid undersökningar i Lilla Åby i Östergötland erhölls 
flera 14C-dateringar som visar att platsen utnyttjats un
der tiden 8300-6400 BC (Appelgren 1995). De mesoli- 
tiska dateringarna kommer främst från stolphål och gro
par och något fyndmaterial som kronologiskt kan kny
tas till dateringarna finns inte förutom en hullingspets i 
flinta (fig 1:11). Vid tidpunkten för bosättningen var 
Ancylussjön belägen ca 2,5 km från boplatsen. Man kan 
se boplatsen vid Lilla Åby som ingående i ett säsongs
mässigt bosättningsmönster, där även de nedan diskute
rade boplatserna vid Högby ingått.

Boplatserna Högby, Leksand och Gullvagnen är de 
enda hittills undersökta icke-kustbundna boplatserna. 
Gemensamt för dessa tre boplatser är att de legat vid 
insjöar eller vattendrag. De var således belägna på det 
fastland vilket omgav det mesolitiska Skärgårdsområdet.

Boplatserna vid Högby i Östergötland omfattar läm
ningar från flera mesolitiska perioder, bl a mellanmeso- 
litikum (M Larsson 1996). 14C-analyserna visar på ett 
kontinuerligt utnyttjande från ca 8000 till 5500 BC. Bo
platserna var belägna vid en igenväxande insjö. En av 
boplatserna innehåller spår av två, stratigrafiskt skilda, 
bosättningar. Överlagringen består av ett upp till 0,8 m 
tjockt lager flygsand. Den undre boplatsen daterades till 
ca 7500 BC. Gullvagnenboplatsen omfattar en mindre 
yta med fynd av framförallt slagen kvarts.

Både denna och Högbyboplatserna var belägna på sand 
och bevaringsförhållandena för organiskt material är 
dåliga. Från Gullvagnen finns inga osteologiskt bestäm
da ben men från Högbyboplatsen finns ben från kron
hjort och bäver (Vretemark 1996, s 1) och från Leksands-

Fig 1:12. Redskap av flinta och tuff från Högby och Leksand. 
Högby a - m; a -c) mikrospån, d) konisk ? kärna i flinta, e-f) 
handtagskäma i flinta, g-h) skrapor i flinta, i-m) kvartskämor. 
Leksand n-u; n-o) handtagskämor, p-q) kölskrapor, r-t) skrapor, 
u) spånskrapa. Skala 1:2. a-m teckning av R Holmberg, n-u 
teckning M Centerwall (Urval efter M Larsson 1994, fig 4).

boplatsen framförallt vildsvin men också kronhjort, älg, 
utter, bäver och mård (M Larsson 1994, s 248).

Boplatserna Eklundshov och Kyrktorp 9D är belägna 
på Södertörn strax söder om Stockholm, dvs i det
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Fig 1:13. Några av redskapen från Eklundshovsboplatsen. a-b) trindyxor, c) städ för bipolär reduktionsmetod, d-e) bipolära 
kärnor i kvarts, f-g) skrapor i kvarts, h-i) knivar i kvarts, j-m) mikrospån i flinta. Skala 1:2. Teckning A Eide.

mellanmesolitiska Skärgårdsområdet. Även dessa båda 
boplatser är belägna på sandiga områden och Eklunds- 
hov är den enda av boplatserna med ett osteologiskt 
bestämbart material, vilket dominerades av säl. Dess
utom förekom hare, utter, fisk och hund (Ericsson & 
Sten manus).

Boplatserna Gullvagnen, Eklundshov och Kyrktorp 
9D dominerades alla av slagen kvarts, medan Högby och 
Leksand framförallt innehöll flinta och/eller lokala berg
arter som olika tuffer. I dessa material finns mikrospån 
och även handtagskärnor (fig 1:12).

Boplatserna Högby, Leksand, Gullvagnen och Kyrk
torp 9D kan karakteriseras som ganska små, ca 500- 
1500 m2, och med delvis ganska tunna fyndförande la
ger. Detta kan tolkas som att platserna representerar 
enstaka eller i alla fall kortvariga besök av mindre grup
per. Eklundshovsboplatsen däremot representerar en helt 
annan typ av boplats med upp till 0,5 m tjocka fynd
förande lager över en yta större än 5000 mz. Fynden 
dominerades av slagen kvarts, ca 58 000 fragment, med 
en låg andel retuscherade redskap. Inom det fyndför
ande området iakttogs förtätningar, mellan 5-23 m2 sto
ra, med slagen kvarts. Det förekom dock inte någon
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Fig 1:14. Eklundshovsboplatsen låg väl skyddad längst in i en 
vik. Kartan visar strandlinjen vid 55 m ö h. Underlag från 
Ekonomiska kartan, upprättad och digitaliserad av 
D Hammar.

kvalitativ skillnad mellan de olika områdena. Redska
pen utgörs främst av olika typer av skrapor, bl a änd- 
skrapor, men även knivar förekommer (fig 1:13). Anmärk
ningsvärt är avsaknaden av retuscherade eller på annat 
sätt formade pilspetsar. Kvartsen har bearbetats med såväl 
plattformsmetod som bipolär metod. Förutom slagen 
kvarts påträffades bl a också ett tjugotal mikrospån i 
flinta, troligen kambrisk och ett sextiotal grönstensyxor. 
En stor mängd grönstensavfall samt yxämnen, knack- 
stenar och slipstenar antyder att grönstensyxor tillver
kats på platsen. Anläggningarna utgjordes främst av sto
ra gropar och anmärkningsvärt få härdar påträffades. 
Boplatsens ytmässiga omfattning och de stora fyndmäng- 
derna kan tolkas som att boplatsen antingen represen
terar en större grupp människor under en kort period 
eller flera kortvariga besök under en lång tidsperiod. 
Baserat på 14C-analyser har dock boplatsen utnyttjats 
under två, ganska kortvariga perioder runt 7000 BC och 
6100 BC. Boplatsen låg då längst in i en långgrund vik 
(fig 1:14). Den långgrunda viken gjorde att boplatsen

snabbt förlorade sitt strandnära och skyddade läge vid 
en regressionsfas (Gustafsson & Lindgren manus). Ek
lundshovsboplatsen kan sägas representera en typ av bo
platser där en varierad uppsättning aktiviteter före
kommit. Det är också på Eklundshov som kontakter med 
andra regioner är tydligast, i form av flinta, samt mer specia
liserade aktiviteter som tillverkning av grönstensyxor.

Under mellanmesolitikum syns en tydlig polarisering 
mellan fastlandets inlandsboplatser och Skärgårdsom
rådets kustbundna boplatser. Fastlandsboplatsernas ar
tefakter karakteriseras av en hög andel flinta-tuffer, vil
ka främst använts till mikrospån och handtagskärnor. Fast- 
landsboplatserna var belägna vid insjöar eller vattendrag 
och ben av främst landlevande däggdjur som älg, kron
hjort och vildsvin förekommer. Även i Fastlandsområ
det finns det under denna tid lokaler som domineras av 
slagen kvarts. Samtidigt förekommer i Skärgårdsområ
det lokaler, vilka helt domineras av slagen kvarts. Ensta
ka mikrospån i flinta förekommer, men inga handtags
kärnor eller andra rester av tillverkningsprocessen. Bo
platserna i Skärgårdsområdet är alla strandbundna och 
innehåller främst ben från en marin fauna.

Senmesolitikum - Förändringarnas period

Skärgården fortsätter att växa under denna period allt 
eftersom nya landområden friläggs. Vid ca 5500 BP med 
en havsytenivå ca 40 m ö h (Risberg m fl 1991, fig 3) 
omfattar skärgården ett större sammanhängande 
landområde, omgivet av större och mindre öar. Under 
den senaste tioårsperioden har ett tiotal boplatser date
rade till denna period undersökts (fig 1:15, 1:16 ). De 
undersökta boplatserna koncentrerar sig till Söder- 
törnshalvön söder om Stockholm förutom boplatsen 
Leverstad i Östergötland (Lindgren 1991, s 61) och Stads- 
skogen vid Strängnäs i Södermanland. Alla boplatser är 
belägna på mer eller mindre sandiga jordar, ofta invid 
mindre bergsklackar.

Boplatserna varierar i storlek från boplatser som Jord
bromalm och Jordbro Industriområde, som båda upp
skattas till större än 5000 m2, till mindre boplatser som 
omfattar endast ett par 100 m2 som Hörn tomten, Kyrk-

Fig 1:15. För ca 6000 är BC utgjorde Södertörn en större 
sammanhängande ö omgiven av ett brokigt skärgårdslandskap 
vid ca 40 m ö h. De senmesolitiska boplatser som undersöktes 
mellan åren 1986-1993 finns markerade. Sammanställning av 
boplatser av C Lindgren. Underlag från Topografiska kartan, 
upprättad av D Hammar, E Olsson och A Åkerlund, 
digitaliserad av D Hammar.
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Landskap Socken RAA-nr Namn Datering (Fet stil = 14C-datering
BP

Referens

6 Nä Viby 214 Sågebol 6500 B Kihlstedt
7 Sö Grödinge 448 Kyrktorp 9B 6500-5500 E Olsson & C Lindgren

8 Sö Österhaninge 239 Rovkärret 6400 T Ekman

9 Sö Österhaninge 230 Jordbromalm 6400-6200 M Drotz

10 Sö Osterhaninge 72 Jordbro Industriområde 6500-5700 C Lindgren
11 Sö Österhaninge 238 Hömtomten 6000-5800 M Drotz

12 Ög Borgs 197 Leverstad 6000 C Lindgren 1992

13 Nä Viby 222 Skävi Lihult J Holm & H Bergold.
14 Sö Grödinge 477 Smällan I 5800-4900 P Gustafsson & C Lindgren

15 Sö Strängnäs 337 Stadskogen 5400 M Drotz 1995

16 Sö Österhaninge 182 Jordbro 5300-5100 M Blomqvist
17 Sö Västerhaninge 479 Åby Koloniområde 5100-4900 Y Frykberg & C Lindgren

Fig 1:16. Senmesolitiska boplatser undersökta av UV:s Stockholmskontor mellan åren 1986-1993.

farande. På boplatsen förekom stora mängder slagen kvarts, 
bl a flera bipolära kärnor och avslag samt ett femtiotal grön- 
stensyxor. Yxorna är framförallt slipade yxor och antalet 
bultade trindyxor är få. Endast ett fyrtiotal fragment av 
flinta påträffades, däribland femton mikrospån. Anläggning
arna på boplatsen domineras av 1-2 m stora gropar, ofta 
fyllda med svart sotig sand. Flera av groparna förefaller 
också vara omgrävda flera gånger (fig 1:17). Anläggning
arnas ringa variation kan indikera att boplatsen utnyttjats 
för speciella aktiviteter. Sälben dominerar bland de identi
fierade arterna, dessutom finns fisk och bäver. Boplatsen 
har 14C-daterats till ca 5500-4500 B C. Precis som den mel- 
lanmesolitiska boplatsen Eklundshov, kan den ytmässiga 
omfattningen och de stora fyndm ängdema tolkas som att 
boplatsen nyttjats antingen av en stor grupp under kort tid 
eller en liten grupp under lång tid. De mindre boplatserna 
får här representeras av boplatsen Stadsskogen (fig 1:18). 
Vid undersökningen påträffades ett hundratal fynd av sla
gen kvarts inom ett ca 100 m2 stort område tillsammans 
med två härdar. En av härdarna daterades till ca 4400 - 
4100 B C (Drotz 1995). Boplatsens struktur, med slagen 
kvarts och enstaka härdar inom ett mindre område, liknar 
boplatsen vid Leverstad (Lindgren 1991). Kvartsen från 
de båda boplatserna skiljer sig dock: avslag saknas på Stads- 
skogenboplatsen men finns på Leverstadsboplatsen, och 
den bipolära reduktionsmetoden finns representerad i Le
verstad men saknas i Stadsskogen (Drotz 1995). Variatio
nen i både reduktionsmetoder och typer kan tyda på att 
dessa små boplatser, ofta tolkade som kortvariga läger eller 
rastplatser, inte alla är spår av en och samma aktivitet.

Det förefaller således som om det finns en kontinuitet i 
bosättningsmönstret från mellanmesolitikum till början av 
senmesolitikum. Bosättningsmönstret omfattar både stora 
och mindre boplatser. Båda boplatstypema förefaller vara 
strandbundna. De dåliga bevaringsförhållandena gör det

torp 9B, Leverstad, Söderbytorp och Rovkärret. Ben
materialet från Jordbromalm består främst av sälben 
(L Nilsson 1994). Dessutom förekommer på Jordbromalm 
även svin, troligen vildsvin, men endast i form av kindtän
der. Även på boplatsen vid Jordbro Industriområde är säl
ben vanligast, men där förekommer även bäver och fisk. 
Benmaterialet från de övriga boplatserna är antingen för 
fragmenterade för att kunna artbestämmas eller också var 
boplatserna blandade med material från senare perioder, 
vilket gör det svårt att värdera vilka arter som represente
rar den senmesolitiska fasen.

En av de stora boplatserna är boplatsen vid Jordbro In
dustriområde. Boplatsens storlek uppskattas till minst ca 
7000 m2 med upp till en meter tjocka fyndförande lager. 
Boplatsen ligger ca 45 m ö h och var under senmesoliti
kum belägen i en mindre vik i ytterskärgården. Den un
dersöktes 1993 och bearbetningen av materialet pågår fort-

Fig 1:17. De omväxlande ljusa och mörka lagren i groparna 
från boplatsen vid Jordbro Industriområde tyder på att de kan 
ha använts vid upprepade tillfällen. 1) kulturlager, 2) sotigt 
kulturlager, 3) kulturlager med sotiga strimmor, 4) sand, 5) silt.

Möa
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Fig 1:18. Boplatsen vid Stadsskogen låg på en mindre ö i 
ytterskärgården. Kartan visar strandlinjen vid 40 m ö h (Efter 
Drotz 1995, fig 9, bearbetning D Hammar).

dock svårt att bedöma vilket näringsfång som dominerat, 
men de osteologiska bestämningarna indikerar att sälj akt 
utgjort en viktig del. Fynden utgörs främst av slagen kvarts 
på båda typerna av boplatser. Även grönstensyxor före
kommer på båda. Däremot förefaller det som om mikro- 
spån i Hinta endast förekommer på de stora boplatserna. 
En variation kan dessutom ses i förekomsten av olika ty- 
per av anläggningar. De små boplatserna innehåller endast 
nagra härdar och härdar förekommer mycket sällan på de 
större boplatserna. Istället förekommer där andra typer av 
anläggningar och ofta dominerar en kategori, även om 
anläggningstyperna varierar mellan boplatserna. På bo
platsen vid Jordbro Industriområde karakteriseras anlägg
ningarna av stora gropar medan det på Jordbromalms- 
boplatsen förekommer skärvstensflak.

Boplatserna Jordbromalm, Jordbro Industriområde, 
Hörntomten, Rovkärret, Leverstad och Kyrktorp 9B kan 
alla i huvudsak dateras till tiden före 4500 B C. Fynden 
från dessa boplatser liknar till stor del fynden från de mellan- 
mesolitiska boplatserna i Skärgårdsområdet, dvs stora mäng
der slagen kvarts, få retuscherade redskap, enstaka bitar

Fig 1:19. Några av redskapen från boplatsen vid Jordbro 
Industriområde och Jordbromalmsboplatsen; a) ytslipad 
grönstensyxa (Jordbromalm), b-c) knivar i grönsten,
(b) Jordbromalm, c) Jordbro Industriområde), d-g) redskap 
i kvarts (Jordbromalm). Skala 1:2. a-b teckning H Summanen, 
c-g teckning A Eide.

flinta, bl a mikrospån, och grönstensyxor (fig 1:19). Inga 
handtagskärnor har dock påträffats på någon av de under
sökta boplatserna på Södertöm. Däremot har handtagskär
nor påträffats vid undersökningen av en senmesolitisk bo
plats i Närke, Skävi (Bergold m fl 1994). Precis som tidiga
re förekommer olika typer av flinta på de mellanmesolitis-
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Boplats Kvarts %
Antal

Flinta %
Antal

Handtagsk- Mikrospån i 
flinta

Yxtyper Depåfynd Gropar med 
skärvsten

Gropar utan 
skärvsten

Brända ben

Högby 83% 17% X X - - - - X
Gullvagnen 100% 0% - - B - - - -
Kyrktorp 9D ingen uppg ingen uppg - - - - - - -
Eklundshov 99,9% 0,1% - X B - - X X
Leksand 99,9% 0,1% X X - - - - X
Kyrktorp 9B 99,7% 0,3% - - S - - - -
Rovkärret 99,9% 0,1% - - B - - - -
Jordbromalm 99,2% 0,8% - X s - X - X
Jordbro Industriområde 99,9% 0,1% - X s - - X X
Skävi 85% 15% X X - - - - -

Hömtomten 100% 0% - - s - - - X
Leverstad 100% 0% - - - - - - -
Stadsskogen 100% 0% - - - - - - -
Smällan I 99,6% 0,4% - - s - - - X

Söderbytorp 100% 0% - - - - - - -
Åby koloniområde 99,1% 0,9% - - - - - - -

Fig 1:20. Tabell över mesolitiska boplatser i Östra Mellansverige. Boplatserna jämförs med kriterier för de av Welinder 
definierade Kvarts- och Flintgruppema. Boplatserna är undersökta under åren 1986-1993, förutom boplatserna Leksand och 
Söderbytorp.
X = förekommer, - = förekommer inte B = övervägande bultade trindyxor S = övervägande ytslipade grönstensyxor. Kommentar till tabellen: I 
sammanställningen ingår resultat från både orapporterade och rapporterade undersökningar. Uppgifter från orapporterade undersökningar 
kommer frän manus eller muntliga uppgifter frän respektive ansvarig (se tabell). Flera av boplatserna innehåller också lämningar från andra 
tidsperioder än mesolitikum. I tabellen har endast tagits med uppgifter som anses tillhöra en mesolitisk kontext. Fördelningen mellan flinta 
och kvarts är beräknad i % av antalet flint-respektive kvartsartefakter. Ötmiga bergarter är inte medräknade. Tvä av boplatserna, Kyrktorp 
9D och Gullvagnen har inte bearbetats tillräckligt för att kunna ge några avsoluta värden för relationen mellan kvarts och flinta.

ka boplatserna, dvs flinta som kommer från flera olika re
gioner. På boplatsen vid Jordbro Industriområde finns både 
Kristianstadsflinta, Limhamnsflinta och kambrisk flinta och 
på Skäviboplatsen förekommer bl a kambrisk flinta (a a).

Förändringar under senare delen av senmesolitikum

Fyndsammansättningen på de boplatser, som kan date
ras till den senare delen av senmesolitikum, efter 4500 
B C, skiljer sig något från de äldre boplatserna. Boplatser 
från denna tid är Smällan 1 (Gustafsson & Lindgren ma
nus), Åby Koloniområde (Ekman m fl manus) och Sö
derbytorp (Runesson 1994). Slagen kvarts är fortfaran
de den dominerande fyndkategorin, men användningen 
av den bipolära reduktionsmetoden minskar. Istället blir 
plattformsmetoden dominerande. Vidare saknas mikro- 
spån i flinta, medan däremot enstaka tvärpilar i flinta 
uppträder både på Åby Koloniområde och Smällan 1. 
Även antalet grönstensyxor minskar i antal eller saknas 
helt. En del förarbeten och avslag förekommer dock, 
bl a på boplatsen vid Åby Koloniområde.

Den uppdelning som kan göras pga skillnader i ytom- 
fång och kulturlagertj ocklek mellan olika boplatstyper 
under mellan- och början av senmesolitikum, är inte 
heller lika tydlig. Framförallt saknas exempel på större 
boplatser, vilka kan dateras till perioden efter 4500 B C.

Denna variation mellan boplatser före respektive efter 
4500 BC kan spegla ett förändrat bosättningsmönster i 
området. Två av boplatserna, Söderbytorp och Åby 
Koloniområde, har 14C-dateringar som indikerar ett ut
nyttjande under inledningsskedet av tidigneolitikum. 
Andra boplatser daterade till denna period innehåller 
tidigneolitisk keramik och slipad flinta. Fynden från Åby 
Koloniområde och Söderbytorp är i stort sett av meso
litisk karaktär förutom ett flintavslag med slipad yta från 
Åby Koloniområde. Det är oklart omdessa två boplatser 
är att betrakta som representanter för kvarlevande mesoli
tiska grupper. Fenomenet kan i så fall vara regionalt be
gränsat, då både Söderbytorp och Åby Koloniområde 
ligger nära varandra i den sydöstra delen av skärgården.

Kvarts- och Flintgruppen jämförda med senare 
undersökningar

Kvarts- och Flintgruppen myntas som begrepp av We
linder 1977. Kvartsgruppen anses vara en lokal grupp 
utan influenser utifrån och fyndmaterialet karakteriseras 
av användandet av lokala råmaterial och trindyxor, ibland 
även som depåfynd, samt avsaknaden av mikrospåntek- 
nik. Gruppen dateras till ca 5000-2500 BC (Welinder 
1977, s 59). Flintgruppen däremot har haft kontakter
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med i första hand Västsverige och fyndmaterialet karak
teriseras av en högre andel flinta, främst använd till mik- 
rospån och handtagskärnor samt lihultyxor. Gruppen 
dateras till ca 5000-4000 B C. Grupperna skiljer sig dess
utom åt genom bl a olika avfallshantering (a a, s 36). 
Senare har Kindgren kritiseratWelinders uppdelning som 
baserades på råmaterialförekomsten inom boplatsytor. 
Kindgren anser att det inte är rimligt att ett råvaruut- 
nyttjande skulle spridas jämt över en boplats och att 
olika utbredningar inte kan tolkas som oliktidiga besök. 
Istället ser Kindgren det östsvenska materialet som va
rande likt det västsvenska i alla avseenden utom ett; an
vändandet av kvarts som råmaterial (Kindgren 1991, s 
58). Kindgrens tolkning bygger främst på jämförelser 
med boplatsen Vallby i Närke och omfattar inte några 
boplatser från Skärgårdsområdet.

Efter de senaste årtiondenas exploateringsgrävningar kan 
Kvarts- och Flintgruppen belysas genom en mängd nya 
resultat. Tabellen (fig 1:20) visar förhållandet mellan de 
senaste årens undersökta mesolitiska boplatser och de av 
Welinder definierade variablerna för Kvarts- respektive 
Flintgruppen. Vid en jämförelse mellan resultaten från gräv
ningarna och de tidigare definitionerna av grupperna blir 
det uppenbart att “rena” boplatser från antingen Kvarts
gruppen eller Flintgruppen är svåra att hitta. Av de kriteri
er som Welinder anger förefaller råmaterialvariationen och 
handtagskärnetraditionen vara mest lämpliga. Det är ock
så en av de kategorier som Welinder själv använder för att 
namnge grupperna. Variationen mellan bultade och slipa
de grönstensyxor speglar en kronologisk sekvens snarare 
än en samtida variation. Lihultyxor, som Welinder nämner 
som karakteristiska för Flintgruppen, har inte påträffats 
vid undersökningarna (för vidare diskussion se Lindgren & 
Nordqvist, kap 2; denna volym). Övriga kategorier är anting
en svåra att definiera eller så har de inte påträffats vid 
undersökningarna.

Det är främst Leksand, Skävi och Högbyboplatsema som 
med en hög andel flinta, mikrospån och handtagskärnor 
påminner om Flintgruppens boplatser. I likhet med de äldre 
undersökta boplatserna i den s k Flintgruppen är alla dessa 
boplatser belägna i Fastlandsområdet, inte i Skärgårdsom
rådet (fig 1:21). Det förekommer dock även boplatser, som 
mte uppvisar samma råmaterialfördelning i Fastlands
området (ex Leverstad och Gullvagnen). Den enda bo
plats som uppvisar drag av Flintgruppen i Skärgårdsområdet 
är Sjövreten trench B (Welinder 1977,s47).Övriga boplat
ser förefaller, ur råvaruperspektiv, höra till Kvartsgruppen, 
medan det i andra avseenden är svårt att definiera en så
dan grupptillhörighet. Enstaka mikrospån förekommer på

▲ Boplatser tillhörande Flintgruppen 

• Boplatser tillhörande Kvartsgruppen

Fig 1:21. Flintgruppens boplatser påträffas ofta i det 
fastlandsområde som omgav Skärgårdsområdet. Inom 
Skärgårdsområdet har huvudsakligen boplatser från Kvarts
gruppen påträffats. Kartan visar boplatser undersökta under 
åren 1986-1993 samt boplatserna Leksand och Söderbytorp.

flera boplatser i Skärgårdsområdet, utan att man kan tala 
om en handtagskärnetradition. I flera fall kan förekomst- 
icke förekomst tolkas i kronologiska termer, som avsaknaden 
av mikrospån efter ca 5000 BC och en minskning av anta
let grönstensyxor efter 4500 B C.

Syntes

Under en period av ca tretusen år, från ca 7000 till 4000 
B C, levde människan i Östra Mellansverige i ett utpräglat 
skärgårdslandskap. Boplatserna i Skärgårdsområdet var 
strandbundna och det var sällan samma boplats utnyttja
des under en så lång period under mesolitikum att platsen 
förlorade sin strandanknytning. Skärgårdsområdet omfat
tade så stora ytor att ett rörligt resursutnyttjande av både 
kust och inland förutsatte förflyttningar på 100 kilometer 
eller mer, från t ex öarna i den tidigmesolitiska ytterskär- 
gården till fastlandsområden som Kolmården eller Kils
bergen. Under den äldsta mesolitiska fasen, ca 7000 BC, 
skulle sådana förflyttningar dessutom ha skett till största 
delen över öppet vatten. Det är först under sen mellan- 
mesolitikum och senmesolitikum som det förekom så sto
ra landområden inom Skärgårdsområdet att begreppet in
land, med avseende på ett varierat resursområde, kan an
vändas. Det marina inslaget i benmaterialet från de här 
presenterade boplatserna uppgår till 95% räknat på antal. 
Det finns dock en variation mellan å ena sidan en domi-
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nans av säl på boplatser som Eklundshov, Jordbromalm 
och Jordbro Industriområde och å andra sidan boplatser 
där fisk dominerar som på Smällan 1. Däremot saknas i 
det osteologiska materialet belägg för ett ökat inslag av 
landlevande däggdjur som följd av att landmassan succes
sivt ökat över tid. De enda boplatser som innehåller ben 
från större landlevande däggdjur, förutom vildsvinständema 
från Jordbromalmsboplatsen, är Högby och Leksand, dvs 
boplatser som var belägna i Fastlandsområdet.

Under hela den mesolitiska perioden förekom kontak
ter med andra områden. Kontakterna syns i förekomsten 
av flinta, som inte finns naturligt i regionen utan måste ha 
förts till området från andra flintrika områden. Hintan före
kommer i flera olika varianter, ljusgrå, blåsvart, homogen 
och fläckig, vilket kan tolkas som att den kommer från 
flera olika regioner. Det är dock svårt att utifrån en okulär 
bestämning bedöma flintans ursprungsområden. Flintan 
förekom i Skärgårdsområdet under mellanmesolitikum och 
den tidigare delen av senmesolitikum främst i form av mikro- 
spån. Under den senare delen av senmesolitikum, efter ca 
4500 B C, ersattes mikrospånen av tvärpilar. I övrigt före
kom endast mindre avslag och avfall i flinta, ibland med 
enstaka retuscher. Större flintstycken som exempelvis kär
nor var sällsynta. Det finns inga belägg för att bearbetning 
av flinta, t ex i form av slagplatser, förekommit på någon 
av de här presenterade boplatserna. Welinder har dock tol
kat delar av fynden från boplatsen Sjövreten som rester 
från tillverkning av mikrospån (Welinder 1977, s 62). Av
saknaden av avfall från stenbearbetning och kärnor inne
bär att flintan inte importerats i form av råmaterial. Mik
rospånen och senare tvärpilarna har istället troligen kom
mit till området i form av enstaka färdiga redskap. Orsa
ken till att enstaka färdiga redskap från andra delar av Sverige 
förekommer på de mesolitiska boplatserna kan förklaras i 
termer av exempelvis gåvoutbyte. Anmärkningsvärt är att 
förhållandet förefaller vara konstant under större delen av 
mesolitikum. Mikrospånen ersattes efter 4500 BC av tvär
pilar.

Kvartsgruppen och Flintgruppen kan till viss del använ
das för att beskriva en variation mellan boplatser i Östra 
Mellansverige. Kvartsgruppen är typisk för boplatser inom 
det mesolitiska Skärgårdsområdet, dvs dagens Söderman
land, medan Flintgruppens boplatser främst förekommer 
i det omgivande Fastlandsområdet. Inom respektive om
råde finns det dock en variation av olika boplatstyper som 
antyder en komplexitet inom de båda grupperna. Denna 
variation är mest tydlig inom Skärgårdsområdet, där bo
platserna varierar i såväl storlek som fyndinnehåll och an
läggningstyper. Variationen är troligen ett resultat av både

kronologiska, funktionella och sociala faktorer. Denna slut
sats baseras dock på ett material som har en skev 
representativitet då de undersökta boplatserna främst är 
belägna i den dåtida ytterskärgården. Resultat från under
sökta mesolitiska boplatser i innerskärgården skulle därför 
vara ett värdefullt komplement och skulle ytterligare ny
ansera bilden av det dåtida mesolitiska samhället.

Västkusten

Bengt Nordqvist

Senpaleolitikum

Ett flertal äldre boplatser har under de senaste åren på
träffats i Västsverige (fig 1:22). Fynden kan sättas i sam
band med grupper av människor som i första hand ut
nyttjat kustzonen under inlandsisens avsmältningsske- 
de. De äldsta istida fynden är rester av mammut och

Fig 1:22. De senpaleolitiska och preboreala lokaler i Väst 
sverige som omnämns i texten: 1) Skatmossen, 2) Spannarp,
3) Kållered, 4) Emaus m fl boplatser vid Uddevalla,
5) Glimsås, 6) Ringseröd, 7) Huseby klev, 8) Nösund,
9) Almeö.
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Fig 1:23. Flintredskap från den senpaleolitiska lokalen 
Skatmossen. a] spånfragment, b) sidoretuscherad spets, cj spets 
vars båda sidor är retuscherade, d, f) framretuscherad hörn- 
spets, e) spetsfragment. Skala 1:2. Teckning A Andersson.

myskoxe som har påträffats strax norr om Göteborg. En 
mammutbete som var belägen i en isälvsavlagring har da
terats till ca 36000 BP (Hillefors 1974, 1980, s 15). En 
något yngre ,4C-datering har erhållits vid en utgrävning av 
en stenåldersboplats ett par kilometer väster om mam
mutfyndet. Det understa lagret på den överlagrade loka
len innehöll en liten mängd träkol som vid 14C-analys da

terades till 30 000 BP. Däremot påträffades inga flintarte- 
fakter eller andra lämningar från mänskliga aktiviteter som 
kunde relateras till detta paleolitiska skede (Hernek 1996, 
s 39).

Den senglaciala perioden kännetecknades av en succes- 
smt smältande inlandsis. För drygt 13 500 år sedan blev 
mellersta delen av Hallands kustslätt isfri (Påsse 1988a, 
s 74, 1990, s 91). Landskapet i denna dåtida skärgård di- 
rekt invid inlandsisen karaktäriserades av en karg fjällheds- 
Vegetation. Det finns få fynd i Västsverige från denna initi- 
alfas som kan beskriva landfaunan, men en av de få läm
ningar som påträffats härrör från ren och har daterats till 
drygt 12 000 BP (Mörner 1969, s 154, 478).

De äldsta mänskliga lämningarna förfaller vara från sam- 
ma Period. Det är fynd från såväl ytplockning som från

undersökningar av lokalerna Skatmossen och Spannarp 
(Nordqvist 1992c, s 3). Fyndplatserna är belägna nordost 
respektive sydost omVarberg. Flintmaterialet förefaller ha 
en för Västsverige osedvanligt hög ålder. En ungefärlig tids
bestämning av fyndmaterialet har kunnat ges utifrån strand- 
förskj utningskurvan. Flintorna har svallade ytor och före
faller vid Spannarpsboplatsen i ett enstaka fall även vara 
vindslipad. Boplatserna är så högt belägna att de inte har 
berörts av senare transgressioner som exempelvis Risveds- 
transgressionen under yngre Dryas eller den postglaciala 
transgressionen under boreal tid (Svedhage 1985, s 66; Påsse 
1988a). Flertalet flintföremål avviker dessutom typologiskt 
från yngre flinttyper från tidsperioden, dvs yngre än 11 000 
BP. Grundargumenten för denna tidiga datering är sålun
da dels att de bör har varit strandbundna, eftersom flintor
na är svallade, dels att de till största delen inte går att knyta 
typologiskt till något liknande flintmaterial yngre än 11 000 
BP. Det finns dock flera källkritiska invändningar kring båda 
dessa fynd, eftersom de inte är stratigrafiskt låsta och sak
nar 14C-dateringar.

Flintmaterialet från Skatmossen har påträffats 65 me
ter över dagens havsyta. Den högsta kustlinjen i närområ
det anses vara ca 70 m ö h (Påsse 1990, s 91). En ungefär
lig datering utifrån strandförskjutningskurvan bör vara kring 
13 000 BP och lokalen har då varit belägen på en ö. Flinto
rna, som är tillverkade av både spån och avslag, påträffades 
i en sluttning ner mot en mosse, flankerad av två mindre 
höjder och utgörs bland annat av olika spetsar (fig 1:23). 
Huvuddelen kan beskrivas som stickelliknande föremål 
tillverkade huvudsakligen av avslag. De karaktäriseras av 
en framretuscherad spets, ofta belägen i nedre “hörnet” av 
avslaget eller spånet. De har vissa drag av de s k zinken 
som påträffas på Hamburgerkulturens boplatser. Den fram- 
retuscherade spetsen är inte så lång som de ofta är på 
exempelvis de danska lokalerna från Hamburgkultur som 
exempelvis Jels och Slotseng (Holm & Rieck 1992, s 34, 
45, 60). Kärnborr är en redskapstyp som också förekom
mer i Skatmossen. De förefaller vara tillverkade av na
turliga avslag med en önskad form. Den ursprungliga 
“borrspetsen” har sedan bättrats på med kraftiga retu- 
scher, speciellt på ena sidan. Endast enstaka spånfrag- 
ment har påträffats som förefaller vara slagna från två- 
poliga kärnor. Kärnor förekommer dock endast som av- 
slagskärnor och påminner till stor del om de som före
kommer inom Lihultkulturen.

Flintföremålen från Spannarpslokalen påträffades i en 
sydvästsluttning på en nivå av 29-30 m ö h (Nordqvist 
1992c, s 3). Landskapet är flackt och därför får strandför
skjutningen en stor betydelse. Även en relativt liten minsk-
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Fig 1:24. Flintredskap från den senpaleolitiska lokalen vid Spannarp. a-d) framretuscherade hornspetsar ”zinkenliknande", 
e) avslagsskrapa. Skala 1:2. Teckning A Andersson.

ning av havsnivån bör ha medfört en dramatisk förskjut
ning av stranden åt väster. Enligt strandförskjutningskur- 
van drog sig havet från 30-metersintervallet redan strax 
efter 12 000 BP (Påsse 1988b, s 74). Flintredskapen på
minner om de från Skatmossen. Skillnaden är att det sak
nas både spån och spetsar vid Spannarpslokalen.Typiskt 
för Spannarpslokalen är avslag med framretuscherad spets 
och skrapor (fig 1:24). Det förekommer också avslag 
med sidoretusch. Flintföremålen med framretuscherad 
spets (zinkenliknande) kan förefalla vara en heterogen 
grupp. Den retuscherade spetsen har ingen entydig be
lägenhet utan man har utnyttjat den naturliga formen 
och endast bättrat på med hjälp av retuscher. Skraporna 
har en väl framretuscherad egg. Kärnor förekommer 
endast som avslagskärnor och påminner om de senme- 
solitiska kölskraporna. Kärnorna från Spannarp och Skat
mossen är dock inte tillverkade i samma metod eller 
teknik som de senmesolitiska. De äldre har negativärr 
som visar att de sannolikt är slagna i hård direkt teknik 
och att man har använt bipolär eller “städ-metod” för 
att tillverka avslagen. Tillverkningstekniska element, typ 
slagvågor och avspaltningsvinklar, motsvarar de som fö
rekommer i flintmaterialet från Kålleredslokalen, som 
beskrivs nedan.

Ytterligare en av de lokaler som har undersökts i Väst
sverige och som är äldre än preboreal tid, är de i svall
grus inlagrade slagplatserna funna i Kållered söder om

Göteborg (Pettersson manus). Flintkoncentrationerna var 
belägna i nordsluttningen av ett mindre berg. För drygt 
11 100-10 500 BP utgjorde denna plats en ö. Slagplat
serna, vilka var begränsade till ca Vi m2 stora områden, 
låg i en rad och på samma nivå. Detta indikerar att flint
huggarna har suttit bredvid varandra och parallellt med 
den dåtida havsstranden. På denna lokal dominerade 
spånen och avslagsliknande spån och de kärnor som fö
rekom var grova koniska spånkärnor. Strax norr om slag
platserna har tidigare påträffats en mycket typisk tånge- 
spets av Ahrensburgtyp (fig 1:25) Q fr ex Rust 1943, Ta
fel 46; Taute 1968, s 12; Vang Petersen 1993, s 77).

Fig 1:25. Senpaleolitisk tångespets av Ahrenburgstyp från 
Kållered. Skala 1:2. Teckning A Andersson.
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Tidigmesolitikum - Kust- och inlandsboplatser 
från preboreal tid

Alleröd, som var en något varmare period, efterföljdes 
av en kallare tidsperiod som benämns yngre Dry as. Åter
igen bildades ett tundralandskap. Det är få lokaler som 
kan dateras till yngre Dryas.

Det karga landskapet förändrades drastiskt vid över
gången till preboreal tid, då en omvälvande förbättring 
av klimatet inträdde. Det är nu under preboreal tid som 
antalet kända lokaler kraftigt ökar. De preboreala bo
platserna har i Västsverige benämnts Hensbackaboplat- 
ser. Dessa består dock av två skilda grupper. Den äldre 
(-9500 B C) karaktäriseras av tångespetsar och utgör med 
största sannolikhet en sen variant av Ahrensburgkulturen. 
Företrädesvis bör de västsvenska lokalerna ses som en 
kustanpassad grupp i relation till övriga lokaler i Syd-

skandinavien och Nordtyskland. De Hensbackaboplat- 
ser som har undersökts och som kan dateras med hjälp 
av strandförskj utningskurvan till övergången mellan yngre 
Dryas och preboreal tid, är Glims ås och Nösund (Nord
qvist 1995). Samtliga lokaler är belägna på Orust 
(Schmidt & Carlbom 1990, s 26; Nordqvist 1992a, s 15). 
De skulle tillsammans med Tosskärr på Tjörn indikera 
en successivt mer kustanpassad lokalisering (Fredsjö 
1953, s 32). Både Glimsås och Nösund är lokaler som 
har varit belägna extremt långt ut i skärgården invid ett 
öppet hav (se fig 1:22). Ringseröd hör till de lokaler 
från den yngre delen av preboreal tid som haft ett mer 
indraget läge i skärgården. Vid Ringseröd påträffades ett 
flertal föremål som är typiska för den yngre delen av 
Hensbackakulturen (fig 1:26). Vid Glimsås påträffades 
tångespetsar, bl a en ovanlig typ med en ensidigt fram- 
retuscherad tånge. Typiska artefakter från Glimsås är även

Fig 1:26. Flintredskap från den yngre preboreala lokalen vid Ringseröd. a) skivyxa, b) skivmejsel, c-d) lancetter, e) mikrostickel, 
f-h) spän, i) enpoligoch ensidig spånkäma. Skala 1:2. Teckning A Andersson.
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Fig 1:27. Flintredskap från den tidigt preboreala lokalen vid Glimsås. a-b) lancettformade mikroliter, c) trekantsmikrolit 
d) tångespets [tångefragment], e) eneggad spets av Tosskärrstyp, f-g) sidoretuscherade spetsar av Högnipentyp, h-i] atypiska 
tångespetsar. Skala 1:2. Teckning A Andersson.

rombisk mikrolit, tvärretuscherade sticklar, små välretu- 
scherade borrspetsar samt stora och breda lancettmikroli- 
ter (fig 1:27).

Lokaler som däremot har haft ett mer indraget läge är 
de som har påträffats invid mynningen av Uddevallasun- 
det. En typisk sådan lokal är Emausboplatsen (fig 1:28). 
Under inlandsisens avsmältningsfas utgjorde Uddevallaom- 
rådet ett av de sund där Vänerbäckenet och Östersjöom
rådets enorma vattenmassor passerade ut till västerhavet. I 
sundets smalaste parti har ett flertal boplatser påträffats. 
De är lokaliserade till ett intervall av 115-70 m ö h. Uti
från strandförskj utningskurvorna bör fyndmaterialen som 
äldst dateras till tidsperioden omkring 10 000 BP (Miller

Fig 1:28. Emauslokalen är en av ett förhållandevis stort antal 
boplatser som har vant belägna invid det dåvarande 
Uddevallasundet. Detta sund var en av de viktigaste för
bindelserna mellan Östersjön, Vänern och Västerhavet.

& Robertson 1988, s 109). Boplatserna är belägna på ter
rasser omgivna av höga berg och var under yngre Dryas 
lokaliserade till små halvöar som stack ut i sundet. En en
staka lokal, Boskogen, har varit belägen i Uddevallasun- 
dets inre del mot Vänerbäckenet. Ovanstående indragna 
belägenhet i kustlandskapet, men ändå med direkt kustan
knytning kännetecknar även Kålleredslokalen längre söde
rut. På boplatserna vid Uddevallasundet har det insamlats 
stora och små tångespetsar, eneggade spetsar, tvär
retuscherade sticklar, skivyxor, stora plattformsskivor, långa 
och breda spån, ensidiga tvåpoliga samt grovt koniska spån- 
kämor (fig 1:29, Nordqvist 1995). Kännetecknande är fram
förallt restprodukter från reduktionsprocessen för spån- 
tillverkning. Typiska artefakter som exempelvis tångespet
sar förekommer dock i mellersta Bohuslän fram till mitten 
av preboreal tid (-9 500 BC). Utanför Uddevallaregionen 
har tångespetsar endast påträffats som lösfynd (Nordqvist 
1995).

Vid Uddevallasundet har renhorn påträffats i de omgi
vande skalgrusbankarna (Nybelin 1943, s 100). Avsakna
den av ben gör det svårt att belägga inriktningen på nä- 
ringsbasen hos dessa tidiga jägare och samlare. Den mest 
naturliga tolkningen är att dessa grupper av människor har 
utnyttjat de omgivande havsresursema genom att jaga havs- 
däggdjur och att fiska. Den strategiska belägenhet som 
Uddevallalokalerna har liknar den som flera samtida syd- 
skandinaviska och nordtyska lokaler har. Viltet, exempel
vis renen, tvingades under vissa tidsperioder under året 
passera speciella områden (jfr ex Bokelmann 1979, s 12; 
Bratlund 1991, s 193). Det omgivande vattnet utnyttjades 
troligen också som en enkel och snabb transportväg från 
ett ekosystem till ett annat.

Från äldre preboreal tid saknas 14C-daterade fynd och 
benmaterial. Den äldsta 14C-daterade stratigrafin från en 
kustboplats med preboreala flintartefakter härrör från 
Huseby klev norra. Lokalen är I4C-daterad till 8400 BC,
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dvs yngre preboreal tid, och har en klassisk överlagrings- 
stratigrafi, bestående av ett fyndförande sandlager och upp 
till en meter tjockt överlagrande lager med lera. Fyndma
terialet från Huseby klev norra utgörs enbart av avslagslik- 
nande flintspån (Nordqvist 1994c, s 14). Under mitten av 
preboreal tid försvinner stora tångespetsar, tvärretusche- 
rade sticklar, rombiska mikroliter, stora ensidiga tvåpoliga 
spånkärnor, stora plattformsavslag samt de långa och bre
da spånen.

Det är först från yngre preboreal tid som ben har på
träffats på boplatserna. Almeö vid Hornborgsjön i Väster
götland är en inlandsboplats med bevarade ben som har 
daterats till 8000-8300 BC (Arnesson-Westerdahl 1983, 
1985, manus; Kindgren 1983, s 197). Flintmaterialet be
står här av lancetter, skivyxor, lerbergsyxor, kärnyxor och 
ensidiga tvåpoliga kärnor. Fiskben från gädda och abborre 
förekommer medan de vanligaste landdäggdjuren är älg, 
vildsvin, uroxe och bäver. Till de exceptionella fynden hör 
tre begravda hundar. Benens läge hos en av hundarna visar 
att den hade grävts ner och sedan täckts med ockra (Ar
nesson-Westerdahl manus). Almeöboplatsen är ett bevis 
för att boplatser existerat vid inlandets sjösystem redan 
under slutet av preboreal tid. Insamlat fyndmaterial från 
två andra boplatser kring Hornborgasjön visar att en an
passning till att använda de lokala bergarterna för tillverk
ning av flintredskap sker senast i slutet av preboreal tid. 
Därmed sker en anpassning till de lokala bergarterna, Kin- 
nekulleflinta eller s k kambrisk flinta, i området (Nord
qvist 1995).

Mellanmesolitikum - Klimatförändring och 
havsytan stiger

Under boreal tid fortsatte klimatet att bli varmare och kom 
därmed att överstiga även dagens medeltemperatur. De 
nya växtarterna som invandrade redan under preboreal 
tid hade under boreal tid successivt utvecklats till en 
skogsvegetation. Hassel och tall har säkert dominerat i 
hela kustregionen, medan det i de inre delarna av Väst
sverige och längsVänerbäckenet fanns en mer jämn för
delning av hassel, tall och björk (Fries 1951). Successivt 
under perioden förändrades floran (Fries 1951; Fasse

Fig 1:29. Senpaleolitiska flintredskap från Emauslokalen. 
Denna lokal har typiska föremål för den äldre delen av 
preboreal tid, motsvarande äldre delen av Hensbackakulturen. 
a-b) tångespets av Ahrensburgstyp, c] lancettformad mikrolit, 
d) skrapa, e) stickel, f) skityxa, g) tvåpolig och ensidig 
spånkäma, h) spån från dylik kärna, i) konisk spånkäma. 
Skala 1:2. Teckning A Andersson.
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Fig 1:30. Flintmaterial från Balltorp. a-b) spån, c-d, f) lancettmikroliter, ej eneggad spets, g) kämyxa, h, i) avslagsskrapa, i) hullingspets, 
j) sandamayxa, k) stickel, m) skivyxa, n) ensidig konisk spånkäma. Skala 1:2. Teckning A Andersson, E, Crafoord (f).
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Fig 1:31. De västsvenska lokaler från Sandamakulturen som 
omnämns i texten. 1) Sandama, 2) Bua Västergård,
3) Balltorp, 4) Ölmanäs, 5) Dammen, 6) fyndplatsen för 
Bredgårdsmannen, 7) Huseby klev.

1988a, s 58). Landskapet utvecklades alltmer mot en 
tät ekblandskog på bekostnad av hasseln. Dessa föränd
ringar påverkade sannolikt också faunan. Eventuellt var 
skärgårdslandskapets djurvärld mer sårbar i denna föränd
ringsprocess, eftersom öarna var mer isolerade enheter. 
Samtidigt som skogsvegetationen förtätades och kröp när
mare havsstranden har detta gjort det lättare för männis
korna att via jakt utrota flockarna av exempelvis kronhjort.

Parallellt med vegetationsforandringen skedde också en 
omsvängning i det kontinuerliga landhöjningsförloppet. Ti
digare kännetecknades situationen av en ständig utökning 
av landmassan. Detta byttes plötsligt till sin motsats och 
havsytan steg med en högre hastighet än landhöjningen 
°ch tidigare frilagda landområden började återigen drän
kas av havet, den postglaciala transgressionen. Inlandsregi
onen kännetecknades av en fortgående landhöjning som 
resulterade i att Vänern redan kring 9500 BP isolerades 
och blev en insjö (Påsse 1983, 1988a; Fredén 1988).

På grund av havsytans höjning bäddades de strandnära 
boplatserna in eller omlagrades i olika grovkorniga sand- 
eller lerlager. Därigenom bildades s k överlagrade boplat
ser. Detta skedde under tidsintervallet 9800-7000 BP. De

_ Mölndal ■

-HASSLING Ł HULT

BALLTORP

50 km

Fig 1:32. Balltorp var belägen i den dåtida innerskärgården i 
motsats till de klassiska lokalerna vid Sandama, Bua Väster
gård och Hasslingehult som var belägna på öar i mellan- 
skärgården.

överlagrade mesolitiska boplatserna förekommer från 
mellersta Bohuslän ner till mellersta Halland. Mängden 
överlagrande material kan variera från enstaka centimetrar 
och upp till flera meter som på Sandarna och Huseby klev.

Karaktäristiska artefakter från de överlagrade boplatser
na är hullingspetsar, koniska spånkärnor, bl a ensidiga, San- 
darnayxor, kämyxor, lancettmikroliter och skivyxor (fig 
1:30).

Storvilts jägare och bjömbärssamlare

Kustbundna boreala boplatser är en kategori lämningar som 
saknas i Sydskandinavien (jfr M Larsson, detta kapitel). 
Till den mellanmesolitiska Sandamakulturen hör en stor 
mängd boplatser i Göteborgsområdet (fig 1:31). Huvude- 
len av fyndmaterialet kommer från kustzonen (Nordqvist 
1995) och inlandet förefaller ha utnyttjats i mindre grad. 
De fynd som är gjorda i dagens inland förefaller att till 
största delen komma från boplatser som under boreal tid 
var belägna längst in i de dåvarande djupt inskurna havs
vikarna (Wigforss 1967, s 9; Jonsäter 1984a). Enstaka an
dra fynd, bl a från den värmländska Vänerkusten, Häste-
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Fig 1:33. Huseby klev var belägen långt in i en dåtida havsvik i 
den yttre skärgården.

Fig 1:34. Mesolitiska fyndplatser från Huseby klev. A) "Djupa 
gropen" med fyndmateńal från den äldre delen av Sandama 
kulturen, B) "Tältet" med fynd från Sandamakulturen,
C) "Kökkenmöddingen" med fyndmaterial från den äldsta 
delen av Lihultkulturen.

fjorden och Homborgasjön visar på små spridda bosätt
ningar (Olsson 1973; Kindgren 1983, s 197; Rex-Svensson
1988).

Balltorpslokalen var belägen i en nordsluttning ner mot 
den dåtida havsviken (fig 1:32). Boplatsens lägsta parti var 
täckt av lera (Nordqvist 1989). I detta nedre parti före
kom obrända hasselnötter, bark, trästycken och frön. Längre 
upp i slänten var fyndmaterialet inbäddat i sand- och grusla
ger. Här fanns även obrända och brända ben bevarade I det 
övre avsnittet av boplatsen förekom även ett rikligt flintmate
rial i form av lancetter och dessutom ett relativt stort antal 
hullingspetsar.

Bevarade ben finns förutom från B alltorp endast från bo
platserna Bua Västergård och Ölmanäs (Wigforss m fl 1983; 
Jonsäter 1984b; Nordqvist 1989). Den zoologiska utvärde
ringen av benen från B alltorp visar att människorna på denna 
kustboplats inte har utnyttjat havets ekonomiska resurser i 
någon större utsträckning. I stort sett alla ben kom från landle
vande djur och endast ett fåtal från marina djurarter. Det vik
tigaste jaktviltet var vildsvin, kronhjort, uroxe och rådjur (Jonsson 
manus). En tolkning av detta förhållande kan vara att havet 
inte enbart var en ekonomisk resurs, utan att det också var av 
strategisk betydelse i den meningen att det var lättare att för
flytta sig över långa distanser på havet än på land. Detta gjorde 
det möjligt att leva inom ett relativt litet område, så länge olika 
ekologiska nischer inom kustzonen kunde utnyttjas. Det bo
taniska materialet innehöll förkolnade björnbär och hassel
nötter.

Boplatsen Bua Västergård var belägen på en ö vid myn
ningen av samma havsvik som Balltorpsboplatsen låg vid (se 
fig 1:32). Utifrån det benmaterial som påträffats på boplatsen 
förefaller landdäggdjuren ha utnyttjats som föda i lika stor 
grad som de existerande havsresursema. Fömtom vildsvin, 
kronhjort och rådjur har man fångat en stor mängd havsbundna 
djurarter exempelvis flera olika fågelarter och sälarter samt 
rikligt med fisk (framförallt långa). Materialet från BuaVäster- 
gård visar således att människorna här i motsats till Balltorp 
har inriktat sin j akt och fångst på djurarter från både land och 
hav.

Balltorp förefaller huvudsakligen vara bebodd under höst- 
och vinterperioden (Nordqvist 1995). Däremot är säsongsin- 
dikatorema svaga vad gäller benen i Bua Västergård eftersom 
flera av benen, framförallt däggdjursbenen, kommer från djur 
som kan jagas året runt (Lepiksaar 1983, s 128). Vissa fågelar
ter, kronhjortshom och ben från unga knubbsälar däremot 
talar dock för jakt under vinterhalvåret. Båda boplatserna fö
refaller således vara vinterboplatser.
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Fig 1:35. Fyndmaterial från Huseby klev daterat till Sandamakulturen. a) omerat flinteggsspjut, b) hulling till harpun, 
c) metkrokar, d) benpikpets med hartsfäste, e) bearbetad delfinkota, f] tuggummi av harts, g) hartsstycke med avtryck som 
visar att den har fungerat som tätning till båt. Skala 1:2. Teckning A Andersson.

Delfinjägare och äppelsamlare från Huseby klev

Till de extremt belägna kustlokalema hör boplatsen vid Hu
seby klev i mellersta Bohuslän som låg på en mindre ö invid 
en bäckmynning (Nordqvist 1994a, fig 1:33). Här på
träffades fynd i ett övre och undre lager (fig 1:34). Det 
undre lagret, den s k “djupa gropen”, är daterat till slutet 
av preboreal-äldsta delen av boreal tid, vilket motsvarar 
slutfasen av Hensbacka-äldre Sandamakulturen 8200- 
7600 B C. De fynd som låg i det undre lagret är således 

nagot yngre än fynden från boplatsen vidAlmeö. I “dju- 
Pa gropen”, som var dold under knappt två meter tjocka 
lager av lera och sand, förekom stora mängder av bark, 
hasselnötter och kvistar och dessutom rester av vilda- 
Peh nypon och slån. Barken och hasselnötsskalen var 
koncentrerade till ett avgränsat område. Strax intill låg 
också enstaka meterlånga störar varav vissa hade förkol
nad ände. Eventuellt kan barkbitarna och trästörarna vara 

rester av hyddlämningar (Nordqvist 1994c, s 16).
I den skalbemängda leran förekom ben från landdägg

djur som vildsvin och kronhjort, men framförallt ben 
från säl, tumlare och vitnosig delfin (Jonsson muntl). 
Inom ett begränsat område låg delfinkotor i rader om 
ca sex stycken kotor i varje rad. En sannolik tolkning är 
att de är lämningar efter slaktplatser för delfin. Styck- 
nmgsspåren längs med kotorna är märken efter yxhugg

när de meterlånga fileerna frigjordes (Jonsson muntl). 
På en av delfinkotorna hade utskotten huggits bort, bor
rats hål i och därefter ornerats med streck (fig 1:35). Ett 
skulderblad från delfin hade bearbetats så att streckmöns
ter bildats. Även ett hänge tillverkat av vildsvinstand 
fanns bevarat.

Utifrån djurbenen från Huseby klev förefaller det som 
att större landdäggdjur som kronhjort har försvunnet 
redan i övergången till atlantisk tid (Jonsson muntl). Även 
en förändring i fisket är skönjbart. Människorna över
gick successivt från långa till torsk.

I “djupa gropen” framkom också hornyxa, hornhacka, 
slagstockar och metkrokar (fig 1:35 och 36).Till de ovan
ligare fyndkategorierna hör också bärnsten och ett fler
tal tuggummin (fig 1:35). Enstaka fynd av tuggummin 
och hartsfragment på stenåldersboplatser har tidigare 
påträffats (ex Johanson 1971 s 78; L Larsson 1978b, s 74, 
1982, s 74, 1983 s 75; Sandén 1994). På Huseby klev 
förekom dessutom rullade och ihåliga hartstycken - ex
empelvis en klump med träavtryck. Dessutom, för för
sta gången i stenålderssammanhang, påträffades ett stort 
antal flata och tunna hartsstycken som bar spår av even
tuella träfiberavtryck på ena sidan bl a bitar med snörav
tryck (Nordqvist 1994b). Flera av dessa hartsstycken är 
sannolikt rester av båttätningar. Ett annat intressant fynd 
var harts som hade använts som “lim” för att fixera en
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Fig 1:36. Homyxa och homhacka från "Djupa gropen" vid Huseby klev. Skala 1:2. Teckning A Andersson.

benpilspets på pilskaftet (fig 1:35}.
I Huseby klev fanns även människoben bevarade. Frag

ment från bl a kranium, överarm, tänder och lårben fram
kom och representerar olika individer och personer med 
varierande ålder (från barn till äldre personer). Det är 
dock osäkert om benen härrör från förstörda gravar.

Det övre lagret har kunnat dateras till yngre delen av 
Sandarnakulturen, 7500-6900 B C. I partiet med det övre 
lagret saknades ett botaniskt material, men det fanns 
ben och flintredskap. Här förekom liksom på de tidiga
re kända boplatserna från yngre Sandarnakulturen, ett 
rikt fiskbensmaterial från framförallt långa (Jonsson, 
muntl). Flintredskapen var fåtaliga, bl a enstaka lancett- 
mikroliter, hullingspetsar och en kärnyxa. Flintföremål
ens ringa förekomst stod i motsats till ett för västsven
ska förhållande rikt material av ben- och hornredskap. I 
det skalbemängda sandlagret låg en bevarad slagstock, 
hornhackor, ett tjugotal metkroksfragment och ett or- 
nerat flinteggspjut (fig 1:35).

Säsongsmässiga förflyttningar sett utifrån fynden från 
kustboplatser

Den äldre diskussionen kring säsongsmässiga flyttning
ar mellan kust- och inland har behandlats av Jonsäter 
och Wigforss. Jonsäter ansåg att samlare och jägargrup
per förflyttade sig från basläger i kustzonen under vin
terperioden, till åar och sjöar under sommaren (Jonsä
ter 1984b, s 115). Wigforss menade däremot att män
niskorna har varit bosatta på samma lokal år efter år 
och därefter flyttat till en ny plats (Wigforss m fl 1983, 
s 108).

Lepiksaar betonade att kustboplatserna från boreal 
och atlantisk tid indikerar att människorna utnyttjade 
den rika koncentrationen av ekonomiska resurser i grän
sen mellan olika ekologiska zoner (Lepiksaar 1983, s 140). 
Nordqvist och Jonsson förespråkar en annan modell där 
den strategiska bosättningen möjliggjorde att männis
korna inte behövde göra några säsongsmässiga förflytt
ningar mellan inland och kust (Nordqvist 1995).

En viktig källkritisk aspekt är att det är lätt att över
värdera de säsongsindikerande djurarterna på bekostnad 
av de övriga. Benen på boplatserna representerar en året- 
runtbosättning, men indikationerna på utnyttjande un
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der höst och vinterhalvår är tydligare. En sådan upp
fattning skulle innebära att människorna hade olika in
riktning på ekonomin beroende på var i kustzonen man 
bodde. Ju längre ut i havsbandet man har bosatt sig de
sto större inriktning på havsfångst. Undersökningen av 
Bua Västergård och Huseby klev visar på det motsatta. 
Trots att boplatserna var belägna på öar i den yttre skär
gården kommer ändå hälften av djurbenen från land
däggdjur. 13C-mätningarna av människobenen från Hu
seby klev visar dock att dessa människor till övervägan
de del har ätit kött från havet (Nordqvist 1995).

Den s k Bredgårdsmannen är ett skelettfynd av en 
mesolitisk människa, som påträffades strax söder om Ul
ricehamn, från ungefär samma tidsperiod som de från 
Huseby klev (se fig 1:31). 13C-mätningarna från detta 
skelett visar att mannen enbart har ätit landlevande djur 
(Borrman m fl 1996). Om denna individ är representa
tiv för inlandsbefolkningen under boreal tid så stärker 
detta hypotesen att den kustlevande befolkningen lev
de längs kusten och inlandsbefolkningen längs vatten
systemen i inlandet. Däremot rörde sig människorna inte 
mellan kust och inland.

Senmesolitikum - Utökade landområden, 
högvärmetid och ädellövskog

Under senmesolitikum karaktäriserades även kustregionen 
av ekblandskogen med en undervegetation mestadels be
stående av hassel (Fries 1951; Påsse 1988a). Under äld
re delen av senmesolitikum skedde en regression och 
landmassan ökade. Under senmesolitikum förekom två 
kulturgrupper, den äldre Lihultkulturen och de yngre 

tvärpilsboplatserna.
Kännetecknande för hela den senmesolitiska perio

den är mikrospåntekniken. Lihultboplatserna uppvisar 
ett enhetligt fyndinventarium längs både kusten och i 
inlandet över hela Västsverige. De längsretuscherade 
mikrospånen är typiska för yngsta Sandarnakultur och 
äldsta Lihultkultur (Nordqvist 1989, s 8). Handtagskär- 
n°r, lihultyxor och segmentknivar, alla karakteristiska fynd 
från Lihultkulturen, förekommer efter 5800 BC (Nord

qvist 1995; jfr Sjögren 1991). Handtagskärnor förekom- 
rner på 90% av alla undersökta boplatser. Däremot har 
andra typiska artefakter som segmentknivar, lihultyxor 
°ch trindyxor påträffats på mindre än 50% av boplat

serna (Jonsäter 1984a, s 21). I södra Halland saknas Li- 
hultboplatser, men enstaka lösfynd av lihultyxor finns 
(Bramstång 1990).

Omkring 4500 BC tycks Lihultboplatserna försvin

na och istället uppträder de första tvärpilsboplatserna i 
Bohuslän och i norra Halland. De äldsta tvärpilslokal- 
erna, Breared och eventuellt Lyse, är 14C-daterade till ca 
4600-4500 BC. Antalet 14C-daterade tvärpilsboplatser, 
som kan föras till den yngsta senmesolitiska fasen, mot
svarande ca 4600-3800 BC, är dock få. Huvuddelen av 
denna grupp boplatser karaktäriseras av tvär-och skev
pilar och har ofta ett stort inslag av mikrospånteknik. 
Det förefaller som traditionen att tillverka och använda 
mikrospån fortsätter och tom ökar in i denna över
gångsfas till tidigneolitikum (Sarauw &Alin 1923, s 27, 
165f; Jonsäter 1984a, s 29ff; Sjögren 1991, s 27; Nord
qvist 1992b, s 7). Västsveriges utveckling vad beträffar 
introduktionen av tvärpilar, är inte synkron med Syd- 
skandinaviens (jfr Vang Petersen 1984, s 10). Från den
na yngsta fas i västsvenskt senmesolitikum förekommer 
förutom tvärpilar och mikrospån även avslagsskrapor 
samt enstaka segmentknivar, skivyxor och limhamnsyx- 
or (Jonsäter 1984b, s 156; Nordqvist 1992b, s 7; Schal- 
ler-Ahrberg & Älveby 1992, s 8).Tvärpilar, skivyxor och 
limhamnsyxor förekommer även i den samtidiga syd- 
skandinaviska Erteböllekulturen. De västsvenska tvärpils
boplatserna innehåller dock även flera artefakter som 
inte återfinns i Erteböllekulturen, exempelvis mikrospån
teknik och segmentknivar, och dessutom saknas den 
typiska Erteböllekeramiken.

Tvärpilsboplatserna saknar liksom Lihultboplatserna 
ofta en stratigrafi vilket är ett källkritiskt problem vad 
gäller kronologin. Avsaknaden av stratigrafi innebär att 
det inte är möjligt att avgöra om människor har varit på 
boplatsen vid två vitt skilda tillfällen eller om de har 
utnyttjat lokalen under en lång följd av år. Problemet 
kan exemplifieras på följande sätt; vid det första besö
ket efterlämnas exempelvis mikrospån och 1000 år se
nare utnyttjas samma plats av en grupp av människor 
som har eldat; kvar efter detta besök fanns endast träkol 
i eldstaden samt en handfull tvärpilar. När sedan härden 
14C-dateras blandas de båda besöken samman och får 
därmed samma datering.

Lösfynden är omfattande och det är framförallt 
lihultyxor som har påträffats (Andersson 1987; Rex- 
Svensson 1988; Kindgren 1991). De har en karaktäris
tisk form och råmaterialet förekommer över stora delar 
av regionen. Yxor kan därför ses som lämpliga artefak
ter för att beskriva utnyttjandet av inland respektive kust. 
Den generella bilden är att det största antalet yxor finns 
längs den dåtida kusten (Nordqvist 1995). Känneteck
nande för denna period är att inlandsboplatserna före
kommer i större omfattning än tidigare. Gemensamt för



44 MATS LARSSON CHRISTINA LINDGREN BENGT NORDQVIST

Fig 1:37. De senmesoUtiska boplatser från Västsverige som 
omnämns i texten.
1) Rollsbo, 2) Rottjämslid, 3) boplatserna vid Ödsmdl,
4) Hästejjorden, 5) Breared, 6) Mursjökulle,
7) Kungsbacka 12,8) Nytorpshöjd, 9) Huseby klev,
10) Lyseboplatsema.

inlandsboplatserna är att de har varit lokaliserade till 
områden med stora sjöar och åar (Andersson 1987; Rex- 
Svensson 1988, s 157Kindgren 1991, s 35; Alexanders- 
son & Johansson 1992, s 43). Vid lokaliseringen av bo
platser har det funnits en liknande strategi i inlandet som 
vid kusten. I båda miljöerna har människorna bosatt sig 
vid vatten (fig 1:37). Utifrån en, ekologiskt sett, central 
placering har det sedan varit möjligt att vattenvägen nå 
flera olika ekologiska zoner utan att flytta från huvudbo
sättningen.

På de senmesolitiska lokalerna är ben sällsynta. Tidigare 
fanns endast två lokaler med bevarade obrända ben. Den 
ena boplatsen är Dammen från övergången mellan Sanda
rna och äldre Lihult, ca 7500 BC (Schaller-Åhrberg & Kind
gren 1990, s 19; Kindgren 1991, s 87). Den andra boplat
sen är Rottjämslid från yngsta delen av Lihultkulturen (Alin 
1935, s 1; Niklasson 1955, s 298). Numera finns även en 
tredje lokal, ostronmöddingen vid Huseby klev.

Lihultboplatsema vid Ödsmål och kökkenmöddingen vid 
Rottjämslid

Utgrävda Lihultboplatser återfinns främst i Bohuslän bl a 
de många lokalerna i Lyse och Ödsmål som UV Väst un
dersökte på 1970-talet. Två av lokalerna vid Ödsmål har 
en stratigrafi med 14C-dateringar från inlagrade härdar med 
värdena 5800-5200 BC (Ullberg-Loh 1982a, s 37,1982b, 
s 213). I samma grus- och sandlager påträffades en ty
pisk västsvensk sammansättning av senmesolitiska arte
fakter som lihultyxor, trindyxor, segmentknivar, handtags- 
kärnor, mikrospån och bergartsavslag (fig 1:38).

En av de yngsta dateringarna från den här diskutera
de fasen härrör från boplatsen vid Rottjämslid med ett 
fyndmaterial som utgörs av typiska lihultartefakter. Da
teringarna av ben är gjorda på slutet av 1960-talet och 
kan källkritiskt kritiseras, t ex saknas alla typer av förbe
handling. Redskapen i flinta och bergart består av yxor, 
knivar, borrar och skrapor. Yxorna är dels kärnyxor av 
flinta, dels en välslipad lihultyxa samt ett flertal trind
yxor (Alin 1935; Niklasson 1955, s 298). Även vid Rott- 
järnslid påträffades en ostronkökkenmödding. I denna 
skalhög framkom bl a flinteggspjut och metkrokar av 
ben. Endast skalhögen är undersökt och den var sanno
likt rest av en hydda (Alin 1935, s 5). Skalhögen hade 
exakt samma ovala form som ostronmöddingen vid 
Huseby klev och ungefär samma storlek, 6x4 m.

Hyddan med ostronkökkenmöddingen vid 
Huseby klev

Lihultboplatsen vid Huseby klev är något yngre än bo
platsen vid Dammen och har 14C-daterats till 5800 BC. 
Längst uppe i en bäckravin upptäcktes en 1 m2 stor ost- 
ronmödding under ett drygt metertjockt lager av bl a 
naturligt skalgrus. Ostronhögen visade sig ligga i ena än
dan av ett sotigt och fyndrikt lager (se även Hernek, kap 
7; denna volym). Hela boplatsytan kom att undersökas 
samtidigt, eftersom de tidigare undersökta västsvenska 
möddingarna inte hade grävts på liknande vis tidigare. 
Genom att frilägga hela kulturlagret visade det sig att 
ostronhögen låg i ändan av en rundoval lämning som 
var ca 6x4 m stor. Formen antydes genom att ostronhö
gen fortsatte i en sträng bestående av krossade ostron
skal, sot och kol. Sannolikt är det frågan om en väst
svensk parallell till de norska grophusen av typen Kar- 
lebotn eller Gropbakkeng (Simonsen 1975, s 363; Schan- 
che 1994, s 200). Denna hustyp har i flera fall möd- 
dingen eller skalhögen direkt invid hyddlämningen
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Fig 1:38. Flintmaterial från senmesolitisk tid. a-b) lihult- och 
tnndyxa, c) segmentkniv, d) handtagskäma. Skala ca 1:2.
(Efter Alin 1955, s 183, 185; Nordqvist 1988).

(fig 1:39). Eventuellt har även de övriga västsvenska kök- 
kenmöddingarna samband med hyddor men eftersom 
de inte har undersökts på tillfredsställande sätt går det 
inte att avgöra.

Invid och i hyddlämningen påträffades redskap av ben, 
framförallt metkrokar, och fragment av ett dekorerat 
benredskap. Avbrutna metkrokar med bevarad skaftdel

N£DBgyriNGSPtlOSCISSEH ! FIRE. STADIER

Z. STADIUM

3. STADI Uti

tfekonstmcrcrt 
tak och stv/par

Fig 1:39. I Nordnorge tolkas de flacka groparna som rester av 
hyddor. Överst en rekonstruktion av en nordnorsk hydda. I 
mitten en tolkning av hur hyddan rasar samman och 
lämningen övergår successivt i en grop. På de nordnorska 
lokalerna har även påträffats skalhögar i och invid hyddorna. 
Längst ned visas en tolkning av kökkenmöddingen som 
påträffades vid Huseby klev (Efter Schanche 1994, s 204; 
Nordqvist 1994c, s 18).
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var vanligt förekommande, troligen pga att skaften satt 
kvar på fisklinan när fisken har dragit sönder kroken. 
Vanliga rester från tillverkning av metkrokar var de tri
angulära benfragmenten. Till de ovanligare fyndkatego
rierna hörde det dekorerade benfragmentet. De övriga 
fynden visar att det finns mycket goda möjligheter att 
studera utbredning och aktiviteter i och kring hyddan. 
Preliminärt kan sägas att antalet flintavslag och mäng
den ben (gram) var som störst inne i hyddan och “val
len” än utanför densamma. Utanför hyddan avtog fyn
den, men mängden varierade betydligt inom kulturlag
ret. Bland övriga fynd var spånkärnor, trindyxor och li- 
hultyxor vanliga.

Tvärpilsboplatser under senmesolitikum

I Bohuslän har flera tvärpilsboplatser undersökts vid 
Lysekil och Stenungsund (Jonsäter 1977, s 129; Olsson 
1982, s 27). Flera av dessa boplatser var små lokaler, 
belägna vid kusten i exponerade västliga lägen. Exem
pel på sådana lokaler är Lyse 7a och 7b samt Nytorps- 
höjd 206. Även i norra Halland har flera senmesolitiska 
tvärpilslokaler undersökts. På en boplats vid Asige, be
lägen i inlandet, påträffades mikrospån och en tvärpil 
(Nordqvist 1995). Sannolikt är boplatsen en represen
tant för mindre inlandsboplatser. Det förefaller som om 
det har existerat enstaka större boplatser i vars omgiv
ning olika ekologiska nischer utnyttjats. Detta utnytt
jande av närområdet har efterlämnat ett fyndmaterial 
som återspeglar temporära aktiviteter i form av flera 
mindre boplatser (Alexandersson & Johansson 1992, 
s 49). De västsvenska tvärpilsboplatserna har av Jonsä
ter förts till övergången mellan mesolitikum och neoli- 
tikum (Jonsäter 1984a, s 34). Jonsäter förde boplatser
na till senmesolitikum delvis på grund av avsaknanden 
av keramik. Däremot förekommer rikligt med tvärpilar 
även på vissa av de tidigneolitiska boplatserna men då 
tillsammans med keramik (se vidare diskussion i Nord
qvist, kap 4; denna volym) .

I Halland finns tre lokaler som även innehåller typis
ka artefakter från yngre delen av Erteböllekulturen. Fyn
den karaktäriseras av tvärpilar, mikrospån och i vissa fall 
av segmentknivar. Vid Kungsbacka påträffades på en lo
kal rikligt med tvärpilar, handtagskärnor, segmentknivar 
och en mejsel som närmast liknar en limhamnsyxa (Schal- 
ler-Åhrberg & Älveby 1992).

På en bergsplatå vid Mursökulle, norr om Varberg, 
påträffades ett rikt fyndmaterial med bl a en stor mängd 
tvärpilar (Jonsäter 1984a, s 33; Källström 1994). Jonsä-

Fig 1:40. På de s k "tvärpilslokalema" som vid Breared har det 
påträffats bl a a-c) tvärpilar, d) handtagskäma, e-f) mikrospån, 
g) limhamnsyxa, h) skivyxa. Skala 1:2. Teckning A Andersson.

ter har utifrån fyndspridningen tolkat denna boplats som 
en lokal där skilda redskapstraditioner möts. Lihultgrup- 
pen karaktäriseras av mikrospån och handtagskärnor och 
Erteböllegruppen av tvärpilspetsar (Jonsäter 1984a, s 34). 
Redskapstraditioner från både Lihult- och Erteböllekul- 
tur är uppenbarligen karakteristiskt för hela trakten kring 
Mursökulle och Viskadalens mynningsområde (Bram
stång 1990, s 42; Källström 1994, s 20)

På Brearedsboplatsen vid Varberg undersöktes ett 
översandat fyndlager som innehöll typiska Erteböllefö- 
remål i form av bl a limhamnsyxa, tvärpilar, spånkniv 
(fig 1:40). Fyndmaterialet indikerar ett för västsvenska 
fyndförhållanden avvikande redskapsinventarium (Nord
qvist 1992b, s 7). Breared återspeglar eventuellt en an
nan utveckling än vad vi kan se på övriga delar av Väst
kusten. Föremålen från Breared kan, tillsammans med 
ett keramikfynd av ett typiskt Erteböllekärl från en när
belägen lokal som i övrigt innehåller ett fyndmaterial 
av Lihultkaraktär, indikera ett sydskandinaviskt inflytande.
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Materiell kultur och lokala grupper 
- Social interaktion under mesolitikum

Mats Larsson, Christina Lindgren, Bengt Nordqvist

Detta avsnitt innehåller en analys och diskussion kring 
regionala och överregionala drag så som de uttryckts i 
delar av fyndsammansättningarna på boplatserna i de 
tre regionerna. Analysen baseras på de resultat som pre
senterats i de tre regionala översikterna. Områden som 
Sydsverige, Västsverige och Östra Mellansverige är i detta 
sammanhang endast operativa begrepp som i denna ar
tikel bygger på UV:s regionala struktur. De har inte de
finierats som motsvarande geografiska landskap eller 
kulturellt avgränsade territorier.

En interregional sammanställning som denna leder 
osökt tanken till jämförelser mellan de olika regionerna. 
Vid jämförelser kan man välja att antingen betona det ge
mensamma eller det åtskiljande. Vi har valt att använda 
båda variablerna. Detta gör vi med utgångspunkt från en 
uppfattning att både regionala särdrag och överregiona
la drag i den materiella kulturen är starkt förbundna med, 
°ch påverkar varandra. Var och en av de tre regionerna 
har en unik uppsättning och kombination av artefakter 
med specifika drag. Dessa drag gör att de lätt betraktas 
som grupper med skilda sätt att uttrycka kulturell egen- 
art, dvs olika kulturkomplex. Grunden för den materiella 
kulturen i ett samhälle är olika typer av sociala struktu- 

rer (Shanks & Tilley 1987, s 59). Utifrån den rumsliga 
faktorn kan de sociala strukturerna omsättas i termer av 
sociala territorier. Ett socialt territorium har bl a definie
rats som motsvarande det område som delas av männis
kor med en gemensam identitetsuppfattning, språk och 

oxogama förbindelser (Gendel 1984, s 5). Detta förhål
lande har diskuterats vid flera tillfällen (ex Clark 1936; 
Gendel 1984; Blankholm 1990;Verhart 1990). Regiona
ltet i den materiella kulturen har diskuterats utifrån 
främst två principer, dels förekomst- icke förekomst av 
olika föremål, dels stilistisk variation. Förekomst - icke 
förekomst har främst använts vid studier av utbredningen 

av yäl definierade typer som benharpuner (ex Verhart 
1990), medan stilistisk variation använts vid studier av 
rnikroliter (Gendel 1984). Chapman menar sig kunna 
urskilja ett socialt nätverk och genom att studera hur 
kontakter mellan olika grupper förstärks genom utbyte 

av i vissa fall personliga prestigevaror som t ex exotiska 
råmaterial och vissa yxtyper (Chapman 1993, sill).

Flera forskare visar på en homogenitet i det mesoli-

tiska fyndmaterialet fram till 8000 - 7000 B C. Därefter 
sker en intensifiering av de regionala särdragen som kan 
ses i spridningen av vissa råmaterial och artefakter (Gen
del 1984, s 160; Blankholm 1990, s 254). Speciellt tyd
ligt blir detta under den sena Erteböllekulturen i Syd
sverige och Danmark. Vang Petersen (1984) har här kun
nat urskilja olika områden med distinkta skillnader i 
exemplvis utförandet av skivyxor. Även keramiken un
der denna tid uppvisar klara regionala särdrag (ex Jenn- 
bert 1984).

Det finns framförallt två problem som blir aktuella 
vid en studie av områden av den här aktuella storleken. 
Ett av problemen är att hitta rätt skalnivå. Vilken typ av 
mönster kan man fånga upp inom ett område? Ett ex
empel på detta problem är Hermanssons studier av trind- 
yxorna i Folkarebygden som var ett försök att definiera 
olika typer av trindyxor inom en begränsad geografisk 
region (Hermansson & Hermansson 1970). Försöken 
visade att någon geografisk uppdelning utifrån olika 
yxtyper inte var möjlig. I en senare C-uppsats med lik
nande syfte, men där trindyxor från ett avsevärt större 
område i norra Sverige ingick, kunde flera olika områ
den urskiljas varav ett var Folkarebygden (Lindholm & 
Runesson 1990). Ett annat problem som är mer speci
fikt för just jämförelser över stora delar av Sverige är 
förknippat med användningen av olika råmaterial inom 
landet. Det är lätt att råmaterialet kan komma att styra 
rumsliga och kulturella regionindelningar. Annorlunda 
färg och annorlunda former på redskapen till följd av 
specifika kvalitéer i råmaterialet är variabler som rim
ligtvis borde ha uppfattats och även använts för att ka
rakterisera en vi-/de-känsla inom förhistoriska samhäl
len. Samtidigt kan man inte utesluta att ett mesolitiskt 
samhälles uppfattning om sociala territorier kan grun
das på helt andra variabler än en variation i råmaterial.

Regionala särdrag

De tre regionerna visar som framgått på stora variatio
ner i den materiella kulturen. Dessa variationer har oli
ka orsaker och ska inte alltid ses som en avspegling av 
ett faktiskt förhistoriskt förhållande. Exempelvis är 
avsaknaden av kustboplatser under äldre mesolitikum i 
Sydsverige avhängig strandförskjutningen medan såda
na lokaler förekommer i både västra och östra Sverige 
(jfr kap 3; denna volym). Även vissa gemensamma drag 
kan ha olika orsaker, som t ex de rika organiska fynden i 
Väst- och Sydsverige. I Västsverige härrör de främst från 
överlagrade kustboplatser och kökkenmöddingar med-
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an de i Sydsverige huvudsakligen kommer från under
sökta mossboplatser i inlandet. I Östsverige har inte torv
takt varit lika vanligt förekommande som i Danmark 
och Skåne, varför vi alltså inte kan uttala oss om före
komst eller frånvaro av mossboplatser. Frågan om över
lagrade boplatser i Östra Mellansverige är fortfarande 
obesvarad och endast en av de här presenterade boplat
serna visar påverkan från en transgression (Smällan). Flera 
av dessa skillnader och olikheter försvårar också direkta 
jämförelser och parallellisering mellan regionerna.

Vilka regionala särdrag kan då urskiljas i de här pre
senterade materialen? De regionala särdragen kan tyck
as vara tydligare i västra och södra Sverige än i östra 
Sverige. Detta är troligen ett resultat av den forsknings- 
historiska situationen i regionerna. En lång forsknings
tradition har i vissa områden gett en god kännedom om 
olika föremåls kronologiska och geografiska hemvist.

För att belysa de regionala särdragen väljer vi att fo
kusera på två föremålskategorier: projektilspetsar och 
yxor. Orsakerna till detta val är att det dels finns välun- 
derbyggda kronologiska sekvenser, dels att typerna fö
rekommer i alla tre regionerna. Det bör dock påpekas 
att regionala särdrag sannolikt uttrycks även i andra fö
remålskategorier, likaså förekommer andra typer av ter
ritorier inom regionerna, vilka dock inte närmare kom
mer att belysas här.

Under tidigmesolitisk tid ser vi i Sydsverige fram
växten av Maglemosekulturen vars projektilspetsar kän
netecknas av lancettmikroliter. Samtidigt förekommer i 
Västsverige de karakteristiska hullingspetsarna som ty
piska för Sandarnakulturen. Yxorna under denna tid 
utgörs i Sydsverige av kärnyxor, medan skivyxor är van
ligare i Västsverige. Dateringen av ski vyxor från denna 
tid har länge diskuterats. Senare års fynd av ski vyxor 
från den tidigmesolitiska danska Bare Mose-gruppen 
stöder dock en tidig datering och avsaknaden av ski vyx
or i Sydsverige från denna tid kan följaktligen ses som 
ett regionalt särdrag. Redan vid denna tid ser vi hur det 
nordeuropeiska senpaleolitiska tångepilspetskomplex- 
et har fragmentariserats och olika regionala traditioner 
bildats.

Under mellanmesolitikum förändras projektilspetsarna 
i både Sydsverige och Västsverige. I förstnämnda områ
de är snedpilarna karakteristiska, en form som kan för
knippas med Kongemosekulturen. På Västkusten sak
nas denna typ. Istället fortsätter här mikroliter och hul- 
lingspetsar under den s k S andarn akulturen. Även i Östra 
Mellansverige saknas snedpilar. Snedpilarna förefaller 
således ha en ytterst begränsad utbredning i Sydsverige.

De tidigare regionala särdragen med kärnyxor i Sydsve
rige och ski vyxor i Västsverige ser ut att ha jämnats ut 
och flintyxorna utgörs av både kärn- och ski vyxor i båda 
regionerna.

Under senmesolitikum sker stora förändringar i alla 
regionerna. I Sydsverige utvecklas Erteböllekulturen med 
dess karakteristiska tvärpilar. Dessa saknas dock under 
början av Lihultkulturen på Västkusten. Under slutet 
av perioden blir dock tvärpilarna vanliga på Västkusten 
och i Östra Mellansverige. Tvärpilen förefaller under 
början av senmesolitisk tid att övergå från att ha varit 
ett utpräglat regionalt särdrag i Sydsverige till en betyd
ligt mer spridd föremålstyp under senare delen av sen
mesolitikum. Flintyxorna kännetecknas av skivyxor i både 
Västsverige och Sydsverige medan en tydlig regionali
sering syns i fördelningen av olika typer av bergartsyx- 
or; slagna lihultyxor i Västsverige, limhamnsyxor i Syd
sverige och de ytslipade yxorna i Östra Mellansverige.

Vi kan alltså urskilja perioder under vilka flera regio
nala särarter framträder i dessa fyndkategorier. Karakte
ristiskt är att under stora delar av mesolitikum är det 
främst projektilspetsar som uppvisar regionala särdrag. 
Först under senare delen av senmesolitikum blir pro
jektilspetsen i form av tvärpilen vanlig i alla regioner. 
Det går inte att utifrån denna analys kunna avgränsa 
territorier, däremot kan resultatet ses som indikationer 
på att de tre regionerna under vissa perioder har utgjort 
hela, eller delar av olika territorier. Sett över tid förefal
ler olika artefakter uttrycka regionalitet vid olika tid
punkter, projektilspetsar är inte alltid regionala särdrag. 
Istället varierar uttrycksformerna över tid. Eftersom den 
här studien endast omfattar två artefakterkategorier, yxor 
och projektilspetsar och då säkerligen andra delar av den 
materiella kulturen också bildar liknande mönster, kan 
man anta att den symboliska betydelsen i den materiel
la kulturen uppvisar ett komplext mönster sett över lång 
tid.

Overregionala särdrag

Analysen av förekomsten av projektilspetsar och yxor 
visar att det redan under tidigmesolitikum förekom starka 
regionala särdrag i båda dessa fyndkategorier. Överregi
onala drag syns däremot först under mellanmesolitikum. 
Under denna period börjar bergartsyxorna, framförallt i 
form av bultade trindyxor, förekomma i alla regioner. 
Eventuellt med en tidigare fas i Östra Mellansverige. 
Även kärn- och skivyxor blir mer förekommande i både 
Väst- och Sydsverige även om dessa nästan aldrig på



REGIONALITET UNDER MESOLITIKUM 49

träffas i Östra Mellansverige. Under senare delen av sen- 
mesolitikum sker den första tydliga överregionala ut
bredningen av tvärpilar som då förekommer i alla tre 
regionerna. De överregionala dragen under mesolitikum 
förefaller således först omfatta yxorna, medan de sena
re ersätts av projektilspetsarna.

Det finns ytterligare ett intressant överregionalt fe
nomen, nämligen handtagskärnor och mikrospån. Intro
duktionen av handtagskärnor sker över stora områden 
inklusive våra tre regioner runt 6500-5700 B C, dvs före 
den allmänna förekomsten av tvärpilar. Mikrospånen 
förekommer i samtliga regioner och på såväl kust- som 
inlandsboplatser. De finns på boplatser med benmateri
al från både landlevande däggdjur och marin fauna. 
Däremot finns en kvantitativ skillnad mellan regioner
na i det att de är mer frekventa på boplatser i västra 
Sverige respektive södra Sverige. I östra Sverige före
kommer de som enstaka föremål på boplatserna. Att 
det är färdiga redskap och inte kunskap om tillverknings
processer som sprids kan exemplifieras genom att det i 
östra Sverige sällan påträffas flintavfall eller kärnor från 
mikrospåntillverkning. Den snabba spridningen av hand- 
tagskärnorna bör således inte bara ses som en teknolo
gisk förändring utan istället som tecken på de sociala 
kontaktnät som existerat under denna tid. Östra Mel
lansverige får här en roll som katalysator då det är i den- 

na region som dessa föremål, genom avsaknaden av flin
ta, främst utgör indikationer på överregionala kontak
ter.

Det finns således under hela mesolitikum kontakter 
0Ver stora avstånd, kontakter mellan grupper som lever 
i skilda miljöer. Detta har tidigare betonats vara speci- 
ellt för nordligaste Sverige och Norge (Nygaard 1989, 
s 107), men kan alltså även gälla för de södra delarna. 
Förekomsten av de överregionala fenomenen kan tol
kas på flera sätt. Handel med råmaterial har i flera fall 

angetts som förklaring till utbredningen av vissa lokalt 
förekommande råmaterial, t ex flinta (ex Welinder 
1973a). Oavsett i vilken form kontakter skett har dessa 
medfört att vissa typer av artefakter fått en större geo
grafisk spridning än andra. Det här iakttagna mönstret 
med vissa överregionala drag kan dock kritiseras för att 
mest betona unilaterala förbindelser. Genom att använ
da artefakter gjorda av flinta kommer kontakterna mel
lan Östra Mellansverige och andra, mer flintrika regio- 

ner att beskrivas som envägskommunikation. Bakgrun
den till detta ligger i en äldre arkeologisk tradition som 
°fta betonade flintans överlägsenhet som råmaterial och 
att man därför utarbetat handelskontakter med flintfat-

tigare områden, en form av arkeologisk imperialism. Det 
finns dock enstaka föremål som påträffats i Sydskandi- 
navien som förefaller ha ett nordligt ursprung, bl a en 
kvartsitspets funnen på Jylland (Becker 1958, s 157f) 
och en skifferdolk i södra Skåne (Petersson 1953). Om 
råmaterial ses som specifika för olika regioner kan även 
de enstaka kvartsavslag som påträffas på mesolitiska 
boplatser i Sydsverige och Västsverige (jfr exAlthin 1954, 
s 12 ff; Welinder 1971, s 105; Larsson 1978b, s 114; 
Wigforss m fl 1983, s 44f, 58) ses som indikationer på 
långväga kontakter, kanske med Östra Mellansverige.

Den mesolitiska människan har uppenbarligen haft 
en klar medvetenhet om växter och djurs säsongsmäs- 
sighet och detta har fodrat en synkronisering av rörelser 
och förflyttningar i landskapet. På samma sätt har utby
tet av varor och information m m krävt en tidsmässig 
synkronisering med andra grupper i närområdet. Som 
Thomas (1993, s 81) menar vävs informationen kring 
landskapet samman till en väv, “ a spatial story”, i vilken 
olika platser får en specifik betydelse, och kanske också 
namn. Avstånden mellan de aktuella regionerna är upp 
till 500 kilometer mellan exempelvis Sydsverige och den 
mesolitiska skärgården i Östra Mellansverige. Den re
gelbundna förekomsten av t ex sydskandinavisk flinta 
på mesolitiska boplatser i Östra Mellansverige innebär 
att kontakter över sådana avstånd inte skett sporadiskt 
på exempelvis personlig bas, utan kontaktvägarna har 
varit allmänt kända och utnyttjats regelbundet. Troligen 
har vattenvägarna både längs kusten och i inlandet spe
lat en stor roll som kommunikationsleder. Det finns all 
anledning att anta att de mesolitiska kontaktnäten fung
erade mer som sociala nätverk än unilaterala handels
förbindelser.

Tonvikten på de tre regionerna innebär inte att andra 
områden är ointressanta. Istället bör man sträva efter 
att integrera de områden som idag ligger mellan de oli
ka regionerna. Det rör sig om områden inom vilka det 
idag undersökts få mesolitiska boplatser. Områden som 
Småland, Östergötland, Halland och Närke är därför 
viktiga områden att behandla i en vidare diskussion kring 
sociala territorier. I flera fall visar också undersökningar 
i gränsområdena på en komplex bild där fenomen från 
flera olika områden sammanfaller. Var går exempelvis 
gränsen mellan olika gruppers territorier i Syd- och 
Mellansverige och mellan Väst- och Östsverige? Den 
hittills nordligaste undersökta klart Maglemoseinfluerade 
boplatsen ligger vid Anderstorp i norra Småland och är 
daterad till ca 6300 BC (Pagoldh 1992, s 9). Östergöt
land uppvisar flera drag från såväl Syd- som Västsverige.



50 MATS LARSSON CHRISTINA LINDGREN BENGT NORDQVIST

Östra Mellansverige, Östergötland, och delar av Små
land utgör en gränszon mellan olika sociala grupper som 
visar sin identitet i den materiella kulturen. Likaså före
faller Halland att innehålla drag från både Syd- ochVäst- 
sverige medan Närke utgör ett gränsland mellan Väst
sverige och Östra Mellansverige. Mindre tydliga är grän
serna mot norr, både för de östra och västra delarna av 
Sverige. Att de västsvenska grupperna uppvisar stora lik
heter med det norska materialet, t ex Lihult/Nöstvet- 
komplexet, har länge varit känt. Betydligt mer svårdefi- 
nierat är gränslandet mellan Östra Mellansverige och 
de norra delarna av landet. Möjligheten att här urskilja 
olika grupperingar kräver bl a en ökad kunskap om sla
gen kvarts i de olika regionerna.

Redan under mellanmesolitikum finns det alltså ett 
socialt kontaktnät som omfattar stora delar av södra och 
mellersta Sverige. En av förutsättningarna för att olika 
regioner skall uppleva ett behov av att markera sin regi
onala identitet är vid kontakter med andra grupper. 
Hodder (1982) diskuterar i en idag klassisk studie hur

den materiella kulturens inneboende betydelse föränd
ras i t ex ett utbytessystem. Ett föremåls inneboende 
symboliska beydelse förändras då det överförs från en 
kontext till en annan. Föremålets meningsbärande be
tydelse manipuleras som ett led i en“kamp” mellan del
tagarna i ett utbytesnätverk. Vissa delar av den materi
ella kulturen kan också användas för att förstärka och 
kanske också rättfärdiga sociala och kulturella skillna
der. Hodder menade sig kunna se hur skillnader i mate
riell kultur förstärks i gränsområden mellan olika socia
la grupper. Detta skall ses som ett led i en strategi att 
förstärka en gruppidentitet.

De här diskuterade överregionala dragen kan därmed 
ses som en förutsättning för de regionala dragen. Före
komsten av ett sådant kontaktnät som skissats ovan kan 
också ha påverkat förutsättningarna för hur exempelvis 
en sådan process som neolitiseringen utvecklas. En sprid
ning av nya ideer och impulser kan ha följt de sedan 
länge etablerade sociala kontaktvägarna mellan olika 
regioner och sociala grupper.
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LIHULTYXOR OCH TRINDYXOR

— Om yxor av basiska bergarter i östra och 

västra Sverige under mesolitikum

Christina Lindgren, Bengt Nordqvist

Inledning
Christina Lindgren, Bengt Nordqvist

Lihultyxor, trindyxor och LIMHAMNSYXOR - den arkeo
logiska litteraturen är full av referenser till dessa olika 

typer av mesolitiska grönstensyxor. Grönstensyxorna är 
också ett vanligt lösfynd i flera regioner och många re
gionala studier har baserats just på lösfunna grönstens
yxor. Genom att använda oss av UV:s boplatsunder
sökningar vill vi vidga diskussionen kring grönstensyx
orna och visa på de möjligheter som just boplatsfynden 
ger. Vi vill diskutera mesolitiska grönstensyxor utifrån 
ett kronologiskt perspektiv men även studera deras ut
bredning mellan och inom regionerna. Ett genomgåen
de tema är även den överregionala aspekten mellan Öst- 
°ch Västsverige som exempelvis den påstådda utbred- 
Hingen av lihultyxor (Welinder 1977; Larsson 1988; 
Kindgren 1991; Sjögren 1991). Artikeln kommer att fo
kusera på två olika problemområden, tillverkning och an

vändning. I artikeln används resultat från exploaterings- 
undersökningar med fokus på UV Västs verksamhet i Hal
land och Bohuslän samt UV Mitts arbeten i Sörmland.

En översiktlig genomgång av mesolitisk litteratur vi- 
sar På en avsevärd begreppsförvirring, speciellt när det 
gäller termer som trindyxa, grönstensyxa och bergarts- 
yxa. Termerna lihultyxa och limhamnsyxa förefaller vara 
nagot mer väldefinierade. I flera fall har också yxorna 
benämnts utifrån deras nackform, då ofta i samband med 

Jämförelser med neolitiska flintyxor. Inför arbetet med 
denna artikel har vi enats om följande begrepp. Grön

stensyxa används som ett samlingsbegrepp för yxor av 
basiska bergarter. De basiska bergarterna utgörs av olika 

eruptiva bergarter som diabas, diorit, amfibolit m m (Kars 
m A 1992, s 217). Att yxor tillverkas av grönsten inne
bär således inte att yxorna tillverkats av en enda berg

art. För studier av t ex råmaterialutnyttjande krävs en 
n°ggrannare bestämning av de olika bergarter som går

under benämningen grönsten. En impressionistisk in
delning har sedan gjorts utifrån två variabler, ytbearbet- 
ning och tvärsnitt. Begreppen tillverkning och ytbear- 
betning är inte synonyma, eftersom yxor kan tillverkas 
medelst tillslagning och sedan få olika typer av y the ar
betning. I vissa fall saknas också ytbearbetning, t ex li
hultyxor. Vi tar således inte ställning till olika tillverk
ningsmetoder. Termen slipad används här om ytbearbet
ning av yxkroppen. Att endast eggen är slipad är där
emot inte att betrakta som en ytbearbetning av yxkrop
pen. Med prickhuggen menas att yxkroppen ytbehand- 
lats medelst en knacksten för att uppnå en jämn, lätt 
skrovlig yta. Flera yxor uppvisar dessutom spår av vitt- 
ring där det i vissa fall framgår tydligt att yxan varit 
slipad, men slipningen har sedan försvunnit på delar av 
yxan och den underliggande ytan får ett utseende som 
starkt påminner om en prickhuggen yta. En vittrad yta 
kan skiljas från en prickhuggen yta genom att den vitt
rade ytan uppvisar ett knottrigt utseende. Knottrorna 
utgörs av inlagrade mineralkorn i grönstenen, i och med 
att dessa mineralkorn inte vittrar lika snabbt som berg
arten kring dem. Vid prickhuggning är däremot den me
kaniska kraften tillräckligt stor för att bulta ner mine
ralkornen till en jämn yta. Förekomsten av olika kombi
nationer av ytbearbetning och tvärsnitt har vi angivit 
utifrån en uppfattning graderad i begreppen sällsynt och 
vanlig. Genom att använda en icke-kvantitativ termino
logi som sällsynt/vanlig vill vi illustrera att variationen 
är stor, men att vissa gemensamma drag finns oberoen
de av regionala skillnader (fig 2:1).

Resultatet i figur 2:1 medför att följande begrepp an
vänds i artikeln;

* trindyxa - en grönstensyxa med slipad egg, rundat till 
ovalt tvärsnitt och där ytbearbetningen karakteriseras 
av prickhuggning

* lihultyxa - en grönstensyxa med slipad egg, tresidigt
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Ytbehandling

Prickhuggen Slagen Slipad

Tresidigt tvärsnitt Sällsynt Vanlig Sällsynt

Runt/ovalt tvärsnitt Vanlig Sällsynt Sällsynt

Ovalt/fyrsidigt tvärsnitt Sällsynt Sällsynt Vanlig

Fig 2:1. Tabellen visar de kombinationer av ytbehand
ling och tvärsnitt som ligger till grund för de yxtyper 
som används i artikeln.

har valt att inte närmare definiera denna typ i den här 
artikeln främst eftersom den är en sydskandinavisk typ 
som inte är vanligt förekommande i de båda regionerna. 
Dessutom har limhamnsyxan inte heller legat till grund 
för resonemang kring överregionala kontakter så som är 
fallet med lihultyxan och trindyxan.

tvärsnitt och där ytbearbetningen karakteriseras av slag
ärr.
* ytslipad yxa - en grönstensyxa med i det närmaste 
fyrsidigt tvärsnitt, dvs med smalsidor, och där ytbear
betningen karakteriseras av en nästan helt yttäckande 
slipning.

Ytterligare en grönstensyxa förekommer i den arkeo
logiska litteraturen - limhamnsyxan. Limhamnsyxan är 
en tillhuggen grönstensyxa med spetsovalt tvärsnitt och 
ytbehandlad med en icke yttäckande slipning (Jennbert 
1984, s 102 och där anförd litteratur). Den påminner 
om de som i vårt schema kallas ytslipade yxor vad gäller 
ytbehandling men inte avseende tvärsnittet. Limhamns
yxan är ledartefakt för den senmesolitiska Erteböllekul- 
turen i Skåne och Danmark (Jennbert 1984, s 102ff).Vi

Fig 2:2. Karta med de i artikeln nämnda boplatserna i Östra 
Mellansverige och Västsverige.
1) Eklundshov, 2) Gullvagnen, 3) Jordbro Industriområde,
4) Jordbromalm, 5) Kyrktorp 9B, 6) Sjövreten, 7) Malmahed,
8) Gorrbacken, 9) Hagtorp, 10) Dammstugan, 11) Hult,
12) Dalkarbtorp, 13) Vallby, 14) Sandama, 15) Balltorp, 16) Östad, 
17) Norum, 18) Huseby klev, 19) Lyse, 20) Dammen, 21) Ödsmål,
22) Ytterby, 23) Breared, 24) Anfasteröd, 25) Margreteberg.
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Mesolitiska grönstensyxor i Östra 
Mellansverige

Christina Lindgren

Ett av de vanligaste mesolitiska lösfynden i Östra Mellan
sverige är grönstensyxor. Däremot saknas nästan helt me
solitiska flintyxor som kärn- och skivyxor. I den här arti
keln vill jag belysa frågor kring grönstensyxornas tillverk
ning och användning. Utgångspunkten är grönstensyxor 
som framkommit vid arkeologiska undersökningar under 
åren 1985-1993 inom UV Mitts arbetsområde (fig 2:2). 
Resultaten används sedan i en kritisk granskning av fram
förallt grönstensyxornas förmodat rituella betydelse samt 
för att diskutera frågan om lihultyxomas betydelse i Östra 
Mellansverige. Yxor påträffade vid boplatsundersökningar 
har andra kontexter än vad t ex lösfunna yxor har. Därför 
kommer det i denna artikel inte att göras några jämföran
de studier med lösfunna yxor då en sådan jämförelse är 
behäftad med flera, bl a källkritiska, problem.

I den äldre stenåldersforskningen har man riktat ett stort 
intresse mot grönstensyxoma, de fick till och med ge namn 
till perioder som trindyxetiden (Olsson 1915, s 6; Ekholm 
1915, s 7). Man jämförde också de olika yxtypema med 
andra, mer väldefinierade, yxtyper som bl a limhamnsyxor 
och lihultyxor. Flera forskare har dock påpekat svårighe
ten med att definiera olika typer av grönstensyxor (Her
mansson & Hermansson 1970, s 14; Welinder 1977, s 53; 
Lindholm &Runesson 1990; Kars m fl 1992, s 214).Troli
gen är en av anledningarna till de upplevda svårigheterna 
det faktum att det tidigare funnits få undersökta boplatser 
där påträffade grönstensyxor kan knytas till en, framförallt 
kronologisk, kontext. Fortfarande saknas t ex en j ämförande 
studie av de äldre typindelningarna med resultaten från 
14C-daterade boplatser.

Grönstensyxornas form och datering

Det kan vara på sin plats att ge några korta reflektioner 
kring olika yxtyper trots att det inte är denna artikels syfte 
att upprätta en typologi över grönstensyxor. De äldsta typ
indelningarna utgår från lihultyxor, dvs slagna yxor med
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ett triangulärt tvärsnitt. Dessa lihultyxor dateras till om
kring Litorinamaximum, ca 5000 BC (Ekholm 1915, s 8ff; 
Olsson 1915, s 4ff). Därefter kommer den s k trindyxeti- 
den med prickhuggna yxor med rundat tvärsnitt från ti
den efter Litorinamaximum (Ekholm 1915, s 11; Olsson 
1915, s 6).Trindyxan delar Ekholm in i A-, B- och C-typ. 
Typerna är baserade på ytbearbetning och tvärsnitt där A- 
yxan har en trind genomskärning och är prickhuggen, även 
om slagärr fortfarande är synliga. B-yxan har ett mer ellip- 
tiskt tvärsnitt och är prickhuggen och med endast eggen 
slipad. C-yxan anses vara en övergångsform till fyrsidiga 
yxor, med en större del av yxkroppen slipad (Ekholm 1915, 
s 9). Undersökningarna vid Dammstugan och Hagtorp 
motsäger inte denna kronologi (Florin 1959, s 29). Welin- 
der påpekar att såväl lihultyxor som fyrsidiga yxor, före
kommer på både äldre och yngre boplatser (Welinder 1977, 
s 49). Denna kortfattade översikt visar att man redan ti
digt jämförde de mellansvenska yxorna med mer välkända 
typer, främst lihultyxor. Däremot diskuterades inte någon 
intern utveckling inom regionen, oberoende av andra regi
oner. Detta trots att man uppmärksammade dels att många 
av yxorna inte utgjorde typiska lihult- eller limhamnsyxor 
(Ekholm 1915, s 8), dels att trindyxor funna i Västsverige 
dateras till Sandamekulturen vilken är äldre än Lihults- 
kulturen (Sjögren 1991, s 26).

I Östra Mellansverige dyker de äldsta grönstensyxoma, 
från undersökta boplatser, upp på de mellanmesolitiska 
boplatserna Eklundshov och Gullvagnen vilka har date
rats till runt 7000 BC. Förekomsten av grönstensavslag på 
nyupptäckta boplatser belägna ca 70 m ö h (Hammar, 
muntl) indikerar att grönstensyxor kan ha tillverkats re
dan ca 9000 BC. Yxorna från Eklundshov, ett trettiotal, 
karakteriseras av prickhuggna yxor med runt tvärsnitt, spet
sig nacke och med endast eggen slipad (Kars m fl manus), 
dvs trindyxor. Yxoma påminner om Ekholms typ B (fig 
2:3a-c). Dessutom förekommer slagna mejslar med slipad 
egg. Vid boplatsen Gullvagnen påträffades en prickhug
gen yxa, men med slipning över större ytor än bara eggpar- 
tiet. Yxan har också tydliga egghöm och tendens till slipa
de smalsidor och kan därmed sägas representera en tidig 
form av yxor med tendens till fyrsidigt tvärsnitt.

Helslipade yxor med smalsidor förekommer på boplatser 
som Jordbro Industriområde, Jordbromalm, Kyrktorp 9B 
°ch Sjövreten (fig 2:4), dvs runt 5000 BC. Yxoma kan 
genom den höga graden av slipning och tvärsnittets form 
sägas tillhöra Ekholms typ C. På dessa boplatser påträffas 
också enstaka prickhuggna trindyxor. Vid boplatsen Jordbro 
Industriområde, daterad till ca 5500 - 5000 BC, påträffa
des ett femtiotal grönstensyxor. Till skillnad från yxorna

Fig 2:3. Exempel på prickhuggna trindyxor (a-c) och knacksten 
använd md prickhuggning (d) från Eklundshov. Skala 1:2. 
Teckning A Eide.

på Eklundshov är merparten av dessa yxor helslipade. 50% 
av yxorna är slipade till 90% av ytan eller mer. Tvärsnittet 
är ofta ovalt med tendens till fyrsidighet och nackformerna 
är mnda eller tvära, dvs ytslipade yxor. Inga yxor av de 
som påträffades på boplatsen vid Jordbro Industriområde 
kan klassificeras som lihultyxor, trots att boplatsen dateras 
till en period som väl sammanfaller med lihultyxorna i 
Västsverige. Yxorna vid Jordbro Industriområde uppvi
sar en mycket högre grad av slipning än lihultyxorna 
och det tresidiga tvärsnittet saknas.

Under senare delen av mesolitikum förefaller grön-
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Fig 2:4. Exempel på ytslipade yxor, a, b,c kommer från Kyrktorp 
9B, d har påträffats i Jordbromalm och e, f på Jordbro 
Industriområde. Skala 1:2. Teckningar A Eide.

stensyxorna att minska i antal. På boplatser som Häggsta I, 
Aby Koloniområde, Smällan 1, Söderbytorp m fl (se Lind
gren, kap 1; denna volym) som alla dateras till tiden efter 
4500 B C, saknas färdiga yxor. Däremot kan enstaka grön- 
stensavslag och även förarbeten förekomma. Liknande iakt
tagelser har även gjorts i Bråvikenområdet (Engström 193 5, 
s 26).

De senaste årens undersökningar har visat att den rela
tiva typologiska serien som Ekholm presenterade 1915, 
med ett äldre skede med prickhuggna yxor med slipad egg 
och ett yngre med mer helslipade yxor med fyrsidigt tvär
snitt fortfarande är relevant. Däremot har inga undersökta 
boplatser givit fynd av yxor som kan definieras som typis
ka lihultyxor. De absoluta dateringarna pekar på att denna 
mellansvenska typologiska serie främst representerar ett 
rent mesolitiskt material och att ytslipade yxor med störs
ta bredden vid eggen och utvecklade smalsidor förekom
mer redan från ca 5500 BC fram till omkring 4500 BC. 
Dessa yxor är de äldsta funna grönstensyxoma med hel
täckande ytslipning i Sverige. Däremot är grönstensyxor 
kända från Finland från omkring 9000 BP (Matiskainen 
1989, s 389). I sammanhanget kan även nämnas de s k 
Kiskoyxorna i Finland vilka är helslipade räteggade yxor. 
Dessa dateras generellt till senmesolitikum, ca 7700-6000 
BP (Matiskainen 1988, s 29). Det förefaller som om grön
stensyxor förekommer inom ett område omfattande Öst
ra Mellansverige och delar av Finland redan under boreal 
tid. I detta område övergår yxtyperna under atlantisk tid 
till mer helslipade eller ytslipade former för att sedan minska 
i antal under århundradena före 4000 BC. I Sydskandina- 
vien, inklusive Västsverige förekommer grönstensyxor först 
under atlantisk tid. Dessutom saknas ett senmesolitiskt skede 
med till största delen helslipade yxor. Den senare delen av 
senmesolitikum karakteriseras i Sydskandinavien av bl a 
limhamnsyxor.

Neolitiska yxor, i flinta eller grönsten, har främst grup
perats utifrån nackformer. Det är därför svårt att jämföra 
de mesolitiska yxtyperna med de neolitiska. Det vore dock 
av intresse att studera yxtypernas utveckling från mesoliti- 
kum till neolitikum i Östra Mellansverige, eftersom intro
ducerandet av de slipade yxorna inte utgör samma tekno
logiska innovation här som i andra delar av landet. Olika 
typer av grönstensyxor, ibland kallade trindyxor, förekom
mer bl a på gropkeramiska boplatser (Welinder 1973, s 17) 
vilket har tolkats som att den östsvenska gropkeramiska 
kulturen utvecklats ur bl a den äldre trindyxekulturen 
(Welinder 1971, s 89). Denna tolkning förutsätter dock en 
kontinuitet i antingen kontakter mellan kvarlevande me
solitiska grupper och gropkeramiska grupper eller före-
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Fig 2:5. På Eklundshovboplatsen var förarbeten tillyxor och 
slipstenar koncentrerade till den västra delen av boplatsen, 
vilken därmed bör tolkas som platsen för yxtillverkning. Inom 
boplatsens östra del påträffades däremot främst trasiga yxeggar. 
Teckning P Larsson.

komst av trindyxor under den tidigneolitiska fasen. Att grön- 
stensyxor förekommer under tidigneolitikum indikeras bl 
a genom undersökningarna vid Malmahed där ett flertal 
Yxor samt rikligt med grönstensavslag påträffats (Olsson
1986).

Tillverkningsprocessen

Hittills har tillverkning av grönstensyxor endast kunnat 
beläggas på en boplats, Eklundshov, där närmare 20 kg av
fall från yxtillverkning påträffats. Ytterligare en boplats, 
Gorrbacken, har givit stora mängder grönstensavfall och 
förarbeten (Olsson 1993). Den begränsade grävinsatsen 

Pa denna boplats gör det dock svårt att rumsligt identifiera 
yxtillverkning men fyndsammansättningen tyder på att en 
sådan kan ha funnits. Liknande iakttagelser kan göras på 
Hagtorpsboplatsen vilken undersöktes av Florin (Florin 
1959). Där påträffades 17 hela eller delar av grönstensyx- 
0r samt 73 grönstensavslag. Yxorna är svårbedömda, då 
boplatsen även innehåller yngre material, bl a från mellan- 

neolitikum. Dessutom har flera yxor med fyrsidigt tvär
snitt påträffats tillsammans med stridsyxekeramik (Welin- 
der 1973, s 3Off). Mängden avslag i förhållande till den 

§rävda ytan, kan tolkas som att yxtillverkning skett på 
Hagtorp. Det finns dock inga indikationer på att någon av 

ovanstående platserna är belägna invid grönstensbrott. 
fortfarande är Ullevi klint i Närke det enda grönstensbrott 

s°m undersökts i regionen (Hulthén & Welinder 1981, 
s Tlff) Relationen mellan tillgång på råmaterial och till- 
Verkningsplatser är därför fortfarande oklar.

De flesta av grönstensyxoma på Eklundshov är sk trind- 
Htor (Kars m fl manus), dvs prickhuggna grönstensyxor 

runt/ovalt tvärsnitt. Stora mängder grönstensavslag 
s°rn har satts i samband med yxtillverkning hittades på

boplatsen. Detta innebär att ett steg i tillverkningen av 
trindyxor var att genom slagteknik forma ett yxämne. Prick
huggningen var således endast en ytbehandling. På boplat
sen hittades också flera knackstenar, vilka uppvisade stora 
ytor med krossmärken (fig 2:3d). Liknande knackstenar 
har tidigare tolkats som avsedda för prickhuggning av trind
yxor (Mikkelsen 1975, s 77; Larsson 1978, s 105). En funk
tionell definition av knackstenar är svår att göra, då ett 
upprepat användande av knackstenen för t ex tillslagning 
av kvarts eller flinta kan ge liknande spår. Två orsaker talar 
för att knackstenar använda vid prickhuggning av trindyx
or kan urskiljas från övriga knackstenar. Den ena orsaken 
är att knackstenama på Eklundshovsboplatsen har ett rums
ligt samband med andra indikationer på yxtillverkning som 
slipstenar, grönstensavfall och yxämnen, det andra är att 
denna typ av knackstenar inte förekommer på boplatser 
med övervägande ytslipade yxor som t ex boplatsen vid 
Jordbro Industriområde.

På Eklundshov påträffades inom ett begränsat område 
flera förarbeten till yxor, avslag och avfall samt knackste
nar för prickhuggning och slipstenar (delytaA). Inom denna 
yta fanns dessutom få exempel på användandet av yxor 
som t ex trasiga eggar. Dessa påträffades istället 100 m 
väster om yxtillverkningsytan (delyta B, fig 2:5). Aktivi- 
tetsytorna innehåller dessutom enstaka mikrospån av flin
ta, anläggningar i form av stora gropar samt rikligt med 
slagen kvarts. Däremot innehåller det mellanliggande om
rådet få eller inga av dessa kategorier. Ytorna tolkas som 
samtida, pga likheter i fyndkategorier, anläggningar samt 
14C-dateringar. De likheter delytorna uppvisar kan tolkas 
som att de representerar olika sociala enheter, t ex famil
jer/hushåll. Flera liknande ansamlingar av främst slagen 
kvarts har även identifierats på andra delar av boplatsen, 
men det var endast de två delytoma som vid undersökningen 
gav fynd som kan associeras till tillverkning och använd
ning av yxor (Gustafsson & Lindgren manus). Om aktivi- 
tetsytorna kan antas indikera samtida sociala grupper så 
skulle skillnaderna mellan dem kunna tolkas som att till
verkning och användning inte utfördes av samma perso
ner. Att tillverkning kan knytas till enskilda individer, pga 
exempelvis hantverksskicklighet är inte ovanligt, men att 
samma förhållande skulle gälla för användningen av yxor 
är anmärkningsvärt och skulle därmed kunna indikera en 
social differentiering genom att alla aktiviteter inte förde
lats lika inom samtida sociala grupper.

Boplatsen vid Jordbro Industriområde påminner i flera 
avseenden om Eklundshovsboplatsen, båda kan karak
teriseras som stora, omfattande flera tusen m2, med upp 
till halvmetertjocka fyndförande lager. Boplatserna är
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rika på grönstensyxor, men till skillnad från Eklundshovs- 
boplatsen finns det på boplatsen vid Jordbro Industriom
råde inga belägg för tillverkning av yxor. Boplatsen under
söktes sommaren 1993 och fynden är ännu inte färdigbe
arbetade. Det absoluta antalet grönstensavslag och för
arbeten har därför inte kunnat anges, men de förefaller 
vara få och utgörs främst av avslag med slipytor, dvs avslag 
som snarare härrör från användningen av yxor än tillverk
ningen av sådana. Dessutom förefaller inte dessa s k eggav
slag vara lika rumsligt koncentrerade som på Eklundshov. 
Trots likheten i antalet funna grönstensyxor på dessa två 
boplatser representerar de olika aktiviteter, tillverkning 
respektive användning av grönstensyxor. Undersökningar
na av Eklundshovsboplatsen och boplatsen vid Jordbro 
Industriområde visar att det inte går att göra en ensidig 
tolkning av de yxrika boplatserna. Det förefaller som om 
yxtillverkning inte skett på alla boplatser, trots att grön
stensyxor påträffats på flera av de undersökta boplatserna. 
Detta kan tyda på att tillverkningen varit centraliserad till 
vissa boplatser, varifrån de färdiga yxorna distribuerats till 
övriga boplatser.

Grönstensyxor i rituella och icke-rituella 
sammanhang

Grönstensyxoma förekommer i sådana mängder inom stora 
delar av Sverige att det är rimligt att anta att yxan har varit 
ett tämligen vanligt redskap. I vilka sammanhang före
kommer då grönstensyxor på de mesolitiska boplatserna? 
Ett motsatspar genom vilket yxans roll kan studeras är ri
tuellt - profant. Stenyxor, framförallt flintyxor, har tidiga
re ibland givits rituella förtecken, framförallt under neoli- 
tikum, då bl a medvetet brända och förstörda flintyxor 
förekommer (Larsson 1989, s 150; Hodder 1990, s 206; 
Karsten 1994, s 10). Ar detta ett fenomen som kan sägas 
äga giltighet även för de mesolitiska yxfynden?Till termen 
rituellt kan man associera begrepp som depåfynd, grav
gåvor, statussymbol samt även i vilken utsträckning yxor
na kan betraktas som sällsynta. Begreppen är dock mång
tydiga och deras relevans för en förhistorisk situation kan 
diskuteras.

Sällsynta eller vanliga yxor

Grönstensyxoma är inte att betrakta som sällsynta på me
solitiska boplatser i Östra Mellansverige. Av de tolv bo
platser som behandlas i artikeln om mesolitikum i denna 
volym (se Lindgren, kap 1; denna volym) och som kan 
dateras till före 4500 B C, har grönstensyxor påträffats på

nio boplatser. Grönstensyxor tycks alltså förekomma på 
flertalet mesolitiska boplatser före 4500 B C, och dessut
om i rikliga mängder på vissa av dem. Det är dessutom 
inte ovanligt att grönstensyxor påträffas som lösfynd, ibland 
i stora mängder. Förutom Eklundshovsboplatsen och bo
platsen vid Jordbro Industriområde innehåller den skSjö- 
holmssamlingen ett femtiotal yxor från boplatsen vid 
Dammstugan och från boplatsen Hult i Kvillinge socken 
vid Bråviken omtalas 84 yxor (Engström 1935, s 7f; Florin 
1948, s 25f). Antalet yxor på boplatserna samt antalet bo
platser där yxor påträffats, tyder således på att grönstens
yxor kan anses som ett vanligt redskap under större delen 
av mesolitikum.

Yxor i gravar

Av de sammanlagt 120 gravarna på det mesolitiska grav
fältet i Skateholm innehöll endast ett fåtal grönstensyxor 
som gravgåvor (Larsson 1988, s 134). Det mesolitiska grav
fältet vid Vedbaek i Danmark med sina 16 gravar saknar 
helt grönstensyxor (Albrethsen & Brinch Petersen 1976, 
s 7ff). Skillnaden i användningen av grönstensyxan som grav
gåva mellan dessa båda gravfält har tolkats som en kultu
rell variation (Larsson 1988, s 179ff).Även de mesolitiska 
gravarna vid Kams på Gotland har grönstensyxor som grav
gåvor. Dessutom påträffades på Eklundshovsboplatsen ett 
antal större gropar vilka kan vara rester av skelettgravar 
(Gustafsson & Lindgren manus). Ingen av de sextio yxor 
som hittades vid undersökningarna framkom dock i eller i 
anslutning till någon av dessa anläggningar. Grönstensyxor 
kan således användas som gravgåva men endast i vissa regi
oner, det förefaller inte vara ett generellt drag under meso
litikum.

Yxor i depåfynd

På boplatsen vid Sjövreten anger Welinder att två yxor 
påträffades intill varandra (fig 2:6). Dessa tolkades som ett 
depåfynd och Welinder antog att merparten av de lösfun
na grönstensyxoma härrör från liknande depåer vilka i se
nare tid hade spritts t ex genom plöjning (Welinder 1977, 
s 53). Detta motsägs av att man på de två yxrikaste boplat
serna som undersökts i Mellansverige, Eklundshov med 
sina sextio yxor och Jordbro Industriområde med ett fem
tiotal yxor inte har påträffat några yxor på sådant sätt att 
de kan härröra från depåfynd. Detta trots att t ex boplat
sen vid Jordbro Industriområde är belägen i skogsmark och 
således inte har varit plöjd. Istället låg yxorna utspridda på 
boplatserna, hela och trasiga yxor om varandra. Enstaka
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Pig 2:6. Depåfynd eller inte? Två yxor påträffades liggande 
intill varandra på boplatsen Sjövreten (Efter Welinder 1977, 
s 55, fig 29).

skärvstenar har visat sig vara delar av yxor med t ex slipade 
smalsidor. Grönstensyxor har inte påträffats i sådana de- 
Påer som t ex de neolitiska depåerna av flintyxor i Bjurse- 
let (Malmer 1962; Knutsson 1988, s 19). Någon medve

ten förstöring, genom sönderslagning eller bränning, av grön
stensyxor förefaller inte heller ha skett. Depåfynd är lätta 
att urskilj a när de påträffas utanför boplatskontexten, medan 
det inom boplatsen är svårare att tolka fyndkontexter i 
relevanta termer. Yxor kan vara medvetet nerlagda utan 
dtuella förtecken, t ex i olika former av behållare för för
varing. De kan också vara rituellt deponerade på ett sätt 
s°m inte arkeologen uppfattar som en rituell deponering, 
^tt en yxa påträffas vågrätt med eggen horisontellt har 

ansetts vara en rituell deponering (Trönndal 1993, s 19), 
^en även en yxa som tappas eller slängs löper stor risk att 
hamna vågrätt med eggen horisontellt. Läget är därför inte 

1 sig en indikation på en rituell deponering. Att sortera kom- 
Plexa boplatsmaterial i termer av profant och rituellt görs 
sällan. Underförstått antar vi att de fynd som påträffas på 
boplatser är profana till sin karaktär, rituella förtecken får 
°fta det avvikande, det konstiga. Grönstensyxor på meso- 
htiska boplatser kan således ha deponerats i rituella kon

ster men dessa urskiljs sällan idag. Däremot kan man 
Pastå att grönstensyxorna inte behandlats och deponerats 
Pa samma sätt som de neolitiska yxorna.

Det förefaller således som om grönstensyxor på meso- 
litiska boplatser i Östra Mellansverige vanligtvis inte före
kommer i kontexter som kan tolkas i rituella termer. Trots 
detta måste förklaringar ges till det faktum att flera av de 
på boplatserna påträffade grönstensyxorna förefaller ha 
oskadade eggar och vara högst användbara. Antingen har 
de kasserats av andra orsaker (Höglund 1985, s 59) eller 
förvarats på boplatserna för att användas vid ett senare 
tillfälle. Det rituella kan dessutom ta sig andra uttryck än 
de här ovan angivna begreppen. Tolkningar av rituella de- 
poneringar görs ofta utifrån rumsliga relationer, t ex fynd
koncentrationer och/eller förekomst av andra rituella läm
ningar, t ex gravar. Det faktumet att grönstensyxorna inte 
förekommer i sådana rituella sammanhang är inte likty
digt med att mesolitiska grönstensyxor inte har haft en 
symbolisk innebörd. Denna symboliska innebörd har dock 
inte uttryckts i form av rituell deponering.

Förekommer lihultyxor i Östra Mellansverige?

Redan tidigt gjordes jämförelser med de mellansvenska 
grönstensyxorna och andra kända yxfomer som lihultyxor 
och limhamnsyxor. I sin genomgång av lösfunna grönstens
yxor från Dammstugan år 1909 noterar Arne flera lihult
yxor (Florin 1948, s 25). Jämförelserna med de s klihult- 
yxorna resulterade i en modell för hur lihultyxorna sprid- 
des från Västsverige över Närke till Östra Mellansverige. 
Denna bild har sedan upprepats vid flera tillfällen men 
aldrig kritiskt ifrågasatts. Vid Welinders undersökningar 
noteras lihultyxor, sammanlagt fyra stycken, från boplat
serna Dalkarlstorp och Vallby. Welinder kopplar lihultyx
orna till Flintgruppen och lihultyxorna kom att stå som 
symbol för Flintgruppens kontakter med Västsverige, kon
takter som etablerats för att få tag i flinta (Welinder 1977, 
s 57). Kindgren använder Welinders resultat för att disku
tera etniska grupper (Kindgren 1991). I artikeln jämförs 
utbredningen av trindyxor och lihultyxor. Det är dock oklart 
om det är prickhuggna yxor med slipad egg och runt tvär
snitt som avses med begreppet trindyxa eller om det an
vänds som ett samlingsbegrepp för grönstensyxor.

I Östra Mellansverige förefaller det finnas en skillnad 
mellan fastland och skärgård. Lihultyxor har inte påträf
fats på någon av UV undersökta boplatser i Östra Mellan
sverige. Detta påstående får ses som en efterlysning av en 
noggrannare användning av begreppen lihultyxa och trind
yxa. De lihultyxor som Welinder anger i sitt arbete från 
1977 är från Närke och Västmanland, dvs från Fastlands
området, däremot omnämner han inga lihultyxor från det 
s k Skärgårdsområdet, ett område inom vilket merparten
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av UV:s undersökningar utförts. Liknande iakttagelser har 
även gjorts vid en jämförelse mellan grönstensyxor i SHM:s 
samlingar från Västmanland respektive Södermanland 
(Höglund 1985, s 5). Återigen ser vi en skillnad mellan 
Skärgårdsområdet och det omkringliggande fastlandet under 
mesolitikum. Det bör dock påpekas att den omfattande 
samlingen av lösfunna yxor vid boplatsen Dammstugan 
utanför Katrineholm, innehåller yxor som tidigare klassi
ficerats som lihultyxor (Florin 1948, s 25). Under tiden 
som lihultyxor används i Västsverige domineras det östs
venska materialet av helslipade fyrsidiga yxor, dvs typer 
som ofta betraktats som neolitiska. Regionen kan alltså sä
gas ha en inre utveckling som står skild från utvecklingen 
av grönstensyxor i Västsverige.

Mesolitiska grönstensyxor i Västsverige

Bengt Nordqvist

Under senmesolitikum är yxor i regel tillverkade i grön
sten (fig 2:7). I Västsverige är den dominerande yxtypen 
den s k lihultyxan. Den är tillverkad i samma avspaltnings- 
teknik som limhamnsyxan. Båda karaktäriseras av att ne
gativen efter avspaltningen är synbara över hela yxkrop- 
pen och att själva eggpartiet är välslipat. Trindyxoma är 
däremot i motsats till de två andra yxtypema ytbehandla- 
de genom prickhuggning. Redan tidigt uppmärksamma
des de olika yxtypema. Montelius beskriver lihultyxan som 
en stenyxa av "Lihultstyp” och såg den som en efterbild- 
ning i sten av den ”runt om slagna” flintyxan (Montelius 
1917, fig 35-38). Sarauw och Alin försökte att utifrån de 
västsvenska fyndomständigheterna åstadkomma en kro
nologisk relation mellan lihult- och trindyxor (Sarauw & 
Alin 1923, s 75). Ståndpunkten var att trindyxan uppträ
der innan lihultyxan, men att trindyxan även förekom pa
rallellt med lihultyxan, en slutsats som äger relevans även 
idag. Alin respektive Fredsjö försökte även att indela li
hultyxan i olika grupper för att relatera yxgruppema till 
omgivande regioner (Sarauw & Alin 1923, s 183; Fredsjö 
1953, s 58).

Utbredning i tid

Trindyxan är en yxtyp som förefaller ha existerat under en 
lång tidsrymd, eventuellt under minst 2500 år. De äldsta 
förekomsterna av trindyxa är från boplatserna vid Sanda- 
ma respektive B alltorp. Trindyxan från B alltorp är ett frag
ment och det är inte uteslutet att den snarare är ett frag-

Fig 2:7. De tre olika typerna av grönstensyxor som 
förekommer i Västsverige är lihultyxa; a) från lokalen Lihult 
och av typisk bohuslänsk typ, b] från Hästefjorden och 
karaktäristisk för Vänerområdet samt trindyxa (c) och 
limhamnsyxa (d). a,c-d skala 1:2, b, skala 1:4. (Efter Alin 
1955, s 183, 185; Montelius 1917; Nordqvist 1992, s 7],
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ment av en hacka. Förutom dessa båda boplatser har inga 
trindyxor påträffats på de överlagrade boplatserna i Göte
borgsområdet. Övriga lokaler som indikerar att trindyxor 
kan ha förekommit under Sandarnaperioden är boplatser 
som Östad 123 och Norum 204 (Jonsäter 1984, s 20). För 
övrigt härrör den äldsta 14C-daterade trindyxan från den 
eventuella hyddlämningen vid Huseby klev. Yxan påträf
fades i ett lager som är daterat till 5800 B C. Därefter, un
der lihultperioden, förekommer trindyxor på kustboplat
serna lika frekvent som lihultyxor, även om antalet lihult- 
yxor på varje lokal är dubbelt så många (Jonsäter 1984, 
s 21).Trindyxor förefaller iVästsverige finnas fram till mel- 
lanneolitikum (jfr Kindgren 1991, s 62; Sjögren 1991, s 26). 
En trindyxa har exempelvis påträffats på den gropkerami- 
ska lokalen Lyse 13a (Jonsäter 1977, s 215).

I Västsverige är lihultyxan den vanligaste yxtypen un
der senmesolitikum. Det finns dock en stor variation be
träffande mängden yxor. Det största antalet har påträffats 
1 Bohuslän, men de förekommer relativt sett i mindre 
omfattning i övriga delen av regionen. I södra Halland har 
ondast enstaka exemplar påträffats (Bramstång 1990).

Lihultyxorna är svårdaterade eftersom det finns få yxor 
daterade till äldre delen av lihultperioden. Det kan dock 
klart konstateras att det förekomer lihultyxa i kulturlagret 
Vd den eventuella hyddlämningen vid Huseby klev. Lag- 
ret är stratigrafiskt låst och har 14C-daterats till 5800 B C. 
Boplatser som exempelvis Dammen och B alltorp övre är 
daterade till övergångsfasen mellan Sandarna och Lihult, 
dvs 6900-5800 B C. I dessa fyndkontexter saknas dock li
hultyxor. Däremot finns det rikligt med yxor på lokaler 

s°m Ödsmål 234 och Ytterby 185, som har daterats till 
tidsperioden 5800-5200 BC (Ullberg-Loh 1982; Hernek 
tuanus). Den yngsta dateringen av lihultyxa, ca 5400 BC, 
ät från Rottjärnslid.

Slutfasen av senmesolitikum karaktäriseras i Västsverige 
av tvärpilsboplatser (5000-4500 BC). I dessa fyndkontex- 
ter förekommer inga lihultyxor. Däremot dyker en för 
Västsverige ny typ av grönstensyxa upp, den s k limhamns- 

Vxan.Vid Brearedslokalen i norra Halland förekommer lim- 
hamnsyxa tillsammans med bl a skivyxor i ett översandat 
kulturlager som har 14C-daterats till 3900 BC (Nordqvist 
^92). Även i Halland förefaller dessa yxor uppträda i slut
fasen av senmesolitikum, just i övergången till neolitikum.

Utbredning i rummet
Trindyxan förekommer i hela regionen, och har påträffats 

Saväl längs kusten som i inlandet. Studeras däremot yxans 
utbredning ur ett proportionerligt perspektiv framträder

Fig 2:8. Kartan återger utbredningen 
av lihultyxor mellan kustområdet 
och inlandsområdet kring sydvästra 
Vänern och upprinnelseområdet för 
Göta älv. Den utvalda korridoren 
sträcker sig i väster från 
ytterskärgården vid Orust, till 
insjöområdet vid Vänern med halvön 
Vänersnäs längst i öst (se utsnitt till 
höger). Diagrammet msar antalet 
yxor på respektive lokal (observera 
att skalan är exponentiell).
Diagrammet visar att det 
förekommer en stor skillnad mellan respektive lokaler. Bortsett 
frän Margetebergslokalen är det däremot ingen större skillnad i 
antalet yxor mellan (streckad linje) kustområdet respektive 
insjöområdet vid sydöstra delen av Vänern. Kartstudie utförd 
av C Bramstång.

vattendrag INSJÖOMRÅDE VänernKUSTytterskärgård innerskärgård

en annan bild. En jämförelse mellan utbredningen av trind
yxor och lihultyxor visar en mycket tydlig tendens. Lihult
yxorna dominerar klart i kustregionen, medan trindyxor- 
na generellt dominerar i inlandet, söder om Vänern. Det 
är enbart vid Värmlandsnäs och i Götaälvdalen samt i re
gionen kring Götaälvs upprinningsområde vidVänem, som 
lihultyxorna dominerar klart. I övriga delar av inlandet 
dominerar trindyxorna (jfr Kindgren 1991). Viktigt att 
notera är att skillnaden beträffande kvantitet inte finns på 
”sockennivå” utan snarare mellan de enskilda lokalerna (fig 
2:8). Detta gäller såväl Götaälvdalen som Väner-, Häste- 
f) orden- och Mjörnområdet. Stora mängder yxor kan fin
nas i en socken, men vid en närmare studie har huvudde
len av dessa yxor påträffats på några enskilda lokaler. Vid 
Mjöm har senmesolitiska fynd påträffats på 61 lokaler men 
på två av dessa lokaler insamlades 60 % av alla yxor (Alex- 
anderson & Johansson 1992, s 25).

En källkritisk aspekt är att lihultyxorna, till skillnad från
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Fig 2:9. Grönstensavslagen, som är rester efter yxtillverkning, är 
mycket lätta att känna igen, eftersom de har i stort sett samma 
attribut som ett vanligt flintavslag. (Efter Nordqvist 1988, s 18).

trindyxorna, kan kopplas till ett väl avgränsat tidsavsnitt. 
Det kan därför vara irrelevant att jämföra de båda yxtyper- 
na eftersom de inte har deponerats under samma tidsav
snitt. En del trindyxor har ett mesolitiskt samband, medan 
andra trindyxor skall jämföras med en neolitisk kontext.

I Halland förekommer limhamnsyxor jämnt över land
skapet utan någon ökning av antalet södemt som man kanske 
skulle kunna förvänta sig (jfr Bramstång 1990). Eventuellt 
finns en spridning av limhamnsyxor över stora delar av

Bohuslän eller rent av över hela Västsverige (jfr Fredsjö 
1953, s 18). Tolkningen att limhamnsyxor enbart är en 
skånsk-sj älländsk yxtyp kan därmed avskrivas (Jennbert
1984).

Rester av en tillverkningsprocess

Grönstensavslagen ska ses som rester efter yxtillverkning 
av de bergarter som lokalt har använts för att tillverka yxor. 
Avslagen skapar därmed en möjlighet att studera relatio
nen mellan tillverknings- och depositionslokaler (fig 2:9). 
Därigenom är det möjligt att få en uppfattning om ett 
utbytessystem under senmesolitikum. I Västsverige fö
refaller det finnas klara skillnader mellan kust och in
land (Nordqvist 1988, s 22). I regionen har det existerat 
två skilda förfarande både beträffande tillverkning och 
spridning. Jag skall illustrera detta genom en detaljstu
die av de två tillverkningslokalerna Anfasteröd i meller
sta Bohuslän och Margreteberg påVänersnäs vid Vänerns 
södra strand.

Fig 2:10. Boplatsen vid Anfasteröd är en fastlandslokal belägen i mellersta Bohuslän (se fig 2:8). Vid Anfasteröd uppvisar yxornas 
spridning inget tydligt mönster. Däremot låg grönstensavslagen koncentrerade till två mindre områden (sett utifrån de tre ytor som 
har grävts). Inom ett av områdena, delyta b, fanns i en m2-ruta hela 100 avslag Sannolikt representerar dessa anhopningar av 
grönstensavslag slagplatser för lihultyxor.
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Fig 2:11. Margretebergsboplatsen är belägen i skuggan av 
Fballebergpå Vänersnäs invid Vänem/Dettem (se fig 2:8).
Vid Margreteberg har fynd av yxor och diabasavslag i 
huvudsak påträffats inom fyra områden (de prickade fälten). 
Två av fyndområdena är belägna under Vänems/Dettems 
nuvarande vattenyta. Materialet från denna lokal utgörs enbart 
av insamlade fynd. Notera stenläggningen i kartans nedre 
nógra höm. Även på denna anläggning har flintavslag 
lnsamlats (En delvis modifierad, dvs skrafferad, karta efter 
Sarauw & Alin 1923, s 200).

Anfasteröd - Margreteberg

båda lokalerna Anfasteröd och Margreteberg är goda 
exernpel på skillnaden mellan kust och inland. Lihultyxor 
Pa kustboplatser förekommer på knappt hälften av de sen- 
•Pesolitiska lokalerna (Jonsäter 1984, s 21). Ett exempel 
Pa en kustbelägen lihultboplats är Anfasteröd i mellersta 
bohuslän. På denna lokal påträffades bland annat 14 li- 
bultyxor. De förekom i alla tillverkningsstadier från råäm- 

ne, halvfabrikat till hela välslipade yxor. Dessutom påträf
fades yxor som hade fått nack- och eggbrott. Vad som kän- 

Hetecknade platsen var också den förhållandevis stora mäng- 
^en grönstensavslag. Inom de grävda 10 m2 påträffades ca 
250 avslag och dessa grönstensavslag var samlade i två kon- 

Centrationer, varav den ena bestod av upp till 100 avslag/

m2 (fig 2:10) (Nordqvist 1988). På lokalen förekom inga 
andra aktivitetsområden, där tillverkningsrester i form av 
slagplatser var kombinerade med förekomst av förarbeten 
eller där slipade avslag var kombinerade med sönderbrut
na yxor. På inlandsboplatsema, exempelvis i området kring 
Vänern, förekommer grönstensavslag endast i ett begrän
sat område från Göta älvs utlopp vid Vänern och fram till 
Dettem. Utanför detta område finns yxor, men grönsten- 
savslagen saknas som exempelvis vid Hästefjordsområdet 
som är beläget direkt väster om diabasbergen.

I skuggan av de båda diasbasbergen Halleberg och 
Hunneberg finns en mängd lokaler med förekomst av grön
stensavslag och lihultyxor. På Margreteberg har minst 10 
000 artefakter insamlats och den är därmed den fyndri- 
kaste boplatsen i Vänerregionen, samtidigt som den är den 
boplats i Västsverige där man har plockat flest grönstens- 
yxor (fig 2:11). Sannolikt är den en av landets rikaste loka
ler vad det gäller grönstensyxor. Uppgiften kring antalet 
yxor som insamlats på denna lokal varierar från 300 (Kind
gren 1991) till 1000-tals (Sarauw &Alin 1923, s 199). En 
mindre efterkontrol! visade att sammanlagt minst 700 yxor 
finns samlade i två museer (Kindgren och Sjöberg, muntl). 
Yxor förekommer i alla stadier alltifrån råämnen, halvfa
brikat till färdiga yxor. Även depåer med lihultyxor har 
påträffats. Dessutom förekommer diabasavslag i rikliga 
mängder. Yxoma och diabasavslagen är insamlade inom 
förhållandevis begränsade ytor. Margareteberg är även ovan
lig såtillvida att yxor även har påträffats på sjöbotten vid 
lågvatten. Sannolikt beror detta på att delar av boplatsen 
normalt är täckt av Vänerns vattenyta. Fynd av lihultyxor 
har även gjorts i vattnet på de intilliggande konstgjorda 
6x6 m stora stenläggningarna.

I relation till de övriga boplatserna skiljer Margreteberg 
ut sig som en unik lokal, även sett ur ett lokalt perspektiv. 
På halvön Vänersnäs finns enligt fomminnesregistret yt
terligare 19 lokaler med fynd av lihultyxor och 12 lokaler 
med grönstensavslag. Ett flertal av boplatserna är idag be
lägna under Vänerns vattenyta. Antalet yxor som har på
träffats på de enskilda lokalerna varierar från enstaka yxor 
upp till ca 30 stycken. Orsaken till den rikliga yxtillverk- 
ningen inom detta område kan sannolikt sökas i tillgången 
på lämpligt råmaterial från diabasbergen Halle- och Hunne
berg.

Olika utbytessystem - likartad samhällsstruktur?

Det ter sig sannolikt att det funnits två skilda utbytessys
tem inom kust- respektive inlandsregionen. Inlandet före
faller ha haft en koncentration av tillverkningen till trak-
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Vänern

Modell-

10 km

Fig 2:12. Kartan visar Vänerområdets sydvästra del med Göta 
älvs upprinnelseområde. Inom området finns ett stort antal 
lokaler inom vilka lihultyxor har påträffats (fyndplatserna för 
lihultyxa har markerats med •). På ett mindre antal lokaler 
förekommer grönstensavslag (lokaler med grönstensavslag har 
markerats med ■ B). Råämnet till yxor, i form av diabas, 
förekommer i mycket stora mängder vid klapperstensfältet direkt 
invid Halleberg (klapperstensfältet har markerats med •). 
Diabasavslagen från Margreteberg har motsvarande ytstruktur 
som diabasklumpama från rasbranterna vid Halleberg. Det 
förefaller som att det finns en mycket koncentrerad tillverkning 
av lihultyxor i Vänerområdet (se modell Vänern). Råämnet 
finns på en plats (A) och tillverkningen har skett i närområdet 
(B), medan de färdiga yxorna (C) har cirkulerat ut över hela 
Vänerområdet. Detta skiljer sig mot bohuskusten där hela 
förloppet (A-C) försiggått inom samma lokal (se modell 
Bohuskust). I Vänerområdet sker detta förlopp från råämne, 
tillverkning till distribution över ett större geografiskt rum (1-3 i 
modellen Vänern uttrycker tre olika geografiska rum där detta 
har försiggått).

ten kring Vänerns sydvästra strand. Eventuellt kan utby
tessystemet i inlandet likna det som existerat längs Nor
ges sydvästra kust (Olsen & Alsaker 1984, s 71). Materi
al har där brutits på vissa lokaler. Sedan har yxämnen 
huggits till och bearbetats på andra lokaler för att få den 
önskade formen. Därefter har yxorna, slipade och osli
pade, spritts över stora områden. Denna modell förefal
ler överensstämma väl med de förhållanden som har

Fig 2:13. På de bohuslänska lokalerna, som exempelvis 
Anfasteröd, påträffas ofta yxans samtliga stadier, även yxor 
med bruksbrott. Bilden msar en yxa med nackbrott (till 
vänster) och en yxa med eggbrott (till höger). Skala 1:2 
(Efter Nordqvist 1988, s 16).

existerat i regionen kring Vänern (fig 2:12).
I Bohuslän förekommer grönstensavslag på minst var 

fjärde boplats. På flertalet lokaler finns också alla stadi
er i tillverkningen från förarbete till färdig yxa (fig 2:13). 
Vanligt är också exemplar med omfattande bruksska- 
dor, alltifrån avbrutna yxor till endast avslag med slip
spår (Jonsäter 1984, s 21; Nordqvist 1988, s 8). Utifrån 
fyndmaterialen förefaller det ha existerat ett decentra
liserat utbytessystem. Grunden i detta system kan ha 
varit många små regionala enheter. I kustområdena i 
Bohuslän verkar det att ha existerat ett tillverknings- 
och utbytessystem som var kopplat till den lokala grup
pen.

Vad återspeglar denna variation av olika yxtyper, 
mängden yxor samt avfall efter användning respektive 
tillverkning av yxorna? I den äldre diskussionen har detta 
fyndmaterial använts för att karaktärisera och beskriva 
utbredningen av olika grupper återgivna som flint- kontra 
kvartsgrupp, respektive kambrisk- kontra kvartsgrupp 
(Welinder 1977, s 57; Kindgren 1991, s 65). Alternativt 
har man i studier kring relationen kust och inland an
vänt fyndmaterialet för att uppskatta utnyttjandegra
den och proportionerna av populationer inom de olika 
landskapstyperna (Nordqvist 1995). Problemet idag är 
att det i Västsverige saknas utgrävda material från in
landet. Jämförelser måste fortfarande baseras på enbart 
insamlade fyndmaterial respektive regioner där det även 
finns en stor mängd grävda boplatser. I dagsläget är det 
svårt att göra jämförelser mellan kust och inland efter
som kunskapen om inlandsboplatserna i stort sett är 
obefintlig.
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Grönstensyxor i tid och rum

Den tidigare tolkningen av yxornas utbredning har re
sulterat i en diskussion kring relationen lihultyxor - trind- 
yxor (Welinder 1977, s 57; Kindgren 1991, s 58). Idag 
är åsikten den att lihultyxor är ytterligt sällsynta i Östra 
Mellansverige och att endast enstaka fynd av lihultyxor 
förekommer, som exempelvis i Dalkarlstorp och Vallby 
[Welinder 1977, fig 24 s 2 fig 28 s 3).

Ett mer generellt överregionalt plan visar att trindyxor 
dyker upp mellan 6900 - 5800 BC i Öst- och Västsverige 
och förekommer fram i mellanneolitikum. Däremot för
svinner lihultyxorna och de östsvenska ytslipade yxorna 
tillverkade i avspaltningsteknik med synliga negativärr 
ungefär samtidigt omkring 4500 BC. I Västsverige sak
nas äldre dateringar än 5800 BC för lihultyxor, medan 
grönstensyxor i Östra Mellansverige antas uppträda re
dan 6900 BC.

Vad gäller trindyxan förefaller det finnas en överregi- 
onalitet i själva yxtypen. Däremot finns inte motsvarande 
förhållande vad det gäller lihultyxan. Denna yxtyp har 
endast en regional utbredning. Däremot finns tillverknings
sättet i form av avspaltningsteknik samt att ingen heltäck
ande ytbehandling sker av yxan varigenom negativärren 
blir synliga. Det finns även en likhet mellan kustområdet i 
Västsverige och Östra Mellansverige, såtillvida att yxtill- 
verkning sker på ett flertal lokaler och att tillverkningen 
förefaller vara för den egna gruppens behov. Styrfaktorer
na för var denna tillverkning sker förefaller vara råvarans 
belägenhet och åtkomlighet samt vilken typ av boplats det 
har varit [Nordqvist 1988, s 22; Bengtsson 1993, s 137). 
Tillverkningen har inte försiggått på speciella lokaler utan 
snarare på de ordinarie boplatserna.

Regionaliteten är däremot skönjbar i yxornas tvärsnitt 
°ch i ytbehandlingen. Huvuddelen av yxorna iVästsverige 
har ett triangulärt tvärsnitt även om det förekommer vari
anter med bland annat rombiskt tvärsnitt. De östsvenska 
Yxorna saknar det triangulära tvärsnittet och är oftast mer 
ytbehandlade med företrädesvis slipning.

Det utbyte av lihultyxor som funnits mellan Öst- och 
Västsverige kan knappast rubriceras som ett ”flöde” av li
hultyxor mellan regionerna. Under denna perioden till
verkas huvuddelen av yxorna inom den enskilda grup
pen för gruppens egna behov, Vänerregionen undanta
gen. Däremot är valet av råmaterial och tillverknings
teknik samt utnyttjandeperioden likartad. Dessa fakto- 
rer skulle kunna tolkas som ett resultat av ett existeran
de utbytessystem. Via utbytet överförs ideer och kun
skaper mellan regionerna.

Vad återspeglar utbytessystemen?

Diskussioner kring yxor betonar gärna den funktionella 
aspekten. Phillips har utifrån etnografiska studier visat 
på de båda variablerna anskaffandet av yxa och ”kon
sumtionen” av yxa [Phillips 1980). Yxor kan erhållas 
genom egen tillverkning, handel, ceremoniellt utbyte, 
brudköp eller krigföring. Konsumtionen av yxor skedde 
på Nya Guinea och Solomonöarna genom ceremoniellt 
utbyte, brudköp, krigföring, begravningar, danser, träd
gårdsarbete, skogsavverkning eller köttstyckning. De et
nografiska studierna kan på detta sätt ofta ge en betyd
ligt bredare bild än vad det arkeologiska fyndmaterialet 
tillåter.

Ett överregionalt utbyte förefaller ha existerat mel
lan Öst- och Västsverige. Yxor har dock inte, förutom i 
undantagsfall, transporterats mellan regionerna. Däre
mot förekommer, sett ur både teknologisk och kronolo
giskt synvinkel, grönstensyxorna under samma tidsperi
od. En hypotes är att grönstensyxorna återspeglar ett 
könsbundet utbytessystem mellan regionerna. Hypote
sen förutsätter att det finns relationer mellan gravgåva, 
användare och deltagare i ett kontaktsystem. Utifrån de 
tidigare slutsatserna förefaller utbytessystemet enbart 
överföra tillverkningstekniska aspekter och ideer. Detta 
i motsats till utbytet av olika yxor som förekommer under 
neolitikum, då det är tydligt att det även existerar ett 
utbyte av olika yxor. Under senmesolitikum sprids med 
andra ord teknologin, exempelvis avspaltningtekniken, 
genom ett utbytessystem men yxtyperna förblir regio
nala. Gravfynden visar att grönstensyxor återfinns an
tingen i mans- eller kvinnogravar. Relationen mellan fö
remål och kön varierar från gravfält till gravfält. Even
tuellt finns en kronologisk variabel. Sett utifrån de me- 
solitiska gravarna vid Skateholm och Kams förefaller 
grönstensyxorna höra samman med manliga sysslor, för 
att sedan under mellanneolitikum vara relaterat till kvinn
liga aktiviteter. Utifrån hypotesen att utbytessystemet 
är könsbundet och att de senmesolitiska gravarnas yxor 
återspeglar en manlig aktivitet skulle detta indikera att 
även utbytessystemet under mesolitikum hade sin grund 
i ett manligt kontaktnät. Har även tillverkningen av yx
orna varit kopplad till kön? Sett utifrån denna aspekt 
skulle männen tillverkat yxorna under mesolitikum, men 
inte under neolitikum.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det existera
de ett likartat förhållande i Öst- och Västsverige såväl 
vad det gäller framställning av yxor som mikrospån. 
Utnyttjandet av basiska bergarter kombinerat med av-
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spaltningsteknik är likartat under senmesolitikum. Ut
bytessystemen skulle även kunna förklara spridningen 
av teknologier kring kambrisk flinta.

Overregionala och regionala drag

Christina Lindgren, Bengt Nordqvist

De båda har skrivits var för sig utifrån respektive re
gions unika miljö. De kan därför upplevas som dispara
ta om man inte betonar vikten av jämförelser. Genom 
att jämföra de båda kan flera intressanta resultat och 
ideer bli synliga. Dels finns det skäl att göra en överregi- 
onal jämförelse med avseende på de kronologiska för
hållandena, dels kan yxorna utgöra grund för antagande 
om komplexa samhällssystem utifrån både tillverknings
process och själva användandet av yxan. Genom över
regionala jämförelser kan flera intressanta variationer 
upptäckas, där de olika regionernas självständiga utveck
ling betonas men där även samvariationer som indike- 
rar geografiskt omfattande kontaktnät kan lyftas fram. 
Däremot kan tidigare antaganden om en ensidig sprid
ning av lihultyxor till Östra Mellansverige avfärdas. Den 
generella, överregionala, aspekten på yxor, sett ur en kro
nologisk synvinkel, visar att trindyxor dyker upp mel
lan 7000-6000 B C i båda regionerna och finns ända fram 
i mellanneolitikum. Lihultyxorna respektive de östsven
ska ytslipade yxorna tillverkade i avspaltningsteknik med 
synliga negativärr försvinner ungefär samtidigt, ca 4500 
B C. Utifrån detta kan följande antaganden göras.

Trindyxan uppträder ca 7000-6000 B C i såväl Väst
sverige som Östra Mellansverige. Det finns indikatio
ner, t ex fynd av grönstensavslag på nivåer motsvarande 
en datering av 9000 B C, på att traditionen med grön- 
stensyxor skulle vara avsevärt äldre i Östra Mellansveri
ge än i Västsverige. Trin dyxans enhetliga utseende i de 
båda regionerna kan tyda på vissa enhetliga normer. Sam
tidigt förekommer regionala särdrag som t ex hackor i 
Sandarnekulturen. I Östra Mellansverige har tillverkning 
av trindyxor kunnat beläggas på åtminstone en boplats, 
bl a genom en riklig förekomst av grönstensavslag. Där

emot har ingen tillverkningsplats för trindyxor kunnat 
beläggas i Västsverige.

Omkring 6000-5000 BC sker en ökad regionalisering 
av yxtyperna. I Västsverige introduceras lihultyxan med
an den ytslipade grönstensyxan blir vanlig i Östra Mel
lansverige. En likhet mellan lihultyxorna och de ytsli
pade yxorna är dock att yxorna tillverkats genom till
slagning före slipningen. Enstaka svaga spår av slagärr 
kan fortfarande skönjas på yxkroppen på de ytslipade 
yxorna. I Västsverige kan en regional variation iakttas 
vad gäller tillverkningen av lihultyxor. På kustboplatser 
är spår av tillverkning vanligt förekommande, medan till
verkning i inlandet förefaller vara mer centraliserad till 
vissa områden. Tillverkningen har inte ägt rum på spe
ciella lokaler utan snarare på de ordinarie boplatserna. I 
Östra Mellansverige är tillverkningen av ytslipade grön- 
stensyxor hittills okänd trots att ett flertal lokaler un
dersökts, däribland även yxrika boplatser. Detta kan in
dikera att den ytslipade grönstensyxan tillverkas och 
distribueras under mer centraliserade former, trots att 
boplatserna är kustbundna. Denna överregionala varia
tion mellan produktion och distribution kan bero på 
tillgången på råmaterial.

Under sista delen av senmesolitikum, perioden efter 
4500 BC, försvinner de båda yxtyperna. I Västsverige 
kan man spåra ett inflytande från Sydsverige i och med 
att lihultyxan då ersätts av limhamnsyxan. I Östra Mel
lansverige syns däremot ingen sådan påverkan från Syd
sverige.

De mesolitiska grönstensyxorna varierar både över- 
regionalt och kronologiskt. De överregionala dragen som 
förekomsten av trindyxor inom stora områden omkring 
7000-6000 B C, därefter en ökad regionalitet i yxtyper
na samt dessa yxtypers försvinnande ca 4500 BC indi- 
kerar att både Östra Mellansverige och Västsverige haft 
regelbundna kontakter och delvis påverkats » / samma 
förändringar. Särdragen i respektive region uttrycks främst 
i olika typer av yxor under perioden 6000-4500 BC samt 
en variation i produktion och distributionsmonster som 
visar på de olika regionernas särart. Det är kombinatio
nen av dels de överregionala likheterna dels behoven av 
att uttrycka en egenart som karakteriserar grönstensyx
orna under mesolitikum.
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OM STRANDBUNDENHET 
OCH STRANDLINJEKRONOLOGI

Erfarenheter från Ost- och Västsverige 

Agneta Åkerlund, Bengt Nordqvist

"Jag skulle önska, at finna en äldre Historia eller en, 
som handlade om de gamla Husfäder, Fiskare eller Wi- 
kingar, som i Abrahams tid bodt på de holmar och skiär, 
hvilka nu äro högder och bärg långt in i fasta landet”

(Olof Dahlin, Swea Rikes Historia, 1750)

För att hitta stenåldersboplatser och för att förstå i 
vilket regionalt samspel de har ingått, måste vi ta hän
syn till den omgestaltning som landskapet genomgått 
till följd av strandförskjutning. Studier för att fastställa 
forntida strandlinjer har alltid haft en central plats i svensk 
stenåldersforskning. Syftet med detta kapitel är att visa 
hur vi vid exploateringsgrävningar har försökt systema
tisera kunskaper om strandförskjutning för att komplet
tera den arkeologiska bilden.

Strandförskjutning och arkeologi
F>et finns en lång tradition i Sverige att koordinera kun
skaper från geologi och arkeologi. Intresset från båda 
håll har varit att få kronologiska hållpunkter. Medve

tenheten har ökat när det gäller risken för cirkelbevis 
°ch ett behov av oberoende dateringsunderlag har tyd- 
hggjorts (Sjögren 1991; Åkerlund m fl 1995a).

Strandlinjens läge är resultat av ett samspel mellan 
r°relser i jordskorpan och förändringar i havsnivån. En 
Verklig förändring av havsytan berör naturligtvis hela 
världen samtidigt, eftersom alla hav har förbindelse med 
varandra, men förändringar i jordskorpan kan däremot 
vara regionala. Man kan därför inte förutsäga det preci- 
Sa förhållandet mellan land och hav på en viss plats vid 
en viss tidpunkt utifrån någon generell modell.

I Skandinavien trycktes landmassan ner av inlands- 
lsens tyngd och började höja sig igen när isen smälte, 
hens tryck var störst i centrum av nedisningsområdet 
°ch där har också landhöjningen varit störst. Landhöj- 
n*ngen har skett med olika hastighet. Den var särskilt

snabb under tiden närmast efter istiden. Periodvis har 
havet stigit fortare än landhöjningen. I Östersjön gäller 
särskilda förhållanden, eftersom vattnet tidvis har haft 
förbindelse med havet och tidvis har varit avsnört (Gud- 
elis & Königsson 1979; Björck 1995). I Norrland har 
landhöjningen hela tiden varit större än havsytehöjningen, 
men i Östra Svealand och områdena söder därom var 
nedpressningen mindre och där har havsytehöjningen 
periodvis tagit överhand. Också på västkusten har land- 
höjningsförloppet varit olika i norr och söder. I de norra 
delarna av Bohuslän har landhöjningen hela tiden varit 
större än havsytehöjningen, medan havsytehöjningen i 
södra Halland tidvis har varit kraftigare (Påsse 1988) 
(fig 3:1). Om strandlinjer ska kunna anges på ett till
fredsställande sätt, måste förhållandena studeras lokalt.

Strandförskjutningstudier i sig är naturligtvis geolo
gernas verksamhetsområde. I Västsverige har under de 
senaste 25 åren olika forskare studerat perioden från 
högsta kustlinjen och fram till regressionsminimum, dvs 
ca 12000-9200 BP (Svedhage 1985). Studierna har dock 
främst gällt den transgressiva fasen under perioden ca 
9200-7000 BP (Hillefors 1969; Mörner 1969; Persson 
1973; Påsse 1983). Kunskapen om strandförskjutning
en efter ca 7000 BP är tills vidare begränsad. Endast en 
kurva beskriver förloppet fram till ca 2000 BP (Miller 
& Robertsson 1988). På östkusten har man studerat ut
vecklingen från ca 13000 BP och framåt. Förloppet är 
bäst belyst efter ca 8000 BP (Åse 1970; Berglund 1971; 
Miller 1973, 1982; Liljegren 1982; Brunnberg m fl 1985; 
Svensson 1989; Risberg 1991; Risberg m fl 1991).

Belägg för fenomenet kan också komma fram vid ar
keologiska undersökningar. I Norrbotten har ca 7000 år 
gamla kustboplatser konstaterats på ett avstånd av 25 
km från dagens kustlinje och 100 meter över havet (m 
ö h) (Halén 1995). I Östra Mellansverige har det under
sökts ca 8000 år gamla kustboplatser 60 m ö h (Gus
tafsson m fl manus) och det har nyligen hittats lokaler 
på nivåer över 80 m ö h på Södertörn (Hammar & Wi- 
kell 1994). De senare har ännu inte daterats, men de
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Fig 3:1. Förenklade strandförskjutningsmodeller för olika delar 
av Sverige baserat på Pässe 1988, s 85 och Lundqvist i 
Lindström m fl 1991, s 279. Teckning D Hammar.

kan vara de äldsta i regionen (Åkerlund m fl 1995b). I 
norra Bohuslän ligger ca 10000 år gamla kustboplatser 
80 m ö h, medan boplatser från samma tid ligger bara 
ett par meter över dagens havsyta i mellersta Halland 
(Nordqvist 1995). I södra Halland ligger strandnära bo
platser från tiden mellan ca 10000 och 7000 BP under

Fig 3:2. En generaliserad 
strandförskjutningskurva, 
som visar en huvudsakligen 
regressiv tendens (A-E) som 
avbryts av en transgression 
(B-C) under en transgressiv 
fas (B-D) (Efter Åkerlund &Ć 
Risberg, manus).

dagens havsyta (Welinder 1975; Påsse 1988).
Strandförskjutningen har varit särskilt komplicerad i 

södra Mellansverige, där den i huvudsak regressiva ten
densen avbrutits av transgressioner (fig 3:2). På kust
sträckan mellan Varberg och Uddevalla har kustboplat
ser från Sandarna-perioden överlagrats i samband med 
efterföljande transgressioner (fig 3:3; Alin m fl 1934; 
Cullberg 1972; Andersson m fl 1988). I norra Bohuslän 
har transgressionerna varit mindre och förloppet kor
tare (fig 3:1). Förutsättningarna att träffa på överlagra
de boplatser är därmed mindre norr om Uddevalla (Påsse 
1988, s 84). Söder om Varberg och i de sydligaste de
larna av landet ligger den tidigmesolitiska kusten under 
dagens vattennivå och boplatslämningar har identifie
rats under vatten (Alin 1941; Larsson 1983; manus). 
Också på östkusten har det konstaterats att transgres
sioner har påverkat kustboplatser, men effekterna är inte 
lika stora (Bagge & Kjellmark 1939; Florin 1948; Berg
lund & Welinder 1972; Löfstrand 1974; Österholm 1989; 
Åkerlund 1996; Åkerlund & Risberg manus).

Fig 3:3. Profil genom den överlagrade boplatsen vid Sandama (Efter Alin mfll 934). Observera att höjdskalan är 
dubbelt så stor som längdskalan.
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Fig 3:4a. Exempel på en krukskärva med det vanliga 
fragmenterade utseendet och tydliga brottytor (till höger) och en 
tundnött krukskärva som betraktas som svallad av rörelsen i 
sand och vatten (till vänster). Foto G Jansson, SHM.

Strandbundenhet och strandlinjekronologi

Strandlinjekronologi bygger på antaganden om att sten- 
åldersboplatser låg intill den dåtida havsstranden. Osä
kerheten om strandbundenhet och strandlinjekronolo
gi diskuterades vid Kattegatt-Skagerack-symposiet i 
Göteborg 1962 (Moberg 1963; Johansen 1963). Man 
konstaterade att det var troligt att havsfångstinriktade 
aktiviteter försiggick ”nära stranden”, men att det fak
tiska avståndet mellan anläggningar och strandkanten 
troligen varierade. För att kunna bestämma var strand
linjen låg när boplatsen utnyttjades måste vi dels kunna 
bestämma och datera strandlinjerna, dels datera fynden 
På boplatserna.

Det har länge funnits meningsmotsättningar mellan 
sydskandinaviska och västsvenska arkeologer om den 
västsvenska mesolitiska kronologin. Uppfattningarna har 
gatt isär särskilt när det gällt skivyxornas ålder och Hens- 
backagruppens ställning. Enligt Fredsjö (1953) och Gull
berg (1972) var de västsvenska skivyxorna tidigmesoli- 
hska, medan Mathiassen (1963) och Welinder (1973, 
1974) utifrån danska och skånska erfarenheter ansåg att 
de var senmesolitiska. Strandförskjutningen var viktig 
för fyndindelningen och det uppstod en diskussion om 
vilken strandförskjutningskurva som det var mest kor- 
rekt att använda (Welinder 1974; Gullberg 1974b). När 
det gäller datering av mesolitiska artefakter är den kro- 
n°logiska kontrollen dock bättre i Västsverige än i Ost
yrige, där vi till stor del måste lita till 14C-analyser.

Man har ibland försökt bestämma strandlinjer genom 
förekomsten av svallade flintavslag eller krukskärvor (fig 
d-4 a-b). På nedre delen av Stocken-boplatsen (fig 3:5) 

Påträffades svallade flintor inbäddade i sand- och grus-

Fig 3:4b. Flinta med tydliga slagspår (till höger) och rundnött 
(till vänster). Foto U Strucke.

lager, vilket tolkades som en sekundär påverkan av den 
postglaciala transgressionen. Den övre delen av boplat
sen hade inte berörts av vågor och antogs ha legat över 
transgressionsmaximum (Jonsson 1982).

I den komplicerade lagerföljden på Smällan-boplat- 
sen söder om Stockholm (fig 3:5) fanns rundnötta kvarts
avslag med gulaktig patina, som tillsammans med stra- 
tigrafiska iakttagelser gjorde att området betraktades som

Fig 3:5. Karta över mellersta Sverige med markering av läget 
för boplatser som nämns i texten.

KORSNÄS SMÄLL AN 
KYRKTORPjf jrrrr .

HUSEBY KLEV

f SAN PAR NA 
i HASSUNGSHULT
1balltorp

ÖL Me VALL A J

50 KM
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Fig 3:6. Fosfatfördelning på några gropkeramiska lokaler i 
Östsverige (Efter Löf strand 1974, fig 99],

transgrederat (Olsson & Risberg manus).
Eftersom ett rundnött utseende eller patinering kan 

uppstå pa flera sätt, bör inte svallade artefakter använ
das som enda argument för en transgression. Det har 
exempelvis visats genom experiment att flinta påverkas 
av vatten som är rikt på kalcium och natrium och den

kan få en kraftig patina på bara något år (Schmalz 1960).
För att försöka identifiera strandlinjer har man på 

östkusten också jämfört fyndspridning och fosfatfördel
ning på några kustboplatser. Där man har konstaterat 
ett markant fall i fosfathalt har detta tolkats represente
ra en strandkant vid tiden för den forntida bosättningen 
(fig 3:6; Arrhenius 1931; Löfstrand 1974; Broadbent 
1979; Österholm 1989). Vid de senaste årens utgräv
ningar på Södertörn har liknande fosfatfall tolkats som 
indikationer på att havsnivån stigit över boplatsytan upp 
till denna nivå efter utnyttjandetiden (Olsson m fl ma
nus) . Om det är en riktig tolkning, att läget för det mar
kanta fosfatfallet motsvarar gränsen för en senare våg
påverkan, så får detta konsekvenser för strandlinjekro
nologin i allmänhet och det är fortfarande oklart hur 
nära strandlinjen själva boplatsaktiviteterna försiggick.

En nyligen utförd jämförelse mellan den preliminära 
regionala strandförskjutnings-modellen och ett 40-tal 14C- 
daterade anläggningar på undersökta kustboplatser på 
Södertörn har bekräftat den generella tendensen i det 
gamla antagandet att marint inriktade stenåldersboplatser 
låg ”nära stranden”. Denna jämförelse visade dock diskre
panser, som antydde att 60% av anläggningarna skulle 
ha legat under vattenlinj en. Eftersom vi inte kan accep
tera att människor "levde under vatten”, har diskrepan
sen förklarats med svårigheter att jämföra dateringar av 
material med olika kontaminationseffekter. De geolo
giska dateringarna har gjorts på bulkprover, som ger ett 
samlingsvärde, medan de arkeologiska dateringarna gäl
ler enskilda stycken, vilka ger mer precisa värden. Arke
ologer ser ofta miljöföreteelser som mer mätbara än 
kulturföreteelser. I det aktuella fallet kan dock arkeolo
giska data betraktas som mer tillförlitliga. De indikerar 
att strandförskjutnings-modellen är feldaterad och måste 
ändras (Åkerlund m fl 1995a).

Det har också gjorts en jämförelse mellan sex 14C- 
dateringar från den tidigmesolitiska Balltorp-boplatsen 
(fig 3:5) och strandförskjutnings-modellen för Göteborgs
området. Påsses 14C-dateringar av vattenavsatta sediment 
och Balltorp-boplatsens 14C-dateringar från mänskliga 
aktiviteter på land visade därvid stora likheter. Nord
qvist är dock kritisk till att Påsse konstruerar strandför- 
skjutningskurvor utan att redovisa 14C-värdenas inter
vall i kurvan. Värden som presenteras som en punkt 
motsvarar ett intervall på minst 200 år och i ett enstaka 
fall 800 år. På grund av detta samt det förhållande att 
vattenståndet kan variera flera meter, anser Nordqvist 
att det inte är relevant att återge de små rörelser som 
beskrivits i strandförskjutningskurvan. Den bör ses som
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en svagt s-formad rörelse och beskrivas som ett fält sna
rare än som en linje [Nordqvist manus).

Vid en jämförelse mellan tre regionala strandförskjut- 
nings-modeller i Nordnorge, vilka baserats på ett 60-tal 
I4C-daterade strandlinjer, och ett 70-tal 14C-dateringar från 
boplatser, konstaterade man att kustboplatsema där låg 1,9- 
9,8 m (i medeltal 4,8 m) över den samtida strandlinjen. 
Skillnaderna ansågs ha samband med lokala topografiska 
förhållanden, särskilt lutningen (Møller 1987, s 57).

Strandprocesser

Vi har blivit mer och mer medvetna om att boplatsläm
ningarna inte direkt avspeglar hur människor levde i 
forntiden. I det här sammanhanget är det därför viktigt 
att studera hur strandprocesser har format lämningarna 
under och efter bosättningen (Schiffer 1987).

På grund av landhöjningen har all mark som ligger 
under den högsta marina gränsen under någon tid ut
satts för vågpåverkan. Vågorna har successivt transpor
terat bort sediment från de högre partierna i landska- 
Pet, men det finns inte alltid tydliga spår efter forntida 
stränder. En deposition har ibland skett genom att ma
terial kastats högt upp på stranden och blivit kvar. I an
dra fall har det avsatts i lälägen. Andra skillnader sam
manhänger med att stränder med grova sediment är mer 
svareroderade än fina. Ju grövre strandsedimenten är, 
desto brantare blir strandgradienten (Påsse 1983, s 16).

Strandbildning kan studeras direkt eftersom landhöj- 
Ungen fortgår än idag. Sådana studier har dock bara skett 
i begränsad omfattning (Norrman 1967, s 188). I norra 
Plalland har det konstaterats att stranden normalt sval
las upp till 1-2 m över medelvattenytan och i exponera
de lägen kan stormsvallvågor nå upp till 3 m över medel- 

vattenytan (Påsse 1983). Inmätningar av eventuella kvar- 
liggande forna strandhak eller strandvallskrön visar allt- 

Sa inte den normala strandlinjen utan snarast den övre 
svallgränsen. Det har också klargjorts att strandvallar kan 
bildas vid normal svallverkan och inte behöver ha något 

med transgressioner att göra. Transgressioner i sig kon
stateras på annat sätt (Risberg 1989). När havet stiger 
msätts underlaget i regel för erosion. Hur stor effekten 
blir beror på förloppets hastighet och längd, det topo

grafiska läget och kornstorleken. Om havet stiger över 
en boplatsyta måste vi troligen räkna med att sediment 
°ch artefakter förflyttas både i höjd- och sidled. Stör- 
mngarna innebär att lämningarna ändrar läge och möjli
gt1 att hela boplatsen spolas bort. Det kan också ske

omlagringar och överlagringar.
Resultat av strandprocesser har studerats i samband 

med utgrävning av boplatser i södra och norra Bohuslän 
(t ex Cullberg 1974a; Nordqvist 1989, 1994), i Väster
götland (Wigforss m fl 1983; Jonsäter 1984) och i norra 
Halland (Jonsäter 1984). I Östra Mellansverige har det 
skett, t ex i Västmanland (Löfstrand 1974) och på Sö
dertörn söder om Stockholm (Åkerlund m fl manus b). 
I samband med undersökningarna av Hasslingehult-bo- 
platsen (fig 3:5) kunde Cullberg konstatera att det före
kom en överlagringsstratigrafi. Han försökte relatera 
boplatsens 14C-daterade stratigrafiska lager till aktuella 
strandförskjutningskurvor och fann att 14C-dateringarna 
borde ha varit ca 1000 år äldre (Cullberg 1974a, s 3Iff).

Av de fyra boreala boplatser som undersöktes i bör
jan av 1970-talet vid Ål andasjön och sjön Mjörn i Väs
tergötland låg den äldsta (RAÄ 137 i Östad sn; fig 3:5) 
i sandigt grus. Fyndmaterialet betraktades som omlagrat. 
Stratigrafin har hypotetiskt förklarats med att boplat
sen antingen varit strandbunden vid en djup havsvik och 
omlagrats vid en transgression eller att boplatsterrassen 
har rasat i samband med kraftiga strömförhållanden i 
ett insjösystem. Möjligheterna att testa de olika hypo
teserna exempelvis genom diatoméanalys har inte prö
vats (Jonsäter 1984, s 15).

Ölmevalla-boplatsen i norra Halland (fig 3:5) påträf
fades i samband med en geologisk undersökning under 
ett 3 m mäktigt lager av grus och klappersten. Direkt 
ovanpå kulturlagret låg skiktad sand, som hade avsatts i 
vatten. Därefter hade kraftiga strandvallar kastats upp, 
varefter ett mäktigt svallgruslager hade avsatts i sam
band med en transgression (Jonsäter 1984). Exemplet 
visar att man måste gräva sig igenom mäktiga grus- och 
lerlager, som i sig saknar kulturspår, när man befinner 
sig i områden som kan ha påverkats av transgressioner.

Undersökningen av boplatsen vid Bua Västergård (fig 
3:5) belyste svårigheter med att datera lämningar på 
överlagrade boplatser. 14C-dateringarna av fragmentariskt 
kol från den överlagrade boplatsen sammanföll inte med 
de förväntade värdena (Wigforss m fl 1983). Erfaren
heterna från Bua gjorde att man i fortsättningen var mer 
uppmärksam på att samla in prover för datering från så 
slutna kontexter som möjligt och med låg egenålder. Vid 
exempelvis utgrävningen av Balltorp-boplatsen (fig 3:5) 
daterades hasselnötsskal.

Balltorp-boplatsens stratigrafi avspeglar ett kompli
cerat inlagringsförlopp, som anses ha samband med en 
transgression. På den nedre ytan (den s k yta I) finns ett 
enhetligt fyndmaterial från den äldre Sandarna-perio-
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Fig 3:7. Profil genom den överlagrade boplatsen ińd Balltorp (Efter NordqiAst, manus).

den, som har daterats till ca 9000 BP, dvs den period då 
havsnivån stod som lägst i Göteborgsområdet. Boplats
lämningarna på yta I var täckta av lera, som måste ha 
avsatts på djupt vatten vid den efterföljande transgres- 
sionen. Den s k yta II, längre upp i sluttningen, har spår 
av omlagring. Underst på den glaciala leran påträffades 
där en välbevarad härd, som har daterats till ca 8300 BP 
[mellersta delen av Sandarna-perioden). Över härden 
hade deponerats grus och sand och boplatsmaterial från 
den äldre Sandarna-perioden. Det deponerade materia
let hade sannolikt ursprungligen legat högre upp i slutt
ningen och dragits ner i samband med transgressionen. I 
det översta sandlagret fanns dessutom flintmaterial av 
yngre karaktär, som måste ha deponerats vid besök på 
platsen efter havets regression. I en normal stratigrafi 
ligger ju det äldsta längst ner och det yngsta överst. På 
yta II i Balltorp låg i stället artefakter från den mellersta 
fasen längst ner, de äldsta artefakterna i mitten och de 
yngsta artefakterna överst i stratigrafin (fig 3:7; Nord
qvist manus).

Vid undersökningar vid Kyrktorp, söder om Stock
holm (fig 3:5), påträffades boplatslämningar från sen- 
mesolitikum till tidig järnålder. En del av boplatsområ
det anslöt till ett mindre kärr, som låg ca 37 m ö h. För 
att få en tydligare bild av de kulturella lämningarna i 
kärrkanten grävdes ett schakt ut i kärret. En stratigra
fisk undersökning, som bl a omfattade mikrofossilana- 
lys, indikerade att havsviken isolerats till en insjö ca 5500

BP. Bassängen hade senare översvämmats av havsvatten 
(troligen i samband med L3-transgressionen) och där
efter isolerats igen. Sandiga sediment hade därefter de
ponerats i strandkanten i samband med erosion och där
vid hade spridda krukskärvor och kvartsavslag från aktivi
tetsområden högre upp i sluttningen omlagrats och av
satts i sekundärt läge (fig 3:8; Åkerlund m fl manus a).

Den senmesolitiska ytan på Smällan-boplatsen, sö
der om Stockholm (fig 3:5), låg 39-36 m ö h och uppvi
sade en komplicerad lagerfölj d med sju lager, varav en
dast två betraktades som avsättningar i primärt läge. Den 
stratigrafiska undersökningen, som också inbegrep mik- 
rofossilanalys, indikerade att platsen hade transgrede- 
rats ca 5300 BP (L3), varvid bl a en härd hade överlag
rats (Olsson & Risberg manus).

Utifrån stratigrafiska studier har vi kunnat rekonstruera 
omlagringsförlopp, men inte deras hastighet. I andra sam
manhang har det hävdats, att boplatser bevaras i sam
band med transgressioner endast i sådana situationer, då 
platsen snabbt överlagras av sediment (Kraft m fl 1985, 
s 62). Det har föreslagits, att det bara är boplatser beläg
na en bit upp på land, som överlagras och bevaras i sam
band med transgressioner, medan helt strandanknutna 
lämningar spolas bort (Bang-Andersen 1995). Men det 
förekommer också helt motsatta tolkningar. Utkastlag
ret vid Huseby klev (fig 3:5) anses t ex ha bevarats just 
på grund av att boplatsen var strandbunden och inte låg 
en bit upp på land (Nordqvist 1994).
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Hg 3:8. Profil genom den eroderade strandkanten vid Kyrktorp 9B 
(Efter Åkerlund m fl, manus).

nyligen ett stort antal nya lokaler registrerats (Kihlstedt 
1993; Hammar & Wikell 1994; Åkerlund 1994; Åker-

Att hitta boplatser

Lnder de senaste årtiondena har exploateringsundersök- 

ningarna ofta omfattat stora arealer och det ställer krav 
Pa kvalitativa områdesanalyser. En svårighet är att re
gistreringen av boplatser är ojämn. Fornlämningsregist- 
ret anses ha god täckning av stenåldersboplatser i Väst
sverige, medan bilden är mer ofullständig i Östsverige 
(Hyenstrand 1984). Många lokaler påträffas först i sam- 
hand med arkeologiska utredningar inför exploatering 
°ch leder till intressekonflikter mellan samhällsutbygg- 
nad och bevarande av fornminnen. Totalt lokaliserades 
HlO boplatser från olika tidsperioder i samband med 
utredningsuppdrag enbart inom UV Stockholms arbets- 
°mråde under åren 1990-1992 (Sjösvärd 1993).

För att fornlämningsregistret ska kunna fungera som 
Underlag för forskning och kulturmiljövård måste det 
naturligtvis göras så fullständigt som möjligt. Vi vill där- 
för efterlysa insatser för kompletterande boplatsinven- 

tering särskilt i Östsverige. Aktuella specialinventering- 
ar har visat att man med kännedom om den regionala 
landskapsutvecklingen kan peka ut presumtiva boplats
lagen från stenålder. På Södertörn och i Kolmården har

lund m fl 1995b).
En strategi för att hitta boplatser dolda av sediment 

måste också grundas på strandförskjutningsstudier. Man 
måste ha kunskap om strandens ungefärliga läge vid oli
ka tider och en förhandsuppfattning om platsen kan ha 
utsatts för erosion och/eller omlagring för att kunna välja 
lämpliga undersökningsmetoder. I lägen där det kan fö
rekomma överlagring måste man djupschakta för att bo
platslämningar som exempelvis de vid B alltorp och 
Huseby klev ska bli synliga (Hernek & Nordqvist 1995). 
En försvårande omständighet är att det förhistoriska land
skapet har ”slätats ut” genom omflyttningen av sediment. 
Det som var uddar och näs i det förhistoriska landska
pet kan idag ligga under en anonym flack åker. Vi vill 
understryka att arkeologens medvetenhet om vilka pro
cesser som kan ha format lämningarna har en avgörande 
betydelse för vad som hittas.

Vid undersökningarna i Huseby klev påträffades gravar 
från förromersk järnålder under ett drygt halvmetertjockt 
lager naturligt skalgrus. Med erfarenhet av att det också 
kunde finnas mesolitiska gravar i liknande lägen stannade 
man inte vid denna nivå utan grävde djupare. Några fler 
gravar hittades inte, men ytterligare en dryg halvmeter ner 
i skalgruset, under nivån med brandgravarna, träffade man 
på ett kulturlager från lihultperioden med välbevarat ben
material (Nordqvist 1994; Hemek & Nordqvist 1995).
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Fig 3:9. Djupschaktning (ovan) och stratigrafisk pńncipskiss 
(nedan) från Huseby klev (Efter Hemek &Ć Nordqvist 1995).
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Vid Huseby klev fanns ett halvmetertjockt lager skal
grus under ploglagret. Därunder påträffades ett kulturla
ger med flinta från yngre Sandarna-period fram till grop- 
keramisk tid. Under detta fanns ett 2-3 m mäktigt sand- 
och lerlager, varunder det framkom ett ca 0,3 m tjockt 
lager med välbevarade boplatslämningar (Nordqvist 
manus). Djupschaktningen genomfördes tidigt i under
sökningen för att klargöra de stratigrafiska förhållande
na. Om detta inte hade gjorts, hade kunskapen om att 
det existerade ett fyndlager 2-3 m under sand och lera 
framkommit först i slutskedet av undersökningen. Det 
saknas ofta signaler pa markytan om att det finns bo
platslämningar flera meter under markytan (fig 3:9).

Att förstå samspel mellan boplatser

Det är av arkeologiskt intresse att rekonstruera vad som 
var land respektive vatten vid olika tidsperioder för att 
skaffa sig bättre förståelse av fornlämningarnas läge i 
landskapet. Man har exempelvis försökt förstå hur män
niskor utnyttjade kust och inland och utarbetat regio
nala modeller (Cullberg 1975; Welinder 1981; Jonsäter 
1984; Hyenstrand 1987; Nordqvist 1995). Regionala 
modeller klarar dock inte att belysa lokal variation. Vid 
rekonstruktion av den paleogeografiska miljön för högt 
belägna kvartslokaler i tre olika områden i Östra Mel
lansverige har de lokala skillnaderna blivit tydliga. Öar- 
nas storlek och avstånd från fastlandet tycks ha varit 
viktiga faktorer för att mer permanent bosättning skul
le utvecklas (Åkerlund m fl 1995b).

En rekonstruktion av det neolitiska landskapet på 
Södertörn visade att Korsnäs-boplatsen hade legat på 
en landbrygga mellan två djupa vikar, medan de närlig
gande och samtida boplatserna vid Kyrktorp och Smäl
lan anknöt till var sin vik. Korsnäs låg i skärningspunk
ten mellan flera resursområden, medan Kyrktorp och 
Smällan var riktade mot vardera ett resursområde. Re
dan boplatsernas lägen antydde att de var mer speciali
serade. Skillnaden kan sägas ha fått stöd vid undersök
ning (Olsson m fl 1994; Åkerlund m fl manus a).

Vi har hittills uppehållit oss vid det arkeologiska in
tresset för strandförskjutning som ett regionalt och lo
kalt hj älpmedel för preliminär datering, landskapsrekon
struktion, studier av sekundära omlagringar och tolk- 
ning av försörjningsstrategier. Strandförskjutningen kan 
också betraktas i ett vidare geografiskt perspektiv. Arkeo
loger jämförde länge artefakter på sy dskandinaviska och 
västsvenska boplatser utan att vara på det klara med att
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skillnaderna berodde på att de sy dskandinaviska loka
lerna representerade inlandsboplatser medan de väst
svenska var kustboplatser. I Danmark kände man bara 
till inlandsboplatser från tidigmesolitikum och kustbo
platser först från och med senmesolitikum. En gammal 
tolkning av boplatsfördelningen var att människor hade 
flyttat från inlandet till kusten under loppet av mesoli- 
tikum. När det idag har klargjorts att den tidigmesoli- 
tiska kusten i Danmark och Skåne ligger under dagens 
vattennivå och tidigmesolitiska lokaler har identifierats 
under vatten, kan förhållandet i stället förklaras med att 
synligheten är ojämn i de olika regionerna. Utifrån för
hållandet att landarealen ökar i norra och minskar i söd
ra Skandinavien, har människors strategier vid ökande 
respektive minskande tillgång på mark/resurser disku
terats (Åkerlund 1995).

Sammanfattning
Vi har i detta kapitel försökt beskriva strandförskjut- 
ning som ett överregionalt fenomen, men också fram
hållit specifika regionala drag. Erfarenheterna visar att 
hättre kännedom om den regionala landskapsutveckling- 

en ger oss större möjligheter att lokalisera dolda eller av 
andra orsaker oupptäckta kustboplatser.

På östkusten har arkeologer och geologer sedan 1970- 
talet samarbetat i exploateringssammanhang för att be
lysa strandförskjutning och boplatslokalisering. Det har 
befrämjat förståelsen för varandras intressen och arbets

ätt, möjligheter och svårigheter. Resultat från under

sökningar genomförda i den andan i anslutning till den 
nya j ärnvägssträckningen söder om Stockholm, kommer 
att publiceras inom kort (Åkerlund m fl manus a). Det 
finns fortfarande luckor i den regionala kunskapen om 
strandförskjutningen och det återstår också att klargöra 
boplatslämningarnas tidsmässiga och rumsliga variation. 
Vi har förbättrat den stratigrafiska analysen och tolk
ningen av omlagringsprocesser, men har fortfarande inte 
kunnat klargöra vid vilken bestämd strandsituation som 
ett kulturlager har bildats.

Exemplen visar att kunskaperna om strandförskjut- 
nings-problematiken har utnyttjats i de arkeologiska 
undersökningarna och givit nya erfarenheter både när 
det gäller datering och fyndkategorier. Till erfarenheter
na från Västsverige hör att det i dagens inlandsmiljöer 
kan påträffas boreala och tidigatlantiska kustboplatser, 
exempelvis Östad-boplatserna vid sjön Mjörn (Jonsäter 
1984). Lokalerna vid Ölmevalla och Huseby klev un
derstryker betydelsen av att gräva djupschakt genom till 
synes opåverkade lager, när man befinner sig på nivåer 
där överlagring kan förekomma. För att datera överlag
rade boplatser har undersökningarna vid Bua Västergård 
och B alltorp visat hur viktigt det är att ta prover för 
14C-analys ur en så sluten kontext som möjligt och med 
låg egenålder. Cullberg formulerade 1974 hur den fort
satta mesolitikumforskningen borde inriktas (Cullberg 
1974a, s 63ff) och flera av hans önskemål har infriats 
sedan dess. Det har undersökts boplatser från hela me- 
solitikum i Bohuslän, men det saknas dock fortfarande 
en grävd och 14C-daterad Hensbacka-boplats i Göteborgs
trakten.
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NEOLITISERINGEN I SYD- VÄST- OCH MELLANSVERIGE

— social och ideologisk förändring

Britta Kihlstedt, Mats Larsson, Bengt Nordqvist

Inledning
Mats Larsson

Ett av de mest diskuterade problemen i skandinavisk 
arkeologi är neolitiseringsprocessen. Diskussionen präg
lades inledningsvis starkt av resultaten från naturveten
skapliga undersökningar. Efterhand som det arkeologis
ka materialet växte drogs fler parametrar in i debatten 
och inte minst under 1970-talet formulerades nya hy
poteser som var tydligt påverkade av vad som då be
tecknades som “New Archaeology”. Den processuella 
forskningsinriktningen diskuterade inte så mycket den 
enskilda neolitiska kulturen och dess materiella yttring
ar utan intresset fokuserades på de bakomliggande pro
cesser som ledde fram till neolitiseringen. Förklaringar
na söktes oftast i begrepp som populationspress, ekolo
gisk förändring och ekonomisk stress.

Ett av de grundläggande problemen i forskningen kring 
neolitiseringen är hur vi skall definiera neolitikum. Hos 
många forskare framstår den ekonomiska delen av sam
hället som den helt dominerande och den materiella 
kulturens eventuella meningsbärande roll tonas ned, el
ler diskuteras överhuvudtaget inte. Neolitikum ses som 
ett totalt koncept och i ett mycket evolutionistiskt per
spektiv. Vår uppfattning är att neolitikum och neoliti
seringen inte är begrepp som kan ges ett definitivt inne
håll. Vi har valt att tona ner de naturvetenskapliga pro
blemställningarna till förmån för ett mer ideologiskt och 
samhällsinriktat synsätt.

I det följande kommer neolitiseringen i tre regioner 
att behandlas; Skåne, Västsverige och Östra Mellansve
rige. Materialet på vilket diskussionerna baseras är mycket 
Varierande både kvantitativt och kvalitativt. En gemen
sam utgångspunkt för de tre studierna har bland annat 
Varit huruvida neolitiseringen skall ses som en kort eller 
lång process i de olika regionerna. Tyngdpunkten i de 

regionala studierna ligger i TN I (3950-3650 BC), men 
även material ifrån TN II (3650-3300 B C) diskuteras.

De olika delavsnitten nedan speglar svårigheten med, 
men också vikten av, regionala jämförelser. Olika forsk
ningstraditioner och källäge har resulterat i att fokus

lagts på olika materialkategorier och problemområden 
och att de regionala studierna fått olika inriktning. I detta 
sammanhang har det dock inte varit möjligt att helt 
överbrygga dessa skillnader. Vi vill betona att vi inte här 
gjort riktade analyser av materialen för att besvara spe
cifika frågor inom det stora problemkomplex som neo
litiseringen utgör. Snarare är vår förhoppning att de oli
ka regionala avsnitten, trots sin varierande karaktär, till
sammans med de avslutande reflexionerna ska tydlig
göra både den variation och de likheter som finns mel
lan de tre regionerna. För att ge en bakgrund till den 
kommande diskussionen inleds denna med en naturve
tenskaplig och arkeologisk forskningshistorik.

Forskningshistorik
Mats Larsson

Den naturvetenskapliga bakgrunden

Översikten startar lämpligen med den danske kvartärgeo- 
logen Iversens banbrytande arbete kring hur människan 
påverkat landskapet. I ett viktigt arbete från 1941 dis
kuterar Iversen det s k almfallet som definierar över
gången mellan atlantisk och subboreal tid (Iversen 1941). 
Han var den förste som tolkade det karakteristiska alm- 
fallet som spår efter mänsklig aktivitet i den atlantiska 
urskogen. Iversen (1949) urskilde senare tre faser i sam
band med almfallet: 1. Röjningsfas 2. Odlingsfas 3. Re- 
generationsfas. Detta mönster tolkades som ett “land- 
nam” av en invandrad, neolitisk befolkning. Röjningarna 
sågs som resultatet av svedjebrand. I modern pollen
analytisk forskning ses almfallet i stort som en synkron 
horisont över stora delar av Nordeuropa, daterad till ca 
4000 BC (Göransson 1988, s 45).

Uppfattningen att almfallet skulle ses som spår efter 
människors aktiviteter i den atlantiska urskogen blev 
snabbt den förhärskande. Avvikande uppfattningar fram
kom dock under början av 1950-talet. Den danske kvar- 
tärgeologen och arkeologenTroels-Smith, kunde genom 
sina omfattande studier av lagerföljder från Aamosen



86 BRITTA KIHLSTEDT MATS LARSSON BENGT NORDQVIST

fv.‘l HUMAN IMPACT INDICATORS

Fig 4:1. "Human Impact Diagram" från Fårarps Mosse i 
Sydskåne som visar graden av mänsklig påverkan under 
subboreal tid. Lägg märke till de små inslagen av cerealia 
under tidigneolitisk tid (.Efter L Larsson 1985).

på Själland, notera små men regelmässiga spår av odling 
i samband med själva almfallet (Troels-Smith 1953, 
s 13ff). En förklaring till almfallet skulle kunna vara en 
systematisk insamling av lövfoder för vinterbruk. Tro
els-Smith tolkar de små röjningarna som spår efter sä
desodling och lövfodring av icke-stallade kreatur (1982, 
s 39ff). Enligt Troels-Smith var det utifrån undersök
ningarna på den klassiska lokalen Muldbjerg iAamosen 
möjligt att se ett samband mellan detta första “landnam” 
och den av Becker (1947) urskilda A-fasen. Arkeolo
giskt omfattar Muldbjerg ett typiskt Erteb öllein venta- 
rium med skivyxor och tjockväggig keramik, men dess

utom tunnväggig trattbägarkeramik. Troels-Smith såg 
emellertid denna keramik som en integrerad del av Erte- 
böllekulturen (1982, s 70). Det betydligt mer distinkta 
andra “landnamet”, som kunde urskiljas i pollendiagram
men från Aamosen, kunde enligt honom sättas i sam
band med Beckers B-fas, som kännetecknades av rund- 
bottnade trattbägare och tunnackiga yxor.

I Sverige arbetade Berglund på 1960-talet med tolk
ningar av almfallet. I ett arbete från 1969 kunde Berg
lund i pollendiagrammet från Bjärsjöholmssj ön i Syd- 
skåne urskilja fyra expansionsstadier (Berglund 1969, 
s 15). De två första daterades till tidig- respektive mel- 
lanneolitikum. Det tidigneolitiska “landnamet” uppde
lades av Berglund i de av Troels-Smith föreslagna A- och 
B-stadierna (a a, s 21). Berglunds arbete fick stor ge- 
nomslagskraft i de följande årens diskussioner kring jord
brukets spridning i Syd- och Mellansverige.

Under de senaste tio åren har nya impulser och tolk
ningar präglat diskussionen kring hur pollendiagrammens 
utsagor skall tolkas. I detta sammanhang finns ingen 
möjlighet att i detalj referera och diskutera varje enskilt 
arbete, utan här kommer diskussionen av senare års forsk
ning endast att refereras relativt summariskt (fig 4:1). 
För en mer detaljerad genomgång hänvisas exempelvis 
tili“Ystadprojektets” syntespublikation (Berglund 1991).

Göransson (1982, 1986, 1988) har i ett flertal arbe
ten, baserade på analyser från Östergötland, presenterat 
en ny modell för hur det neolitiska jordbruket utveck
lats. Enligt Göranssons hypotes omvandlades delar av 
den atlantiska skogen flera hundra år före almfallet till 
att närmast bli skottskogar (Göransson 1988, s 45). Inom 
smärre omraden brändes grenar och mindre underve
getation av. Därefter bearbetades jorden med hacka för 
att besås med vete och/eller korn. Närmast kan denna 
typ av åkerbruk karakteriseras som ett trädgårdsbruk. 
Göransson ser almfallet som resultatet av ett samspel 
mellan ett flertal olika faktorer; t ex klimat och almsju- 
ka (a a, s 49). Efter denna fas, som benämns “The Early 
Neolithic Destruction Phase”, vidtar en regenerations
fas då skogen återhämtar sig och på nytt kan utnyttjas 
på ett rationellt sätt (a a, s 53). Göransson ser denna fas 
som en omvandling av skogen till skottskog med vand
rande åkrar på de lättare jordarna (a a, s 70f).

Berglund ser idag almfallet närmast som en ekolo
gisk katastrof förorsakad av ett flertal samverkande fak
torer (1991, s 69). Vissa smärre spår av mänsklig påver
kan på landskapet kan ses redan under senmesolitisk tid. 
Vid tiden efter almfallet är emellertid spåren efter mänsk- 
lig paverkan mer markanta och beror på ett småskaligt
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jordbruk på små åkrar.
Sammanfattningsvis kan sägas att bilden av föränd

ringarna vid övergången atlantisk/subboreal tid är mycket 
komplex, men forskningen är enig om att almfallet skall 
ses som förorsakad av ett flertal samverkande faktorer, 
t ex alms juka och klimatförändringar. Människans roll i 
detta skeende är svårare att utvärdera. Om Berglunds 
uppfattning, att skeendet kan betecknas som en ekolo
gisk katastrof, är riktig, måste naturligtvis detta ha på
verkat människorna och ha utgjort en viktig bestånds
del i de samhällsförändringar vi ser vid denna tid. Hur 
vi arkeologiskt kan tolka dessa kommer att diskuteras i 
det följande.

Den arkeologiska bakgrunden

Källmaterialet från tidigneolitikum är mycket omfattan
de. Detta beror till stor del på den långa forskningstra
ditionen kring neolitiseringsförloppet. Källmaterialet har 
Publicerats och debatterats i en lång rad monografier 
°ch artiklar. I det följande kan dock enbart de stora dra
gen och tendenserna diskuteras. Diskussionen inleds med 
en genomgång av de senaste decenniernas viktigare tolk- 
Uingar av neolitiseringsförloppet i Sydskandinavien. Flera 
av dessa arbeten fick också en stor genomslagskraft i 
Väst- och Mellansverige och mycket av diskussionen kan 
därför anses som gemensam. Efter denna gemensamma 
inledande diskussion behandlas för fullständighetens skull 
aven senare års forskning beträffande neolitiseringen i 
Väst- och Mellansverige.

Två alternativa tolkningar av neolitiseringsprocessen 
ar klassiska i skandinavisk forskning. Av dessa tolkningar 
starTroels-Smith (1953) för den ena, vilken innebär att 
riattbägarkulturen kan ses som en utveckling ur Erte- 
böllekulturen. Becker (1947) var av den åsikten att tratt- 
bägarkulturen i sin helhet var invandrad. Debatten un
der 1950- och 1960-talen kom framförallt att präglas av 
beckers arbete. Det skulle dröja ända till 1970-talet innan 

nya aspekter skulle framträda i debatten kring neoliti- 
seringen.

Under 1970-talet kom, under stark påverkan från 
biew Archaeology”, debatten kring övergången meso- 

Btikum-neolitikum att fokuseras kring frågor rörande 
ekonomi, befolkningstryck, ekologisk anpassning, site- 
eatchmentanalys och social struktur. Invandringsteoriema 
°eh trattbägarkulturens ursprung fick stå i bakgrunden 
under en lång följd av år. På det XIII Nordiska Arkeo- 
logmötet i Tromsö 1970 diskuterades neolitiseringen 

utifrån delvis nya teoretiska utgångspunkter. En stark

påverkan från B införd och andra inom “New Archaeo- 
logy”-skolan kan märkas bl a i Andersens inlägg. Ander
sen menade att Erteböllekulturens roll är central för 
förståelsen av den sy dskandinaviska neolitiseringspro
cessen (1973, s 26ff). Vid de omfattande undersökning
arna av jylländska Ertebölleboplatser hade en markant 
förändring i bosättningsmönster kunnat iakttas omkring 
4500 B C. En övergång från ett rörligt bosättningsmöns
ter till ett mer sedentärt ansågs ha ägt rum (a a, s 31). 
Detta resulterade i ett kraftigt ökat populationstryck och 
därmed ett ökat tryck på de tillgängliga resurserna. En 
förutsättning för att lösa försörjningstryeket var ett ökat 
kaloritillskott.

Andersens arbete kan sägas vara karakteristiskt för 
1970- och det tidiga 1980-talens diskussion. Faktorer 
som befolkningstryck och födobrist diskuterades också 
av t ex Fischer (1974) och Mahler (1981). Befolknings
trycket sågs i dessa arbeten som den utlösande faktorn i 
de samhälleliga och ekonomiska förändringar, som kun
de iakttagas omkring 4000 B C. Beräkningar av territo- 
riestorlek, befolkningsstorlek och kaloriintag blev en 
viktig del av studier kring tidigneolitikum (ex M Lars
son 1984). Tendensen att överbetona faktorer som be
folkningstryck och ekonomiska förändringar ledde ef
ter hand fram till alternativa tolkningar och förklarings
modeller.

Den övervägande delen av forskningen kring neoliti
seringen kom att ta avstamp i föreställningen om att 
den sena Erteböllekulturens bosättningsmönster base
rades på stora, permanenta basläger. Vissa av dessa hade 
tillhörande gravfält (ex L Larsson 1984, 1988). På så 
sätt uppstod s k'Tormal disposal areas” som kan ses som 
uttryck för ett samband mellan resurser, sociala grup
per och kult (Chapman 1981, s 73). Under 1980-talet 
dominerade framförallt två olika forskningsinriktningar. 
Den ena innebar att en neolitisk ekonomi etablerades 
på grund av resursbrist och ett ökat populationstryck. 
Här kan nämnas arbeten av Rowley-Conwy (1983,1984,
1985), Rowley-Conwy & Zvelebil (1984) och Paludan- 
Muller 1978). Den andra skolan har inriktat sig på stu
dier av sociala relationer och gåvoutbyte, vilka ses som 
viktiga faktorer i neolitiseringsprocessen (Fischer 1982; 
Jennbert 1984,1985).

Kontakterna mellan de linjebandskeramiska grupperna 
söder om Östersjön och de senmesolitiska grupperna i 
Sydskandinavien har behandlats bl a av Fischer (1982). 
Han pekar på utbyte och kontakter som viktiga faktorer 
vid introduktionen av den nya ekonomin i Sydskandina
vien (Fischer 1982, s 7ff). Framförallt fynd av s k schu-
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Fig 4:2. Framställning av de tre fasemas omfattning i olika delar av Väst- och Nordeuropa (Efter Zvelehil &ć Rowley-Conwy 
1986, fig 7).

leistenkeile ansågs som viktiga indikationer på detta. Dyli
ka yxor har även påträffats i Skåne (Jennbert 1984, fig 84). 
Jennbert (1984) har framfört hypotesen att gränsen mel
lan Erteböllekulturen och trattbägarkulturen var flytande 
och att Erteböllekeramik och trattbägarkeramik under en 
kort tidsperiod existerade sida vid sida. Slutsatsen baseras 
på undersökningar av sy dskandinaviska boplatser med kul
turlager, där båda de keramiska traditionerna påträffats i 
samma boplatslager.

En faktor av stor betydelse för förståelsen av neoli- 
tiseringsprocessen är den tidsmässiga fördröjning som 
finns mellan det att jordbruket etableras inom det linje- 
bandskeramiska området och neolitiseringen i Sydskan- 
dinavien. Zvelebil och Rowley-Conwy föreslår en mo
dell där tre faser ingår; “Availability phase”, “Substitu
tion phase” och “Consolidation phase” (1986, s 78 ff). 
Anmärkningsvärt är att det skiljer ca 1300 14C-år mel
lan den linjebandskeramiska lokalen Eitzum i centrala 
Tyskland och Sigeneben Süd i Schleswig-Holstein (fig 
4:2). Den långa varaktigheten på "Availability phase”

föreslås bero på att den sena Erteböllekulturen var kust- 
bunden och förlitade sig på stabila marina resurser samt 
att bosättningarna var av en mer permanent karaktär 
(a a, s 79). Den andra fasen anses vara ett mycket snabbt 
förlopp (fig 4:3). Den utlösande faktorn kan ha varit 
den nedgång i de marina resurserna, framförallt ostro
nen, som Rowley-Conwy (1984) tidigare har diskuterat. 
Ostronens tillbakagang kopplas av Rowley-Conwy sam
man med en kraftig havsnivåsänkning mot slutet av Erte
böllekulturen (1984, s 313ff). Att den marina dietens be
tydelse kraftigt går tillbaka under tidigneolitikum kan ses i 
halten av l3C i mänskligt skelettmaterial, som in dikerar en 
kraftig ökning för en terrestrisk diet (Tauber 1982).

Under mitten av 1980-talet fördes en debatt i den 
danska tidskriften “Journal of Danish Archaeology” där 
företrädare för olika forskningsinriktningar debatterade 
neolitiseringens orsak och verkan (Rowley-Conwy 1985; 
Jennbert 1985; Madsen 1987; M Larsson 1987; Nielsen
1987). Sammanfattningsvis kan sägas att forskarna var 
överens på en punkt; det föreligger en kontinuitet mel-
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Fig 4:3. Karta över Nordeuropa med de äldsta förekomsterna av trattbägarkeramik samt de äldsta dateringarna i 
Sydskandinavien med Oxiegruppens material.
1) Hüde, 2) Engem-Brinkhof 3) Loccum, 4) Boberg, 5) Rosenhof, 6) Siggeneben, 7) Klenzau, 8) Ostorf, 9) Bemit, 10) Kläden, 11) Moltzow, 
12) Neuenkirchen, 13) Berlin-Britz, 14) Niederlandin, 15) Kosin, 16) Wrloclaw-Pracze, 17) Sobota, 18) Bjömsholm, 19) Norsminde,
20) Värby, 21) Herrestorp. Cirkeln markerar Kujawien i Polen (Sarnowo Nowy Mlyn m fl) (Efter Midgley 1992, fig 67 med tillägg).

lan Erteböllekulturen och trattbägarkulturen medan själ
va neolitiseringsförloppet kan tolkas på olika sätt. Mad
sen framförde en ganska pessimistisk syn på arkeologins 
möjlighet att studera själva neolitiseringsprocessen (1987, 
s 237). Han såg processen som en “black box”; dvs vi 
kan studera och observera vad som kommer in och vad 
som kommer ut men vi kan inte följa själva processen. 
De senaste decenniernas debatt summeras på ett utmärkt 
sätt av Price och Gebauer (1992).

Efter denna komprimerade genomgång av tidigare 
forskares syn på neolitiseringsförloppet följer ett kort
fattat referat av tre studier, som belyser problematiken 
utifrån nya teoretiska infallsvinklar. Thomas diskuterar 
(1991) begreppet neolitikum utifrån en kontextuell 
§rundsyn. Han menar att det inte var en enskild idé el- 
lor ett enstaka “neolitiskt” föremål som integrerades i 

ett mesolitiskt samhälle, utan att det skedde en fullstän

dig transformering av de sociala relationerna, beroende 
på att ett helt socialt system övertogs (Thomas 1991, 
s 13). Att äga t ex en yxa, en ko eller att begrava någon 
på ett specifikt sätt gör inte någon till en neolitisk män
niska, utan först när den symboliska potentialen i detta 
har erkänts kan en uppdelning av världen i en tam och 
en vild del ske. Detta utgör den neolitiska världen. På 
många sätt kontrasterar detta perspektiv mot det många 
gånger ekologiskt deterministiska synsättet som prägla
de mycket av den tidigare diskussionen kring neolitiser- 
ingen.

Denna grundsyn har senare lett till att Thomas tolkat 
neolitiseringsförloppet i England på ett radikalt nytt sätt 
(1993, s 387ff). Domesticerade djur och säd påträffas 
huvudsakligen i de stora ceremoniella monumenten och 
inte på boplatserna. Benen från de domesticerade dju
ren ligger också klart åtskilda från de från vilda djur.
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Thomas anser därför att både tamboskap och säd egent
ligen endast haft en rent symbolisk roll och huvudsakli
gen utnyttjats som en del i rituella manifestationer, ut- 
bytesrelationer och som ett led i etablerandet av en so
cial strategi (a a, s 388).

Hodder utgår från ett synsätt där begreppen domus, 
agrios och foris utgör grundstenarna (Hodder 1990, 
s 179ff). Hodder diskuterar förhållandet mellan hus (do- 
mus) och den yttre världen (agrios). I den linjebandske- 
ramiska kontexten dominerade domus medan få spår 
finns efter domus i sydskandinavisk Erteböllekultur (a a, 
s 182). Detta förhållande förändrades omkring 4500 BC, 
då tyngdpunkten mellan domus och agrios försköts; 
husen blev mindre, keramiken dekorerades inte och grav
skicket förändrades. Hodder menar att detta hänger sam
man med förändringar av det sociala och ekonomiska 
systemet, varvid spridd bosättning, varutbyte, krig och 
försvar blev alltmer betydelsefulla. Ganska snart efter 
denna omvandling skedde också neolitiseringen i Syd- 
skandinavien. Enligt Hodder var Erteböllekulturen nu 
mottaglig för de nya impulserna; större likhet fanns nu 
mellan den neolitiska ideologin och Erteböllekulturens 
ideologi. Detta ledde till framväxten av trattbägarkul
turen i Centraleuropa.

Som framgått ovan har forskningen kring neolitiser
ingen huvudsakligen baserats på sydskandinaviskt ma
terial. Avslutningsvis skall vi kort se hur diskussionen 
gestaltat sig i Öst- och Västsverige. Den första mer om
fattande forskningen kring den mellansvenska trattb ä- 
garkulturen utfördes av S Florin, som baserade sitt ar
bete på undersökningar av bland annat de stora sörm
ländska lokalerna Mogetorp och Östra Vrå, samt på 
omfattande kvartärgeologiska studier. Florin tog avstånd 
från tankarna på en “invasionskultur” och uppfattade i 
stället framväxten av “Vråkulturen” som ett resultat av 
en anpassning hos den lokala mesolitiska befolkningen 
under impulser från sydväst (1938, 1958). För detta ta
lade, enligt Florin, dels de formmässiga och teknologis
ka likheterna mellan de mesolitiska och tidigneolitiska 
redskapsformerna, framförallt grönstensyxorna (1958, 
s 148), dels att de mesolitiska och neolitiska boplatser
na var lokaliserade till samma områden (1961). Fram
växten av den nya kulturen antogs, efter jämförelser med 
dansk keramikkronologi, ha skett först under den sena
re delen av tidigneolitikum, parallellt med Beckers C- 
fas.

Under 1970- och 1980-talen dominerades stenålders- 
forskningen i Östra Mellansverige av Welinder som i sin 
analys av den regionala utvecklingen betonade ekono

miska ekologiska förklaringar till neolitiseringen inom 
ramen för ett systemteoretiskt synsätt (Welinder 1975, 
1977,1982; Spång m fl 1976; Hultén & Welinder 1981). 
Det samtidiga uppträdandet av jordbruk och flera av 
den sy dskandinaviska trattb ägarkulturens ledartefakter 
samt de senares integration i rituella sammanhang, upp
fattades som ett resultat av invandring söderifrån. Även 
Welinder förläde tidpunkten för denna till TN C och 
orsaken ansågs vara en överexploatering och resursbrist 
i det sydsvenska kärnområdet, varvid en expansion skedde 
till trattbägarkulturens nordgräns. Welinder (1982) såg 
också ett utnyttjande av hela landskapet under perio
den och betonade att jakt/fiske/insamling hade en fort
satt stor betydelse för ekonomin. Det senaste decen
niets debatt kring neolitiseringen inom trattbägarområ- 
det har endast i begränsad utsträckning behandlat mel
lansvenskt material.

I Västsverige har de neolitiska, och inte minst de ti
digneolitiska, boplatserna behandlats ganska styvmoder
ligt då intresset fokuserats på de mesolitiska boplatserna 
(ex Jonsäter 1984, s 36; Sjögren 1991, s 1 Iff). Keramikma
terialet från megalitgravama har behandlats av Bagge (1934) 
och senare av Kaelas (1953). UV:s undersökningar under 
senare år har främst berört boplatser i kustområdena.

Sydhalland betraktades tills helt nyligen som extremt 
fattigt på tidigneolitiska boplatser. I en genomgång 1987 
av källmaterialet från detta område fanns ingen under
sökt boplats från denna period (Björk 1987). Endast några 
år senare framstår södra Halland som en rik tidigneoli- 
tisk bygd med ett flertal undersökta lokaler som Häst
hagen och Slottsmöllan (Westergaard 1994). Från den 
senare boplatsen kommer de äldsta dateringarna av TRB- 
keramik i Halland (a a, s 33ff). Detta har lett till att 
Slottsmöllan har fått beteckna en västsvensk tidigTRB- 
grupp; Slottsmöllegruppen (a a, s 41). Denna grupp har 
bedömts som i stort sett samtidig med den skånska Svens- 
torpsgruppen och skulle i så fall tillhöra en senare del 
avTN I.

I Bohuslän är situationen något annorlunda. Av allt 
att döma saknas den äldsta tidigneolitiska gruppen Oxie 
även här, men frågan är om det överhuvudtaget finns 
belägg för existensen av nagon tillTN I relaterad grupp. 
Av keramiken och 14C-dateringarna att döma skall hu
vuddelen av materialet placeras iTN II. Detta gäller t ex 
boplatsen vid Båtsberg (Schaller-Åhrberg 1994, s 7). 
Intressanta aspekter kring det tidigneolitiska bosättnings- 
mönstret i Bohuslän har diskuterats av Persson (1991, 
s 143 ff). Forskningsläget i Västsverige uppvisar luckor 
och vidare bearbetningar krävs.
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Skåne
Mats Larsson

I följande avsnitt kommer intresset att fokuseras på neo- 
litiseringsprocessen i Skåne och nya aspekter på den 
kronologiska utvecklingen och på själva neolitiseringen 
som sådan kommer att diskuteras. Intresset fokuseras 
påTN I och den följande utvecklingen under TN II be
handlas endast summariskt. En diskussion av samhälls
utvecklingen under TN II ingår dock i den avslutande 
interregionala syntesen.

Diskussionen baseras på skånskt material, men då 
forskningen och den historiska utvecklingen i Skåne och 
i Danmark/områdena söder om Östersjön är så intimt 
förknippade med varandra, kommer även dessa områ
den att relativt ingående behandlas. En sådan diskus
sion har ansetts som viktig för att sätta in Skåne i ett 
vidare perspektiv.

Den “neolitiska revolutionen” ur 
ett mesolitiskt perspektiv
Förutsättningarna för neolitiseringen bör sökas i det sen- 
Uiesolitiska samhället. I diskussionen har det ofta fram
kommit att den sena Erteböllekulturens bosättningar 
utgjordes av omfattande boplatser av en typ som när
mast kan betecknas som basboplatser. Till dessa hörde 
stora gravfält, som t ex Skateholm (ex Madsen 1987, 
s 232). Senare års undersökningar av Erteböllebosätt- 
uingar i Danmark har dock delvis förändrat den veder
tagna bilden. Framförallt undersökningar vid Ertebölle, 
FJorsminde och Björnsholm har bidragit med ny infor
mation kring den sena Erteböllekulturens bosättnings
mönster och också lämnat bidrag till diskussionen kring 
Neolitiseringen och den tidigneolitiska kronologin (An
dersen 1987; 1991; 1993). De omfattande undersök
ningarna vid Norsminde i Östjylland har gett en klart 
aWikande bild jämfört med den vedertagna. Koppling- 
en mellan stora boplatser och gravfält typ Skateholm 
§er inte intryck av att ha varit karakteristiskt för den 
Yngsta fasen av Erteböllekulturen. Genom omsorgsful-

stratigrafiska observationer kan man i stället urskilja 
ett mönster med återkommande små depositioner, vil
ka ackumulerats under 200-300 år huvudsakligen un
der den yngre Erteböllekulturen (Andersen 1991, s 29).

Erteböllekulturens yngsta fas dateras i Norsminde till 
Ntellan 4200-3800 B C, medan de skånska lokalerna Ska- 
teholm I-III placeras i den mellersta fasen av nämnda 
kultur. Skateholm I kan placeras i intervallet 5430-5270

BC medan Skateholm III dateras till 4890-4550 BC 
(L Larsson 1984, s 12). Dessa dateringar är som fram
går klart mycket äldre än de från de danska sena Erte- 
bölleboplatserna som diskuterats ovan. Det kan vara så 
att den stora förändringen i Erteböllekulturens bosätt
ningsmönster och sociala struktur ligger före den yngs
ta fasen. Detta får, som vi skall se, vissa konsekvenser i 
diskussionen kring neolitiseringen.

Det föreligger också en markant skillnad mellan den 
västdanska och östdanska/skånska Erteböllekulturen. 
Några skaldjursbankar av det slag som förekommer inom 
det förstnämnda området påträffas inte i Skåne. Tyvärr 
vet vi fortfarande relativt lite om hur den sena Erte
böllekulturens boplatser i Skåne har varit strukturera
de. Den övervägande delen av de genomförda under
sökningarna har framförallt varit inriktade på kronolo
giska frågor och mindre på boplatsernas struktur. Ännu 
har vi inga resultat som går att jämföra med de jylländ
ska och en så tydlig stratifiering av kulturlagret som vid 
Norsminde, går inte att se på de skånska boplatserna. 
Det är betydligt svårare att i lagerföljden på t ex Löd- 
desborgsboplatsen se en tydlig skillnad mellan de sen- 
mesolitiska och de tidigneolitiska lagren (Jennbert 1984).

- SOCIAL OCH IDEOLOGISK FÖRÄNDRING

Neolitiseringsproblematiken 

Området söder om Östersjön

För att sätta in Sydskandinavien i ett större utvecklings- 
sammanhang kan det vara av intresse att kort diskutera 
utvecklingen på södra sidan av Östersjön. Den av Beck
er (1947) diskuterade gemensamma A/B-fasen i områ
det har under senare år på nytt behandlats av Midgley 
(1992, s 220ff). Diskussionen har huvudsakligen rört 
de lokala utvecklingstendenserna och det faktum att den 
äldsta trattbägarkulturen, inom ett område från Holstein 
till Kujawien (Polen), kännetecknas av en påfallande 
kulturell homogenitet. Midgley menar att den i denna 
breda zon genomgick en i stora drag gemensam process 
(a a, s 228). I detta sammanhang finns det ingen möjlig
het att i detalj behandla hela detta område, utan här 
skall endast utvecklingen i Kujawien kort beröras.

Genom de omfattande undersökningarna vid fram
förallt Brzesc-Kuj awski har vi i dag goda möjligheter att 
mer i detalj följa utvecklingen från de yngsta Lengyelbo- 
sättningama (sen bandkeramik) till de äldsta trattbägarbo- 
sättningama/-gravarna. Området är viktigt då ett närmast 
symbiotiskt förhållande uppstod mellan den lokala jägar-
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Fig 4:4. Östlig trattbägarkeramik från Sarnowo- och Pikutkowo-fasema i Polen. 1-4) Samowofasen, 5-9) Pikutkowofasen 
(Efter Midgley 1992, fig 11).

befolkningen och den jordbrukande befolkningen (Bo
gucki 1988, s 219). Att utbyte mellan jägar-samlarebe- 
folkningar och jordbrukare varit, och är viktigt, har dis
kuterats av Moore (1985, s 106f). Antropologiskt har 
det också iakttagits hur jägarbefolkningar vänder sig till 
sina jordbrukande grannar för att bl a få hjälp med att 
lösa inre konflikter (a a, s 107).

De yngsta dateringarna av Lengyelfasen i Brzesc lig
ger mellan ca 4200 och 3720 B C, medan de äldsta tratt- 
fa ägardateringarna faller mellan ca 4450 och 3770 BC 
(Grygiel 1986, s 264f; Czerniąc m fl 1991, s 71; Bocku- 
gi & Grygiel 1993, s 168). Den äldsta dateringen härrör 
från Sarnowo (4450-4350 BC). Den har ibland ifråga
satts då den ansetts som för gammal (Madsen & Peter
sen 1984, s 93; Midgley 1992, s 201). Att kontakter fö

relåg mellan Brzesc-Kujawskigruppen av Lengyelkultu- 
ren och Erteböllekulturen kan vi se i förekomsten av T- 
formade hjorthornsyxor på den sistnämnda kulturens 
boplatser (ex Grygiel 1986).

I senare års polsk litteratur benämns denna förstaTRB- 
fas “proto-beaker”. Denna initialfas följs av “the classical 
beaker phase”. Czerniąc m fl menar att i Kujawien ba
serades transformeringen av den sena Lengyelkulturen 
till TRB på kontakter med en inhemsk mesolitisk be
folkning (1991, s 70). En uppfattning som också delas 
av t ex Jankowska (1990, s 31 Iff). De tidigaTRB-date- 
ringarna, som t ex Sarnowo, är emellertid fortfarande 
ganska isolerade företeelser i Kujawien och tyngdpunk
ten i dateringarna ligger mellan ca 4200-3900 BC (Pik- 
utkowo) (fig 4:4).
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Fig 4:5. Tidig trattbägarkeramik från nordvästra Tyskland. 1-4) Rosenhof, 5-7) Hüde, 8-9) Boberg (Efter Midgley 1992, fig 12).

Från andra områden i Nordeuropa finns dock date
ringar som kan parallelliseras med de tidiga polska. Från 
Holstein (t ex Siggeneben Süd) föreligger idag ett bety
dande antal dateringar som indikerar en gemensam ti
dig trattbägarfas i Nordeuropa (Meurers-Balke 1983, 
s 92,109; Midgley 1992, s 203f). Dateringarna placerar 
denna till omkring 4000-3900 B C. Sedan länge diskute
rade platser som Hüde (Niedersachsen), Boberg utan
för Hamburg och Rosenhof kan, baserat på rent typolo
giska grundvalar men även på radiometriska dateringar, 
°ckså placeras i denna tidiga fas (Schwabedissen 1979; 
Kampffmeyer 1983, s 119ff) (fig 4:5).

Danmark

Hur har då neolitiseringsprocessen behandlats vid sena
re års danska undersökningar? I litteraturen har ofta ost
ronens ersättande av hj ärtmusslor och andra mindre 
produktiva mollusker setts som karakteristiskt för över
gången atlantisk-subboreal tid (ex Zvelebil & Rowley- 
Conwy 1986, s 80). Ett av resultaten från Björnsholm 
visar dock att så inte alltid var fallet. Neolitiska artefak
ter påträffades i lager som låg strax under de med en 
dominans av hj ärtmusslor (Andersen 1993, s 74). Nå
gon “transitional level” där Ertebölle- och trattbägarar- 
tefakter förekommer tillsammans har inte belagts vid 
Björnsholm. Andersen ser tvärtom en mycket skarp gräns 
mellan de båda komplexen (a a, s 74).
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Fig4:6. Diagram med ett urval av I4C-dateringar från 
Erteböllekultur och traftbägarkultur (kalibrerade efter Stuiver 
&ć Becker 1993).
1) Bjömsholm, 2) Norsminde, 3) Bjömsholm, 4) Norsminde,
5) Löddesborg, 6) Skateholm III, 7) Dragsholm, 8) Muldbjerg,
9) Lindebjerg, 10) Rude, II) Rustrup, 12) Mosegården, 13) Mossby, 
14) Bronsyxegatan (Malmö), 15) Svenstorp, 16) Värby,
17) Herrestorp, 18) Siggeneben-Süd.

De tidigneolitiska flintartefakterna skiljer sig inte 
påtagligt från Erteböllekulturens; samma typer kan 
i stort sett urskiljas. En skillnad är dock att berg- 
artsyxor saknas helt och att skivyxorna är få (An
dersen 1993, s 85). Av särskilt intresse för den kro
nologiska diskussionen är fyndet av en trattbägare 
i Björnsholm-möddingen som närmast kan hänfö
ras till Oxie-gruppen. En 14C-datering på ostron
skal i direkt anslutning till ovan nämnda kärl har 
gett dateringen 4070-3800 BC (a a, s 87). Ander
sen påpekar att materialet är litet, men att den älds
ta tidigneolitiska nivån karakteriseras av odekore
rade kärl av samma typ som den ovan nämnda tratt
bägaren. De nivåer med keramik som kan hänföras 
till Volling-gruppen har daterats till perioden 4070- 
3770 B C, vilket väl överensstämmer med dateringen

Fig 4:7. Karta över Sydskandinavien med tidiga TRB boplatser 
markerade. 1) Bjömsholm, 2) Ertebölle, 3) Värby,
4) Herrestorp, 5) Svenstorp, 6) Kabusa, 7) Mossby.

från en närbelägen långhög med samma typ av kera
mik (Andersen & Johansen 1992; Andersen 1993).

Av betydelse för kronologin är dessutom att, precis 
som vid Bjömsholm, trattbägare av närmast Oxie-typ 
också kan ses som det äldsta tidigneolitiska inslaget i 
Norsminde (Andersen 1991, s 34). En 14C-datering från 
det understa trattbägarlagret ligger i perioden 3930-3650 
BC.

Sammanfattningsvis kan sägas att senare års under
sökningar i Danmark visar på en snabb förändring från 
Erteböllekultur till trattbägarkultur. Övergången kan 
enligt de radiometriska dateringarna placeras i interval
let 4070-4000 BC och någon övergångsfas där både Er
tebölle- och trattbägarartefakter förekommer kan inte 
beläggas. Kronologiskt visar undersökningarna att den idag 
i Sydskandinavien ofta använda tidigneolitiska gruppin
delningen kanske inte är så entydig som ibland fram
kommit i diskussionen. Snarare tycks Oxie-gruppen vara 
den äldsta, åtminstone att döma av resultaten från ovan 
nämnda undersökningar (fig 4:6).

Skåne

Den övervägande delen av det boplatsmaterial som lig
ger till grund för diskussionen har framkommit genom 
exploateringsundersökningar utförda av framförallt Mal-
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Fig 4:8. Keramik från boplatsen Värby i Sydvästskåne 
f Oxiegruppen). Skala 1:2. Foto I Kristensson.

mö Museer och UV Syd under de senaste trettio åren. 
Endast en mindre del utgörs av rena forskningsunder- 
sökningar (M Larsson 1984, 1992). Fyndmaterialet har 
huvudsakligen framkommit i olika typer av gropar och 
endast till en mindre del i kulturlager.

Den tidigneolitiska trattbägarkulturen i Skåne har in
delats i ett flertal lokalt präglade grupper, som erhållit 
namn efter vissa typlokaler (fig 4:7). De urskilda grup
perna har betecknats Oxie, Svenstorp, Mossby och Bel- 
levuegården (M Larsson 1984, 1985, 1987). I detta sam
manhang betecknar en lokalgrupp en grupp människor 
med en klart definierad och urskiljbar materiell kultur. 
Gruppindelningen bygger till stor del på variationer i 
kärlformer och ornamentik. Oxiegruppen kännetecknas

av trattbägare med kort hals och en ornering med främst 
pinnstick, korta streck och mindre gropar som är kon
centrerade till mynningspartiet (fig 4:8). I Svenstorps- 
gruppen ingår snörornamentik som en viktig del, men 
även pinnstick och olika typer av stämpelintryck före
kommer. Överhuvudtaget uppvisar Ornamentiken en be
tydligt högre grad av komplexitet än i Oxiegruppen (fig 
4:9). Dessutom introduceras nya kärlformer som krag- 
flaskor. Mossbygruppen kan anses utgöra en parallell till 
Svenstorpsgruppen, men med en högre andel snörorna
mentik (fig 4:10). Bellevuegårdsgruppen slutligen har en 
större variation i Ornamentiken än övriga grupper, med 
en hög andel tvärsnoddsornamentik.

De tre första grupperna har ansetts att vara delvis sam
tidiga, medan Bellevuegårdsgruppen är samtidig med de 
yngre danska Fuchsberg- ochVirumgrupperna (M Lars
son 1984, 1992; Madsen & Petersen 1984, s lOOf). För 
enkelhetens skull delas idag ofta tidigneolitikum in iTN 
I och TN II där den första fasen omfattar de tre först
nämnda grupperna, medan TN II motsvarar den sena ti
digneolitiska trattbägarkulturen (M Larsson 1992, s 80ff). 
Denna indelning kommer att användas i den följande 
analysen.

Tyvärr föreligger relativt få 14C-dateringar från tidig
neolitikum i Skåne (M Larsson 1984, s 165, 1992, s 74f). 
Två mycket tidiga dateringar från Mossby i sydligaste 
Skåne faller mellan 4250 och 3950 BC (M Larsson 1992, 
s 74f). Dateringarna har utförts på matskorpa från insid
orna på krukskärvor. Bortsett från dessa två dateringar,

Fig 4:9. Keramik från boplatsen Mossby i sydligaste Skåne (Mossbygruppen). Skala 1:2. Teckning M Regnell.
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Fig 4:10. Urval av skärvor från boplatsen Svenstorp i Sydvästskåne (Svenstorpsgruppen). Skala 1:2. Foto I Kristensson.

som är klart äldre än de övriga, ligger de äldsta skånska 
dateringarna i tidsintervallet ca 3950-3700 B C. De tidi
gaste dateringarna härrör från Mossby, Värby och Her
restorp (Salomonsson 1970; M Larsson 1992;Torstens-

Fig4:ll. Flintredskap från boplatsen Skabersjö (Oxiegruppen). 
a-b) ryggade spån, c) fragment av spetsnackigyxa, d-e) borr, 
f-g) skivyxor. Skala 1:2. Teckning M Centerwall.

dotter Åhlin, kap 7; denna volym). Av speciellt intresse 
för den följande diskussionen är att de båda lokalerna 
Värby och Herrestorp, vilka kan föras till Oxie-grup- 
pen, har givit så tidiga dateringar. Den uppenbara konti
nuiteten mellan Erteböllekulturens flintinventarium och 
Oxiegruppens har ofta påpekats (ex M Larsson 1984, 
s 162). På rent typologiska grunder, framförallt genom 
förekomsten av skivyxor, tvärpilar samt enstaka kämyxor, 
kan Oxiegruppen placeras i den äldsta delen av den ti- 
digneolitiska sekvensen. Den spetsnackiga yxan har dess
utom nästan enbart påträffats i Oxiegruppskontext och 
i ett fåtal fall tillsammans med keramik från Svenstorps- 
gruppen (Hernek 1988, s 219f; Karsten 1994, s 5Of).

Oxiegruppen tycks med andra ord vara den äldsta ti- 
digneolitiska gruppen i Skåne. De lokalgrupper som ur
skildes genom den intensiva diskussionen under 1980- 
talet är yngre, som t ex Svenstorp och Mossby i Skåne 
och Volling och Svaleklint i Danmark. Hur mycket yng
re är dock frågan. Samtliga dessa grupper tillhör TN I 
och har i flera sammanhang ansetts som i stort sett pa
rallella. Svenstorp- och Mossbygrupperna har dock setts 
som de äldsta (M Larsson 1984; 1994a). Det finns emel
lertid en klar skillnad mellan Oxie-, Svenstorp- och 
Mossbygrupperna. I de både förstnämnda finns en klar 
kontinuitet från Erteböllekulturen när det gäller flintar- 
tefakter som skivyxor och tvärpilar (fig 4:11). Däremot 
förekommer uppenbarligen inte skivyxor varken i Moss- 
bygruppen eller i den jylländska Vollinggruppen (Mad
sen & Petersen 1984, s 82; M Larsson 1992, s 74) (fig 
4:12).
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östra och östra Skåne är mycket få, om några, boplatser 
tillhörande Oxiegruppen undersökta (M Larsson 1992, 
s 82). Också från den sena Erteböllekulturen finns för 
närvarande få boplatser i Syd- och Sydöstskåne (Jenn- 
bert 1984; L Larsson 1984). Som nämndes ovan finns 
enstaka belägg, t ex från Skateholmsområdet, på sen Erte- 
böllekultur, men materialets omfattning är relativt li
ten. Samma tendens har kunnat beläggas i det närbeläg
na Ystadsområdet (M Larsson 1986). Jennbert har pu
blicerat en spridningskarta över limhamnsyxor i Skåne, 
vilken klart visar på en västlig spridning längs med Öre- 
sundskusten (1984, s 104).

Pig 4:12. Flintredskap från boplatsen Svenstorp (Svenstorps- 
gruppen), a-b) skivskrapor, c) skivyxa, d) kniv, e-f) skivyxor. 
Skala 1:2. Teckning M Centerwall.

Nielsen argumenterar utifrån komparativa studier att 
Oxiegruppen är den äldsta trattbägargruppen i Danmark, 
där den tydligt avlöser Erteböllekulturen och uppvisar 
den kontinuitet i flintinventariet som påpekats ovan 
(1985, s 115ff). Denna tidiga grupp bör ha sitt ursprung 
i öster (Polen, Mecklenburg). Koch menar att Oxiegrup
pen och Svenstorp-ZSvaleklintgruppen bör vara samti
da (1994, s 178ff). Det finns dock inget i Kochs date- 
dngar och typindelningar som motsäger en tidig date- 
rmg av Oxiegruppen.

En klar diskrepans finns således mellan 14C-datering- 
arnas utsagor och det faktum att det är svårt att se kon
tinuiteten i den materiella kulturen mellan Ertebölle
kulturen och Volling- och Svenstorp-ZMossbygruppen. 
l4C-dateringarna antyder dock att tidsskillnaden mellan 
de olika grupperna under TN I inte kan vara stor. En 

tiiöjlighet är att Svenstorpsgruppen utvecklas ur Oxie- 
gruppen och skall ses som en sydväst- och västskånsk 
lokalgrupp, medan Mossbygruppen är syd- och östskånsk 
0ch utgör en lokalgrupp med paralleller på t ex Born
holm.

Diskussionen kan sammanfattas på följande sätt; i det 
skånska materialet kan vi under en kort tidsperiod ur
skilja Oxiegruppen, vars boplatser framförallt var be
lägna på de lätta sandjordarna i de inre delarna av det 

sydvästskånska backlandskapet (M Larsson 1984). I syd

Neolitiseringsprocessen som social 

och ideologisk förändring

Den äldsta tidigneolitiska gruppen i Skåne, Oxiegrup
pen, har ett utbredningsområde som klart överensstäm
mer med huvuddelen av den sena Erteböllekulturens. 
Detta förklarar dock inte varför Erteböllekulturen övergår 
från att vara jägareZsamlare till att bli jordbrukare un
der samlingsnamnet trattbägarkulturen. Vid diskussio
nen av denna förändring kommer i det följande de kli
matologiska förändringarna, almfallet och havsnivåför
ändringarna vid övergången mellan atlantisk och sub- 
boreal tid att tonas ned till förmån för en ideologisk och 
social tolkning.

I Sydskandinavien finns på boplatserna få belägg för 
tamboskap och odling (M Larsson 1984; Juel-Jensen 
1994, s 97). Indirekta belägg för odling föreligger dock 
från Danmark. Studier av “begravda” jordlager under 
långhögar från tidigneolitikum har gett värdefull ny in
formation (Juel-Jensen 1994, s 92). Dessa studier visar 
att den ursprungliga skogen, med linden som karaktärs- 
träd, öppnades för bete ochZeller transformerades till 
sekundär skog med björk och hassel. Den jungfruliga 
lindskogen ger inte intryck av att ha varit föremål för 
någon form av svedjebruk. Därefter kan en brandfas 
urskiljas med påföljande sädesodling. Faktum kvarstår 
dock att beläggen för odling under den äldsta delen av 
tidigneolitikum är få och svårtolkade, bortsett från en
staka intryck i keramik och ett fåtal daterade sädeskorn 
från t ex Mossby. Indirekt stöds denna uppfattning av 
det arkeologiska materialet, då mycket få spånskäror har 
påträffats i tidigneolitisk (TN I) kontext (M Larsson 1984, 
s 62; Juel-Jensen 1994, s 118ff). Det är först under se
nare delen av perioden (TN II) som klara belägg finns,
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men då ofta i form av rituella depositioner, t ex från Sarup 
(Juel-Jensen 1994, s lOOf).

I detta sammanhang är de i inledningen diskuterade ar
betena av Thomas (1991) och Hodder (1990) viktiga, då 
de diskuterar nya infallsvinklar i synen på neolitiserings- 
processen. Thomas anser att“neolitikum” innebar en full
ständig omvandling av de sociala relationerna, vilket sam
manhänger med att man tillägnade sig ett helt integrerat 
kulturellt system (1991, s 13f). Det faktum att “neoliti- 
kum” utgjordes av ett“paket” med idéer var den grundläg
gande förutsättningen för en förändring. Thomas (1993, 
s 387) uppfattar både odling och boskapsskötsel som se
kundära element i den tidigneolitiska ekonomin och att 
dessa inslag endast hade betydelse i samband med fester, 
utbytesrelationer och sociala manipulationer.

En intressant hypotes har framförts av Hodder (1990, 
s 182f). Han menar att förutsättningen för att jordbruket 
skulle accepteras i Sydskandinavien står att finna i den för
ändring av bosättningsmönster, gravskick, keramik och 
huskonstruktioner som kan iakttagas i Europa omkring 4200 
BC. De stora Lengyel- och Rössen-bosättningama ersätts 
av små spridda boplatser av familj estorlek; enkelt uttryckt 
förändras hela den sociala och ekonomiska strukturen. Ur 
denna utveckling växer trattbägarkulturen och dess besläk
tade grupper fram. Utvecklingen är inte minst tydlig i Ku- 
jawien. De bandkeramiska bosättningarna upphör i områ
det och kort därefter sker framväxten av trattbägarkultu
ren. Under denna initialfas kan vi uppenbarligen se en ge
mensam kronologisk horisont som motsvaras av A-fasen 
eller Oxiegruppen i Nordeuropa och Sydskandinavien. 
Mycket av utvecklingen som skisserats ovan sker vid den 
linjebandskeramiska kulturens yttersta gräns. Norr om löss- 
jordsbältet fanns under senatlantisk tid jägarsamhällen med 
komplexa sociala förhållanden och med en stabil ekono
misk bas. Det är i detta kontaktområde som den tidiga 
trattbägarkulturen utvecklas.

En liknande utveckling kan ses i Lepenski-Vir (Järnpor
ten) vid Donau där ett blomstrande jägarsamhälle uppvi
sar ett starkt motstånd mot odling/boskapsskötsel genom 
en kraftig markering av de ritualer som kan förknippas med 
jakt (Chapman 1993, s 115). I slutfasen (Lepenski-VirVII) 
visar den exponering av lerskulpturer, avbildningar av för
fäder, ett slutligt försök att fokusera samhällets intresse mot 
gemensamma äldre släktskapsrelationer och en försvinnande 
symbolvärld (a a). Kort därefter överges området och od
lingen etableras, men långt från klyftan vid Lepenski-Vir.

Om vi återvänder till Sydskandinavien och neolitise- 
ringsförloppet här är det värt att understryka att transfor
meringen var snabb och att skillnaden i den sociala struk

turen och bosättningsmönstret inledningsvis inte var så 
markant som ofta framförts i diskussionen. I Andersens 
undersökningar på Jylland framgick relativt klart att den 
sena Erteböllekulturen inte kännetecknades av stora bop
latser med flera sociala grupper, utan av små boplatser av 
kanske familj estorlek. Det är just detta mönster som kan 
urskiljas i den tidiga trattbägarkulturen (ex Madsen & Jen
sen 1982; M Larsson 1984). Detta kan tolkas som att för
ändringarna i den sociala sfären inte var så markanta mel
lan Erteböllekulturen och trattbägarkulturen, utan att den 
stora förändringen låg på det ideologiska planet. En mot
taglighet för nya impulser som var möjliga att anpassa, el
ler transformera, till en förhärskande ideologi var avgöran
de för hur utvecklingen kom att gestalta sig.

Uppförandet av långhögar kan ses som ett uttryck för 
det nära ideologiska sambandet mellan den sena bandke
ramiska bosättningen i t ex Kujawien och den tidiga tratt
bägarkulturen. Sambandet står att finna i den uppenbara 
likhet mellan långhögama och de närmast trapetsoida lång
husen, ett faktum som påpekats av t ex Hodder (1984, 
1990). Under det senaste decenniet har dessa tidiga mo
numentala gravar diskuterats av flera forskare. Hodder ser 
långhögarna som ett fokus i en enskild grupps territorium 
och dessutom som markeringar av enskilda individers so
ciala status (1984, s 64f). Thomas ser de tidiga gravarna 
som delar i ett rituellt landskap, och att de byggdes efter 
ett strikt regelsystem som ett led i en kamp mellan indivi
den och en styrande elit (1991, s 29ff). Ett något avvikan
de synsätt har presenterats av Bockugi (1988, s 188f). Han 
diskuterar långhögama i Brzesc-Kujawski och menar att i 
ett bosättningssystem som den tidiga trattbägarkulturens, 
med små, spridda boplatser, fyllde långhögama ett behov 
som ett centralt fokus för förfädersdyrkan. Monumenten 
var, enligt Bockugi, förfädernas boplatser som legitimera
de utnyttjandet av det omgivande territoriet (a a, s 190). 
Uppförandet av långhögar börjar av allt att döma just i 
Kujawien.

En möjlig förklaring till uppkomsten av denna uppen
bara likhet kan vara en muntlig tradering genom vilken 
kunskapen om de en gång så imponerande långhusen förts 
vidare genom generationer, för att slutligen ha transforme
rats till ett monument av jord, trä och sten. Chapman har 
framfört tanken att en artefakt, kanske även långhögama, 
har en biografi som blir rikare genom de människors hän
der den passerar (1993, s 99). Dessa minnen traderas mel
lan olika grupper och används av senare ägare för egna 
sociala ändamål. Uppenbarligen fanns det hos de tidiga 
neolitikema en strävan efter kontroll över naturen. Upp
förandet av långhögama kan ses som ett led i en sådan
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strävan. Hodder (1990) har framfört tanken att jordbru
kets ursprung fanns inbäddad i en uppsättning äldre socia
la och kulturella koder som växer fram redan under pale- 
olitikum. Bland annat yttrar detta sig i en strävan att sepa
rera den inre sociala sfären från den vilda yttre sfären.

Dateringen av långhögama i Sydskandinavien är dock 
inte helt problemfri. Klart är att de idag inte kan knytas till 
Oxiegruppen utan tillhör de något senare grupperna inom 
TN I. Efter en relativt kort tidsperiod börjar de även att 
uppföras i t ex Danmark där de dock inte kan föras till 
Oxie-gruppen utan till de lokala grupperna Volling och 
Svaleklint. I Skåne kan inga långhögar idag dateras tillTN I.

Uppenbarligen genomgår det tidigneolitiska trattbägar- 
samhället en snabb förändring under TN I. Långhögarna 
kan, som framgått ovan, diskuteras utifrån flera olika teo
retiska utgångspunkter. De kan ses som territoriella mar
keringar, som ett led i en “tämjning av ett vilt landskap” 
och de kan läsas som en text med en mental innebörd. 
Tydligt är att de markerar en markant förändring från den 
äldre Oxiegruppen med sin delvis mesolitiska prägel till 
ett samhälle där långhögama ingått i en ny ideologisk ge
staltning av samhället. Under denna del av TN I sker en 
ideologisk och mental förändring, i vilket ett manipulativt 
drag kan skönjas. Långhögarna kan ses som ett led i en 
framväxande elits sätt att gestalta sin omgivning i motsats
par, t ex vild/tam, liv/död och ljus/mörker. En tankeväck
ande hypotes har framförts av Bradley (1993, s 17). Han 
menar att de första verkligt tydliga tecknen på en ekono
misk expansion i form av odling uppkommer efter det att 
de första monumenten uppförts. “If farming did not prov
ide a surplus for building tombs could the sequence of 
events have been the other way around?” Detta är något 
som faktiskt kan urskiljas i Sydskandinavien vid övergång
en mellan TN I och TN II. Ett flertal indikationer på ett 
intensivare utnyttjande av landskapet kan skönjas i både 
Pollendiagrammen och det arkeologiska materialet, exem
pelvis introduktionen av årdret.

En annan yttring som kan ses som ett led i ett “tämj an
de” av ett vilt landskap är de ofta förekommande depone- 
hngarna av yxor, i vissa fall även kärl, i våtmarker. Som 
Karsten påpekat föreligger en tydlig kontinuitet, i form av 
spetsnackiga yxor, mellan de senmesolitiska offerplatserna 
°ch de äldsta tidigneolitiska (1994, s 171). Under TN II, 
möjligen tidigare, etableras fasta offerplatser på andra platser 
(a a, s 173). Dessa har en mycket lång kontinuitet. Män
niskor försöker att på olika sätt visa sin närvaro i landska- 
Pet. Offerplatserna, som ofta ligger perifert i förhållande 
hll boplatserna, skall ses som en del av detta synliggörande. 
Avgörande för lokaliseringen av dessa offerplatser, och även

för monumentens placering, var landskapets inneboende 
kraft och vissa platsers innebörd för människor (Bradley 
1993, s 17). I de tidigneolitiska offerfynden intar yxan en 
mycket central roll. Enligt Bradley kan yxorna ses som en 
fokusering på “landet” som sådant (1990, s 73). Bosätt- 
ningsmönstrets förändring från mesolitikum till tidigneo- 
litikum, som diskuterats ovan, har förskjutit intresset från 
kust/hav till specifika landområden. Precis som för de tidi
ga monumenten ingår offerplatserna i en transformering 
av landskapet och ett “tämjande” av det vilda och okända.

I denna kontext ingår sannolikt också de brandoffer som 
framkommit på flera platser. Bäst publicerad är Svartskylle 
i Sydskåne (L Larsson 1989). Inom en begränsad yta på
träffades här fyra koncentrationer med större och mindre 
fragment av brända, tunnackiga yxor.

I det föregående har nya tolkningsforslag för hur neo- 
litiseringen i Skåne kan ses diskuterats. Dessa tar till stor 
del sin utgångspunkt i den sociala och ideologiska sfären. 
De ekologiska faktorernas betydelse, som tidigare ansetts 
vara katalysatorer i neolitiseringsförloppet, har tonats ned 
till förmån för en mer nyanserad bild av det historiska för
loppet, där utvecklingen i hela det nordeuropeiska områ
det bör vägas in.

Tidigneolitikum skall inte enbart ses som ett ekonomiskt 
koncept utan kanske i högre grad som ett mentalt och ide
ologiskt stadium. Vissa förutsättningar måste finnas i ett 
samhälle för att det nya konceptet skall kunna utvecklas 
och accepteras. På så sätt är Oxiegruppens reviderade kro
nologiska placering viktig, men även den förändrade sy
nen på den sena Erteböllekulturen. Av allt att döma fanns 
en gemensam tidig nordeuropeisk trattbägarkultur med 
grupper som Sarnowo, Pikutkowo, Oxie, Rosenhof och 
Baalberg. Denna tidiga fas utgör till stora delar en direkt 
fortsättning av de senmesolitiska traditionerna och utvecklas 
vid den linjebandskeramiska kulturens nordligaste gräns. 
Det är först i och med utvecklingen av de lokala grupper
na under TN I, t ex Volling och S venstorp, som det neoli ti
ska konceptet, som Thomas definierat det, verkligen får 
fotfäste i Sydskandinavien. Under denna period växer en 
social elit fram, vars makt manifesteras på flera sätt, bl a 
genom uppförandet av långhögar. I och med denna pe
riod kan vi för första gången se människors strävan efter 
att monumentalisera landskapet; kanske som ett uttryck 
för en “tämjning” av ett vilt landskap eller i motsatspar 
som vilt/tamt.

En diskussion kring nya idéer och hypoteser, som 
exempelvis de som framförts av Thomas och Hodder, 
kan egentligen endast vara fruktbar i en dialog mellan 
teori och det arkeologiska materialets utsago. Det finns
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alltid en fara i att alltför kategoriskt och okritiskt ta till 
sig nya, i och för sig intressanta, hypoteser och tankar. 
Detta har med all tydlighet framgått i ovan förda dis
kussion. Att exempelvis helt applicera Thomas uppfatt
ning av det “neolitiska konceptet” på det sydskandina- 
viska materialet låter sig inte göras. Detta framgick i den 
ovan diskuterade problematiken kring långhögarnas da
tering. Dessa kan av allt att döma inte placeras i den 
äldsta neolitiska fasen, vilket innebär att de inte skall 
sättas i direkt samband med själva neolitiseringen.

Västsverige

Bengt Nordqvist

Den mesolitiska bakgrunden

Lihultkulturen är den yngsta av de västsvenska mesoli
tiska kulturerna som uppvisar ett enhetligt fyndmaterial 
över hela Västsverige, såväl längs kusten som i inlandet. 
Gruppen med Lihultlokaler förefaller försvinna kring 
ca 4500-4300 B C. En av de yngsta dateringarna härrör 
från Rottjärnslid, en boplats med ett fyndmaterial med 
typiska Lihultartefakter.

Inom begränsade områden, framförallt i Halland, fö
rekommer parallellt med de sena Lihultboplatserna en 
helt ny artefaktuppsättning, innehållande Erteböllema- 
terial, som förefaller vara överförd i sin helhet och inte 
bara som enstaka artefakter. I anslutning till dessa loka
ler finns “blandade” boplatser med påverkan från både 
Ertebölle- och eventuellt Lihultkultur.

I såväl den tidigare som nuvarande forskningen kring 
tidigneolitikum i Västsverige har tvärpilar ansetts ka
raktäristiska för periodens äldsta fas (Jonsäter 1984, s 42; 
Persson 1991, s 175). Tvär- och skevpilar saknas där
emot helt, eller förekommer endast i enstaka exemplar, 
på Lihultboplatser (ex Sjögren 1991, s 28). Jonsäter har 
mot denna bakgrund framfört åsikten att introduktio
nen av en neolitisk ekonomi ska sättas i samband med 
uppträdandet av tvärpilsboplatser, och sker strax före 
4000-3700 BC. Utifrån dagens 14C-dateringar och den 
artefaktsammansättning som finns på dessa tidiga tvär- 
pilslokaler, bör den äldsta fasen med tvärpilar (4600- 
3800 BC) istället ses som den avslutande delen av sen- 
mesolitikum (se fig 1:37). Antalet 14C-daterade tvärpils
boplatser som kan föras till denna yngsta senmesolitiska 
fas är dock få. Tvärpilar fortsätter att förekomma på de 
tidigneolitiska boplatserna tillsammans medTRB-kera-

Kämbrosilur ,

Fig 4:13. De tidigneolitiska lokaler som omnämns i texten är:
1) Hallehög, 2) Ängds, 3) Lilleby, 4) Letsegården,
5) Remmene/Trollsjön, 6) Glimsås, 7) Rörby, 8) Henrietteberg, 
9) Hästhagen, 10) Asige, Tollestorpamossen, 11) Pilame,
12) Lunden, 13) Olas, 14) Båtsberg, 15) Diseflat,
16) Slottsmöllan.

mik. För bakgrundsmaterial och vidare diskussion kring 
senmesolitikum hänvisas till Nordqvist, kap 1 i denna 
volym.

Tidigneolitiska boplatser

Västsvensk arkeologi kännetecknades under lång tid av 
framförallt mesolitiska undersökningar, medan neoliti- 
kum inte behandlades i samma utsträckning (Jonsäter 
1984, s 36). Den första tidigneolitiska boplatsen som 
undersöktes i Västsverige var Hallehög belägen strax 
söder om Göteborg (fig 4:13; Sarauw &Alin 1923, s 98). 
Denna lokal, som delvis grävdes ut av Sarauw 1918, var 
länge unik med sin stora mängd av tvärpilar och snöror- 
nerad keramik (Andersson 1973b, s 87). Becker ansåg 
att Hallehög var den främsta fyndplatsen från trattbä- 
garkulturen (TRB) i Västsverige med keramik som an
sågs tillhöra TN C (1947, s 190) (fig 4:14).
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Fig4;i4 Hallehög var den första boplatsen med tidigneolitisk keramik i Västsverige. Snördekorerad keramik ar typisk for denna 
hkal. Förutom keramik förekom även tvärpilar och spånpilspetsar. Skala 1:2. Teckning E Craaford.



102 BRITTA KIHLSTEDT MATS LARSSON BENGT NORDQVIST

Fig 4:15. Ängåsboplatsen karaktäriseras av snöromamenterad keramik i olika varianter. Flintmaterialet utgörs bland annat 
av skivskrapor och segmentknivar samt stora mängder tvärpilar. Skala 1:2 (Efter Andersson 1973b).

I början av 1970-talet undersökte Göteborgs Arkeo
logiska Museum (GAM) ett flertal tidigneolitiska loka
ler som Ängås, Lilleby m fl (Andersson 1973a, s 71,465, 
1973b, s 86). Fyndmaterialet karaktäriserades av ett stort 
antal tvärpilar och bland keramiken dominerade snör- 
ornerad keramik (fig 4:15). Yxorna på dessa lokaler, ex
empelvis Angås, utgörs av bergartsyxor som förefaller 
att vara spetsnackiga av närmast typ IA, samt tunnblad- 
iga yxor typ IIC (jfr Andersson 1973a, 1973b). Enligt 
Ebbesen kan de dateras till TN A-B respektive TN C- 
MN IVa (1984, s 113). På Lilleby påträffades enbart

bergartsyxor, både tjocknackiga yxor, en mångkantsyxa 
samt eventuellt några trindyxor. Karaktäristiskt för båda 
dessa boplatser var förekomsten av enstaka cylindriska 
spånkärnor.

Under 1980-talet har GAM undersökt ytterligare ett 
antal lokaler. En av dessa var Letsegården, som ursprung
ligen legat längst in i en dåtida havsvik. Fyndmaterialet 
består av bl a tvärpilar, spånpilspetsar, en stor mängd 
avslagsskrapor samt en betydande mängd keramik. De
koren utgörs huvudsakligen av bukstreck, men även tvär
snodd och snöre förekommer. Sammantaget förefaller
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boplatsen vara från yngre delen av tidigneolitikum (Rag- 
nesten 1993, s 14).

De tidigneolitiska boplatserna uppvisar en stor varia
tion när det gäller storlek. Ett flertal har varit små, med 
fynd inom ett 100-200 m2 stort område. Parallellt före
kommer enstaka större lokaler, som är upp till 600 m2 sto
ra (Nordqvist, manus a). Det bosättningsmönster som börjar 
framträda förefaller att vara knutet till innerskärgården 
(Persson 1981, s 8ff). Den mest sannolika modellen för 
utvecklingen under tidigneolitikum har framförts av Pers
son i diskussionen kring boplatserna Pilarne och Lun
den (Persson 1991, s 175). Han anser att ett system med 
både strandbundna och icke strandbundna lokaler eta
blerades redan under tidigneolitikum. Dessutom beto
nar han att jordbruket varit av begränsad betydelse, men 
att samhällets sociala-ekonomiska uppbyggnad ändå var 
av neolitisk typ.

Tidigneolitisk TRB-keramik

TRB-keramiken i Västsverige får ses som förhållandevis 
dåligt känd och boplatskeramiken har endast sparsamt pre
senterats tidigare. Gränsdragningen mellan tidigneolitisk 
och mellanneolitiskTRB-keramik är inte självklar, då många 
dekorelement förekommer under båda perioderna (jfr 
Nordqvist, kap 5; denna volym).

Det vanligast förekommande omeringsmotivet på den 
västsvenskaTRB-keramiken är bukstreck (fig 4:15, se även 
% 5:17). Detta motiv förekommer på alla TRB-lokaler, 
exempelvis Rörby, Glims ås, Ängås, Henrietteberg, Dise
flat, Båtsberg och Hästhagen. Ett nästan lika vanligt motiv 
är dubbla rader av grop- eller pinnintryck under mynning
en. Keramik med sådan dekor har påträffats på lokalerna 
Rörby, Glimsås, Hallehög, Henrietteberg och Slottsmöl- 
lan. Vinkellinjer bestående av enkla eller dubbla rader fö
rekommer på keramiken från Rörby, Glimsås, Henriette- 
berg, Diseflat och Båtsberg.

En annan vanligt förekommande dekor utgörs av bulor 
runt mynningen. Bulorna har utförts genom att en pinne 
bar tryckts in i kärlväggen från insidan av kärlet. Dekor 
bestående av en horisontell rad av bulor har påträffats vid 
lokaler som Rörby, Glimsås, Henrietteberg, Diseflat och 
Båtsberg. Dessa dekorer dominerar under senare delen av 
TN och under äldre MN. Vanligt är också horisontella ra
der av grunda tvärsnoddsintryck, ett motiv som förekom
mer på keramik från Rörby, Glimsås, Hallehög och Ängås 
(jfr fig 4:14,4:15). Vanligt förekommande på de tidigneo
litiska lokalerna, exempelvis på Hallehög, Ängås, Rörby 
°ch Glimsås, är snöre i fält eller vinkelfält under myn-

Megaliter 
(dösar och 
gånggriftcr)

GRK och STY
(-keramik)
samt spånpilspetsar

TRB och GRK 
(-keramik) 
samt tvärpilar 
och spånpilspetsar

Fig 4:16. Kalibrerade ,4C-värden från mesolitiska till 
senneolitiska lokaler i Västsverige. Dateringar av boplats- och 
gravfynd har relaterats till kulturpåverkan i pollendiagrammet 
från Tollastorpamossen. St-xxx utgörs av ett vägt medelvärde
mellan St 2421, St 3878 och St 3879 och avser dateringar på 
ben från Rottjämslid. Kalibrering efter Stuvier 8ć Kra 1986.
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FYNDPLATS MATERIAL

1 4 Frtcbölle

• 4 Först* röjningen

Ods mål

Ljung44

Rolljämslid
Lysc7(7b)

Kungsbacka

St-10478
Ua-1466 5045 105 Tollastorpa .orv BN

ölslanda
1 Lihultkultur

1 Tvdrpilstokaler

• TRB och GRK t-keramik)
samt tvärpilar och spånpilspetsar

1 Megalitgravar

0 GRK och STY (-keramik) 
ti samt spånpilspetsar

Slottsmöllan matskorpa
Ua-1584b Slottsmöllan matskorpa

Värö matskorpa
Hcbcrg PP.K-GS
Vcddigc
Morlanda matskorpa
Gökhem ben

matskorpa
Letsegården matskorpa
Snöstorp matskorpa

4 Första ccrcalia

^ Stndsyxgravar

4 Jlmn cerciliakurva

Morlanda matskorpa
Oxa-2708 Rössbcrga

Vcddigc matskorpa
Snostorp matskorpa
Slottsmöllan matskorpa
Jörlanda

Ua-4421 St önnered matskorpa
Barnabro matskorpa

Ua-5405 Morlanda matskorpa
Snöstorp matskorpa
Hasslingchult matskorpa
Morlanda matskorpa
Lindberg matskorpa
Lindberg matskorpa

Ua-1465 4300 100 Tollastorpa
mossen

■orv BN

Hasslingchult matskorpa
Lindberg matskorpa
Hallehög matskorpa
Lindberg matskorpa
Hasslingchult matskorpa

Ua-6026 Lindberg matskorpa
Sannagård
Gröni ngc matskorpa PP
Barnabro ER

Ua-5109 3920 Sannagård TA
Ua-1464 3865 100 Tollastorpa lorv BN

Fig 4:17. Tabell över de l4C-dateringar som återges i 
diagrammet över kalibrerade värden i fig 4:16. Tabellen visar 
lab-nr, okalibrerat värde, standardavvikelse, fyndplats, 
dateringsmateńal, provtagare samt kontext.
(BN- Bengt Nordqvist, BW- Bengt Westergaard, ES-Å- Eva Schaller- 
Åhrberg, GAM- Göteborgs Ark. Museum, GL- Gundela Lindman, IS- 
Ingerd Särlvik, K-GS- Karl-Göran Sjögren, KUL- Kajsa Ullberg-Loh, 
MJ- Mats Jonsäter, PP- Per Persson, RH- Robert Hemek, SA- Stina 
Andersson, TA- Tore Artelius)

ningen. Dessutom har 1 erskivor, dekorerade med fält av 
pinnintryck, påträffats vid Rörby och Glimsås.

Keramikmaterialen på ovan nämnda boplatser kan i viss 
mån, utifrån de olika dekortyperna, relateras till olika syd- 
skandinaviska tidigneolitiska keramikgrupper. Ängås och 
Hallehög anses ha likheter med den jylländska Vollinggrup- 
pen (Johansson 1985). Däremot har vulstdekorerad kera
mik påträffats på Letsegårdsboplatsen, en dekor som före
kommer t ex inom den skånska Bellevuegårdsgruppen 
(M Larsson 1984; Ragnesten 1993, s 13).

14C-dateringar

De äldsta14C-dateringarna får betraktas som något osäkra, 
eftersom de till stor del utgörs av träkolsdateringar. Detta

beror på att träveden kan ha en ospecificerad egenålder av 
alltifrån ett till hundra år (fig 4:16, 4:17). De äldsta 
dateringarna, ca 4400-3300 B C, härrör från kulturlagret 
på Ängåsboplatsen (St-4164, St-4166). En liknande date
ring finns också från en eldstad på boplatsen vid Båtsberg. 
På den sistnämnda boplatsen förekom bl a bukstrecks-or- 
nerad keramik (Ki-2678; Schaller-Åhrberg 1994, s 7). Nå
got yngre är en datering av träkol från en grop med TRB- 
keramik på boplatsen vid Diseflat. Keramiken var omerad 
med bukstreck och bulor belägna direkt under mynning
en (Ki-2698; Nordqvist manus a). Det finns även en mats- 
korpedatering från samma lager som är ca hundra år yngre 
än träkolsdateringen (se nedan).

Generellt är de dateringar som utförts på matskorpor 
något yngre än de ovan nämnda träkolsdateringama. De 
äldsta dateringarna av matskorpor påTRB-keramik i Väst
sverige härrör från Slottsmöllan i södra Halland (Wester
gaard 1995, s 33ff). 14C-analyserna är från samma kärl och 
har en datering till 3800-3400 BC (Ua-1584a+b). Det 
daterade kärlet har två horisontella rader av sneda pinnin
tryck under mynningen. Lokalen, som också innehåller 
tvärpilar, har legat vid den dåtida Nissans mynning i Katte
gatt (a a). Något yngre, ca 3700-3400 BC, är de två äldsta 
dateringarna från den bohuslänska lokalen Glimsås (fig 
4:18). Den ena härrör från enTRB-skärva, dekorerad med 
utvändig bula (Ua-5202). En liknande datering härrör från 
en odekorerad skärva från Letsegården (Ua-2473, Ragnes
ten 1993, s 14). Något yngre är en skärva från Diseflat 
(Ua-1469, se fig 4:18). Skärvan, som var dekorerad med 
utvändig bula, påträffades som ovan nämnts i en grop med 
TRB-keramik. Ytterligare skärvor från Snöstorp och Slotts
möllan, med bl a snördekor, har daterats till övergången 
TN-MN (Ua-5570, Ua-1664)

Något oväntat är att dateringar av GRK-keramik från 
boplatsen Olas är jämförbara med de tidiga keramikdate- 
ringama från Slottsmöllan (se fig 4:18). Dessa dateringar 
bör ses i ljuset av den idag allmänna uppfattningen att grop- 
keramiska ledartefakter, t ex spån och spånpilspetsar till
verkade med cylinderteknik, förekommer under såväl ti
dig- som mellanneolitikum (jfr Persson 1991,s 171). Pers
son har visat att övergången från tvär- till spånpilsspetslo- 
kaler vid Lyse går förhållandevis snabbt (a a, s 173; se fig 
5:22). Denna förändring sker enligt strandför- 
skjutningskurvan strax efter 3900-3700 BC. De äldsta da
teringarna av material som traditionellt brukar hänföras 
till GRK är således samtidiga eller äldre än de som kan 
kopplas tillTRB-material. För en utförligare diskussion kring 
västsvenskt GRK hänvisas till Nordqvist, kap 5 i denna 
volym.
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Fig 4:18. De omerade keramikskärvoma har ,4C-daterats med 
hjälp av matskorpor på skärvans insida. Den äldsta dateringen 
kommer från Slottsmöllan (ej återgiven här). Skärvorna från 
Olas har gropkeramisk dekor med dateringar till tidigneoliti- 
kum (a och b). nC-halten visar att innehållet är från 
landlevande djur. Keramik från TRB-boplatsema Climsås och 
Oiseflat (c; d respektive e). Skala 1:2. Teckning A Andersson.

Västsvenska megalitgravar

I Västsverige finns en serie 14C-dateringar från dösar och 
ganggrifter. Dessa härrör från runddösar vid Jörlanda i Bo
huslän respektive Årstad i Halland, en långdös från Säve i 
Bohuslän samt gånggriftema vid Gökhem respektive Röss- 
herga iVästergötland. Dateringarna av dösarna har utförts 
På träkol och har ett tidsspann från 3700-2900 BC (Sär- 
Dik 1965, s 19; Pedersen 1970, s 9; Hultberg 1979, s 62). 
Dessa dateringar får dock ses som något osäkra efter- 
s°m det inte går att fastställa vilken aktivitet som date- 
ras och om aktiviteten kan förknippas med anläggandet 
av dösen. Dateringarna av människoben från de båda

västgötska gångrifterna är däremot mer tillförlitliga. Deras 
äldsta dateringar återger en tidpunkt då anläggningarna 
har använts som gravar. Anläggandet av megalitgravarna 
kan dock ha skett tidigare. Dateringarna från Gökhem 
och Rössberga, med värdena 3600-3400 respektive 3500- 
3100 B C, placerar anläggningarna i ungefär samma tids
intervall som träkolsdateringarna från dösarna (Hedges 
1992, s 149; Bägerfeldt 1992, s 141; Persson & Sjögren 
manus). Utifrån dessa 14C-dateringar är det rimligt att 
anta att de västsvenska megalitgravarna anlagts under 
tidsperioden 3700-2900 BC och att megalitbyggandet 
skett samtidigt under TRB-fasen i såväl Falbygden som 
längs västkusten. Enligt Persson och Sjögren skulle "the 
maximally possible building period” vara mellan 3650- 
3200 BC (aa). Nyttjandeperioden förefaller dock ha va
rit betydligt längre. I både dösar och ganggrifter har det 
påträffats ledartefakter från såväl TRB som GRK, STY 
och SN (se Nordqvist, kap 5 och Weiler, kap 6; denna 
volym).

Parallellt med megaliterna finns flatmarksgravar, men 
endast enstaka av dessa har 14C-daterats. Utanför Var- 
berg vid Veddige har en flatmarksgrav påträffats som 
var 2,4 x 1,4 m stor (Nordqvist manus b). Den är l4C- 
daterad till 3700-3400 BC och innehöll minst en tratt
bägare samt bl a en konisk bärnstenspärla, två tvärpilar 
och eggpartiet av en tunnackig porfyryxa (fig 4:19). 
Graven var fylld med sten och liknade typ f enligt Eb- 
besens indelning av tidigneolitiska flatmarksgravar (Eb- 
besen 1994, s 54). En ovanlig och än så länge osäker 
gravtyp är den bengrop som undersökts i Lerum. Den 
påträffades tillsammans med gravar från järnålder (Lind
man 1993, s 5). Graven har I4C-daterats till 3800-3600 
BC (Ua-5264). Den utgjordes av en 0,7 m stor grop 
med brända ben av en vuxen kvinna samt ett bergarts- 
avslag.

Sammanfattningsvis kan sägas att l4C-dateringarna 
indikerar att megalitgravar uppförts under en relativt 
kort period av TRB, ca 3700-2900 BC, såväl i Falbygden 
som längs västkusten. Fynden i gravarna återspeglar där
efter en kontinuerlig användning under MN, i vissa fall 
ända fram till senneolitikum (jfr Persson 1991, s 174). 
Parallellt med megalitgravarna förekommer på västkus
ten också flatmarks- och brandgravar redan under TN.

Neolitiseringsprocessen

Neolitiseringsprocessen har tolkats som en följd av in
vandring, intern utveckling, befolkningstryck och födo- 
brist (se inledningen i detta kapitel). Problemet med de
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Fig4:19. Den tidigneolitiska flatmarksgraven i Veddige innehöll ett jyndmaterial av TRB-karaktär. Utmed bottens kanter stod 
flata stenar och i dess södra del fanns en koncentration av kol. 1) ploglager, 2) morän, saknade fynd, 3) humös sand,
4) koncentration av sot och kol, 5) rader av svagt utåtlutande flata hällar.

olika hypoteserna är att processen tolkas utifrån enbart 
en variabel, exempelvis befolkningstryck eller som resul
tat av handelsutbyte. Min personliga uppfattning är att denna 
omvandlingssprocess sker i olika steg och att varje steg kan 
ha haft olikartad hastighet. Processen som sådan har Mad
sen (1987) beskrivit som “the blackbox”; i det arkeologis
ka materialet kan vi inte se själva processen utan endast 
dess resultat. Det är först när det omdanade samhället har 
fått sin gemensamma sociala struktur, sina gemensamma 
materiella uttryck och när olika grupper har byggt upp 
formerna för sitt sociala utbytesnätverk, som det är arke
ologiskt möjligt att se vad som kom ut ur den svarta lådan. 
Samtidigt är resultatet en spegling av vad som har försig
gått och det innehåller just de “legobitar” av vilka det 
neolitiserade samhället byggdes.

I Västsverige är de första spåren av kulturpåverkan på 
naturen skönjbara i pollendiagrammet frånTollastorpamos
sen ca 4000-3700 BC (Påsse manus), dvs ett par hundra år 
efter det att Lihultkulturen försvinner. Åkerytorna antas 
ha bestått av små svedj or, som efter användandet växt igen 
med björksly (fig 4:20). Att öppningar i den atlantiska ur
skogen existerat påvisades redan av Fries, som emellertid

inte uppfattade dessa som härrörande från mänskliga akti
viteter, utan som resultat av klimatologiska förändringar 
(1951,s 135, 147).

Inledningsvis framgick att Västsverige förefaller uppvi
sa olika utvecklingstendenser under slutfasen av mesoliti- 
kum. Dessutom sker introduktionen av jordbruket myck
et olika i olika delar av Västsverige. Ett extremt exempel 
finns fråndrollsjön vid Remmene i Västergötland, där män
niskans påverkan syns först under vikingatid och medeltid 
(Furingsten 1984, s 164). Det förefaller som om neoliti- 
seringen inte berörde hela regioner i ett enda svep och att 
det inte nödvändigtvis var samma enhetliga process som 
“rullade över” hela områden. Sannolikt har introduktio
nen av jordbruk skett etappvis och varit en olikartad pro
cess i olika delar även av en förhållandevis begränsad lands
ända som Västsverige.

Svårigheten att tidigt belägga domesticering beror del
vis på begränsade fyndmaterial, exempelvis det osteologi
ska. Det tidigaste exemplet på kastrering av svin har varit 
skönjbar i de tidigneolitiska fynden från Östra Vemmen- 
hög (Jonsson 1986, s 128). Sannolikt har vi ett liknande 
förlopp vid den tyska Bistoftsboplatsen. Där finns också
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Fig 4:20. Kulturmarkens framväxt som den är skönjbar i pollendiagrammet från Tollastorpamossen visar att människans 
Påverkan sker strax efter 4000 BC och att det är frågan om små röjningar som återbeväxs med björksly (Efter Påsse manus).

grupper av “domesticerade” svin respektive “vilda” svin (a a, 
s 127, fig 2). Det är inte uteslutet att Bistoftslokalen med 
dess benmaterial rymmer indikatorer på en domesticerings- 
Process redan under senmesolitikum. På denna lokal be
hövs dock ytterligare studier för att kunna särskilja det 
senmesolitiska benmaterialet från det tidigneolitiska.

Kunskapen om hur en djurart domesticeras förefaller 
Vara etablerad senast under TN. Några konkreta fyndma
terial som bevisar detta förlopp saknas dock i Västsverige. 
Som tidigare nämnts kan denna kunskap ha vuxit fram 
under lång tid. Början till domesticering, av exempelvis de 
lokala vildsvinshjordama, kan ha pågått redan under sen- 

utesolitikum. Parallellt har människor även försökt att om 
mte domesticera så kanske gynna hasselbuskama på be
kostnad av övrig växtlighet, i syfte att styra och påverka 
hasselnötsproduktionen (L Larsson 1988, s 70; Grön, ma
nus).

Ett väsentligt problemområde kring förståelsen av neo- 
litiseringen har varit det ojämna spridningsförloppet. Den 
linjebandskeramiska neolitiseringen sprider sig över konti

nenten som ett enhetligt koncept, men bromsas upp när 
den når Nordeuropa. Det dröjer därefter närmare tusen år

innan motsvarande materiella uttryck för ett neolitiserat 
samhälle är skönjbart i Sydskandinavien (se inledningen i 
detta kapitel). De olika hypoteserna om antingen ett långt 
förlopp orsakat av utbyte, eller ett snabbt brott som leder 
till upptagandet av bland annat domesticerade växter och 
djur, återger enligt min mening olika stadier i själva neoli- 
tiseringsprocessen. Grunden för denna tolkning av neoliti
seringen i Västsverige är att det längs kustregionerna finns 
stabila och rika naturresurser och en relativt stor befolk
ningsmängd. Detta skulle kunna innebära att det funnits 
en stark social struktur bland dessa grupper, vilket lett till 
att neolitiseringen “bromsats upp”. Grupperna längs kus
ten förblir dock inte opåverkade. De har fått kunskap om 
odling och boskapsskötsel (jfr Zvelebil 1986, s 11) och det 
är högst troligt att en påverkan och introduktion av nya 
element har ägt rum mellan de olika samhällena via de 
sociala utbytesnätverken (se M Larsson i detta kapitel). 
Detta har Jennbert (1984) och Fischer (1982, s 7) med all 
tydlighet påvisat. Det är fullt tänkbart att det pågick en 
påverkan från fullneolitiska grupper på kontinenten 
under större delen av senmesolitikum, men att resulta
tet av denna påverkan präglades av de lokala förutsätt-
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ningarna. Ertebölleinslaget i södra Halland kan ses som en 
viktig länk i ett utbytessystem mellan kontinenten och 
västkusten.

Den stabila sociala strukturen krävde dock längre tid 
att förändra än dietens förändring från vildsvin till tam
svin. Svinen skapade i sin tur nya förutsättningar för en 
förändring av den sociala strukturen i det mesolitiska sam
hället. Genom sociala och olika släktskapsrelationer fanns 
nu förutsättningar för att ackumulera ekonomiska resur
ser. Den sociala strukturen utvecklades till en tydlig hierar
ki, med exempelvis ett “big man"-system. Mellan dessa 
personer byggdes sedan ett utbytesnätverk upp. Sannolikt 
var kopparyxor, mångkantsyxor, dolkstavar m m ett mani
festerande av ett sådant nätverk. En process som även suc
cessivt uttrycktes i megalitbyggandet.

Skillnaden blir nu markant mellan Västergötlands kam- 
brosilurområde med dess gånggrifter och Bohusläns res
pektive Hallands kustzon med dess kombination av både 
gånggrifter och dösar (se fig 4:13]. Förhållandet ter sig än 
mer besynnerligt om man betänker att den äldsta dater
ingen av en gånggrift är ca 5 500 år gammal och härrör 
från kambrosilur-området, medan den yngsta daterade dösen 
finns i Bohuslän och är upp till 300 år yngre. Det förefaller 
således inte finnas någon kronologisk skillnad mellan dessa 
båda gravformer. Utifrån denna nya kunskap är det svårt 
att förstå varför det råder diskrepans mellan gravtypema. I 
skenet av Hodders hypoteser kring megalitgraven som en 
symbol för de levandes hus, är det dock möjligt att få en ny 
angreppsvinkel för att förstå skillnaden mellan kustzonens 
respektive inlandets megaliter (Hodder 1984, s 54, 1990, 
s 172). De mindre runda enfamiljshusen skulle kunna mot
svara dösen, medan de större rektangulära/ovala flerfamiljs
husen har sin motsvarighet i gånggriften (jfr Hodder 1984, 
s 59).

I centrala Västergötland expanderade de tidigneolitiska 
grupperna till ett under mesolitikum relativt outnyttjat 
område (kambrosilurområdet). Under senmesolitikum kan 
detta område betecknas som perifert i förhållande till det 
tidigare centralområdet vid insjösystemen kring exempel
vis Hornborgasjön. I centrala Västergötland saknas således 
en bebyggelsekontinuitet motsvarande den i kustzonen. 
Eventuellt har de neolitiska grupperna i centrala Väster
götland inte använt den äldre, mindre formen av hus och 
därmed inte heller dösen som gravform. Om de båda hus
formerna och gravtypema förekommer parallellt, kan för
klaringen inte sökas i att det är skilda grupper som har levt 
i olika ekologiska zoner. Inte heller kan kronologiska fak
torer anses ha någon betydelse i detta sammanhang. För
ändringen av megalitgravamas storlek skall snarare ses som

ett belägg för en övergång från en-Ztvåfamiljshus till fler
familjshus. Eventuellt är husstorleken, vilket Hodder före
slår, ett uttryck för en social stmktur vilken är relaterad till 
olikasläktskapssystem (lineages).!självaneolitiseringspro- 
cessen ingår även en förändring av den sociala strukturen; 
från “maternal” till “paternal”. Detta skall ses som ett för
sök att ta kontroll över kvinnorna och därmed över deras 
kapacitet att generera gruppens och stammens avkomma 
och kommande arbetskraft (Hodder 1984, s 62). För att 
kunna göra detta måste mannen få kontroll över avkom
man genom att släktskapen relateras till mannen.

Sammanfattningsvis kan megalitgravarna, utifrån den 
framförda hypotesen, ses som en “förstenad” form av de 
levandes hus. Orsaken till skillnaden mellan kust och in
land kan sökas i en förändring av den sociala strukturen 
och därmed bosättningsstrukturen och husens utformning. 
Eftersom megaliterna antas vara en transformering av hu
sen skulle en orsak till diskrepansen mellan kust- och kam
brosilurområdet kunna vara att de större husen infördes 
längs kusten underTN samtidigt som de äldre mindre husen 
fortsatte att existera parallellt med dessa under hela TN- 
MN. Således använde grupperna vid kusten även de äldre 
hustyperna och därigenom även dösama. Den successiva 
förändringen av släktskapssystem, husformer och gravty
per blev därigenom mer komplicerad längs kusten. I cen
trala Västergötland skedde däremot en förändring i hus
former, gravtyper och näringsekonomi när befolkningen 
expanderade in i det tidigare perifera området (kambrosi
lurområdet) . Denna process där grupperna lämnar det äldre 
centralområdet vid insjösystemen (exempelvis Homborgs- 
sjön) förefaller ha skapat en snabbare omformning av hela 
samhället.

Interaktionsmodellen - ett förhållande mellan 
normsystem och fysisk miljö

Neolitiseringen innebar en förändrad inställning till natu
ren. Förändringen bestod framför allt i en favorisering av 
ett urval växter och djur på bekostnad av den omgivande 
“vilda naturen”. Denna förändring kunde inte ske enbart 
på ett individuellt plan, utan måste också delas av övriga i 
gruppen och av hela samhället. Hodder har sett denna 
process som ett sätt att försöka kontrollera och dominera 
det vilda, det som finns utanför, av honom benämnt agrios. 
Kultur ser han som det vildas motsats och kultur är män
niskans symboliska tillvägagångssätt att få kontroll över det 
vilda (Hodder 1990, s 45).

Eftersom normsystemet är individens, gruppens och det
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MENTAL FÖRESTÄLLNINGSVÄRLD FYSISK OMGIVNING

Gruppen innehar en social Materiella lämningar från insamling,
struktur, en begreppsvärld och jakt, fiske och enkla flatmarksgravar m m
en föreställningsvärld som är ett
resultat av gruppens och
samhällets mångåriga relation
till insamling, jaktstrategier.

Idén kring domesticeringsbegreppet når
gruppen via utbyte parallellt med

En successiv mental förskjutning
exempelvis föremålsutbyte.

till att i första hand favorisera
och att gynna existerande lokala
växter. Den successiva förändringen
innebär också en successiv
förskjutning av begreppsvärlden
men även de sociala relationerna i hhj
och med att gruppen börjar z Börja hålla domesticerade djur och växter
hållandet av växter och djur □
istället för enbart bedriva insamling t/)
och fallandet av djur 0

En fortsatt successiv mental Anpassning till de nya inslagen i
och social anpassning samtidigt näringsekonomin i utformandet
som det sker en fortsatt förändring av bosättningsmönster.
i den sociala strukturen och
i föreställningsvärlden

Æm
Uppträder nya begravningsformer.
redskap, riter m m. i form av
dösar-gånggrifler-flatmarksgravar.
mångkantsyxor, brända flintyxor m.m.

Fig 4:21. Forandringsprocessen från jägare till bonde kan 
beskrivas som ett interaktionsförhållande mellan människans 
mentala föreställningsvärld och hennes fysiska omgivning, där 
en förändring i den ena sfären skapar förutsättningar för att det 
ska kunna ske en förändring och en förskjutning även i den 
andra sfären.

radande samhällets uppfattning om exempelvis dekorsti- 
'lar, redskapstillverkning, begravningsriter, sociala relationer, 

myter och sägner kan det uppfattas som en “spegelbild” av 
den tankebas och den föreställningsvärld som människan 
har haft för att lösa de problem hon står inför. Normer är 
de gemensamma idéerna och all kultur är skapad ur ge

mensamma trosföreställningar “culture is made up of set 
°f shared beliefs” (Hodder 1986, s 9). Attributsystemet 
skall i detta sammanhang ses som en fysisk spegling av 

normsystemet; dvs de fysiska föremålen.
En förändring i näringsanskaffandets strategi är i sig inte 

märkvärdig. Den avgörande förändringen måste dock ske i 
människomas medvetande. Det är alltså inte enbart frågan 
°m att via utbyte införskaffa lämpliga levande råvaror från 
mdan existerande neolitiska grupper. Det kan snarare be
tecknas som ett interaktionsförhållande mellan den nya 
fysiska förutsättningen och den mentala förändringen, 
kenna mentala mognad kan, som i Hodders beskrivning 

av Corded Ware”, ses som en legitimering av nya sociala 
strategier inom gamla strukturer (se Nordqvist, kap 5; denna 
v°lym), där samtidigt de nya strategierna utgör en avslut- 
nmg av de gamla idéerna (Hodder 1990, s 216). Därige- 
n°m blir alltid utvecklingen olikartad beroende på att oli- 
ha grupper i skilda regioner inte haft en gemensam äldre

struktur.
I och med att den mentala förändringen har ägt ram 

hos individen, gruppen och det rådande samhället, har en

allmän acceptans uppnåtts (fig4:21). Således föreligger en 
mental påverkan av den fysiska omgivningen och vice ver
sa. Detta förhållande har av Hodder beskrivits som ett två- 
vägsförhållande mellan beteende och materiell kultur som 
i sin tur står under påverkan av individen, kulturen och 
historien (Hodder 1986, s 12). Jag ser dock inte detta för
hållande enbart som ett tvåvägsförhållande, utan som en 
kontinuerlig process som kan beskrivas som en spiralrörel
se. En förändring av den mentala föreställningsvärlden ger 
upphov till en förändring av den gemensamma tankeba
sen. Detta förhållande, att förändringen i den ena sfären 
påverkar och skapar nya förutsättningar för den andra sfä
ren, är själva drivkraften i“förändringsmotorn”. Det är hela 
tiden frågan om ett interaktionsförhållande mellan den 
mentala föreställningsvärlden och den fysiska omgivning
en. Hastigheten i denna förändringsprocess kan variera, men 
det kontinuerliga utbytet mellan den mentala föreställnings
världen och den fysiska omgivningen är drivkraften i 
förändringsprocessen. Det krävs dock att det nya kan an
passas till en befintlig, äldre struktur. Hodder anser att det
ta dialektiska förhållandet mellan symbolisk mening, eko
nomi och samhälle har försiggått inom den kulturella sfä
ren av honom beskriven med termen'domus” (hus) (Hodder 
1990, s 53).

Processen att förvandla det vilda till tamt och att över
gå från insamling till odling har sannolikt lett till att indivi
derna fått nya roller inom gruppen och samhället, en 
omdaningsfas som också har skapat nya sociala relationer. 
Den successiva förskjutningen mot en ekonomi baserad 
på odling och tamdjur har samtidigt sannolikt inneburit 
en kontinuerlig förändring av den sociala strukturen. Grup
per av personer växer fram som gemensamt utbyter varor 
och idéer. Ett samhälle konstitueras där mångkantsyxan 
liksom megalitgraven får sin betydelse i den rådande före
ställningsvärlden .

Sammanfattningsvis kan tolkningen av neolitiseringen 
beskrivas som en perceptionsspiral där forandringsproces
sen är ett interaktionsförhållande mellan den rådande 
föreställningsvärlden och den fysiska omgivningen. Föränd
ringar i individernas tankebas och materiella nivå skapar 
hela tiden nya förutsättningar till förändring. Granden för 
denna hypotes är en långsam mental process och en snabb 
materiell förändring. Den i det föregående diskuterade 
modellen för neolitiseringsförloppet visar att de äldre 
hypoteserna kring detta förlopp väl passar in. Fischers 
och Jennberts teorier om utbyte mellan de fullt neoliti- 
serade grupperna och Erteböllesamhället skapar förut
sättningen till förändring via idéer, tankar, utbyte av er
farenheter, kunskaper och föremål. Utbyte är grunden
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till en förändring i den mentala sfären. När förändringen 
har mognat mentalt, sker däremot processen snabbt sett 
ur fysisk synvinkel. Det är denna fas M Larsson m fl be
skriver i sina hypoteser om ett snabbt skifte mellan Erte- 
bölle ochTRB, ett skifte som leder till upptagandet av do- 
mesticerade växter och djur. Parallellt sker en förändring 
av de sociala relationerna som Thomas och Nielsen har 
beskrivit (Thomas 1991; Nielsen 1987, s 240). Personli
gen anser jag att de äldre hypoteserna inte återger själva 
neolitiseringsprocessen utan egentligen dess olika stadier.

Östra Mellansverige

Britta Kihlstedt

Inledning

Som framgått inledningsvis har 1980- och 90-talens dis
kussion kring neolitiseringsproblematiken i relativt liten 
utsträckning behandlat trattbägarkulturen i Östra Mellan
sverige. Samtidigt har källmaterialet utökats genom att flera 
tidigneolitiska och senmesolitiska boplatser berörts av ex- 
ploateringsundersökningar. Genom nya 14C-dateringar finns 
idag möjligheter till en fristående regional kronologisk kon
troll som tidigare saknats. Ambitionen med detta avsnitt 
är primärt att göra en översiktlig sammanställning av da
gens källmaterial och forskningsläge.

Översikten grundar sig på boplatsmaterial från landska
pen Södermanland, Närke, Östergötland, Uppland och 
Västmanland (fig 4:22). Urvalet är i huvudsak begränsat 
till lokaler med absoluta dateringar och omfattar dels pu
blicerat material, dels opublicerade undersökningar, vilka 
utförts av UV under de senaste decennierna. Materialets 
representativitet kan därför diskuteras, då källäget i detta 
avseende är bättre i de södra Mälarlandskapen, på grund 
av det högre exploateringstrycket i Stockholmsregionen. 
Det finns därför en risk att de generaliseringar som görs 
inte har relevans för hela området. Flera av de aktuella 
boplatsmaterialen är också under bearbetning, varför tolk
ningarna får ses som preliminära.

För att underlätta interregionala jämförelser används i 
det följande den indelning av tidigneolitikum -TN I (3950- 
3650 BC) ochTN II (3650-3300 BC) - vilken på basis av 
sydskandinaviskt material föreslagits av M Larsson (1984,
1992). Detta trots att en sådan tudelning är osäkert för
ankrad i det mellansvenska arkeologiska materialet. Det 
tidsspann som dessa två faser gemensamt omfattar över
ensstämmer dock i stort med dateringen av den mellan-
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Fig 4:22. Tidigneolitiska och senmesolitiska boplatser som 
nämns i texten. Se fig 4:33 för referenser.

svenska TRB-sekvensen såsom den avspeglas i tillgängliga 
absoluta dateringar, om än med en viss osäkerhet vad gäl
ler den avslutande delen avTN II. Dateringar anges nedan 
i kalibrerade årtal med en standardavvikelse om ett sigma 
(Stuiver & Reimer 1993).

Neolitikum och neolitiseringen är begrepp som getts 
varierande innebörder. På basis av det källmaterial som här 
diskuteras avses med neolitisering, om inte annat framgår, 
helt enkelt det samtida uppträdandet av domesticerade 
arter och av artefakter, vilka kan knytas tillTRB-kulturen.

Den mesolitiska bakgrunden
År 1981 konstaterade Welinder att källmaterialet i Mäla- 
rområdet när det gäller mesolitikum är bristfälligt (Hult- 
hén & Welinder 1981, s 151). Situationen är fortfarande 
problematisk, vilket delvis beror på att materialet från 
undersökta boplatser är begränsat, inte minst i geografiskt 
hänseende - de säkert daterade lokalerna från den avslu
tande delen av senmesolitikum ligger alla i östra Söder
manland. Keramik saknas på de senmesolitiska lokalerna 
och inte heller i övrigt finns en tydlig, kronologiskt avgrän
sad artefakthorisont motsvarande t ex Ertebölle-komplexet 
i Sydskandinavien. Detta beror bland annat på att det do
minerande materialet på boplatserna - kvartsen - är ett
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svårgripbart källmaterial. Det innehåller förhållandevis få 
formella redskap och kunskapen om den teknologiska va
riationen är fortfarande ofullständig, även om den ökat vä
sentligt under det senaste decenniet. Utifrån resultaten från 
de boplatser från perioden som undersökts under 1980- 
och 1990-talen kan dock vissa iakttagelser göras.

Resultaten tyder på att en förändring av materialsam
mansättningen sker under den avslutande delen av senme- 
solitikum, ca 4500-4300 BC (se Lindgren, kap 1; denna 
volym), dvs några århundraden före neolitiseringen. Dessa 
förändringar karaktäriseras av introduktionen av tvärpilar i 
flinta, vilka ersätter de tidigare mikrospånen. Tvärpilarna 
förekommer, liksom tidigare mikrospånen, endast i förhål
landevis ringa antal. Att detta inte enbart är en återspeg
ling av förändringar i artefaktsammansättningen i de om
råden med vilka de östmellansvenska grupperna upprätt
håller kontakter, indikeras av det faktum att det samtidigt 
sker förändringar i hanteringen av kvartsen. Frekvensen 
hipolärt slagen kvarts förefaller att minska till förmån för 
kvarts slagen med plattformsmetod. Materialet är dock i 
hetta avseende inte entydigt och det förekommer lokaler 
aven från övergången mesolitikum-neolitikum med rela
tivt hög andel bipolärt slagen kvarts.

De äldre senmesolitiska lokalerna förekommer företrä- 
flesvis i kustbundna lägen, även om enstaka inlandslokaler 
ar kända (Welinder 1977). Boplatserna är av varierande 
storlek och karaktär. Dels förekommer stora, fynd- och 
anläggningsrika lokaler med ett varierat material både med 
avseende på råmaterial och typer, dels mindre lokaler med 
lägre fynd- och anläggningsfrekvens, där fyndmaterialet är 

faer enhetligt och huvudsakligen består av slagen kvarts 
(Lindgren, kap 1; denna volym). Boplatser från den avslu
tande delen av mesolitikum, definierade på basis av mate
rialsammansättningen enligt ovan, har endast undersökts i 
strandbundna lägen i skärgårdsmiljö. Dessa yngre lokaler 
ar huvudsakligen av begränsad storlek, men det finns indi
kationer på att större lokaler förekommer även under den 
r..
iar perioden. Den förändring i artefaktsammansättningen 

s°rn kan urskiljas ca 4500-4300 BC, kan således ännu inte 
ttted säkerhet kopplas till samtida förändringar i bosätt- 
ningsmönster och boplatsstruktur varför det är svårt att 
fliskutera förändringarna i ekonomiska eller sociala/ideo- 
^°§iska termer.

Absoluta dateringar från ett mindre antal akeramiska 
k°platser i östra Södermanland tyder på att det finns en 

Samtidighet mellan dessa och de tidigaste boplatserna med 
fl flB-keramik (se fig 4:26, 4:32). Även när man exklude- 

rar de yngsta värdena (St 4055, Ua-6644), vilka utgör en- 
Staka dateringar som är svåra att värdera, antyds en över

lappning på ett par hundra år, ca 3950-3750 BC. De kali
brerade värdenas osäkerhetsmarginaler gör dock att även 
utan en reell samtidighet skulle dateringarna efter kalibre
ring uppvisa en överlappning. På framförallt två av de sena 
akeramiska kvartsboplatserna, Pärlängsberget (Hallgren m 
fl 1995) och Åby Koloniområde (Ekman m fl manus) in- 
dikerar dock även nivåförhållandena och fyndsammansätt
ningen en datering tillTN I. Här förekommer enstaka neo- 
litiska artefakter, som fragment av slipade flintyxor (Åby 
Koloniområde) och en sadelformad maisten/slipsten (Pärl
ängsberget). Förekomsten av den här typen av lokaler kan 
tolkas som att det under en kort period existerat ett kvar- 
levande “mesolitiskt” samhälle i skärgårdsregionen paral
lellt medTRB. De enstaka neolitiska artefaktema på dessa 
boplatser skulle då tyda på ett visst utbyte mellan de båda 
grupperna. Ett argument för en sådan tolkning är att loka
lerna avviker från övriga strandbundna jakt-/fiske-boplatser 
under TN, genom att de senare i allmänhet innehåller ett 
mer typiskt TRB -inventarium.

En troligare tolkning är att lokaler som Pärlängsberget 
och Åby Koloniområde representerar mindre jakt-/fiske
lokaler, vilka utgjort en del av det varierade boplatsmönst
ret inom TRB. För detta talar förekomsten av TRB-lokaler 
inom samma områden som de akeramiska boplatserna samt 
det faktum att större akeramiska boplatser saknas. Frånva
ron av t ex keramik kan hänga samman med att lokalerna 
utnyttjats under kort tid och för specialiserade aktiviteter. 
Det bör också påpekas att samtliga sena akeramiska bop
latser endast delundersökts. Det kan därför inte uteslutas 
att de icke undersökta delarna innehåller ett mer typiskt 
tidigneolitiskt material, inklusive keramik. En indikation 
på att så kan vara fallet är att det intill den undersökta ytan 
på Pärlängsberget finns neolitiska, troligen tidigneolitiska, 
lämningar (Schierbeck 1991, 1993a och b; Hallgren m fl 
1995). Sammantaget kan sägas att överlappningen mellan 
dateringarna från TRB-boplatser och akeramiska boplat
ser kräver en säkrare förankring i det arkeologiska materi
alet innan en “kulturdualism” under övergången mesoliti
kum-neolitikum kan anses belagd i regionen.

Även vad gäller klimatologiska förhållanden är den 
mellansvenska situationen problematisk genom att strand- 
förskjutningsförloppet under den aktuella perioden är oklart. 
Tillgängliga strandförskjutningsmodeller för östra delen av 
regionen är delvis motsägelsefulla. Millers undersökningar 
indikerar en transgression (L3) ca 4800-4500 BP (Miller i 
Brunnberg m fl 1985), dvs under senare delen avTN. Denna 
saknas dock i Risberg m fl (1991) som i stället ser en upp- 
bromsning av regressionsförloppet, alternativt en “stand
still”, ca 5300-5000 BP. Resultat från arkeologiska under
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sökningar på Södertörn tyder på en transgression ca 5300 
BP och stöder därmed snarast den senare kurvan (Olsson 
& Risberg 1995). En transgression vid denna tidpunkt bör 
ha medfört en ökning av de marina resurserna omedelbart 
före övergången mesolitikum-neolitikum. Detta indikerar 
att andra än rent ekonomiska aspekter är av betydelse 
för tolkningen av neolitiseringsförloppet i regionen (a a).

Det tidigneolitiska materialet 

Ekonomi

Osteologiskt material på boplatserna är generellt mycket 
dåligt bevarat och förekommer i allmänhet endast i små 
mängder. Husdjursbenen domineras av får/get och svin. 
Det är oklart om det rör sig om domesticerade svin eller 
vildsvin. Nötboskap har tidigare inte varit säkert belagt i 
regionen och det har antagits att djurhållningen i Mälarda
len endast omfattade får/get och svin (Hulthén & Welin- 
der 1981, s 153). Vid senare undersökningar har ben av 
nöt dock påträffats på flera boplatser (Segerberg 1985; 
Gustafsson & Lindgren, manus a). De tidigneolitiska bo
platserna innehåller även ben från vilda arter, framförallt 
säl och fisk, men även arter som älg, bäver, grävling, mård, 
och sjöfågel (Segerberg 1985; Hulthén & Welinder 1981; 
Welinder 1982, Gustafsson & Lindgren manus a; Olsson 
muntl). I de få fall materialet tillåter en kvantifiering före
faller de vilda arterna att dominera (Ahlfont m fl 1995).

Odlingsindikationer på de tidigneolitiska boplatserna 
utgörs främst av sädeskornintryck i keramik, men också av 
förkolnade fröer (S Florin 1958; Hulthén & Welinder 1981; 
Olsson & Hulthén 1986; Blomqvist m fl manus; Kihlstedt, 
under arbete). De förekommande sädesslagen är vete och 
korn. Vete har utifrån boplatsmaterial i Närke antagits vara 
vanligare i en första fas av tidigneolitikum för att succes
sivt ersättas av korn, vilket är bättre anpassat till de regio
nala förhållandena (Hulthén & Welinder 1981, s 116). I 
Södermanland kan en motsvarande tendens inte ses under 
loppet av tidigneolitikum. I en nyligen publicerad studie 
omfattande ett betydligt större material konstateras att även 
den tidiga odlingen under TN I i Mälarlandskapen karak
täriseras av en lägre andel vete än kom än i Sydsverige 
(Ahlfont m fl 1995, s 156f). Lömtom sädesslag innehåller 
boplatserna också fröer eller intryck från arter som hassel 
och ekollon, legymväxter, vindruvor, äpple, svalörtsrot samt 
diverse örter och bär (S Llorin 1958; Hulthén & Welinder 
1981; Welinder 1982; Olsson & Miller manus; Blomqvist 
m fl manus).

Det finns ett relativt stort antal pollenundersökningar

gjorda i regionen, bara i Södermanland och Uppland finns 
ett femtontal diagram, vilka går tillbaka till ca 5000 BP 
(Karlsson manus). Här skall bara nämnas ett fåtal av dessa, 
vilka har haft betydelse för tolkningen av den tidigneoliti
ska ekonomin. En av de första mellansvenska pollenanaly
tiska undersökningar som utfördes med en explicit kopp
ling till arkeologiska frågeställningar var makarna florins 
undersökningar av Övre Mogetorpsmossen, vilken ligger i 
direkt anslutning till den tidigneolitiska boplatsen vid 
Mogetorp (S Florin 1948, 1958; M-B Florin 1958). Två 
pollenhorisonter med bl a förekomster av Triticum och 
Hordeum gav uppseendeväckande tidiga 14C-dateringar; 
ca 5200-5300 BP (U16, U17 och U27, S Florin 1958, s 60). 
Dateringarna är svåra att värdera då de hör till de första 
som utförts i Sverige. I allmänhet har uppträdandet avjord- 
bruksindikationer i de mellansvenska diagrammen place
rats betydligt senare, ca 3700 BC eller ca 4900 BP (ex Gräs
lund 1979; Berglund 1985), i allmänhet ca 100-500 år se
nare än i Skåne. Denna bild baseras i huvudsak på en serie 
pollendiagram från Västmanland (Welinder 1974a, 1975). 
Trots relativt otydliga almfall och frånvaron av pollen från 
cerealia och plantago under den aktuella perioden indike
rar en samlad tolkning av framförallt örtpollen-kurvorna 
en kortvarig period av antropogen påverkan med början 
vid denna tidpunkt. Liknande resultat finns från Närke (Hul
thén & Welinder 1981). Persson drar dock den slutsatsen, 
efter ett försök till en källkritisk värdering av bland annat 
mellansvenska pollendiagram, att det inte föreligger nå
gon tidsskillnad mellan de tidigaste beläggen för odling i 
Sydsverige och Mellansverige (Persson 1987, s 64).

Pollenanalyser har under senare år, i samarbete med 
Kvartärgeologiska institutionen i Stockholm, utförts i 
samband med två av UV:s arkeologiska undersökningar 
av tidigneolitiska lokaler. Den ena av dessa är belägen i 
närheten av en mindre icke strandbunden lokal på Sö
dertörn (Eklundshov) och visar ingen antropogen på
verkan under den aktuella perioden (Karlsson manus). 
Resultat från Vibyområdet i Närke, i närheten av den 
tidigneolitiska inlandsboplatsen vid Frotorp, visar där
emot svaga spår som tolkas som jordbruksindikerande 
runt ca 5000 BP (Karlsson 1994; Karlsson & Risberg 
manus). Dessutom förekommer här möjligen också spår 
efter mesolitiska ingrepp (Karlsson manus).

De mellansvenska pollendiagrammen kan alltså be
lägga odling under TN I även om en exaktare datering 
av den första introduktionen av jordbruket inte kan nås. 
Bilden av det tidiga jordbruket är förhållandevis otyd
lig, med enstaka förekomster av cerealia och plantago i 
kombination med, ofta svag, påverkan på ört- och träd-
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Pig 4:23. Keramik från boplatsen vid Mogetorp i Södermanland. Skala 1:1. Efter Florin 1958. Scanning och digital 
bearbetning D Hammar.

floran. I många diagram syns överhuvudtaget ingen an- 
tropogen påverkan under perioden. Det förefaller ock
så finnas en lokal variation med de tydligaste spåren ef
ter odling i de västra delarna av regionen. Frågan om 
°dling under mesolitikum, vilket argumenterats för av 
Göransson (1982, 1986, 1988) och vilket möjligen in- 
dikeras av diagrammen från Mogetorpsmossen och Vi- 
flysjön, förefaller svårlöst utifrån dagens källäge. Här ska 

endast konstateras att indikationer på mesolitisk odling 
saknas i det arkeologiska materialet, därmed inte sagt 
att det kan uteslutas att ingrepp i den mesolitiska sko- 
§en har skett (jfr Welin der 1985a).

Sammantaget kan således sägas att den mellansvens
ka tidigneolitiska ekonomin, parallellt med ett fortsatt 

stort beroende av j akt/fiske/insamling, initialt laborerat 
ttted samma uppsättning domesticerade arter som i Syd- 
skandinavien, både vad gäller husdjur och sädesslag (möj
ligen med undantag för Triticum monococcun, se Ahlfont 

ft fl 1995, s 156f). Materialet är magert och svårt att 
kvantifiera vad gäller relationen mellan de olika insla- 

§en i ekonomin. Förhållandet mellan de olika förekom
mande sädesslagen tyder dock på att en anpassning till 
regionala förhållanden skett redan tidigt under TN I. 
k*ateringen av introduktionen av en domesticerad eko- 

n°mi är dock problematisk - pollendiagrammen ger en 
Ungefärlig datering till ca 5000 BP, accelleratordaterade

husdjursben saknas och daterade sädeskorn är få. De 
senare har gett dateringar tillTN II (Ua-3368, Ua-3369, 
Welinder muntl; Ua-6937, Kihlstedt under arbete). 
Dateringen till TN I baseras därför på kopplingen till 
TRB-material som typologiskt och/eller genom absolu
ta dateringar kan föras till denna period. Materialet är 
också för magert för att dra några slutsatser om utveck
lingen över tid. Klart är dock att de domesticerade in
slagen i ekonomin minskar under TN II-MN A i och 
med den begynnande gropkeramiska sekvensen (se vi
dare Olsson & Edenmo, kap 5; denna volym).

Den materiella kulturen

Den mellansvenska tidigneolitiska keramiken har med 
utgångspunkt från materialet på boplatserna vid Moge
torp och Östra Vrå i Södermanland delats in i två stil
grupper, vilka har antagits vara oliktida (S Florin 1958). 
Mogetorpskeramiken karaktäriseras av rundbukiga tratt
bägare med flata bottnar och korta, raka eller svagt S- 
svängda halsar. Även kraghalsflaskor och lerskivor före
kommer. Andelen dekorerad keramik är låg (ca 5%) och 
dekoren förekommer företrädesvis under mynningen i 
form av små gropar och andra intryck, vertikala streck 
samt horisontella rader med snördekor (fig 4:23). Kera
miken från ÖstraVrå har en högre andel dekorerad kera-
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Fig4:24. Keramik från boplatsen vid Östra Vrå i Södermanland. Skala 1:1. Nr 1-4 och 10 från UV:s undersökningar 1993. 
Nr 5-9 efter Florin 1958. Scanning och digital bearbetning D Hammar.

Fig4:25. Keramik från boplatserna vid Malmahed i Södermanland (1-4) och Frotorp i Närke (5-12). Skala 1:1. 
Scanning och digital bearbetning D Hammar.
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Boplatser med keramikav Frotorp-typ

Boplatser med keramik av Östra Vrä/F1-fyp
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Fig 4:26. ,4C-dateringar från östmellansvenska boplatser. Samtliga dateringar är kalibrerade enligt Stuiver &å Reimer 1993. 
Numreringen hänvisar till fig 4:32.

mik (ca 10%) och dekoren uppvisar större variation. Bland 
dekorelementen märks snör- och tvärsnoddsornering, oli
ka typer av en- och flertandade stämplar, horisontal- och 
vertikalgrupperade linjer och vinkelband (fig 4:24). Sam
ma kärlformer förekommer som i Mogetorps-gmppen, med 
tillägg för rundbottnade trattbägare och trattbägare med 
högre, svängda halsar. På basis av de senare årens under
sökningar skulle möjligen en tredje grupp kunna läggas till 
de två tidigare. Denna påminner om Mogetorps-gruppen, 
men saknar snördekor (fig 4:25). Det tydligaste exemplet 
på keramik av denna typ kommer från boplatsen vid Fro- 
torp, en inlandslokal i Närke, vilken undersöktes av UV 
1993. Frotorpskeramiken har en låg andel dekorerad kera
mik, ca 2-3%. Dekoren består av små gropar under myn
ningen samt intryck av nagel, korta streck och rörben. Snör- 
eller tvärsnoddsdekor förekommer inte (Eriksson m fl 1994, 
s 37; Blomqvist m fl manus). Kärlen förefaller främst ut
gjorts av rundbottnade trattbägare, även lerskivor och frag
ment av kärl med knoppar förekommer. Paralleller finns 
på den södra delen av Malmahedsboplatsen i Söderman
land (Olsson & Hulthén 1986) och möjligen också på Lil
la Åby i Östergötland (Appelgren 1995) och Häggsta på 
Södertöm (Olsson muntl). Det är möjligt att en genom

gång av material från äldre grävningar skulle avslöja fler 
lokaler med keramik av den här typen.

Dateringen av Mogetorps- och Östra Vrå-gruppema har 
baserats på jämförelser med dansk keramikkronologi, var
vid Mogetorps-gmppen har ansetts äldst och parallellise- 
rats med Beckers C-fas (S Florin 1958; Welinder 1976, 
1982). Gmpperingen har fått ett visst stöd utifrån enstaka 
oberoende analyser (Flulthén & Welinder 1981). Fortfa
rande med utgångspunkt från jämförelser med sydskandi- 
naviskt material skulle den ovan föreslagna Frotorps-grup- 
pen, på gmnd av likheter med den sydskandinaviska Oxie- 
gruppen (M Larsson 1984; Blomqvist m fl manus), place
ras före Mogetorps-gmppen och därmed utgöra en äldsta 
östmellansvensk grupp.

Parallellisering med andra regioner är dock problema
tisk, vilket framgått av den sydskandinaviska omvärderingen 
av keramikkronologin, där de stilistiska skillnaderna delvis 
har befunnits vara av regional karaktär. Även om materia
let på huvuddelen av de östsvenska boplatserna i princip 
kan inpassas i de grova stilgruppema är de absoluta date
ringar som kan knytas till dessa delvis motsägelsefulla (fig 
4:26). Detta kan illustreras med ett par exempel. 
Dateringar från den ovan nämnda Frotorp-boplatsen i
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Fig 4:2 7. Keramik av Östra Vrå-typ frän Smällan på Södertörn. Skala 1:1. Scanning och digital bearbetning D Hammar.

Närke tyder på att denna utnyttjats under lång tid, från 
ca 3950 till ca 3350 BC (Eriksson m fl 1994, s 41). Det 
finns därmed en diskrepans mellan det enhetliga, mycket 
tidiga intryck som keramiken ger och dateringarnas 
spännvidd. Dateringarna är acceleratordateringar utför
da på träkol och makrofossil från anläggningar. Träkolet 
är inte vedartsbestämt, varför egenåldern är okänd. Hög 
egenålder skulle dock ge för gamla, inte för unga, date
ringar. Resultaten är jämförbara med serier av keramik
dateringar från de tidigneolitiska boplatserna vid Fågel
backen i Västmanland (Apel m fl 1995, s 108) och Skogs- 
mossen i Närke (Hallgren muntl). Keramiken från dessa 
lokaler uppvisar dock en betydligt rikare och mer varie
rad dekor, i traditionella termer av yngre karaktär, än 
den från Frotorp. Även här står detta således i kontrast 
till dateringarnas spännvidd.

Ett annat exempel utgör Smällan 2, en strandbunden 
skärgårdsboplats på Södertörn (Olsson & Miller manus). 
Keramiken därifrån uppvisar likheter med den förmo
dat yngre gruppen av Östra Vrå-typ, bl a genom före
komsten av tvärsnoddsdekor (fig 4:27). Absoluta date
ringar placerar dock Smällan 2 mycket tidigt, mellan ca 
4050 och 3700 BC. Parallellt med nämnda boplatser finns 
också flera lokaler där 14C-dateringarna uppvisar bättre 
överensstämmelse med den traditionella keramikkrono
login.

De absoluta dateringarna kan således inte verifiera 
den antagna tidsskillnaden mellan keramikgrupperna så 
som de hittills har definierats. Det finns därför tills vi
dare skäl att betrakta den keramiska stilvariationen som 
dateringsinstrument med försiktighet. Utifrån det här

diskuterade materialet är det också svårt att använda de 
traditionella keramikgrupperna i sin nuvarande form för 
att urskilja t ex olika delregioner i Östra Mellansverige. 
Detta då grupperna förekommer både i västra och östra 
delen av regionen, liksom på olika delytor inom en och 
samma boplats (Olsson & Hulthén 1986). Samtliga grup
per har också påträffats såväl på förmodade jordbruks- 
boplatser i inlandet som på strandbundna lokaler i fångst
lägen vid kusten. Detta betyder inte att keramikens käll
värde minskar utan kan förhoppningsvis leda till att dis
kussionen i högre grad berör det keramiska materialets 
tolkningsmöjligheter i samhälleliga termer. Detta kan 
inkludera variationer i termer av kontext (ex rituellt/ 
profant) eller social tillhörighet.

Det tidigneolitiska redskapsmaterialet karaktäriseras 
av introduktionen av slipade, främst tunnackiga, men 
även spetsnackiga yxor av flinta och grönsten. Yxorna 
förekommer främst som lösfynd, troligen härrörande 
både från depåer och boplatser (jfrWelinder 1985b, s 15). 
Hela och delar av tunnackiga flintyxor har även påträf
fats vid boplatsundersökningar. Detsamma gäller mång- 
kantsyxor av grönsten. I övrigt påträffas på boplatserna 
grönstensyxor av varierande karaktär, både trindyxlik- 
nande former och slagna, överslipade yxor förekommer 
(Hulthén & Welinder 1981; S Florin 1958; Olsson & 
Hulthén 1986, Kars m fl manus). Likheterna med de 
mesolitiska grönstensyxorna har framhållits (S Florin 
1958, s 148). Frekvensen avfallsmaterial av grönsten 
varierar mellan boplatserna vilket tyder på att yxtill- 
verkning endast förekommit på en del av lokalerna (Hul
thén & Welinder 1981; Olsson & Åkerlund 1987; Kars
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Fig 4:28. Spån och tvärpilar från den agrara boplatsen vid 
Frotorp i Närke (överst) och tvärpilar och tvärpilsliknande 
avslag från den strandbundna boplatsen Smällan på Södertörn. 
Skala 1:2. Teckning J Flolm och A Eide.

m fl manus). Bland redskapen i övrigt märks tvärpilar, 
vilka liksom under senmesolitikum i allmänhet är till
verkade av avslag (fig 4:28). Callahan (1987, s 40) har 
föreslagit att tvärpilar där avslagets proximaldel utgör 
pilspetsens bas (“Annebergstyp”) är typiska för perio
den. Det är dock uppenbart att det också, kanske oftare, 
förekommer spetsar med eggen vinkelrätt mot slagrikt
ningen (Hulthén & Welinder 1981; & Kars & Olsson 
manus). Övriga redskapsformer utgörs av enstaka skra
por, knivar och retuscherade fragment av flinta och kvarts, 
samt knack-, slip- och malstenar. De senare förekom
mer huvudsakligen i form av stora sadelformade stenar 
vilka introduceras under övergången mesolitikum-neo- 
litikum. Även enstaka skifferredskap förekommer (t ex 
Segerberg 1985; Hulthén & Welinder 1981), medan spår

efter redskapstillverkning av skiffer i allmänhet saknas, 
vilket tyder på att skifferföremålen är resultat av utbyte 
med intilliggande regioner.

Reduktionsmaterialet består till en större del än un
der tidigare perioder av flinta. Reduktionen förefaller 
främst ha varit inriktad på avslagsproduktion, både ge
nom plattforms- och bipolär metod (Hulthén & Welin
der 1981; Callahan 1987; Kars & Olsson manus;Thors- 
berg manus). Spånteknologi är mera ovanligt, men fö
rekommer på en del boplatser, t ex på Mogetorp och 
Frotorp. På den senare boplatsen framkom spånkärnor, 
spån och spånskrapor (fig 4:28), om än inte i direkt an
slutning till de övriga tidigneolitiska fynden. Behand
lingen av flintan uppvisar här påfallande likheter med 
sydskandinavisk teknologi (Thorsberg manus). Avfalls- 
materialet på boplatserna är annars i allmänhet mycket 
hårt fragmenterat, vilket i kombination med utnyttjan
det av ekonomiserande strategier, t ex bipolär metod, 
kan ses som en effekt av den begränsade råvarutillgång
en. Callahan (1987) poängterar dock att en likartad, flex
ibel reduktionsstrategi har applicerats på olika råmate
rial, vare sig dessa är vanligt förekommande eller ej. Detta 
tolkar han som en regional tradition baserad på en flex
ibel teknologi, vilken inte är inriktad på produktion av 
standardiserade typer. Karaktäristiskt är också den höga 
frekvensen bränd flinta samt den stora andelen fragment 
med slipytor. Det senare tyder på att en stor del av flin
tan har införts till regionen i form av slipade yxor (Hul
thén & Welinder 1981, s 66; Welinder 1982, s 160; Ols
son & Hulthén 1986, s 23; Callahan 1987; Kars & Ols
son manus). Flintmaterialets karaktär bör dock också ses 
i ljuset av att fragmenterade och brända flintyxor i an
dra regioner förekommer i rituella kontexter under ti- 
digneolitikum (Karsten 1994, s 157ff och där anförd 
litteratur).

Under det senaste decenniet har en serie, delvis ex
perimentella, kvartsteknologiska studier ökat möjlighe
terna att utnyttja kvartsen som arkeologiskt källmateri
al (Callahan 1987; Callahan m fl 1992; Knutsson & Lind
gren manus). Ännu föreligger dock få analyserade tidig
neolitiska material. En övergång till plattformsmetod som 
dominerande reduktionsmetod har utifrån studier av en 
serie boplatser på Södertörn ansetts ske vid övergången 
från mesolitikum till neolitikum (Knutsson & Lindgren 
manus). Som framgick ovan indikerar de senaste årens 
undersökningar att denna förändring sker tidigare, un
der den avslutande delen av mesolitikum. Callahans 
analys av mellansvenska material stöder dock inte den
na antagna kronologiska variation. De olika metoderna

- SOCIAL OCH IDEOLOGISK FÖRÄNDRING



118 BRITTA KIHLSTEDT MATS LARSSON BENGT NORDQVIST

uppfattas i stället som ingående i samma reduktions
strategi, vilken förblir oförändrad från mesolitikum till 
neolitikum (Callahan 1987, s 61, 64). En viss källkritik 
kan dock riktas mot Callahans analys då de analyserade 
materialen härrör från boplatser med både mesolitiska 
och neolitiska material, där den kronologiska tillhörig
heten baseras på en antagen horisontalstratigrafisk se
paration, vilken inte alltid är helt säker.

Rituella kontexter

I detta sammanhang kommer ingen problematisering 
eller försök till definition av begreppen rituellt eller pro
fant att göras, även om detta vore på sin plats. Rituella 
kontexter avser i det följande helt enkelt lämningar som 
tolkats i dessa termer, i första hand gravar och depåer. 
De tidigneolitiska artefakternas integration i dylika kon
texter är tydligast vad gäller yxornas förekomst i depå
er. Aven keramikoffer förekommer men är ovanliga, det 
enda som är publicerat är en samling krukskärvor till
hörande en liten snörornerad trattbägare, som framkom 
på en sandterrass intill en våtmark vid undersökningen 
av den mesolitiska boplatsen Dalkarlstorp i Västman
land (Welinder 1974b). Nyligen har en västmanländsk 
tidigneolitisk boplats undersökts, Skogsmossen, där det 
i en mindre mosse i direkt anslutning till boplatsen bland 
annat påträffats stora mängder keramik och fragment 
av brända flintyxor (Hallgren muntl). Även detta tolkas 
som en rituell deponering.

Gravar tillhörande TRB-traditionen är fåtaliga i regi
onen. Endast en megalitgrav är belagd, Alvastra-dösen i 
Östergötland (Janzon 1984), vilken daterats till MN. 
Ytterligare ett par anläggningar i Södermanland har fö
reslagits kunna utgöra megalitgravar, men detta är osä
kert (Bägerfeldt 1992, s 15; Browall 1991, s 133). Det 
förekommer även en del osäkra indikationer på tidig
neolitiska flatmarksgravar. Dessa utgörs antingen av fynd 
av yxor, i ett fall tillsammans med ben, med osäker kon
text (Arne 1909; S Florin 1938, s 27; se även Bagge 1949, 
s 147f), eller av undersökta anläggningar/nedgrävningar 
som saknar entydiga gravfynd (Hulthén & Welinder 1981, 
s 167ff; M Larsson 1994b, s 15). Nyligen undersöktes 
två eventuella gravar på det omfattande boplatsområ
det vid Östra Vrå i Södermanland. Dessa utgjordes av 
två oregelbundna stenpackningar vilka täckte två ca 2 x 
4 m stora nedgrävningar, som i den övre delen var sten- 
fyllda. Keramik förekom i anslutning till stenfyllningar- 
nas övre delar. I fyllningen påträffades enstaka förkolna
de sädeskorn och i anläggningarnas botten fanns både

brända och obrända, mycket dåligt bevarade, fragment 
av ben och tänder från små barn. Anmärkningsvärt var 
att stenpackningarna till stor del utgjordes av sadelfor- 
made malstenar. På grundval av keramikmaterialet och 
en absolut datering (Ua-6937) kan anläggningarna pla
ceras sent i den tidigneolitiska sekvensen (Kihlstedt under 
arbete).Tolkningen som gravar är inte självklar och det 
kan inte uteslutas att det rör sig om någon form av of- 
fernedläggelser.

Ytterligare en nyligen undersökt mellansvensk lokal 
har tolkats som innehållande rituella inslag, nämligen 
Fågelbacken i Västmanland (Apel m fl 1995). Tolkning
en baseras bland annat på den rikliga förekomsten av 
brända människoben vilka påträffades i gropar, i anslut
ning till stenpackningar och spritt i kulturlagret (a a, 
s 51,67,81 ff). Benen förekom tillsammans med rikt or- 
nerad keramik och artefakter som hela och delar av yxor. 
På lokalen undersöktes förutom bengroparna ytterliga
re anläggningstyper vilka har givits en rituell tolkning 
(a a, s 79f, 82ff). Lokalen innehöll också fynd som har 
tolkats som boplatsavfall, bland annat associerat till ett 
antal hyddlämningar. Tolkningarna är svåra att värdera 
då materialet ännu inte är fullständigt publicerat.

De anläggningar som har tolkats i rituella termer är 
således relativt få och otydliga i regionen. Detta kan delvis 
ha sin orsak i att monumentala anläggningar saknas och 
att det mellansvenska materialet inte uppvisar den rums
liga separering av rituellt och profant som under TN II- 
MN signaleras genom megalitgravar och centrumplat
ser i det övriga TRB-området. Lämningarna förefaller 
istället uppvisa en nära koppling till boplatserna och 
det är troligt att man genom en närmare analys av regi
onens boplatser skulle kunna urskilja ytterligare struk
turer som kunde tolkas i dessa termer.

Bosättningsmönster

I samband med neolitiseringen sker en förändring av 
bosättningsmönstret där den utpräglade tyngdpunkten 
på kustlokaler ersätts av en mer varierad bild där hela 
landskapet på ett nytt sätt tas i anspråk. Denna varia
tion har av Welinder setts som ett uttryck för en tidig
neolitisk biandekonomi där två huvudtyper av lokaler 
ingår; åkerbruksboplatser och j akt-insamlingsboplatser. 
På de förstnämnda antas jordbruk ha bedrivits på ås- 
sträckningarnas lätta jordar, de beskrivs som belägna på 
flacka åssluttningar några kilometer från de inre Litori- 
navikarna. De förmodade j akt-insamlingslokalerna iWe- 
linders studie uppvisar en mer varierad lokalisering -
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både strandnära, såväl i skärgårdsmiljö som i det inre av 
havsvikar, och icke strandnära i anslutning till våtmar
ker (Welinder 1982).

UV:s undersökningar under de senaste åren har be
rört boplatser som kan sägas representera båda dessa 
typer. I östra Södermanland har två strandbundna bo
platser, Smällan 2 och Häggsta 2, undersökts (Olsson & 
Miller manus; Olsson muntl). Båda är 14C-daterade till 
TN I och uppvisade en platskontinuitet från senmesoli- 
tikum till mellanneolitikum eller eventuellt längre, i båda 
fallen med en mer eller mindre tydlig horisontalstrati
grafi där bosättningarna följt en vikande strandlinje. 
Boplatserna innehöllTRB-keramik och ett steninventa- 
rium dominerat av kvarts, men även innehållande flinta, 
bland annat tvärpilar och slipade fragment. Det spar
samma osteologiska materialet tyder på en marint in
riktad ekonomi, men även svin och nöt/hjort förekom. 
På Smällan undersöktes också en anläggning, vilken tol
kades som en hydda (se även Kihlstedt & Biwall, kap 7; 
denna volym).

Undersökningar har också gjorts på ett par klassiska 
lokaler av “jordbrukstyp” i västra Södermanland; Mal- 
mahed (Olsson & Hulthén 1986) och en tidigare inte 
undersökt del av Östra Vrå-boplatsen (Kihlstedt, under 
arbete). Båda ligger på flacka åssträckningar, inte direkt 
strandbundet, i innerskärgård. Den aktuella delen av 
Östra Vrå är 14C-daterad till TN II. Malmahed saknar 
absoluta dateringar men keramiken på boplatsens olika 
delytor kan på basis av traditionell stildatering föras till 
TN I respektive TN II. Båda boplatserna innehåller en 
högre andel flinta och grönsten i förhållande till kvarts 
än de tidigare nämnda strandbundna lokalerna. På Mal
mahed framkom inget bestämbart osteologiskt materi
al, medan det från ÖstraVrå domineras av får/get. Även 
de tidigare nämnda västmanländska boplatserna (Skogs- 
mossen och Skumparberget) som undersökts genom 
Arkeologikonsult AB kan karaktäriseras som jordbruks- 
boplatser belägna på flacka åssluttningar, uppdraget från 
stranden.

De senare årens undersökningar har också berört 
boplatser, vilka nyanserar den bild av “jordbruksbo- 
platserna” som skisserats ovan. Detta gäller bl a ett 
antal lokaler i liknande lägen som de ovan nämnda, 
men omfattande betydligt mindre ytor och innehål
lande sparsammare material än dessa (Gustafsson & 
Lindgren manus a; Lindgren muntl). Som exempel 
kan nämnas Eklundshovsboplatsen där det inom en 
ca 10 m2 stor yta på en i övrigt mesolitisk lokal fram
kom TRB-keramik, representerande flera olika kärl,

ett knappt hundratal flintavslag, varav en stor del var 
brända och/eller uppvisade slipytor, samt mindre 
mängder brända ben, bl a nöt (Gustafsson & Lind
gren manus a). Läget på åsar eller svallsandsområden 
kan betyda att för jordbruk lämpliga jordar spelat roll 
för lokaliseringen, men det är oklart om dessa små 
lokaler är att betrakta som egentliga boplatser. Tolk
ningen försvåras också av att samtliga ligger på meso- 
litiska lokaler och att det därför kan vara svårt att skikta 
materialet från de olika perioderna. Möjligen kan de 
ses som mer kortvarigt utnyttjade uppehållsplatser i 
anslutning till ett rörligt åkerbruk på sandjordarna. 
Även andra tolkningar är möjliga, t ex att de repre
senterar rituellt präglade depositioner. Denna typ av 
lokaler är endast kända i östra Södermanlands skär
gårdsområde.

För första gången har också ett par utpräglade in- 
landsboplatser undersökts i regionen, dvs boplatser 
på ett avstånd av en mil eller mer från kusten. Det 
rör sig om en lokal i Brunneby i Östergötland 
(M Larsson 1994b) och Frotorpsboplatsen i Närke 
(Eriksson m fl 1994; Blomqvist m fl manus). Båda 
boplatserna ligger på relativt lätta jordar nära vatten
drag eller våtmarker. På båda platserna påträffades 
huslämningar och fyndförande kulturlager (se även 
Kihlstedt & Biwall, kap 7; denna volym), '^-date
ringar från Brunneby saknas och materialet är magert 
men antyder en datering tillTN II. Från Frotorp finns 
som tidigare nämnts en serie i4C-dateringar som spän
ner från TN I till början av TN II, medan keramiken 
är av enhetlig, “tidig typ”. Stenmaterialet domineras 
av flinta, men även kvarts och andra lokala material 
förekommer.

Boplatserna i regionen är som framgått av varie
rande storlek. Det förekommer allt från små nedslag till 
mycket ytstora lokaler, t ex boplatsen vid Östra Vrå i 
Södermanland, som omfattar en knapp kilometer längs 
Köpingsåsens sida (S Florin 1958; Jakobsson 1993). Ge
nerellt kan sägas att en stor del av de undersökta loka
lerna, i synnerhet j ordbrukslokalerna i de inre delarna 
av regionen, förefaller att vara betydligt större än mot
svarande lokaler i Sydskandinavien. Fluruvida sådana stora 
boplatsområden vid mer omfattande undersökningar 
skulle visa sig sönderfalla i flera oliktida boplatsytor, vil
ket kunnat påvisas i södra TRB-området (M Larsson i 
detta kapitel), är dock oklart. Denna tolkning har fram
förts vad gäller t ex boplatsen på Malmahed (Olsson & 
Hulthén 1886; se även Hulthén & Welinder 1981).

De boplatser som undersökts de senaste åren kan

- SOCIAL OCH IDEOLOGISK FÖRÄNDRING
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Fig 4:29. Exempel på boplatslokalisering i östra Södermanlands 
skärgård med en strandlinje 35 m ö h. De strandbundna 
boplatserna dominerar, medan de icke strandbundna lokalerna 
är färre och av mer tillfällig karaktär. Boplatserna är 
1) Häggsta, 2) Eklundshov, 3] St Malmtorp, 4) Korsnäs,
5) Stensborg, 6) Smällan 2, 7,8) Nolinge. Kartframställning 
D Hammar efter Topografiska kartan.

således grovt passas in i det mönster av jordbruks- 
och j aktboplatser som tidigare föreslagits av Welinder. Spår 
efter odling och djurhållning (utom svin) saknas eller är 
sällsynta på de strandbundna boplatserna, medan det på 
de förmodade j ordbrukslokalema förekommer både do- 
mesticerade djur och växter och en del vilda arter, dock ej 
säl. Den materiella kulturen är till stora delar gemensam, 
även om vissa skillnader finns, t ex uppvisar skärgårdslok- 
alema en starkare dominans av kvarts än flinta. Även bygg- 
nadsskicket förefaller variera mellan de olika typerna av 
lokaler, där mesulahus av sydskandinavisk typ främst före
kommer på de agrara boplatserna (se Biwall & Kihlstedt, 
kap 7; denna volym).

Materialet på boplatserna tyder på att de olika typerna 
av lokaler förekommer samtidigt, vilket stöds av absoluta 
dateringar. Att boplatserna ingått i ett varierat bosättnings
mönster och inte representerar olika befolkningsgrupper 
indikeras genom förekomsten av båda typerna av lokaler 
inom samma områden (jfr Welinder 1974a, 1982). Den 
inomregionala variationen är dock påtaglig, framförallt längs

Fig 4:30. Frotorp (1), en av de få undersökta inlandslokalema i 
Östra Mellansverige, och de strandbundna boplatserna Mosås 
(2) och Säbylund (3). Kartframställning D Hammar efter 
Topografiska kartan.

en öst-västlig axel, vilket svarar mot landskapets övergång 
från skärgård till inland. Skärgårdsområdet i öst präglas av 
kontinuerligt utnyttjade strandbundna boplatser, medan 
de icke strandbundna, förmodade j ordbrukslokalema är 
mindre och av mer tillfällig karaktär än de i den västra och 
norra delen av regionen (fig 4:29). Under senare år har 
inga lokaler undersökts i den västra och mellersta delen av 
regionen, vilka kan kategoriseras som jakt-Zinsamlingslo- 
kaler. Strandbundna boplatser förekommer dock även här 
(fig 4:30,4:31). Bilden av dessa är även iWelinders studie 
mer diffus, då de flesta är bristfälligt undersökta och ofta 
ligger i skärningspunkten mellan ekologiska zoner.

Till dessa skall läggas den tidigare nämnda Fågelbacken- 
boplatsen, vilken uppfattas ha markerade inslag av rituell 
karaktär. Lokalen föreslås representera en kustnära sam
lingsplats för ett antal mindre grupper, vilka haft sina bas
bosättningar på rörliga svedjegårdar längs åssträckningen 
inåt land och mer tillfälliga fångststationer vid åar och i 
skärgården (Apel m fl 1995).Tolkningen stöds av en kul- 
turlandskapsanalys baserad på lösfyndens utbredning. En 
liknande tolkning skulle möjligen kunna appliceras på an
dra komplexa och ytstora lokaler, som exempelvis Östra
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Fig 4:31. Exempel på bosättningsmönstret i västra Södermanlands inre skärgård med en strandlinje 35 mö h. Samtliga
kända boplatser uppvisar en tydlig koppling till sandjordarna längs åsarnas flacka sluttningar, men de stora 
jordbruksboplatsema ligger i allmänhet inte direkt strandnära. Boplatserna är 1) Mogetorp, 2) Luvsjö,
3) Karosseriverkstädema, 4) Forssjö, 5) Östra Vrå, 6) Toltorp. Kartframställning D Hammar efter Topografiska kartan.

Vrå i Södermanland som också uppvisar lämningar med 
rituell prägel. Om man, trots den inomregionala variatio
nen och bristen på fördjupade regionala analyser, accepte
rar förekomsten av samlingslokaler i den mellansvenska 
regionen erhålls ett bosättningsmönster innehållande dels 
boplatser med den ekonomiska tyngdpunkten förlagd an
tingen till jakt/fiske/insamling eller till jordbruk, dels sam- 
lingsboplatser, vilka utgjort sociala fod i en i övrigt rörlig 
och flexibel bosättningsstruktur.

Boplatsmaterialet från periodens senare del (TN II) av
speglar en förnyad förskjutning mot kusten i samband med 
den begynnande gropkeramiska traditionen, vilken före
faller kunna dateras till ca 3600 B C. Om dessa dateringar 
är riktiga påbörjas utvecklingen av den östmellansvenska 
gropkeramiska traditionen redan tidigt under TN II. Grop
keramiska boplatser är endast kända i strandnära lägen och 
belägg för icke strandnära boplatser saknas efter ca 3600- 
3400 B C. Lösfyndsbilden visar dock ett fortsatt utnyttjan
de av inlandet in i mellanneolitikum (se vidare Olsson & 
Edenmo, kap 5; denna volym).

Neolitiseringen i Östra Mellansverige

Tidsställning och inledande förlopp

Huvuddelen av de absoluta dateringar som nu finns till
gängliga och som kan associeras medTRB-keramik, lig
ger mellan ca 3950 och 3500 B C, med de äldsta så tidigt 
som 4050-3700 BC (se fig 4:26). De äldsta dateringa
rna som härrör från Smällan-boplatsen på Södertörn, 
skulle möjligen kunna förklaras med inblandning av 
material från en intilliggande senmesolitisk lokal. Det 
finns dock ingenting i den arkeologiska kontexten som 
tyder på att så skulle vara fallet (Olsson & Miller ma
nus). Dateringarna är acceleratordateringar utförda på 
vedartsbestämt träkol med låg egenålder. Jämförbara 
dateringar finns också från den tidigneolitiska boplat
sen vid Anneberg i Uppland (Segerberg muntl). Date
ringarna från båda boplatserna har dock besvärande höga 
standardavvikelser. Om dateringarna är riktiga är de jäm
förbara med de äldsta dateringarna från Skåne/Danmark 
(se fig 4:4). Bortsett från två tidiga dateringar från Mossby 
i sydligaste Skåne ligger dessa inom samma intervall. De
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absoluta dateringarna tyder således på att tidsskillna
den mellan neolitiseringen i Skåne/Danmark och Ostra 
Mellansverige varit mycket liten.

Som framgått ovan finns drag som kan tolkas både 
i termer av kontinuitet och diskontinuitet vad gäller 
övergången mesolitikum-neolitikum. När det gäller 
det senare syns detta framförallt i introduktionen och 
behandlingen av nya eller exotiska material som ke
ramik och flinta, vilka också uppträder i rituella kon
texter. Likheterna med det tidigaTRB-materialet i det 
sydskandinaviska området är härvid stora. Forsknings
läget när det gäller de lokala råmaterialen som kvarts 
och grönsten är sämre, men behandlingen av dessa 
uppvisar stora likheter med föregående period. Även 
ekonomi och boplatslokalisering återspeglar både tra
dition och förändring, samtidigt som nya inlandsom- 
råden tas i anspråk finns en tydlig platskontinuitet 
från mesolitikum på flera av de strandnära boplatser
na.

Dessa drag i det tidigneolitiska källmaterialet har 
lett till att neolitiseringsförloppet, utifrån olika teo
retiska perspektiv, har beskrivits både i termer av in
tern utveckling (S Florin 1958) och av invandring 
(Flulthén &Welinder 1981). I det senare fallet antogs 
neolitiseringen av Östra Mellansverige ha skett med 
en viss fördröjning i förhållande till den i Sydskandi- 
navien. Därmed kunde den, inom ramen för ett sys- 
temteoretiskt synsätt, förklaras som ett resultat av 
befolkningsökning och resursutarmning i Skåne, vil
ket så småningom ledde till en expansion i form av 
invandring till det mellansvenska marginalområdet 
(Spång m fl 1976; Hulthén & Welinder 19981).

Neolitiseringen förefaller initialt ha haft ett myck
et snabbt förlopp inom stora delar av det skandina
viska området. Dateringarna stödjer inte den etapp
visa spridning som tidigare antagits och därmed inte 
heller tolkningar som primärt betonar ekonomiska 
drivkrafter och beskriver förloppet i termer av folk
förflyttningar. Mycket i det östmellansvenska materi
alet tyder på neolitiseringen har sin grund i föränd
ringar av det mesolitiska samhället, även om förståel
sen av förloppet försvåras av det bristfälliga forsknings
läget när det gäller mesolitikum. Varken diffusion el
ler immigration är dock absoluta, varandra uteslutan
de begrepp, utan utgör snarare fenomen på en glidan
de skala av kulturell interaktion. Det är inte omöjligt 
att båda fenomenen varit verksamma under neoliti
seringen av regionen.

Dateringarna från regionens olika delar tyder på

ett snabbt genomslag i hela det mellansvenska områ
det. Det tidigneolitiska materialet uppvisar dock en 
inomregional variation vad gäller såväl ekonomi, bo
sättningsmönster, råvaruutnyttjande och materiell 
kultur. Tydligast framstår skillnaderna längs en öst
västlig gradient - mellan de västliga, inre delarna av 
området och skärgårdsområdet i sydöst. Welinder 
(1985b, 1988) har också påvisat att utformningen av 
tunnackiga grönstensyxor i det sydöstra skärgårdsom
rådet avviker från normen i övriga Södermanland. 
Detta tolkas som att en kulturell barriär existerat, vil
ken hämmat utbytet mellan landskapets östra och 
västra delar. Det finns därför troligen förutsättningar 
att avgränsa skilda delregioner inom det nu behand
lade området och det är möjligt att det inledande för
loppet inom dessa områden varierat.

Den fortsatta utvecklingen av det neolitiska samhället

Ovan har framgått att likheterna mellan den östmel
lansvenska och sydsvenskaTRB-kulturens initialfas är 
stora, såväl vad gäller tidsställning och ekonomi som 
den materiella kulturen och hur denna hanteras. Skill
naderna mellan regionerna blir större under TN II. I 
Sydskandinavien börjar vid övergången tillTN II den 
stora mängden megalitgravar uppföras. Detta samman
faller att döma av den keramiska stilvariationen med 
en ökad regionalisering, en förändring och stabilise
ring av bosättningsmönstret och en ökning av antalet 
prestigeföremål, samtidigt som trenden mot en inten
sifiering av födoproduktionen inleds (M Larsson 1992; 
Price & Gebauer 1992, s 102). En liknande utveck
ling kan inte ses i det mellansvenska materialet. Iögo
nenfallande är frånvaron av megalitgravar och andra 
monumentala lämningar. Gravar, liksom stora mäng
der keramik och fragmenterad och bränd flinta - ma
terial som i Sydskandinavien har rituella konnotatio
ner - uppträder här i stället associerat med boplats
material.

Även i Östra Mellansverige sker dock under TN II 
förändringar i det arkeologiska materialet kopplade 
till uppträdandet av gropkeramik. De äldsta dateringa
rna från gropkeramiska boplatser ligger redan tidigt i 
TN II (Olsson & Edenmo, kap 5; denna volym), med
an den mellansvenska TRB-sekvensen i absoluta da
teringar inte kan följas längre än till ca 3300 BC (se 
fig 4:26). Att döma av dessa dateringar måste diskus
sionen om frånvaron av monumentala lämningar un
der TN II i Östra Mellansverige ta hänsyn till en be
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gynnande gropkeramisk tradition redan vid denna tidpunkt. 
Denna kan betraktas som en alternativ strategi, inte bara i 
ekonomiskt hänseende, utan också i sättet att hantera soci
ala och ideologiska relationer (jfr Browall 1991, s 133ff), 
där dessa fortsätter att uttryckas främst via den materiella 
kulturen och inte via monument.

Det har föreslagits att uppförandet av monument 
initialt spelat en lika fundamental roll för strukture
ringen av det neolitiska samhället som de nya insla
gen i ekonomin (Thomas 1988, s 64, 1991, s 182). 
Om detta resonemang överförs till Östra Mellansve
rige skulle detta betyda att det förändrade källmate
rialet under tidigneolitikum inte speglar en neolitise- 
ring, i Thomas mening, av samhällets ideologiska och 
sociala struktur. I stället skulle de nya ekonomiska och 
rituella bruken ha inkorporerats i en befintlig, meso- 
litiskt präglad samhällsstruktur. En alternativ tolkning 
är att förändringarna i det mellansvenska materialet 
faktiskt speglar en förändring av samhället, i vilken 
den materiella kulturen och inte monumenten utgjort 
en central strukturerande faktor (Hodder 1990; Tho
mas 1988, 1991). Möjligen har dock de neolitiska idé
ernas och den neolitiska ekonomins potential för för
ändring av den sociala organisationen, i termer av t ex 
starkare släktskapsband, hierarkisering och förändra
de maktstrukturer, inte realiserats under en mer fram
skriden del av perioden, vilket skett i Sydskandina- 
vien. Detta kan ha sin grund i det äldre mesolitiska 
samhällets uppbyggnad, men bör också ses mot bak
grund av Östra Mellansveriges geografiska position i 
TRB-områdets periferi. Området utgörTRB-områdets 
norra gräns (jfr Welinder & Hulthén 1981; Ahlfont 
m fl 1995), en gräns som av allt att döma haft bety
delse under en mycket lång period (Hyenstrand 1987). 
Detta har inte bara medfört en större känslighet för 
klimatologiska förändringar, utan betyder också att det 
neolitiska samhället i regionen gränsat både till om
råden med mesolitiska grupper i norr och till det kam- 
keramiska området i öster. Det är möjligt att de spän
ningar som uppstod mellan de olika samhällena, och/ 
eller behovet av att upprätthålla fortsatta kontakter 
med de intilliggande rörliga jägar/samlargrupperna 
hämmade utvecklingen av ett starkare beroende av 
domesticerade arter och en fastare, mer hierarkisk 
social struktur.

Neolitiseringen som ett socialt fenomen

Britta Kihlstedt, Mats Larsson, Bengt Nordqvist

“The Neolithic has to be broken down, and recognized 
as something fragmented and dispersed, localised in its 
effects, with no overall direction or intention behind it” 
(Thomas 1993, s 390).

Ovanstående citat kan tjäna som utgångspunkt för 
följande diskussion. Att finna en gemensam modell för 
hur ett neolitiskt samhälle utvecklas har inte varit vårt 
syfte. Vi vill snarare markera betydelsen av hur varie
rande regionala förutsättningar leder till alternativa stra
tegier i struktureringen av de neolitiska samhällena. 
Nedan görs ett försök att sammanställa och diskutera 
huvuddragen i de regionala avsnitten ovan.

TN I - kontinuitet och förändring

Under den avslutande delen av mesolitikum sker för
ändringar av det arkeologiska materialet i samtliga be
handlade regioner. 1 Östra Mellansverige och i Bohus
län saknas Ertebölle-material, men en förändring av red- 
skapsformer och stenteknologi syns t ex genom intro
duktionen av tvärpilar. Även om det i dessa senare om
råden, till skillnad från i Sydskandinavien, inte finns be
lägg för direkta kontakter med neolitiska grupper på 
kontinenten, tyder materialsammansättningen på att ett 
utbrett socialt kontaktnät över stora områden under 
senmesolitikum utgör en av förutsättningarna för neo
litiseringen även i dessa regioner. Detta kontaktnät bör 
också ha utgjort grunden för neolitiseringens snabba 
förlopp.

Inom samtliga regioner präglas övergången mesoliti- 
kum-neolitikum av både kontinuitet och förändring. 
Likheterna mellan framförallt Skåne och Östra Mellan
sverige är härvid stora, även om forskningsläget vad gäl
ler Östra Mellansveriges mesolitikum är sämre. Det finns 
dock tydliga drag av kontinuitet framförallt i behand
lingen av de lokala råmaterialen, men också delvis vad 
gäller ekonomi och boplatslokalisering. Det senare ge
nom att flera av de mesolitiska boplatserna utnyttjats 
även under tidigneolitikum - ett förhållande som ofta 
iakttagits också i Skåne och Danmark (Skaarup 1973; 
M Larsson 1984). Detta tolkas som att neolitiseringen 
primärt har sin grund i förändringar inom de mesolitis
ka samhällena och att demografiska förändringar varit 
av begränsad betydelse.

I det sydsvenska avsnittet antyds ett bosättningsmöns-



124 BRITTA KIHLSTEDT MATS LARSSON BENGT NORDQVIST

ter under sen Erteböllekultur som karaktäriseras av små 
boplatser av kanske familj estorlek. Om detta har gene
rell giltighet i det sydsvenska området kan möjligen den 
senmesolitiska utveckling mot social komplexitet och 
sedentism, som på basis av de stora Ertebölle-lokalerna 
föreslagits utgöra bakgrunden till neolitiseringen i Syd- 
skandinavien, ifrågasättas. Aven på Västkusten förefal
ler boplatserna från perioden omedelbart före neoliti
seringen (ca 4600-3800 B C) att vara relativt små, med
an bilden under den avslutande delen av mesolitikum i 
Östra Mellansverige är mera otydlig.

Kontinuiteten mellan mesolitikum och TN I kan i 
Sydsverige också urskiljas i ett boplatsmönster med små 
lokaler även under den tidiga trattbägarkulturen. Detta 
har ovan tolkats som att de förändringar i det arkeolo
giska materialet som ses i början avTN I varit kopplade 
främst till samhällets ideologiska sfär, medan förändring
arna av den sociala strukturen initialt varit av begränsad 
omfattning. Det östmellansvenska boplatsmönstret är 
betydligt mer varierat, framförallt vad gäller boplatsernas 
storlek. Det är dock oklart om detta förhållande rått även 
under senmesolitikum. Om så är fallet skulle detta kunna 
leda till en liknande tolkning även för detta område.

Neolitikums första fas, som i det skånska materialet kan 
kopplas till Oxiegruppen, karaktäriseras av neolitiska in
slag i ekonomin, sparsamt dekorerad keramik, spetsnacki- 
ga yxor, skivyxor och mångkantiga stridsyxor. Materialet i 
Östra Mellansverige uppvisar likheter med det sydskandi- 
naviska, men de absoluta dateringarna ger idag inget stöd 
för en kronologisk stilgruppering av keramiken. Det är dock 
uppenbart att det första uppträdandet av TRB-material 
sker ungefär samtidigt i dessa båda regioner. Denna tidiga 
fas, som kan urskiljas i stora delar av Nordeuropa, är som 
tidigare diskuterats relativt kortvarig.

Uppförandet av de första långhögarna inom det syd- 
skandinaviska området har placerats i det äldsta tidigneo- 
litiska stadiet. I de här behandlade regionerna kan inte en 
monumentalisering under tidig TN I beläggas. En under
sökning av en långhög i det sydligaste Skåne har gett sena
re dateringar (L Larsson 1992). Den övervägande delen av 
de danska långhögarna dateras till Volling-gruppen och i 
viss mån till Svaleklint-gruppen (Madsen 1979; Midgley 
1985). Några säkra långhögar som daterats till Oxie-grup- 
pen föreligger inte. Till denna grupp skall däremot flat- 
marksgravar av Ebbesens typ a föras (1994, s 79).

Under senare år har det sätt på vilket den neolitiska 
människan gestaltat och förändrat landskapet diskute
rats (t ex Thomas 1991, 1993). I många områden tycks 
uppförandet av långhögar vara det första tecknet på en

“neolitisering”. Att använda monument för att omvand
la landskapet ger intryck av att ha varit mycket funda
mentalt för de första neolitikerna i t ex England (Tho
mas 1991, s 182) och för att använda en term lanserad 
av Hodder (1990) får agrios, det yttre vilda, en ökad 
betydelse på bekostnad av domus, dvs den egentliga 
boplatsen. Detta syns i form av påkostade gravläggning
ar och stridsyxor. En intressant hypotes i detta samman
hang är att långhögarna skall ses som bilder av den sena 
bandkeramiska kulturens långhus. Detta har påpekats 
av flera forskare, men kanske elegantast av Hodder (1984, 
1990). Detta skulle i så fall kunna tolkas som den neo
litiska människans transformering av landskapet. Idén 
om monumentalitet förefaller dock inte att ha varit cen
tral under neolitiseringens initialfas, vare sig i Syd- eller 
Östra Mellansverige. Det arkeologiska materialet i öv
rigt tyder dock på att samhälleliga förändringar skett i 
båda dessa regioner, även om dessa främst kommer till 
uttryck i ekonomin och den materiella kulturen.

Västsverige förefaller att ha ett något förskjutet neo- 
litiseringsförlopp i jämförelse med Syd- och Mellansve
rige. De äldsta dateringarna av tidigneolitiska fynd, lik
som av både megalit- och flatmarksgravar, ligger samtli
ga kring 3800 B C. Det finns dock relativt få dateringar 
från perioden i regionen och det är inte omöjligt att nya 
dateringar kommer att förändra bilden.

TN II - alternativa strategier

Skillnaderna mellan regionerna blir tydligare under TN 
II. Ett komplext samhälle med en markant tyngdpunkt 
på kollektiva manifestationer i form av monumentbyg
gande och ritualer växer fram i Sydskandinavien. Cen
tralplatser av Sarupstyp anläggs och samhället får fler 
inslag av sociala statussymboler som stridsyxor och kop
parföremål, vilka ofta nedläggs som offer på land eller i 
våtmarker. Boplatserna som är den fundamentala socia
la enheten är dock till synes fortfarande små och den 
övervägande delen av det sociala livet sker uppenbarli
gen utanför huset och boplatsen. En ofta diskuterad sam
hällsmodell för perioden är ett segmentärt samhälle som 
utgöres av ett antal små bosättningar utan en central 
ledning men där släktskapsband, kult och gravritualer 
haft en stor sammanhållande betydelse. Gravplatsen är 
ofta betydelsefull i ett sådant samhälle - megalitgrav
arna kan ha tjänat ett syfte som centrala fixpunkter i 
samhället. En tydlig regionalisering kan också urskiljas 
på basis av framförallt keramikmaterialet.
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Bilden är inte lika tydlig vad gäller Västsverige, men 
stora delar av den Sydskandinaviska materiella kulturen 
i form av trattbägarkeramik, stridsyxor, megalitgravar- 
flatmarksgravar och spets-Ztunnackiga yxor finns repre
senterade under TN II. De tidiga dateringarna av mega
litgravar skiljer sig klart gentemot Skåne och Danmark 
där de äldsta megaliterna dateras till perioden 3600-3500 
BC. I Västsverige kan man således se en monumentali- 
sering och ritualisering av landskapet i både kustområ
det och i inlandet (Falbygden), redan under den avslu
tande delen av TN I. Möjligen kan detta tyda på att lik
nande förändringar av den sociala strukturen som före
slagits för Sydskandinaviens del skett i Västsverige re
dan under slutet avTN I, i samband med det första upp
trädandet av TRB-material i området. Denna snabba 
utveckling skulle kunna ha sin grund i den mesolitiska 
samhällsstruktur som skisserats i det västsvenska avsnittet. 
Den inomregionala variation som diskuterats för Väst- 
sveriges del baseras inte i första hand på keramikmate
rialet, även om det i den västsvenska TRB-keramiken 
finns exempel på olika grupper som kan parallelliseras 
med motsvarande sydskandinaviska regionala grupper. I 
stället föreslås här att olika gravformer speglar varieran
de inomregionala förutsättningar för samhällsutveckling
en. Dessa har sin orsak i TRB-samhällets etablering inom 
områden som under mesolitikum kan ses i termer av 
centrum respektive periferi.

Utvecklingen i Östra Mellansverige skiljer sig på av
görande sätt från de övriga regionerna, främst genom 
avsaknaden av monumentala lämningar som megalitgra
var och Sarup-anläggningar. Det är inte heller möjligt 
att utifrån dagens forskningsläge urskilja en lika tydlig 
regionalisering som i det sydskandinaviska materialet. 
Det sker dock även i Östra Mellansverige betydande 
förändringar under TN II genom framväxten av den grop- 
keramiska kulturen. Att de förändringar som sker i Öst
ra Mellansverige under perioden har en annan karaktär 
än i Sydsverige kan ha sitt ursprung i de speciella för

hållanden som präglat området genom att det utgjort 
TRB-områdets nordgräns. De fortsatta kontakterna med 
jägar/samlargrupper i norr och öster, vilka avspeglas i 
det tidigneolitiska materialet bl a genom förekomsten 
av skifferföremål, bör ha påverkat det mellansvenska 
TRB-samhället. Om detta kan uttryckas som att en ut
veckling mot ett segmentärt samhälle, vilket föreslagits 
för Sydsveriges del, inte sker i Östra Mellansverige ska i 
detta sammanhang vara osagt. Men det förefaller som 
den potential för en förändring av de sociala institutio
nerna som funnits i det tidiga TRB-samhället inte reali
serats i Östra Mellansverige.

Det är således viktigt att betona att den förändrings
process som neolitiseringen innebär uppenbarligen sker 
delvis oliktidigt i de tre regionerna och tar sig olika ut
tryck. En monumentalisering av landskapet i den me
ning som Thomas (1991,1993) och Hodder (1990) dis
kuterar sker uppenbarligen vid olika tidpunkter och med 
olika förtecken i de tre regionerna. Förklaringen bör sö
kas i skilda förutsättningar med avseende på den meso
litiska bakgrunden och i olika strategier för att hantera 
centrala ideologiska och sociala motsättningar i samhäl
let. Detta har resulterat i varierande regionala utveck
lingslinjer i neolitiseringsförloppet.

Troligen spelar också de sociala och ekonomiska ut
bytes- och informationskanaler som grupperna i de oli
ka regionerna haft en inte oväsentlig roll. Uppenbarli
gen fanns redan under en tidig del av Ertebölle-kultu
ren i Sydskandinavien kontakter med olika samhällen i 
det bandkeramiska området söder om Östersjön. Dessa 
kontakter fördjupas under senare delen av senmesoli- 
tisk tid i Skåne medan det mellan Väst- och Östsverige 
och det bandkeramiska området inte fanns lika utbygg
da, i vart fall inte arkeologiskt synliga, kontaktvägar. På 
samma sätt bör, framförallt för Östra Mellansveriges 
men även sannolikt för Västsveriges del, utvecklingen 
ha påverkats av fortsatta kontakter med icke-neolitiska 
grupper.
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Lokaler utan keramik yngre än 5500 BP
Lokal Material Lab nr 14C-ålder Nr

Sö

Kalkbergstorp träkol Ua-6644 4700±90 -

Sjövreten träkol St 4055 4645±120 -

Sjövreten träkol St 4459 5275±120 -

Häggsta I träkol St 10036 5275±95 -

Häggsta I träkol St 11059 5350±80 -
Häggsta I träkol St 11062 5300±130 -

Smällan I träkol Ua-1698 5160±275 9

Smällan I hassel Ua-1699 5380±105 1
Smällan I träkol Ua-1702 5165±105 7

Smällan I träkol Ua-1805 5320±90 3
Smällan I träkol Ua-1806 5350±110 2
Stadsskogen träkol Ua-6530 5475 80 -

Söderbytorp träkol St 7417 5370±155 -

Söderbytorp träkol St 7418 4965±95 -

Skogvakta rtorp träkol Ua-1597 5485±90 -
Jordbrogravfåltet träkol St 13884 5165±60 8
Jordbrogravfåltet träkol Ua-6751 5220±45 6

J ord br ogra vföltet träkol Ua-6752 5120±45 14
Jordbrogravfaltet träkol Ua-6942 5295±80 4
J ord brogra vföltet träkol Ua-6944 5155±80 10
Jordbrogravfåltet träkol Ua-7217 5155±50 11
Åby Koloniområde träkol Ua-6464 5100±65 15
Åby Koloniområde träkol Ua-6465 4940±80 17
Åby Koloniområde träkol Ua-6466 5005±65 16
Åby Koloniområde träkol Ua-6467 5150±80 12
Pärlängsberget träkol Ua-4395 4840±75 18
Pärlängsberget träkol Ua-4396 5225±75 5
Pärlängsberget träkol Ua-4397 5120±75 13
Myrstugeberget 2 träkol Ua-7822 5130+75 -

Myrstugeberget 2 träkol Ua-7823 5580+75 -

Myrstugeberget 2 träkol Ua-7824 5455+75 -

Myrstugeberget 2 träkol Ua-7825 5455+80 -

Myrstugeberget 2 träkol Ua-7828 5285+65 -

Myrstugeberget 2 träkol Ua-7829 5345+55 -

Myrstugeberget 2 träkol Ua-7834 5365+80 -

* Proverna bedöms vara kontaminerade av yngre material (Hallgren, muntl)

Lokaler med TRB-keramik
Lokal Material Lab. nr 14C-ålder Nr

Nä
Hjulberga hasselnötsskal Lu-1319 4820±65 51

Hjulberga träkol Lu-1434 4340+80 -

Hjulberga sädeskorn Ua-3368 4695±65 61

Hjulberga sädeskorn Ua-3369 4780±65 57

Frotorp träkol Ua-5580 4870±100 46

Frotorp träkol Ua-6230 4915+60 41

Frotorp träkol Ua-6231 4760±50 58

Frotorp träkol Ua-6232 4850±60 48

Frotorp träkol Ua-6233 5055+65 25

Frotorp träkol Ua-6235 5015±65 33

Frotorp träkol Ua-6237 4900+75 44

Frotorp träkol Ua-6238 4980+75 39

Frotorp träkol Ua-6242 4655+65 62

Frotorp träkol Ua-6243 5000+70 36

Frotorp träkol Ua-6244 4850±60 49

Frotorp svalörtsrot Ua-6681 5085±75 21

Frotorp svalörtsrot Ua-6682 4935±85 40

Frotorp hasselnötsskal Ua-6683 5070+90 22

Sö
Häggsta I träkol St 10035 5025±100 31

Häggsta II träkol St 10037 4835±100 50

Häggsta II träkol St 10038 5040+100 28

Häggsta II träkol St 10039 5035±95 29

Häggsta II träkol St 11060 5015±80 32

Smällan II träkol Oa-1383 5060+100 24

Smällan II träkol Ua-1384 5045±100 27

Smällan II träkol Ua-1385 5130±100 20

Smällan II träkol Ua-1386 5130+105 19

östra Vrå hasselnötsskal Ua-6220 4805±65 55

Östra Vrå hasselnötsskal Ua-6221 4810±85 54

Östra Vrå sädeskorn Ua-6937 4600±60 63

Tyttinge träkol Beta 37682 5050+110 26

Vsm

Fågelbacken träkol Ua-4001 5015±50 34

Fågelbacken hasselnötsskal Ua-4003 4720+55 60

Fågelbacken träkol Ua-4004 4910+60 42

Fågelbacken hasselnötsskal Ua-4006 4815+75 52

Fågelbacken hasselnötsskal Ua-4007 4900+75 43

Fågelbacken matskorpa Ua-4017 4900±60 45

Fågelbacken matskorpa Ua-4018* 4285+75 -
Fågelbacken matskorpa Ua-4019 4870+90 47

Fågelbacken matskorpa Ua-4020 4995+85 37

Fågelbacken matskorpa Ua-4021 5035+90 30

Fågelbacken matskorpa Ua-4022* 4635+90 -
Fågelbacken matskorpa Ua-4023 5005+75 35

Fågelbacken matskorpa Ua-10022 4740+85 59

Fågelbacken matskorpa Ua-10023 4995+70 38

Fågelbacken matskorpa Ua-10024 4810+85 53

Fågelbacken matskorpa Ua-10025 5070±80 23

Fågelbacken matskorpa Ua-10026 4780+70 56

Fig 4:32. Absoluta dateringar från boplatser i Östra 
Mellansverige. Tabellen omfattar dels dateringar som kan knytas 
till förekomst av Vrå-keramik, dels dateringar som är yngre än 
5500 BP från boplatser utan keramik. Samtliga dateringar från 
UV:s undersökningar toml 995 har inkluderats, liksom 
publicerade dateringar från ytterligare lokaler. De publicerade 
dateringarna från Fågelhacken har kompletterats med opublice
rade dateringar genom F Hallgren. För referenser se fig 4:33. 
Numreringen i högra kolumnen hänvisar till fig 4:26.
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Nr Lokal Typ Referens
1 Hjulberga 1 RAA 1, Eker sn, Sö TRB Hulthén & Welinder 1981

2 Frotorp RAÄ 220, Viby sn, Nä TRB Eriksson m fl 1994, Blomqvist m fl manus
3 Eklundshov RAA 254, Botkyrka sn, Sö TRB Gustafsson & Lindgren manus a
4 Häggsta 1 och 2 RAA 352, Botkyrka sn, Sö AKERAMISK+TRB Olsson muntl

r5 Smällan 1 och 2 RAA 447, Grödinge sn, Sö AKERAMISK+TRB Gustafsson & Lindgren manus b (I), Olsson & Miller manus (II)
6 Sjövreten RAA 526, Grödinge sn, Sö AKERAMISK Welinder 1977
7 Myrstugeberget 2 RAA 331, Huddinge sn, Sö TRB Granath Zillén muntl

r 8 Mogetorp RAA 1, Katrineholms stad, Sö TRB S Florin 1938, 1958
9 Kalkbergstorp RAA 603, Kloster sn, Sö AKERAMISK Schierbeck muntl

^10 Malmahed RAA 49, Lilla Malma sn, Sö TRB Olsson & Hulthén 1986

11 Östra Vrå RAA 43, Stora Malm sn, Sö TRB S Florin 1938, 1958
12 Tyttinge RAA 586, Grödinge sn, Sö TRB Ekman & Seving 1996
13 J ordbrobopl atsen RAA 182a, Österhaninge sn, Sö AKERAMISK Blomkvist muntl
14 Skogvaktartorp RAA 137, Västerhaninge sn, Sö AKERAMISK Allmo m fl 1990
15 Jordbro Industriområde RAA 72, Västerhaninge sn Sö TRB Lindgren muntl
16 Åby Koloniområde RAA 479, Västerhaninge sn, Sö AKERAMISK Ekman m fl manus
17 Söderbytorp RAA 387, Österhaninge sn , Sö AKERAMISK Runesson 1994
18 Pärlängsberget RAA 143, Öveijäma sn, Sö AKERAMISK Hallgren m fl 1995
19 Anneberg RAA 259, Bälinge sn, Up TRB Segerberg 1985, Segerberg, muntl
20 Fågelbacken RAA 73, Hubbo sn, Vsm TRB Apel m fl 1995, Lekberg manus
21 Dalkarlstorp RAÄ 100, Kila sn, Vsm TRB Welinder 1974b
22 Visselmyra RAA 42, Brunneby sn, Ög TRB M Larsson 1994b

l23 Lilla Åby RAA 49,50, Siaka sn, Ög TRB Appelgren 1995
l~24^ Stadsskogen RAA 337, Strängnäs lfg, Sö AKERAMISK Drotz 1995

25 Skogsmossen RAA 633, Fellingsbro sn, Vsm TRB Hallgren muntl
26 Skumparberget RAA 194, Glanshammar sn, Vsm TRB Apel muntl

Fig 4:33. Referenser till samtliga östmellansvenska lokaler som nämns i text och tabeller.
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GROPKERAMIKERNA - FANNS DE?

Materiell kultur och ideologisk förändring

Roger Edenmo, Mats Larsson, Bengt Nordqvist, Eva Olsson

Inledning

Mats Larsson, Eva Okson

Under många år har en omfattande diskussion pågått 
kring de mellanneolitiska kulturerna i Skandinavien. Där
för inleds detta kapitel med en tillbakablick på denna dis
kussion och avslutas med idag aktuella problemställningar. 
Källmaterialets variationer under mellanneolitikum har 
tidigt tolkats i kronologiska, ekonomiska eller sociala ter
mer. Olikheter i fyndmaterialen har ansetts bero på tids
skillnader eller på att de efterlämnats av olika “kulturer”, 
implicit jämställda med folkgrupper. Förändringar i fynd
ens sammansättning har därvid antingen tolkats som ex
empelvis orsakade av folkförflyttning eller spänningar inom 
ett samhälle. Likheter i fynden har förklarats med kontak
ter mellan samtida grupper eller ett gemensamt ursprung. 
De mellanneolitiska kulturer som varit aktuella i diskus
sionen är trattbägarkultur (TRB), gropkeramisk kultur 
(GRK) samt stridsyxkultur (STY). Den mellanneolitiska 
trattbägarkulturen är en del av TRB-komplexet i Nordeu
ropa, medan den gropkeramiska kulturen är specifik för 
delar av Skandinavien. Stridsyxkulturen (i Danmark be
nämnd enkelgravskulturen, EGK) visar påverkan från den 
kontinentala snörkeramiska kulturen och klockbägarkul- 
turen.

Inom arkeologin har begreppet "kultur” definierats på 
olika sätt, antingen i form av empiriska definitioner som 
byggt på att de för forntidens människor betydelsebäran
de typerna går att återfinna i källmaterialet, eller som en 
klassificering för att besvara en viss fråga. Tidigt användes 
kulturhistoriska definitioner, exempelvis av Childe (1929, 
s v-vi), för ett antal fenomen som regelbundet uppträdde 
tillsammans och bildade en kultur och antogs vara uttryck 
för vad vi idag kallar ett folk. Gränsen för föremålsformer 
jämställdes med gränsen för mänsklig verksamhet och man 
antog att likheter i utseende betydde likheter i idé. Detta 
synsätt efterträddes inom den processuella arkeologin av 
att kultur sågs som människans anpassning till naturen inom 
en region (Clark 1957, s 175) och senare inom den post- 
Processuella skolan av en strävan att undvika kulturbegrep
pen. Kultur ersattes exempelvis med ordet tradition (Til

ley 1982), som definierades som en uppsättning artefakter 
med begränsad variation i stil och form och som inte be
hövde ha en enhetlig social betydelse eller representera en 
folkgrupp. Den materiella kulturens aktiva roll betonades.

Av de mellanneolitiska kulturerna har den gropkerami
ska kulturen varit svårast att beskriva och definiera, då käll
materialet varierar mycket mellan olika regioner. Malmer 
(1973, s 60) definierade GRK som den skandinaviska neo- 
litiska kultur som inte motsvarar definitionen för Erteböl- 
le-, trattbägar- stridsyx- och senneolitisk kultur. Löfstrand 
ansåg att gropkeramisk kultur var den definitionsmässigt 
svagaste av de neolitiska kulturerna, vilket enligt honom 
berodde på den vida geografiska utbredningen och dess 
förmåga att absorbera element från andra kulturer (Löf
strand 1974, s 30-32). Malmros (1979) hävdade att de for
mulerade definitionerna utarbetats på ojämn basis, varvid 
man inkluderat ett varierande antal fenomen och vissa s k 
ledartefakter som förekommer i flera kulturer. Både Löf
strand (1974) och Johansen Kleppe (1985) diskuterade 
utifrån Childes definition att det studerade arkeologiska 
materialet måste vara samtida, att samtliga artefakter mås
te studeras och att enheterna som studeras måste vara geo
grafiskt närbelägna. Inga av dessa villkor ansågs uppfyllda 
för GRK, då ledartefaktema inte har någon kronologisk 
och geografisk avgränsning och då ett enhetligt artefakt
material saknas, dvs alla typer finns inte i alla områden, 
eller kan sägas var funktionellt betingade typer. Tilley (1982, 
s 55) ansåg att större vikt borde läggas på regionala uttryck 
och Janzon föreslog bl a en ökad betoning på ekonomin 
(Janzon 1983, s 18).

Trots dessa invändningar har försök gjorts att se GRK 
som en kultur, utbredd över stora geografiska områden 
(Becker 1951,1982). De äldre definitionerna omfattar oftast 
variabler som redskapsinventarium, ekonomi och gravskick 
(Welinder 1971, 1973a). Man har använt såväl flera vari
abler som en enda, t ex ett föremål. Illustrativt är Malmers 
konstaterande att om man definierar GRK efter kerami
ken blir den östlig, efter pilspetsarna västlig (Malmer 1966, 
s 376). Då GRK uppvisar en så stor variation över stora 
geografiska områden har ett flertal forskare föreslagit att 
man istället borde definiera ett antal lokala grupper (Bag-
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ge & Kjellmark 1939, s 174ff; Bagge 1951, s 58; Welinder 
1973a; Wyszomirska 1975; S Nielsen 1979, s 41). Bagge 
särskilde den östliga mellansvenska gruppen från den syd
östsvenska. Welinder föreslog en östsvensk, en gotländsk, 
en sydsvensk samt en nordsjögrupp osv [Welinder 1973a, 
s 56). Wyszomirska förde fram följande geografiska grup
per: södra och sydöstra Sverige, Östra Mellansverige, Väst
sverige, Gotland samt den nordsvenska gruppen (1975). 
Hon modifierade senare indelningen; Sydöstsverige, Östra 
Mellansverige, Nordsverige och Gotland (1984, s 40f). 
Nielsen urskilde åtta områden i Skandinavien; Öst-, Syd- 
och Västsverige, Åland, Gotland, Syd- ochVästnorge samt 
Danmark (S Nielsen 1979, s 34ff).

För GRK i Östsverige, där de flesta boplatserna påträf
fats, har definitionerna baserats på keramiken, men trots 
detta har definitionerna varierat. Flera forskare inkludera
de keramiken från stadierna Fagervik I-IV/Säter II-IV i den 
gropkeramiska kulturen (Almgren 1906c; Horin 1944, s 44; 
Bagge 1951; Kaelas 1976, s 130). Becker (1951,1982) ansåg 
däremot att gropkeramiken enbart utgjordes av Fagervik 
III (äldre) och Fagervik IV (yngre) keramik, vilka jämställ
des medA-fasen inom sydskandinavisk gropkeramik. Denna 
indelning övertogs även av Ebbesen (1975, s 200), vilken 
benämnde Fagervik I-II, som endast finns i Östra Mellan
sverige gropkeramiska förstadier. Även Welinder (1976b) 
såg Fagervik I som ett övergångsskede mellan TRB och 
GRK.

En tidig diskussion behandlade huruvida GRK och TRB 
var oliktida när de förekom i samma område och man för
sökte därvid att parallellisera de östsvenska gropkeramiska 
stadierna med den traditionella danska indelningen för 
trattbägarkulturen, dvs Fagervik I jämställdes med MN I 
osv (se bl a Becker 1951; Bagge 1951; Welinder 1976b). 
Diskussionen utmynnade i att GRK ansågs vara yngre än 
TRB. Man frågade sig också omTRB och STY var oliktida, 
vilket besvarades med att STY efterträdde TRB, möjligen 
med en lucka i tid. GRK och STY har oftast uppfattats 
som till stor del samtida, även om uppfattningen om när 
den gropkeramiska sekvensen började har varierat (se t ex 
Forssander 1933; Becker 1951; Hinsch 1956; Löfstrand 
1974; Welinder 1976a; Malmros 1979; Tilley 1982; Ras
mussen 1984; Persson 1986; Carlsson 1987; Damm 1991). 
Källmaterialet har dock även tolkats som en kronologisk 
sekvens, med STY senare än GRK (Almgren 1912; S Niel
sen 1982).

Mellanneolitikum uppdelas idag kronologiskt i en äldre 
del, MN A, som motsvarar förekomsten av trattbägarkul
turen i Sydskandinavien och en yngre del, MN B, som 
motsvarar stridsyxkulturens existens. MNA indelas vidare

i fem faser, MN I-V I denna volym sätts dateringen av MN 
A generellt till 3300-2700 BC (4500-4100 BP) och MN B 
till 2700-2350 BC (4100-3850 BP), efter bl a L Larsson 
1989 (se fig 5:1). De äldsta absoluta dateringarna från den 
“egentliga” gropkeramiska kulturen, Fagervik III-IV och 
motsvarande stadier, skiljer sig kraftigt mellan olika delar 
av Skandinavien. Dateringarna i Östra Mellansverige och i 
Västsverige ligger inom tidigneolitikum, ca 3900 BC. Även 
i Skåne kan vi se en motsvarande lång kronologisk spänn
vidd på dateringarna; från MN I till slutet av MN B (Wys
zomirska 1986a, s 205ff). I Danmark ligger däremot date
ringarna i MN B (se vidare nedan).

Uppfattningen om samtidighet mellan de olika kulture
rna utmynnade i två alternativa hypoteser; en kulturdua
listisk modell med två samtida folkslag och en modell där 
skillnaderna i materiell kultur förmodades återspegla vari
ationen inom ett folk. Den kulturdualistiska modellen kon
trasterade främst GRK med TRB respektive STY (se t ex 
Nerman 1911; Forssander 1931,1933; Becker 1951,1982; 
Oldeberg 1952; Welinder 1978; Tilley 1982). Samtidigt 
som man har betonat skillnaderna mellan GRK och övriga 
kulturer, har man också påpekat likheter mellan dem un
der den senare delen av perioden. Under MN B, då STY 
uppträder, finns tecken på likartade föremålsformer inom 
GRK och TRB i Sydskandinavien, en ackulturationsfas 
mellan dessa kulturer, med exempel från bl a Stävie i Skå
ne. Vissa forskare har också hävdat att keramiken hos GRK 
respektive STY under den senare delen av MN B alltmer 
liknar varandra (Bagge 1951, s 84; jfr Malmer 1962, s 724; 
Hulthén 1977; Malmros 1979), medan andra hävdat mot
satsen (Tilley 1982).

De ekonomiska skillnaderna mellan kulturerna har tra
ditionellt betonats; etablerat jordbruk (TRB), fiskare och 
jägare (GRK) respektive nomadiserande herdar (STY). 
Beträffande ekonomin inom GRK existerar ett flertal al
ternativa tolkningar. Den har tolkats som en homogen grupp 
med jaktekonomi, samtida med grupperna TRB och STY 
(Becker 1982), alternativt en jakt-Zfångstgmpp samtida med 
och inblandad i utbyte med STY (Bagge & Kjellmark 1939, 
s 181; Spång m fl 1976; Welinder 1976a; Wyszomirska 
1986a). Även när källmaterialets variation antagits åter
spegla en social variation inom ett folk, har ekonomin ofta 
varit en förklaring (Malmros 1979, s 65; Mikkelsen 1989, 
s 160). GRK har t ex uppfattats vara ett fångstinslag inom 
TRB i väst och en homogen fångstgrupp i öst (S Nielsen 
1979; Wyszomirska 1984), ett fångstinslag inom STY 
(Malmros 1979) eller en ökning av jakt/fångst i tiden mel- 
lanTRB och STY (S Nielsen 1982). Alternativa tolkningar 
är att GRK ska ses som ett samhälles boplatsaspekt och
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STY som dess rituella sida eller gravsed (Persson 1986; 
Carlsson 1987, 1991]. För just GRK har en anpassning till 
förändringar i naturmiljön betonats, vare sig man samman
kopplat denna till en klimatförbättring eller en klimatför
sämring (se t ex Welinder 1973a; Kaelas 1976; Gräslund 
1978; Wyszomirska 1986a).

Uppkomsten av samtliga tre kulturer har diskuterats i 
termer som folkförflyttning respektive autonom utveck
ling (för TRB, se kap 4; denna volym). GRK har främst 
antagits ha uppstått ur lokala mesolitiska grupper, anting
en oberoende av yttre influenser (Forssander 1931, s 30) 
eller beroende av sådana. Man har därvid diskuterat påver
kan från sydväst (Nerman 1911; Almgren 1912), öst eller 
från TRB i söder (O Lidén 1940, s 188). Den eventuella 
östliga invandringen/influensen diskuterades också, speci
ellt för de senare stadierna, av Bagge (Bagge & Kjellmark 
1939) och Stenberger (1960,19 71, s 106f). Malmer (1969) 
såg GRK som en fortsättning av en tidigare jakt-/fiskarbe
folkning och menade att då GRK företräddes på olika vis i 
olika regioner, kom även de materiella uttrycken hos GRK 
att variera. Welinder (1971) såg en lokal utveckling med 
influenser från flera områden, både från söder, öster och 
norr. Även Ebbesen (1975, s 199) anslöt sig till hypotesen 
om en lokal utveckling, ur TRB. Även Malmros betonade 
de många beröringspunkterna mellan TRB och GRK 
(Malmros 1979), medan Damm (1991, s 202), menade 
att GRK antingen representerade en utveckling inomTRB 
eller en specifik etnisk grupp. Senare forskare har däremot 
främst kommit att betona ideologiska förändringar som 
överordnade de ekonomiska aspekterna (Tilley 1984; We
linder 1987; Browall 1991). Malmer sågTRB som en mot
pol både till GRK och senare STY (1962, 1969, 1975).

För STY presenterades hypotesen om invandring tidigt 
°ch har under senare år aktualiserats på nytt (Müller 1898; 
1913; Almgren 1906b, s 115f; Forssander 1933, s 210; Lind
qvist 1935, 1944; Bröndsted 1938; Glob 1944; Mathias- 
sen 1948; Becker 1951, s 132ff; Oldeberg 1952; Hinsch 
1956; Stenberger 1971, s 94; Edgren 1970; Davidsen 1977; 
lanzon 1986; Hulthén 1986; Johansen 1989; Kristiansen 
1989; L Larsson 1992b). När invandringshypotesen intro
ducerades av Müller (1898) behandlade denne jylländsk 
STY, men hypotesen har senare utvidgats att omfatta STY 
1 hela Norden. Invandringsvägar som föreslagits är söderi
från till Danmark och sydöstra Sverige respektive österi- 
från till mellersta Sverige och vidare söder ut. Kontakten 

Ded befintlig befolkning (TRB, GRK, kamkeramiska kul
turen) har av flertalet forskare antagits vara krigisk. Alter- 
Uativa tolkningar görs t ex av Janzon (1986, s 136) där 
stridsyxkeramik av typ GH och samtida kopparföremål i

gravarna sätts i förbindelse med prospektering av sulfid- 
malmer. L Larsson argumenterar för en invandring, av små 
grupper och menar att orsaken är en missionsrörelse 
(1992b).

Idén kring en autonom utveckling fick genom Malmer 
(1962) en stor genomslagskraft, även om den presenterats 
tidigare (Åberg 1917,1935,1949; Florin 1938,1958,1961). 
Dessutom har denna idé under senare år aktualiserats på 
nytt (Carlsson 1987, 1991; Damm 1991). Åberg hävdade 
(1917, 1935, 1949) att STY stammade från en äldre jakt- 
/fiskarbefolkning alternativt från den icke-megalitiskaTRB- 
kulturen. Malmer såg en naturlig förändring av det äldre 
trattbägarsamhället, då personlig äganderätt blev en reali
tet genom metallföremålens introduktion. Förändringen 
kläddes i religiösa termer (Malmer 1962,1975,1986a, s 21). 
Carlsson menade attTRB/GRK förändrades genom soci
al/ekonomisk påverkan och att GRK respektive STY är 
olika aspekter (boplats respektive grav) av ett och samma 
samhälle (Carlsson 1987, 1991). Damm (1991) argumen
terade för en intern utveckling i Danmark. De till synes 
stora skillnaderna i korologi och föremålsformer mellan 
TRB och STY skulle kunna vara ett resultat av en konstru
erad etnisk markering inom TRB, där en viss grupp vill 
avvika. De olika geografiska spridningarna av TRB och STY 
under MN B, ska ses mot en bakgrund av skillnader i bl a 
gravtyper inomTRB redan under MNA, vilka i sin tur ska 
kopplas till skillnader i maktfördelning inom TRB-sam- 
hället. Hypotesen förutsätter, liksom de övriga, en likartad 
utveckling under MN A i de områden där STY uppträder. 
Kristiansen diskuterade ytterligare en möjlighet - att stress 
från GRK, i kombination med klimatförsämringar ledde 
till en kris för bondesamhället (TRB) och att STY därvid 
ska ses som en social och ekologisk anpassning till inlan
dets marginalområden, precis som GRK var en kustnära 
motsvarighet (Kristiansen 1989, s 213).

Flera forskare har betonat de starkt konservativa drag 
som STY uppvisar under sin existens. “Under its perhaps 
400 years of existence the Battle-Axe culture shows great 
conservatism. Graves, pottery form, pottery decoration and 
battle-axes all change very little” (Maimer 1992, s 242). 
Hodder betonade spänningen mellan det tama och det 
vilda som återkommer i sydsvenskt neolitikum och 
menade att trots att fokus förändrades från den mega- 
litiska traditionen inom TRB till STY så återfanns sam
ma spänningsfält. “It is as if there is really nothing new 
in the Scandinavian Corded Ware. All the cultural prin
ciples are old ones. The Corded Ware is new but the old 
antitheses remain” (Hodder 1990, s 218).

Diskussionerna har utgått från företeelser som kro-
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Fig 5:1. Schema som visar när de olika kulturerna, här i 
betydelsen artefaktuppsättningar, uppträder inom de studerade 
regionerna. Observera att kulturbegreppet här ses som ett 
arbetsredskap och inte är omedelbart överförbart i samhälleliga 
termer. Sammanställning av M Larsson, B Nordqvist och E 
Olsson.

nologin, korologin, föremålsformer, sten- och keramik
teknologi samt gravskick. Kronologin visade att STY i fler
talet områden i södra Skandinavien grovt följde efterTRB/ 
MN V, med någon överlappning. Dateringarna kan dock 
varken bekräfta eller utesluta en invandring respektive en 
autonom utveckling, endast visa på ett snabbt(?) föränd- 
ringsförlopp. Att TRB i sig anses ha upphört när STY bör
jade kan lika gärna bero på en invandring av ett nytt folk, 
som en innovation av nya föremålsformer inom TRB. Den 
geografiska spridningen visar att både TRB och STY till 
stor del upptog de bästa åkerjordarna, men detta kan en
bart ses som en indikation på att man tilltvingade sig mark 
lämplig för den egna ekonomin (Johansen 1989) och inte 
på direkt kontinuitet. Spridningen behöver inte ens visa 
på en likartad ekonomi, då goda jordar inte förhindrar fångst
näring (Davidsen 1977). Religionsförändringar har använts 
som argument både för inhemsk utveckling (Malmer 1962, 
1975) och för invandring (Davidsen 1977; L Larsson 1992b). 
Betydelsen (och överhuvudtaget förekomsten) av metall 
har ifrågasatts (Johansen 1989). Den företeelse som flera 
forskare funnit mest oförenlig med en autonom utveck-

TN II - MNA 
ca 4500 BP

MNA - MNB 
ca 4200 BP

MNB
ca 4000 BP

TrattbägarkuIturl TRB), utan megalitgravar 
Trattbägarkultur(TRB), med megalitgravar 

Oropkeramisk kultur (ORK)
Stridsyxkultur (STY)

—■— Gräns för studerat område

100 KM

Fig 5:2. Kartbilder som visar geografisk förekomst av de olika 
kulturerna i de studerade regionerna vid tre olika tidpunkter. 
Observera att sammanställning uppvisar olika säkerhet, då den 
bygger på olika typer av källmaterial och med olika säkerhet i 
dateringarna. Sammanställning av M Larsson, B Nordqvist 
och E Olsson.
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ling är det faktum att redan de äldsta yxformerna inom 
STY förekom över hela dess spridningsområde. Detta har 
uppfattats som tecken på en snabb förändring, vilket vore 
oförenligt med en intem utveckling, men kan å andra si
dan likaväl motsäga en invandring till redan befolkade 
områden.

Efter ovanstående presentation av den omfattande lit
teraturen i ämnet kan man konstatera att de tre kulturerna 
sannolikt uppträder vid olika tidpunkter i olika delar av 
Syd- och Mellansverige (fig 5:1 -2).

Vid en jämförelse med områden gränsande till de här 
studerade är förhållandena i Danmark, södra Norge och 
sydvästra Finland sinsemellan mycket olika. I Danmark finns 
inom den senare delen av TRB-kulturen flera keramiksti
lar med olika geografisk utbredning, vilket kan indikera 
olika lokala gmpper. Trattb ägarkulturens MN IVb stil är 
framförallt koncentrerad till södra Själland och öarna i 
Smålandshavet (Ebbesen 1975, s 136, fig 116).Trattbägar- 
kulturens sena stil MN V har däremot sin huvudsakliga 
utbredning inom de östra och norra delarna av Jylland samt 
de nordvästra delarna av Själland (Davidsen 1978, s 11, 
fig 1). Utbredningen av MN IVb stilen ligger generellt sett 
utanför kärnområdet för MNV (fig 5:3). På Bornholm har 
under 1980-talet ett flertal lokaler påträffats med keramik 
som till viss del kan parallelliseres med MN V men som 
också uppvisar gemensamma drag med den sena skånska 
trattbägarkeramiken (F Nielsen & P Nielsen 1985; Jorgen
sen & Watt 1985). I Danmark finns inom MN V tydliga 
belägg för en biandekonomi (Nyegaard 1985, s 440; Da
vidsen 1978, s 140f).

Kronologiskt föreligger i Danmark en viss överlappning 
tnellan den danska enkelgravskulturens äldre bottengravstid 
°ch trattb ägarkulturens stil MN V. Dateringar av gravar 
från enkelgravskulturens äldre undergravstid som t exVeld- 
baek och Gaböl ligger i intervallet 2850-2500 BC (Malm

ros & Tauber 1977, s 82ff) och dateringar från MNV faller 
1 samma tidsintervall. Klara belägg för jaktens betydelse i 
den jylländska enkelgravskulturen finns t ex från Kalvo 
som är en liten ö i Norsminde fjord på Ostjylland (Ander
sen 1983, s 71ff). Här har jakt på säl och fågel bedrivits, 
men även tamboskap och svin har utnyttjats (Rowley- 
Conwy 1985, s 79ff).

I Danmark har GRK främst definierats efter förekom
sten av vissa flintföremål; cylindriska spånkämor samt spån- 
Pilspetsar av typ A-C. Utbredningen av dessa visar en tyd- 
bg koncentration till nordöstra Danmarks kustområden 
(Becker 1951, 1982). Undersökningar av jylländska bo- 
Platser som Kirial Bro och Kainsbakke är viktiga för dis
kussionen (Rasmussen 1984, s 83ff). Vid dateringen av ffam-

100 KM

Kamsbacke/Jons torpgruppen (TRB) och 

motsvarande för Västsverige 

Zy/t Karlsfältgruppen (sen TRB) 

llllllll Siretorpsgruppen (TRB)

MN V (sen TRB)

MN IVb (TRB)

Bornholmsgruppen (TRB) 

Kugelamphorenkultur 

Enkelgravskultur (bottengravstid) 

Tidig stridsyxkultur

Fig 5:3. Kartbild som visar geografisk förekomst av de olika 
kulturerna och lokala grupper inom dessa i södra 
Skandinavien under sen MN A, ca 4200 BP.
Sammanställning av M Larsson och B Nordqvist.

förallt Kainsbakke har bl a nämnts de tydliga trattbägarin- 
slag som föreligger; inslag av MN V ornamentik såsom 
hängande trianglar och lerskivor (Rasmussen 1984, s 96f). 
Ett flertal 14C-dateringar föreligger som ger ett relativt samlat 
intryck till ca 2800-2300 BC. Dateringen av Kainsbakke- 
boplatsen placerar den i samma tidsintervall som den tidi
ga enkelgravskulturen (Rasmussen 1984, s 97,1986, s 166).

Under den tid som motsvarar den danska kronologins 
stil MN IV kan vi se framväxten av Klotamforakulturen 
(Kugelamphorenkulturen) i t ex Mecklenburg, Pommern, 
Polen och i Elbe-Saale området (Nagel 1985; Beier 1988; 
Wislanski 1970). Keramiken kännetecknas av stora amp- 
horor med öron och ett viktigt dekorelement är hängande 
trianglar (se fig 5:11). Keramik av denna typ har i litet 
antal även påträffats i Danmark och Skåne (Ebbesen 1975; 
Strömberg 1988;Wyszomirska 1986b). Sekundära begrav
ningar i megalitgravar är vanligt förekommande i Meck
lenburg och visar på en tydlig kontinuitet i förhållande till 
trattb ägarkulturen i området (Nagel 1985, s 34). Det före
ligger inga egentliga belägg för en kronologisk överlapp
ning varken mellan enkelgravskulturen i Mecklenburg el
ler snörkeramisk kultur i Elbe-Saaleområdet med Kuge-
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lamphorenkultur (a a, s 32). Beier (1988, s 80) ser dock en 
möjlighet för en kort överlappningsfas.

I forskningen kring GRK i Sydnorge finns sedan tidiga
re en uppfattning av att “den typiskt gropkeramiska” spån- 
pilspetsen existerar redan i slutet av senmesolitikum, pa
rallellt med eneggade spetsar och tvärpilar (Mikkelsen 1975, 
s 26ff; Östmo 1988, s 214ff; Olsen 1992, s 146ff). Den 
äldre mellanneolitiska fasen innehåller spånpilspetsar av 
A-typ och den yngre både A-, B- och C-spetsar (Bakka 
1973, s 76f). På flera lokaler i kustområdet finns tillsam
mans med spånpilspetsarna både grop- och snör-Ztvär- 
snoddsdekorerad keramik (S Nielsen 1979, s 38f). Kera
miken har jämförts dels med dansk och östsvensk gropke
ramik, dels med sen stridsyxkeramik. Det förekommer 
mycket tidiga dateringar av matskorpor från båda typerna 
av keramik, vilka ligger i intervallet ca 3350-2500 B C, dvs 
ca 4600-4000 BP, lö (Östmo 1993, s 58ff).Tolkningen av 
den norska mellanneolitiska keramiken är att den varken i 
detaljer eller som helhet går att koppla tillTRB eller GRK, 
utan att den bör tolkas som en lokal utveckling under in
fluens av TRB (Olsen 1992, s 147; Östmo 1993, s 49f). 
Den snör-/tvärsnoddsdekorerade keramiken påminner 
mycket om stridsyxkeramik, men dateringarna är uppen
bart äldre än MN B, vilket gör en tillkomst under sydliga 
influenser omöjlig. Ekonomin på dessa norska lokaler fö
refaller ha baserats både på jakt och odling.

Parallellt med GRK i Östsverige (med hänsyn till de 
dateringar som presenteras här) förekommer i Finland oli
ka delar av den kamkeramiska sekvensen (Ka), under den 
senare delen av perioden parallellt med STY och i slutfa
sen efterträdd av Kiukaiskulturen med drag från både kam
keramik och STY (Nunez 1984). Kamkeramiken uppvi
sade från ca 4400 BC (5500 BP) och framåt en regionali
sering ifråga om dekor m m. Detaljer i keramikens utform
ning, förekomst av vissa råmaterial m m har gjort att kon
takterna med öster och sydöst har antagits ha varit livliga, 
speciellt i början av perioden. Intressant för en diskussion 
kring uppkomsten av GRK är att Jäkärläkeramiken, som 
förekom i Sydvästfinland och på Åland ca 4200-3600 BC 
(5300-4800 BP), har poröst gods och kamstämpel, medan 
den delvis samtida “typiska” kamkeramiken Ka II från samma 
område har bergartsmagring, gropar och kamstämpel i 
geometriska mönster. Poröst gods förekommer sedan un
der hela perioden i Finland. Den senare Uskelakeramiken 
har jämförts med Fagervikstadierna I-II och Pyheensilta- 
keramiken med Fagervik III-IV (Vikkula 1988, s 61). Eko
nomin inom den kamkeramiska kulturen hade en inrikt
ning på sälj akt och överutnyttjande av säl har antagits vara 
en orsak till den kamkeramiska kulturens tillbakagång, vil

ken skulle kunnat sammanfalla med en uppgång av GRK 
på västra sidan av Bottniska viken (Siriäinen 1980, s 24). I 
Finland har STY tolkats vara resultat av en invandring pga 
svårigheterna att härleda den från den lokala kamkerami
ska kulturen (Meinander 1965, s 81; Edgren 1970, s 62; 
Nunez 1987, s 12). STY och kamkeramik (111:1/2) upp
träder i samma geografiska områden i sydvästra Finland 
och inte heller är något avbrott i den inhemska kultur
utvecklingen synligt (Edgren 1970, s 61f). En invand
ring ifrågasätts dock av Malmer som menar att det rå
der kontinuitet i fråga om befolkningen men att man 
mottager impulser från Europa som omformas lokalt 
(Malmer 1965, s 92f).

Materialet i Baltikum har under samma period främst 
på basis av keramiken uppdelats i flera kulturer med geo
grafiska undergrupper. Influenser från TRB i väster, finsk 
kamkeramik samt den östliga grop-kamkeramiken har dis
kuterats. Benfynden speglar en inriktning på inlands)akt 
(Timofeev 1988, 1991). Absoluta dateringar av keramik 
från olika “kulturer” vilka påträffats i samma lager, visar på 
en samtidighet mellan dessa under tidigneolitikum (Ti
mofeev m fl 1995). I väster förekommer i slutet av perio
den också en lokal variant av STY. Ur antropologisk syn
vinkel finns ingen större skillnad mellan STY och den när
mast föregående Narvakulturen (Luoto 1986, s 10 och där 
refererade källor).

Som framgått av diskussionen ovan framstår den kul
turhistoriska situationen under mellanneolitikum som 
mycket komplex. I följande avsnitt kommer den regionala 
utvecklingen i Syd-, Väst- och Östra Mellansverige att dis
kuteras för att leda fram till en samhällstolkning av de 
mellanneolitiska kulturerna.

De problemställningar som vi valt att diskutera och pre
sentera i föreliggande kapitel kan formuleras i ett antal 
punkter:

1. Vilka likheter och skillnader finns mellan regionerna?
2. De olika kulturernas tidsställning. De kronologiska frå

gorna är av stor vikt och nya 14C-dateringar ger nya in
fallsvinklar och möjlighet för en mer ingående diskus
sion.

3. Finns det förändringar i bosättningsmönstret under 
mellanneolitikum? Skall orsakerna till dessa förändringar 
sökas i den ekonomiska eller ideologiska och sociala sfä
ren?

4. Skall vi se de olika mellanneolitiska kulturerna som et
niska grupper eller skall de ses som olika sätt att använ
da materiell kultur för att manifestera ideologiska och 
sociala differenser?
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5. Hur ska vi tolka det faktum att ett flertal artefakter ger 
intryck av att vara gemensamma för de olika kulture
rna? Skall den materiella kulturen ses som ett både skilj
ande och sammanbindande element?

Sydsverige

Mats Larsson

I det följande kommer utvecklingen under vad som i ett 
modernt arkeologiskt språkbruk betecknas som MNA och 
MN B i Skåne att diskuteras. Som framgått tidigare står 
MNA för den del av mellanneolitikum som omfattar tratt- 
b ägarkulturen (TR B) i Sydsverige, medan MN B står för 
den del av perioden som omfattar stridsyxekulturen (STY). 
I denna studie kommer GRK att i sin helhet läggas inom 
MNA.

Den sena trattbägarkulturen i Skåne

I Skåne ser vi under sen MN A framväxten av en lokalt 
präglad grupp som kan betecknas som Karlsfält/Stäviegrup- 
pen (L Larsson 1993, s 205ff). Med lokalgrupp menas i 
det följande en geografiskt begränsad social enhet med en 
distinkt materiell kultur. I ovannämnda grupp kan platser 
som Hagestad 47, Stävie och Karlsfält och delar av den 
stora Hindbymosseboplatsen inordnas (Strömberg 1988; 
L Larsson 1982, 1986; Svensson 1986) (se fig 5:3).

De kända TRB-boplatserna är relativt jämnt fördelade 
över landskapet (fig 5:4). På grund av forskningsintensite
ten i Sydskåne, där ett flertal stora projekt bedrivits, är dock 
fler boplatser kända från detta område. Fynden härrör en
dast från boplatsundersökningar då några gravar från sen 
TRE, typ stenpackningsgravarna på Jylland, ännu inte är 
kända i Skåne. Tyngdpunkten i dateringarna ligger mellan 
2800 och 2400 B C. I det följande kommer den materiella 
kulturen från framförallt boplatserna Karlsfält och Stävie 
att kort karakteriseras.

Karlsfält undersöktes i samband med Ystadsproj ektet 
1983 (L Larsson 1985). Kulturlagret, som undersöktes i 
sin helhet, hade en utsträckning på ca 125 m2 och innehöll 
ett omfattande fyndmaterial. Flintmaterialet omfattar 4482 
fynd med en total vikt på ca 35 kg. Bland redskapen domi
nerar skivskrapoma fullständigt med totalt 154 exemplar. 
Som jämförelse kan nämnas att antalet spånskrapor en
dast uppgår till 9 (a a, s 13). Keramikmaterialet omfattar 
5407 skärvor med en vikt av nästan 40 kg. Tyvärr är det 
keramiska materialet mycket fragmenterat med en genom

snittlig vikt av 7 g. Keramikens fragmentariska tillstånd

Fig 5:4. Karta över Sydsverige med ett urval av i texten 
nämnda lokaler markerade.
1) Jonstorpsområdet, 2) Sjöholmen, 3) Stävie, 4) Hylle (Malmö), 5) 
Långåker, 6) Karlsfält, 7) Kabusa, 8) Hagestad, 9) Nymölla, 10) 
Siretorp. Sammanställd av M Larsson.

medför att det är svårt att rekonstruera kärlformer. En del 
av ett kärl, vars form får anses vara representativ för bop
latsen, har dock kunnat rekonstrueras (fig 5:5). Kärlet vid
gas mot mynningen och har en liten men tydlig avsats mellan 
buk och hals. Utifrån andra fragment framgår att halsen på 
kärlen var konkav och relativt låg (a a, s 19f). Ornamenti
ken domineras av två tekniker; linjer och intryck. Vanligas
te mönster är gropar av olika storlek samt tandstämplar 
(a a, s 21). I flera fall förekommer hängande trianglar både 
på halspartier och på bukpartier (se fig 5:5). Karlsfält re
presenterar en sen del av TRB i Skåne med element av 
både MN IV och MN V stil (a a, s 34). Radiometriska 
dateringar placerar boplatsen i intervallet 2900-2500 BC 
(fig 5:6).

Stävie undersöktes genom UV Syds försorg mellan 1973 
och 1978 (Nagmér 1979). Platsen har tolkats som en s k 
anläggning av Sarupstyp (L Larsson 1982). Fyndmateria
let är mycket omfattande med ett flertal fragment av tjoc- 
knackiga yxor av både A- och B-typ. A-typen har förts till 
TRB medan B-typen hänförts till STY (P Nielsen 1979, 
s 57f). Vidare förekommer i Stävie spånpilspetsar av ty
perna A och B samt cylindriska spånblock, artefakter 
som oftast förts till GRK (L Larsson 1982, s 75). Det 
keramiska materialet omfattar totalt 102,5 kg varav 28 
kg framkom i det gropsystem som utgjorde själva Sarups- 
anläggningen. Majoriteten av kärlen har en svagt mar
kerad avsats mellan hals och buk samt en rak och kort
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Fig 5:5. Keramik frän boplatsen Karlsfält i Sydskåne, Karlsfältsgruppen. Skala 1:2 (Efter L Larsson 1985, fig 17-18).
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Fig 5:6. Ett urval ,4C-dateringar från Skåne och Danmark från sen MN A och tidig MN B. Dateringarna kalibrerade efter Stuiver &Ć 
Pearson 1993.
1) Vemmenhög Lu-2397 4130±70,2) Stävie St-6003 4055±90 2) Stävie St-6000 3980±90,3) Karlsfält U-81 4370±220 3] Karlsfält U-82 
4100±125 3) Karlsfält AA-1842 4190±160,4) Hagestad 47 Lu-15 4010±100,5) Jonstorp M3 Lu-2592 4120±60 5) Jonstorp M3 Lu-2593 
4130±70,6) Dorothealund 4200±100 6) Dorothealund 4220±100 K-2429 7) Lidsö K-2270 4390±100 7) Lidsö K-2272 4300±100,7) Lidsö 
14-2271 4220±100 8) Vroue Hede K-2426 4220±100,8) Vroue Hede K-1574 4210±100,9) Grödbygård K-5375 4035±85 9) Grödbygård 
K-5388 4030± 85,10) Komerup K-2115 4090+100 11) VÅrup K-1932 4100±100,12) Ullstorp Lu-2554 3850±60,13) Fosie Lu-474 3930±80 
14), Hagestad 42 Lu-2262 4070±60,15) Valleberga Lu-1417 3810±60,16) Kabusa Lu-2630 3960±70 16) Kabusa Lu-2631 3920±60 
16) Kabusa U-l54 4010±115,17) Skarrild K-2441 4130+100,18) Veldbaek K-2118 4150±100,19) GabölK-1843 4080±100,20) Hamborg 
14-2710 4000±90,21) L.Hamborg K-2711 3970±90,22) Kirial Bro K-3683 4040±80,23) Kainsbakke K-3719 4140±85,24) Jonstorp M2 St-4580 
4180±105 24) Jonstorp M2 St-4581 4120±175,25) Nymölla I Lu-1113 4220±110 25) NymöUa II Lu-2143 4170±70,26) Björkärr Lu-28 
4280±100 26) Björkärr Lu-36 4370±100

hals. Klart dominerande ornamentikvariabel är finger- 

intryck, 51 % av samtliga dekorerade kärl har denna form 
av ornamentik (a a, s 79). Även andra typer av orna
mentik som t ex tandstämpel, ovala och sneda intryck 
förekommer men i mindre utsträckning, så även häng- 
ande trianglar eller bågar i linjeteknik. Intressant är att 
Jämföra dekoren på lerskivorna med den på kärlen. Till 
skillnad mot sistnämnda grupp uppvisar lerskivorna en 

mycket heterogen ornamentik med t ex bågar i linje- 
^knik längs kanterna och gropar på själva lerskivorna 
(a a, s 82f). Dateringen av Stävie faller enligt L Larsson 
(a a, s 87ff) i sen MN A och förs med ett antal 14C-

dateringar till perioden ca 2850-2350 BC (se fig 5:6).
Förutom ovan nämnda platser förekommer ett lik

artat material också på Långåkersboplatsen i sydligaste 
Skåne (L Larsson 1992a, s 22ff). Denna boplats har med 
en radiometrisk datering placerats i intervallet 2870-2575 
BC (se fig 5:6).

Lars Larsson (1992b, s 146) anser sig kunna urskilja 
två lokalgrupper under sen MN A i Skåne. Den ena re
presenteras av lokaler som Karlsfält och Långåker och 
den andra av en lokal som Stävie. Den sistnämnda upp
visar en större likhet, framförallt i flintteknik, med den 
gropkeramiska kulturen. Denna grupp är också något
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yngre än de andra. För enkelhetens skull kommer dock de 
båda grupperna i fortsättningen att behandlas som en; 
Karlsfält/Stäviegruppen. Det finns fler drag som förenar 
än som separerar, som dekor med hängande trianglar och 
tjocknackiga yxor av samma typ.

I det skånska materialet är förändringar i den ekono
miska basen svåra att studera då det publicerade materia
let ännu är alltför litet. En dominans för kom över vete har 
kunnat beläggas under sen TRB i Danmark (G Jorgensen 
1981, fig 7). I materialet från Stävie dominerar däremot 
emmervete klart (Hjelmqvist 1982). Utifrån detta lilla 
material är det dock svårt att med någon säkerhet säga hur 
representativt Stäviematerialet är (Engelmark 1992, s 369). 
Bestämbart osteologiskt material är sällsynt på de sena skån
ska trattbägarboplatserna men på de boplatser vid Ha
gestad som kan föras till Karlsfält/Stäviegruppen fanns 
både tamboskap och jaktvilt representerat (Strömberg 
1988, s70f).

Den sydsvenska gropkeramiska kulturen - en del av 
den sena trattbägarkulturen

En specifik sydöstsvensk eller sydsvensk gropkeramisk grupp 
har tidigare urskiljts av flera forskare, se inledningen. De 
sydsvenska gropkeramiska boplatserna har traditionellt 
uppfattats innehålla gropomerad keramik, cylindriska spån- 
block och spånpilspetsar i flinta, vilka indikerar en ekono
mi inriktad på fångst. Dessa boplatser är huvudsakligen 
kustbundna, men det föreligger även klara belägg för att 
inlandets sjöar utnyttjats.Totalt är ett femtiotal lokaler kända 
i Skåne (Carlie 1986, s 157). Ett betydande problem är att 
majoriteten av dessa lokaler är baserade på ett ytsamlat 
material. Endast ett fåtal inlandslokaler har undersökts. En 
av dem, Sjöholmen, belägen vid Ringsjön i centrala Skåne 
har både keramik och flintartefakter som ger ett klart 
kronologiskt blandat intryck och lokalen är därför svår 
att utnyttja för en mer detaljerad studie (S E Thomas 
1954, s 169ff).

För den sydsvenska gropkeramiska kulturen har Wys- 
zomirska (1975) även föreslagit en indelning i två geogra
fiska områden; nordvästra/västra Skåne respektive nord
östra Skåne/Blekinge, den sistnämnda också kallad den syd
östsvenska gruppen. Det förstnämnda området knyter an 
till det danska och västsvenska området med flintartefak- 
ter som cylindriska spånblock och spånpilspetsar av typer
na A, B och C, medan det andra området enligt Wyszomir- 
ska (1984, s 41f) uppvisar en närmare parallellitet med 
det östsvenska gropkeramiska området beträffande gravar, 
lerfigurer och keramik, medan särskiljande variabler är lim-

hamnsyxor och flintartefakter som stora skrapor.
Ett av de större boplatsområdena i nordvästra/västra 

Skåne är Jonstorp som omfattar ett stort både grävt och 
ytplockat material (Malmer 1969). Jonstorp RÄ uppvisar 
en komplicerad lagerbild med TRB-keramik som kan da
teras från slutet av tidigneolitikum upp i MN II (a a, s 85). 
Den äldsta GRK-bosättningen kan enligt Malmer (a a, s 85) 
dateras till MN III. Ytterst få skärvor placeras av Malmer i 
TRB utan majoriteten av materialet betecknas som GRK. 
Karakteristiskt för RÄ keramiken är vertikala streck och 
gropar. De sistnämnda förekommer både i form av enkla 
rader men också som mer komplicerad gropornamentik (a 
a, s 53fl). Det föreligger även en del kärlfragment som klart 
kan jämföras med bl a Karlsfältsmaterialet. Detta gäller 
framförallt skärvor med en komplicerad stämpelomamentik 
i form av hängande trianglar (a a, s 64). De tjocknackiga 
flintyxorna från RÄ har av Becker (1957, s 28) daterats till 
MN III/IV.

Fyra dateringar från de yngsta av Jonstorpsboplatsema 
(M2-M3) har gett värden som ligger mellan ca 2800 och 
2450 BC (se fig 5:6) (Carlie 1986, s 160; L Larsson 1989, 
s 66). Jonstorpsboplatsema (framförallt RÄ, M2-M3) upp
visar flera drag som gör det möjligt att placera den övervä
gande delen av materialet i sen MNAoch dessa boplatser 
blir då kronologiskt jämförbara med senaTRB-grupper som 
Karlsfält/Stävie. En intressant iakttagelse görs av Carlie 
(1986, s 161) som menar att inflytandet från STY blir mer 
markant på de yngre Jonstorpsboplatsema, som t ex M3. 
Detta märks framförallt i en förändring av yxtypemas frek
vens då en märkbar ökning kan ses för tjockbladiga yxor 
med fyrsidig slipning.

För nordöstra Skåne/Blekinge har diskussionen framfö
rallt fokuserats kring tre stora boplatskomplex; Nymölla 
(Möllehusen), Siretorp och Björkärr (Wyszomirska 1986b, 
1988; Bagge & Kjellmark 1939; Hagelqvist & Widenborg 
1977). Boplatserna kännetecknas av omfattande kulturla
ger men innehåller få konstruktioner typ hyddor eller här
dar. Dessa stora boplatskomplex har på senare år setts som 
basläger, vilka ingått i ett utbytes- och kontaktsystem med 
andra boplatser i närområdet men även med det östsven
ska området (Wyszomirska 1986b, s 137).

En markant skillnad föreligger dock mellan den nord
östskånska gropkeramiken och den östsvenska beträffan
de förekomsten av spånpilar av typerna A-C samt cylin
driska spånblock. I Nymöllamaterialet förekommer ett 
relativt stort antal sådana medan dessa artefakter praktiskt 
taget helt saknas i material från östsvenska boplatser som 
t ex Korsnäs (Wyszomirska 1986b, s 122: E Olsson m fl 
1994, s 26 tabell 2). Studerar man keramiken från Sire-
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Fig 5:7. Skärvor från Siretorp (1-6) och Jonstorp RÅ (7-8). Skala 1:2 (Efter Bagge 8Ć Kjellmark 1939; Malmer 1969).

torpskomplexet närmare framgår det tydligt att denna klart 
skiljer sig från östsvensk gropkeramik. Av de 22 000 skärvo
rna på Siretorp är endast två av poröst gods. Övrig kera
mik kännetecknas av ett fast och hårt, närmast gulbrun- 
rött gods (Bagge & Kjellmark 1939, s 109). Bagge (a a, s 
109) anser att det porösa godset av närmast Fagervik III 
typ är mycket sällsynt i Sydsverige.

Kronologiskt föreligger en viss överlappning mellan t ex

Nymölla och boplatserna tillhörande KarlsfältVStäviegrup- 
pen. De yngsta dateringarna från Nymölla ligger mellan 
2900-2400 BC medan dateringarna från Björkärr är äldre 
och ligger i intervallet 3500-2650 BC (se fig 5:6). I upp
satsen om Björkärr förs ett resonemang kring dateringar
nas tillförlitlighet och den äldsta dateringen (Lu-38) ifrå
gasätts (Hagelqvist &Widenborg 1977, s 86f).

Ser vi närmare på det osteologiska materialet från
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Siretorpsgruppen framgår det att vilt klart dominerar, men 
det finns belägg för både svin, får/get och nötkreatur från 
Björkärr (Hagelqvist &Widenborg 1977, s 64). På dessa 
lokaler förekommer dock även fynd från STY, vilket med
för att det kan vara svårt att klart särskilja vad som hör 
till GRK respektive till STY.

Likheten mellan sydsvensk TRB och GRK, vad det 
gäller t ex yxtyper och keramikdekor, har ofta påpekats 
(t ex C arlie 1986, s 157). Detta är ett faktum inte minst 
i nordvästra Skåne, där man utifrån exempelvis förekomst 
/icke förekomst av cylindriska spånblock inte kan sär
skilja de båda kulturgrupperna. Dessa förekommer som 
nämnts ovan på boplatser med keramik och yxor av tratt- 
bägarkaraktär som Stävieboplatsen liksom i materialet 
från Bäckviken, enTRB-boplats påVen (Strömberg 1956, 
s 53; L Larsson 1982, s 75). Inte att förglömma före
kommer cylindriska spånblock också på tidigneolitiska 
boplatser som t ex Oxie 7, vilket gör det hela ytterligare 
komplicerat (M Larsson 1984, s 67). Gemensamma de
korelement på keramiken är t ex “hängande trianglar” 
som förekommer både på boplatser som Karlsfält lik
som på Jonstorp och Siretorp (L Larsson 1985, s 22; 
Malmer 1969, s 64 fig 24; Bagge & Kjellmark 1939, 
pl 45)(fig 5:7). Bland andra gemensamma element kan 
nämnas t ex lerskivorna. Jonstorpkomplexet i nordväst
ra Skåne skall enligt min uppfattning sättas i samband 
med de danska boplatserna tillhörande Kainsbakkegrup- 
pen vilka samtliga utgör en del av TRB-kulturen. Det är 
dessutom också tydligt att den sydöstsvenska gruppen, 
såsom den är känd från t ex Siretorp, inte kan ses som en 
del av ett större GRK-komplex utan idag snarare bör 
redefinieras och betecknas som Siretorpsgruppen, en lokal 
utveckling ur tidigneolitisk TRB.

Fig 5:8. Exempel på MN IV b stil från Danmark. Skala 2:5 
(Efter Ebbesen 1975).

Stridsyxekulturen

Det finns relativt få 14C-dateringar från stridsyxekultu
ren (STY) i södra Sverige och de som finns kan hänföras 
till den yngre delen (perioderna 4-5). Dateringarna här
rör från både gravar och boplatser. Då det idag inte finns 
några dateringar från tidig STY föreligger sannolikt en 
viss tidsmässig överlappning mellan den tidiga delen av 
STY och sen TRB i form av Karlsfält/Stäviegruppen och 
även med Siretorpsgruppen.

Vid tidpunkten för Malmers (1962) stora studie av 
stridsyxekulturen var få boplatser kända. Att sådana ex
isterade hade i stort sett förbisetts och vissa menade att 
några boplatser överhuvudtaget inte fanns. Malmer be
tonade dock senare (1975, s 53) att ett betydande antal

kärl tillhörande STY påträffats i en boplatskontext. Fler
talet hade dock påträffats på gropkeramiska lokaler och 
få “rena” boplatser förekom. Det är först under senare år 
som boplatser från STY undersökts. Här kan nämnas en 
boplats vid Kabusa med huslämning och med dateringar 
till yngre STY samt ett långhus från Herrestorp i Syd- 
skåne som 14C-daterats till sen MN B (L Larsson 1989, 
s 53ff;Torstensdotter Åhlin, kap 7; denna volym). Först
nämnda boplats var liten med en uppskattad yta på någ
ra hundra kvadratmeter och med ett relativt litet kera
mik- och flintmaterial. Bland flintan kan nämnas bl a två 
håleggade flintyxor. Denna typ av yxa anses lika typisk 
för STY som de olika varianterna av stridsyxor. Även 
spånpilar av typ D ska möjligen ses som egenartade för 
STY. Bland de av Becker (1957) urskilda spånpilspetsty-
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Fig 5:9. Exempel på MN V stil från Danmark (Efter Midgley 
1992, fig 56).

perna förekommer uppenbarligen aldrig typ B och D 
tillsammans, medan det motsatta gäller för typerna C 
och D. De sistnämnda typerna är dock ytterst ovanliga i 
gravarna från STY med endast ett fynd registrerat, från 
Bösarp i Skåne och daterat till period 3-5 (Malmer 1962, 
s 583)

Av stort intresse är den anläggning av s k Sarupstyp 
som undersökts i Malmö under slutet av 1980-talet och 
med stöd av både fynd och 14C-analys daterats till MN B. 
Ar dateringen riktig är anläggningen ännu så länge unik i 
sitt slag i Skandinavien och är ett viktigt bidrag till dis
kussionen kring förhållandet mellanTRB och STY (Svens
son 1991).

Stridsyxekulturen i Sydsverige är dåligt represente
rad när det gäller ekonomiska indikationer, men tecken 
finns på att samma biandekonomiska inriktning rådde 
som under sen TRB. Bland de av Malmer (1962, tab 99) 
förtecknade bestämbara djurarterna i gravarna från Syd
sverige utgöres en relativt stor andel av ben från jaktvilt. 
Beträffande det botaniska materialet från Sydsverige 
härrör detta dels från avtryck i keramik, dels från makro- 
fossilbestämningar. Av allt att döma ligger tyngdpunkten 
på odling av korn, men även vete förekommer (Malmer 
1962, s 803; L Larsson 1989).

Danmark under sen MN A

I Danmark kan vi under sen MNA se en likartad utveck
ling mot ett antal lokala grupper, precis som i Skåne (se 
fig 5:3). På delar av de danska öarna, framförallt på Syd- 
själland, finns vad Ebbesen (1975) benämnt MN IVb 
(fig 5:8). Samtidigt förekommer vad som betecknats som

..... 5ÜCE2..-
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Fig 5:10. Skärvor från Kainsbakkeboplatsen på Djursland, 
Jylland. (Efter Rasmussen 1984).

MN V både på Nordsjälland, öarna samt i östra och nord
västra Jylland (fig 5:9). Till viss del parallellt med dessa 
grupper ser vi platser med en materiell kultur som kan 
jämföras med t ex Kainsbakkegruppen på nordöstra Jyl
land (fig 5:10). De äldsta dateringarna från Kainsbakke 
visar på en samtidighet med MN V, medan de yngsta 
tyder på en viss samtidighet med enkelgravskulturen. 
Bornholm är också mycket intressant i detta samman-
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Fig 5:11. Skärvor från sen MN A på Bornholm 1 -4 och från Kugelamphorenkultur i Mecklenburg (5-8). 
(Efter Kempner-Jörgensen &ć Watt 1985; Nagel 1985).
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hang. Vi kan här studera samma fenomen som i Skåne, 
dvs en utveckling mot flera lokala grupper med in
fluenser från olika områden (fig 5:11)

Den danska enkelgravskulturen från äldre under- 
gravstid, som t ex i Skarrild och Gaböl, kan dateras 
till 2800- 2500 B C. Här föreligger en tydlig kronolo
gisk parallellitet med MN V och med platser tillhö
rande Kainsbakkegruppen.

Hur ser då ekonomin ut under den aktuella perio
den i Danmark? Vi kan se att under MN V ökade an
delen jaktvilt på flera stora boplatser. Det danska MN 
V materialet uppvisar en karaktär av biandekonomi 
(Nyegaard 1985, s 440; Davidsen 1978, s 140f). Be
lägg för jakt inom den danska enkelgravskulturen fö
religger från Kalvö som är en mindre ö i Norsminde 
fjord på Östjylland (Andersen 1983, s 7Iff). Här har 
jakt på säl och fågel bedrivits men det finns även kla
ra belägg för förekomst av både tamboskap och svin 
(Rowley-Conwy 1985, s 79ff).

Sammanfattningsvis kan vi under slutet av den mel- 
lanneolitiska trattbägarsekvensen (MN IVA?) se fram
växten av ett flertal lokalt präglade grupper som t ex 
MN IVb, MNV, Karlsfält/Stävie, Kainsbakke, Siretorps- 
gruppen, Kugelamphoren (som dessutom indelas i ett 
flertal undergrupperi), Havel och Bernburg. En inre 
instabilitet av ideologisk, social och ekonomisk ka
raktär kännetecknar perioden. Gemensamma drag som 
de hängande trianglarna och stridsyxorna har tjänat 
både som sammanbindande och skiljande element. 
Samtidigt som man velat visa en tydlig gruppidenti
tet ger de också uttryck för en nära kontakt mellan 
olika grupper. Varför människor visar en distinkt iden
titet genom variationer i materiell kultur har disku
terats under en lång följd av år. Klassisk är idag Hod- 
ders tolkning (1982), baserad på etnoarkeologiska stu
dier, i vilken skillnader ses som beroende av inre och 
yttre ekonomisk och social stress.

Ideologiska och sociala förändringar under 
senare delen av MN A i Sydsverige
Under slutet av MN A ska de urskilda lokalgrupperna 
i Sydsverige ses som jämställda med samhällen. Med
an en lokalgrupp utgör en geografiskt begränsad grupp 
boplatser med en särpräglad materiell kultur är ett 
samhälle ett vidare begrepp där inte enbart den ma
teriella kulturen är särskiljande utan där även begrep
pen ideologi, religion och social struktur ingår. Lo
kalgruppen kan med andra ord ses som den arkeolo

giskt synbara delen av samhället. Under tidig MN A 
och senare perioder ska ett samhälle ses som jämställt 
med kulturbegreppen.

I Skåne kan vi, som ovan nämnts, under sen MN A 
se ett flertal samhällen, i form av tidig STY och olika 
varianter av senTRB. I nordöstra Skåne finns vad som 
kan karakteriseras som Siretorpsgruppen, ett lokal
samhälle som utvecklats urTRB. Samma förhållande 
ser vi också i nordvästra Skåne, där boplatser typ Jons- 
torp bör räknas som en del av det sena TRB-samhäl- 
let.

I både Sydsverige och Danmark kan man under sen 
MN A se en tydlig förskjutning mot en ökad andel 
jaktvilt och en marin anpassning. Eventuellt ska det
ta kopplas samman med en optimal marin situation 
till följd av en transgression (L VI) som kan dateras 
till omkring 2800 BC (Berglund & Liljegren 1971, fig 
10; Christensen 1981, fig 8). Denna transgression fal
ler väl innanför de kronologiska ramarna för både MN 
V och platser av Kainsbakkekaraktär i Danmark och 
Karlsfält/Stäviegruppen i Skåne men även för vad som 
ovan karakteriserats som Siretorpsgruppen i nordös
tra Skåne/Blekinge respektive Jonstorpsgruppen i 
nordvästra Skåne. Utan att hänfalla till naturdetermi
nism kan dock det förhållande att en anpassning till 
nya ekonomiska förutsättningar, som görs i delar av 
Sydskandinavien, framförallt i kustområdena, ha haft 
en stor betydelse för hur den materiella kulturen an
vänts för att legitimera förändringar. De olika sam
hällen som växer fram under slutet av MN A uppvi
sar stora variationer i den materiella kulturen. Denna 
förändras och redefinieras för att passa de nya sociala 
och ideologiska förhållandena. Samtidigt ser vi också 
en strävan att bevara och utvidga de sociala informa
tionsnät som sedan länge existerat i Sydskandinavien.

Skillnaderna i ekonomi och bosättningsmönster mel
lan den sena Karlsfält/Stäviegruppen och stridsyxe- 
kulturen ger inte intryck av att vara så stora i Skåne. 
Redan Malmer (1962) konstaterade att samma bo
sättningsområden utnyttjades av både TRB och STY, 
men diskuterade inte den kronologiska aspekten. I den 
materiella kulturen och gravskicket sker dock myck
et markanta förändringar och frågan är hur och var
för dessa förändringar äger rum.

L Larsson har i några tankeväckande artiklar dis
kuterat hur dessa förändringar kan ha skett (L Lars
son 1989, 1992b, 1993). Huvudtanken är att strids- 
yxekulturen kan jämföras med en missionsrörelse med 
en första etablering i nordöstra Skåne, där de äldsta
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Fig 5:12 Gravar från tidig (a) och sen (b) stridsyxekultur i 
Skåne (Efter L Larsson 1993).

gravarna finns (fig 5:12). Samtidigt kan vi i Syd- och 
Västskåne se en blomstrande sen trattbägarkultur inom 
vars utbredningsområde de nya ideérna uppenbarli
gen inte vunnit några anhängare (L Larsson 1989, 
s 70f). Anhängarna till den nya ideologin etablerade 
därför nya bosättningar i mer perifera områden i Syd- 
skåne. Efter en tid, kanske något hundratal år, etablera
des vad som kan kallas stridsyxekultur även i de gamla 
trattbägarbygderna. Enligt denna modell utnyttjades de 
inre delarna av Skåne till synes sporadiskt mellan den 
yngre delen av tidigneolitikum, TN II, och sen MN III. 
Det har ofta påpekats att vad vi ser är trattbägarkultu
rens ideologiska sammanbrott i slutet av MN A; ett stelt 
socialt system, som till stora delar styrts av rituella ma
nifestationer av kollektiv karaktär, faller samman rela
tivt snabbt.

Studerar vi offerfynden framträder en mer nyanse
rad bild av utvecklingen. En upplösning av det förhärs
kande kollektiva offerskicket äger rum redan under MN 
II-III. Grupper i samhället, enligt Karsten, de som kun
de räkna släktskap med de begravda i megalitgravarna

[1994, s 181), styrde över offerskicket från större kol
lektiva offerplatser till megalitgravar och boplatser. Vid 
megalitgravarna skedde en deponering av huvudsakli
gen yxor (a a, s 177). Den övervägande delen av de sto
ra ceremoniella anläggningarna (Sarupsanläggningar) var 
också i bruk fram i MN II (Madsen 1988; Bradley 1990). 
Det är intressant att notera att seden att bygga monu
ment i sten av allt att döma upphör under samma tids
intervall. De rituella inslagen i samhället var sannolikt 
förbehållna en begränsad“elit”. Kring dessa personer, eller 
grupper, var mycket av ideologin knuten. Idag diskute
ras ofta en manipulering av landskapet, dvs en omstruk
turering av förhärskande värderingar som ofta ses som 
motsatspar som t ex vild/tam, ljus/mörker. Stenmonu- 
menten ska i detta sammanhang ses som ett led i en 
transformering av landskapet (Bradley 1993, s 16f). 
Uppenbarligen förändrades den förhärskande ideologin 
markant under denna tid och andra värderingar och fö
reställningar tog vid där de gamla till synes inte längre 
fungerade.

Ovan har mycket sagts om offerskick och stenmonu- 
ment, men frågan är om liknande förändringar kan iakt
tas när det gäller bosättningsmönster. I södra Skåne har 
undersökningar i samband medYstadprojektet visat att 
en kontinuitet i bosättningen från tidigneolitikum upp i 
MN III föreligger inom flera områden (M Larsson 1992, 
s 84). Från och med MN III kan vi se ett ökat utnyttjan
de av inlandet. Detta visar sig tydligt i pollendiagram
men som spår efter röjningar och en ökning av betesin
dikationer i form av Plantago lanceolata, men också i ett 
större antal lösfunna yxor av sena typer som Lindö och 
Store Valby (P Nielsen 1979; Hellerström 1988, s 58; 
M Larsson 1991, s 250; Regnell 1991, s 222).

I ''missionsmodellen” som den framförallt diskuterats 
av L Larsson finns således ett klart problem. Om det är 
så att de äldsta STY-gravarna anlades i de inre delarna 
av landskapet, kan detta inte enbart förklaras med att 
det skulle röra sig om en nykolonisering av tidigare rela
tivt glest befolkade områden. Det är tydligt att dessa 
inre delar av landskapet inte varit folktomma, utan haft 
en relativt betydande befolkning från åtminstone MN 
III och framåt. Utvecklingen är uppenbarligen mer kom
plex än vad som ibland framhållits. Min uppfattning är 
att den tidiga STY utvecklats ur den sena TRB, men att 
den ideologiska förändringen av sistnämnda påbörjats 
redan under MN III, då vi kan se en omläggning av både 
bosättningsmönster och offerritualer.

Ytterligare en spegling av de ideologiska och sociala 
spänningarna vid övergången mellan MN A/B kan vi se
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i det av Karsten (1994, s 180) påpekade förhållandet att 
offerskicket då präglades av en tillbakagång till det som 
var förhärskande under TN C-MNII. Samma offerplat
ser återanvändes. I detta sammanhang är det också vik
tigt att betona de begravningar som faktiskt fortfarande 
ägde rum i megalitgravarna. Enligt Karsten (a a, s 180) 
var detta inte uttryck för en ny religion utan en nygam
mal sådan, “en neolitisk renässans” inom offerskicket. Man 
kan också se offerplatserna som “dominant locale”, dvs plat
ser till vilka människor regelbundet återvänder. Giddens 
(1981, s 94) menar att sådana lokaler är centrala för det 
sätt som prelitterata samhällen binder samman plats och 
tid. De skulle med andra ord kunna ha tjänstgjort som 
“lagringsutrymmen” för minnen och på så sätt vara viktiga 
för den sociala reproduktionen (a a, s 38). Kontinuiteten 
ligger i hur platsen “läses”, en serie av händelser och möten 
som vävs samman till, för att citera JThomas (1993, s 81) 
“..into a kind of narrative”.

Sarupsanläggningen vid Stävie med sin uppenbarligen 
sena kronologiska placering samt sin prägel av centralplats, 
skall kanske ses som ett uttryck för att vissa grupper inom 
det sena TRB-samhället försökte vidmakthålla sin ideolo
giska och sociala kontroll över ett sönderfallande samhälls
system. Stävie kan ha ingått i ett utbytessystem, vilket 
skulle kunna förklara den tydliga “blandning” av olika 
influenser som vi ser i materialet. Den likartade anlägg
ningen i Malmö (Svensson 1991) tyder, precis som of
ferskicket och begravningar i megaliter, på en konserva
tism även i STY. På så sätt är Stävie och Malmöanlägg- 
ningen ovanliga eftersom några andra så sent daterade 
Sarupsanläggningar ännu inte har belagts i Sydskandi- 
navien (Madsen 1988, s 30Iff). Sarupsanläggningarnas 
segmentära karaktär, som kan ses i den brutna serien av 
gropar, har under senare tid ibland tolkats som en kopp
ling mellan anläggningen och det segmentära neolitiska 
samhället (Edmonds 1993, s 109). Edmonds (a a, s 117) 
ser de brittiska “causewayed camps” som centra för ut
byte och kontakter.

Vi skall med andra ord se framväxten av den tidiga 
STY i ljuset av trattbägarkulturens ideologiska och so
ciala sammanbrott. Detta avspeglas i det stora antalet 
lokalt präglade samhällen som växer fram under slutet 
av MN A. Man kan hålla med L Larsson så långt att det 
är frågan om enskilda individers eller gruppers vilja till 
förändringar som ligger bakom den tydliga och radikala 
transformering av TRB-samhället som vi ser som STY. 
Däremot bör denna förändringsprocess ses som en inre 
process utlöst av sociala och ideologiska spänningar och 
inte som L Larsson anser, resultatet av en medveten

missionärsrörelse. Förändringarna är synliga, som disku
terats ovan, både i form av förändringar i bosättnings
mönster och rituella manifestationer. Inre konflikter, till
sammans med impulser och kontakter med andra sam
hällen, ledde fram till den successiva transformeringen 
av samhället som vi egentligen ser tydligt först under 
MN B. Det kan vara värt att i detta sammanhang nämna 
Bradleys uppfattning att den verkliga expansionen, både 
i ekonomin och i bosättningsstrukturen, låg efter det 
att monumenten uppförts (1993, s 17).

Det samhälle som växte fram under MN B präglades 
av en ny social elit med vidsträckta kontaktvägar på vil
ka prestigevaror som t ex koppar och stridsyxor färda
des. Som påpekats av Hodder (1990, s 216) innebar den 
nya ideologin ett slut för många äldre idéer, bl a stängs 
eller utryms flera gånggrifter vid denna tid. Liten bety
delse lades dessutom på transformeringen av det natur
liga till det kulturella, dvs kroppen placerades i en grav 
utan föregående skelettering. Gravgåvorna antas dess
utom avspegla den avlidnes sociala ställning på ett mer 
direkt sätt. Samtidigt antyder offerritualerna en konser
vatism; en tillbakagång till det förgångna. Inledningsvis 
karakteriserades stridsyxekulturen som konservativ och 
detta avspeglas i både grav- och offerritualer. Vi ser denna 
förändring även på boplatsnivå. Boplatserna, i den mån 
de kunnat dateras i samband med ytkarteringar, ger in
tryck av att vara mycket små och fyndfattiga.

Den ovan skisserade utvecklingen kan jämföras med 
vad som skedde i södra England vid tidpunkten för in
troduktionen av det s k Beakerkomplexet. J Thomas 
(1991, s 15 Of) ser introduktionen av Beakermaterial som 
en tid av kulturell förvirring då de traditionella gränser
na mellan olika sfärer bröts ner eller doldes. Genom in
troduktionen av Beakers bröts sambandet mellan gemen
samma manifestationer och begravningsriter. I ett initi
alskede fanns det en markant skillnad mellan områden 
där “ Grooved Ware” traditionen dominerade och områ
den där denna typ av keramik inte ansågs som passande 
(a a, s 150). Referenser till det exotiska och till det tra
ditionella gjordes, och blandades på ett tillsynes icke 
konstruktivt sätt. Denna utveckling kan sannolikt bero 
på att man på något sätt ville vidmakthålla ordning i en 
föränderlig värld där den gamla stabiliteten åsidosatts. 
Keramiken under den senare delen av neolitikum i Syd
england menar Thomas (a a, s 185) indikerar en trans
formering av den ursprungliga neolitiska föreställnings
världen och detta i sin tur kan avspegla en mer komplex 
social situation. Detta återspeglas på många sätt, t ex i 
materialet från Stävie och andra platser där olika im-
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pulser blandades på ett till synes tillfälligt sätt.
Efter en relativt kort period ser vi så framväxten av 

snörkeramisk-, enkelgravs- och stridsyxekultur och en 
ny ideologisk och social ordning och när det gäller of
ferritualer en tillbakagång till gamla värderingar i stora 
delar av norra och centrala Europa.

V ästsverige

Bengt Nordqvist

Inledning

Gropkeramiska boplatser har oftast tolkats som läm
ningar från en grupp människor med en ekonomi som 
huvudsakligen var baserad på fångst och jakt samt i 
mindre mån på boskapsskötsel och åkerbruk (t ex 
Kaelas 1973, s68; Lepiksaar 1974, s 145; Malmer 1975, 
s 116; Jonsäter 1984, s 46; Persson 1991, s 174; jfr 
inledningen i detta kapitel). Vissa forskare har fram
fört åsikten att dekoren till stora delar liknar den som 
återfinns på kärl som anses härröra från senTRB-kul
tur (se ex Jonsäter 1984, s 47). Typiskt för den grop
keramiska gruppen är vidare metoden att tillverka spån 
från cylindriska kärnor. Denna metod, liksom spån- 
pilspetsar, förekommer dock även hos TRB (t exWe- 
linder 1973a, s 56; Malmer 1975, s 108; Jonsäter 1984, 
s 47). Kontinuiteten i flinttekniken syns även i de ytre- 
tuscherade spånpilarna som förekommer bl a i STY- 
gravarna (jfr ex Artelius 1990, s 50).

De senaste årens undersökningar har visat på nya 
aspekter kring den gropkeramiska kulturen i Väst
sverige (fig 5:13). Flintfynden från Lindberg 91 och 
Barnabro indikerar att tillverkning av flintyxor har varit 
förhållandevis vanlig på de västsvenska GRK-lokaler- 
na (Nordqvist 1991, s 90). Ånneröd är den först upp
täckta men senast undersökta neolitiska kökkenmöd- 
dingen och benen från denna skapar vidgade förut
sättningar att diskutera den näringsekonomiska aspek
ten av GRK (Jonsäter m fl 1995, s 18). Datering med 
hjälp av tandemaccelerator har möjliggjort en tidsbe
stämning av matskorporna från enskilda skärvor från 
bl a Olas, Barnabro och Lindberg 121 (Hernek 1995, 
s 33). De ornerade gropkeramiska skärvorna visar sig 
utifrån dessa analyser ha en spännvidd från tidigneo- 
litikum till slutet av mellanneolitikum.

Fig 5:13. De gropkeramiska boplatserna i Västsverige 
förekommer huvudsakligen längs kusten, men det finns även 
enstaka lokaler i inlandet. Kartan visar de lokaler som om
nämns i texten.
1) Ånneröd, 2) Dafter, 3) Rörvik, 4) boplatserna vid Lyse,
5) Barnabro, 6) Gröninge, 7) Snapparp, 8) Olas, 9) boplatserna vid 
Lindberg, 10) Björkön, 11) Frugårdssund 12) Stora Ek 13) Bokö 
14) Hunnebostrand 15) Odinsåkra vid sjön Östen 16) Hasslingehult,
17) St Önnered, 18) Fiskevik, 19) Hakeröd, 20) Hålan.

Den gropkeramiska kulturen

I inledningen av detta kapitel finns en redogörelse för 
de tidigare tolkningarna av GRK. Min framställning 
kan ses som en alternativ tolkning till de tidigare fram
förda och grundar sig i uppfattningen att gropkera
mikerna var grupper av människor med en mångfa
cetterad, regionaliserad inriktning i ekonomin. De 
bedrev alltifrån jakt, fiske, insamling och jordbruk till 
boskapsskötsel. De artefakter som efterlämnades på 
lokalen återspeglade aktiviteten på platsen (jfr Pers
son 1991, s 173). Om gruppen hade bedrivit fiske
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Fig 5:14. De gropkeramiska pibpetsama är, som dessa från 
Bamabrolokalen, oftast tillverkade av cylindriska spån (a-c). I
framför allt Bohuslän finns även pilspetsar av skiffer (d) och
rester av tillverkningen av skifferspetsar, som exempelvis detta 
skifferstycke med delningsskåra (e) (Efter Ryberg 1994, s 5; 
Weiler 1979b, s 12).

efter torsk eller jakt på säl efterlämnades föremål som 
återspeglade denna aktivitet. Bedrev samma grupp 
människor istället huvudsakligen boskapsskötsel och 
åkerbruk, reflekterades dess aktiviteter i form av ex
empelvis föremålsfynd. Gruppen var dock densam
ma och det är endast de varierade aktiviteterna som 
avspeglas i fynden, inte skilda människogrupper. Uti
från denna senare aspekt är det möjligt att ge en an
nan bild av mellanneolitikum än vad som tidigare pre
senterats.

Enligt äldre uppfattning kunde de gropkeramiska fyn
den i Västsverige dateras till den senare delen av mel
lanneolitikum. En vanlig tolkning har varit att tratt- 
bägarkulturen försvann efter MN III och efterföljdes 
av den gropkeramiska (t ex Kaelas 1953, s 30; Gull
berg 1972, s 429; Browall 1991, s 133). Grunden för 
denna tidsgruppering var typologiska jämförelser av 
framförallt keramik. Successivt har dock synen på kro

nologin förändrats. En mer allmän tolkning bland da
gens västsvenska forskare är att gropkeramiska ledar- 
tefakter, som cylindriska spånkärnor samt exempel
vis spån och spånpilspetsar tillverkade i cylindertek
nik förekom under såväl tidig- som mellanneolitikum 
(jfr ex Persson 1991, s 171). Detta skapar problem 
eftersom man tidigare i Västsverige definierade grop- 
keramisk kultur utifrån metoden att tillverka flint- 
spån. Cylindriska spån och spånkärnor samt redskap 
tillverkade av dessa spån som spånskrapor och spån
pilspetsar, karaktäriserar huvuddelen av de kända grop
keramiska boplatserna i Västsverige (Kaelas 1973, s 72; 
Malmer 1973, s 60; Jonsäter 1984, s 45; Persson 1991, 
s 172).

I Västsverige finns också en regional företeelse med 
pilspetsar av skiffer (fig 5:14). Undersökningen vid 
Hunnebostrand liksom av Lyse 13a-c visar att det inte 
endast förekommer hela spetsar utan även förarbe
ten (Jonsäter 1977, s 215; Weiler 1979b, s 12). Detta 
tillsammans med avslagstillverkning i kvarts och en 
mejsel i kvarts, indikerar ett utnyttjande av andra lo
kala bergarter än flinta. Detta förhållande är även 
skönjbart under senmesolitikum, på Lihultboplatser- 
na.

Lokalernas utbredning

De i Bohuslän klassiska kustbundna gropkeramiska 
boplatserna som Anneröd, Dafter och Rörvik har för
utom flinta och keramik även organiskt material som 
obrända ben bevarat. Dessa för Västsverige ovanligt 
goda bevaringsförhållanden har skapat möjlighet att 
ge en bättre bild av ekonomin hos de gropkeramiska 
grupperna vid kusten.

De kustbundna boplatserna vid Lyse i mellersta Bo
huslän har varit viktiga ur ett kronologiskt perspek
tiv. De är belägna på avskilda terrasser och på skilda 
nivåer över havet. Detta förhållande har skapat en 
möjlighet att studera fyndens förändring över tid ge
nom att relatera fynden till den lokala strandförskjut- 
ningskurvan.

De gropkeramiska lokaler som har undersökts i Hal
land, exempelvis Barnabro och Lindberg, saknar de 
speciella bevaringsförhållanden som krävs för att ben 
skall bevaras. Ett undantag är Gröningeboplatsen, men 
där benen dock till största delen förstördes utan att 
någon arkeologisk dokumentation utförts (Kaelas 1966, 
s 40). Snapparp är en av de få lokaler som har under
sökts i södra delen av Halland (Carlie 1989, s 9).
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Fig 5:15. Kökkenmöddingama vid Dafter föreföll utgöra fyra 
skalanhopningar enligt utbredningen md utgrävningstillfället
(bild 1). De streckade linjerna är skadade partier och visar 
maximal utsträckning. En alternativ tolkning till ovanstående 
beskrivning är att de inte är fyra utan sex skilda lämningar 
som är rester från två skilda tillfällen. Grunden för denna 
tolkning är att mödding C och D avvek mot möddingA och B. 
Enligt den alternativa tolkningen är C en rest av tre möddingar, 
här återgivna som C:1 (mödding A i fas 1), C:2 (mödding B i 
fas 2) och C:3 (mödding D i fas 2) (se bild 2). Dafter skulle 
utifrån denna tolkning vara rester från två skilda bosättningar. 
Varje besök har dock efterlämnat rester av tre enheter bestående 
av två större hus och ett mindre. Bild 3 visar en vistelse (fas 1) 
och dess lämningar och bild 4 återger det påföljande besöket 
(fas 2) med dess rester (Efter Fredsjö 1963, en tolkning av B 
Nordqvist).

Aven i inlandet förekommer enstaka boplatser med 
gropkeramiska fynd och bland dessa kända boplatser 
har endast ett fåtal undersökts. Till de större lokaler
na hör boplatsen vid Björkön i Dalsland. På denna 
lokal, som är belägen på en ö i de dalsländska vattens
ystemen, har ett rikt fyndmaterial påträffats liksom 
vid Frugårdssund vid Vänersnäs i Västergötland 
(Stjernquist 1950, s 5; Bagge 1951, s 96). Undersök
ningar har, förutom vid Björköboplatsen, genomförts 
även på en lokal belägen vid Östen. På denna boplats

påträffades den för östsvensk GRK typiska spetsbott- 
nade och kamstämpelornerade keramiken (Persson, 
muntl). Ytterligare en undersökt lokal är Stora Ek
boplatsen, som även den är belägen vid ett dåtida vat
tensystem. Boplatsen ligger på en halvö som vätter 
ut mot en mosse. Fynden bestod bl a av keramik som 
var ornerad med yttäckande kamstämpel av Säter IV 
typ (Cullberg 1975-76, s 53; Persson muntl; jfr Ols
son & Edenmo, detta kapitel).

Från de gropkeramiska inlandslokalerna har ett 
mycket begränsat fyndmaterial framkommit. Detta 
motsvarar dock de insamlade artefakterna från andra 
gropkeramiska lokaler i inlandet. Även de områden 
där större insamlingar har företagits uppvisar samma 
sparsamma förekomst av gropkeramiska fynd. Kring 
Flästefjorden, som är ett insjöområde beläget direkt 
väster om sjön Vänern, har omfattande insamlingar 
genomförts. Trots detta kunde endast 5 lokaler av 134 
knytas till mellanneolitikum (Rex-Svensson 1988, 
s 141). På två av dessa lokaler fanns fynd av ryggspån 
och på två andra lokaler påträffades enstaka spånpil- 
spetsar. Av dessa fem fyndplatser påträffades gropor- 
nerad keramik endast på en lokal. Motsvarande för
hållande är skönjbar även längs sjösystemen vid Mjörn 
och Anten (Fredsjö 1939, s 106; Alexandersson & Jo
hansson 1992, s 49). Vid sjön Mjörn finns enstaka lo
kaler som avviker kraftigt mot detta sparsamma möns
ter, framförallt boplatsen vid Bokö. På denna lokal har 
stora mängder flintföremål påträffats (Fredsjö 1939, 
s 113).

Gropkeramiska kökkenmöddingar

De tre kökkenmöddingama med gropkeramiska fynd, 
Ånneröd, Dafter och Rörvik är viktiga, eftersom det 

endast är på dessa platser som ben har bevarats i neoliti- 
ska kontexter. Kännetecknade för dessa kökkenmöddingar 
är att de har varit belägna på öar och människorna har 
därigenom haft det mycket lätt att nå olika biotoper 
(Jonsäter m fl 1995, s 18). Detta återspeglas till viss del 
också i de bevarade benen (Jonsson 1995, s 19). Liksom 
på den senmesolitiska möddingen vid Rottjärnslid har 
djurben från inlandsmiljön använts till smycken och 
verktyg (jfr Nordqvist, kap 1; denna volym). Djurbenen 
återspeglar en jakt- och fångstekonomi (se vidare ned
an). Kännetecknande för de neolitiska möddingarna är 
förekomsten av svinben på samtliga lokaler, medan får
ben endast har påträffats vid Rörvik och Ånneröd (Jans
son 1932-36, s 62;Alin 1955, s 109; Jonsson 1995, s 20).
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På samtliga tre kökkenmöddingar påträffades både 
keramik och spånpilspetsar. Keramikmängderna varie
rar; på Dafter fanns 157 krukskärvor, varav 10 ornera- 
de och på Rörvik fanns 1700 skärvor, varav 225 deko
rerade. Även mängden pilspetsar skilj de sig, från D af
ter med 13 spetsar, varav 4 i skiffer, till Rörvik med 
426, varav 64 av skiffer. På dessa lokaler fanns även 
artefakter i ben som metkrokar och hornhackor (jfr 
Olsson & Edenmo, detta kapitel). Lokalerna saknar 
absoluta dateringar men en viss kronologisk spänn
vidd är dock skönjbar. Rörvik förefaller härröra från 
den äldsta delen av MN, D after från den yngsta delen, 
och Ånneröd någonstans däremellan (Fredsjö 1963, 
s 60; Cullberg 1972, s 429; Kaelas 1973, s 66; Jonsä- 
termfl 1995, s 13).

Det förefaller som att samtliga kökkenmöddingar, 
mesolitiska såväl som neolitiska, kan vara lämningar 
från hyddor (Nordqvist manus; jfr Nordqvist, kap 1 
och Hernek, kap 7; denna volym). De mesolitiska och 
även några av de neolitiska möddingarna antas vara 
hyddor för en familj. En viktig skillnad kan dock skönjas 
mellan de mesolitiska och de neolitiska möddingarna, 
då det bland de sistnämnda förutom mindre möddingar 
som kan tolkas som rester av enfamilj shyddor även 
förekommer större som kan antas härröra från flerfa- 
miljshyddor. På lokalen Dafter har lämningar påträf
fats som enligt min åsikt visar att tre olika hyddor 
funnits på platsen (fig 5:15) (jfr Fredsjö 1963). Två 
av dessa har varit flerfamiljshyddor och den tredje en 
enfamilj shydda. En orsak till den förändrade hyddstor- 
leken kan sökas i ett socialt sammanhang. Utifrån ett 
sådant synsätt kan de olika hyddformerna återspegla 
en förändring i det neolitiska samhällets sociala struk
tur.

Den västsvenska gropkeramiken

Den västsvenska gropkeramiska keramiken har utkris
talliserats som en grupp dekorformer som inte har kun
nat hänföras varken till sydskandinaviskTRB eller STY 
(jfr Malmer 1973, s 60). Förekomsten av gropkera
mik är dessutom sparsam längs västkusten. Vanligtvis 
förekommer alltifrån enstaka, upp till ett femtiotal 
ornerade skärvor per lokal (Cullberg 1972, s 416; Jon- 
säter 1977, s 216, 264, 313; Weiler 1979a, s 513; Hen
riksson 1993, s 4ff). Endast på ett fåtal lokaler i Väst
sverige, exempelvis Hasslingehult, Stora Önnered, Fis
kevik och Rörvik, har förhållandevis stora mängder

keramik påträffats.
Äldre forskning har beskrivit Ornamentiken (Becker 

1947, s 190; Cullberg 1972, s 416; Kaelas 1973, s 66; 
Jonsäter 1977, s 216, 264, 313; Weiler 1979a, s 513; 
Browall 1991, s 117; Henriksson 1993, s 17ff). Trots 
att man försökt att skapa en kronologisk sekvens av 
den västsvenska gropkeramiken, får denna dock fort
farande ses som oklar. Mönsterelementen på kärlväg
gen hos den västsvenska gropkeramiken karaktärise
ras av grop- eller punktdekor (fig 5:16, dekor 1-4, 
20). Groparna är runda. De får inte förväxlas med de 
inomTRB-keramiken vanliga och djupa gropintryck
en på kärlets insida vilka resulterar i en bula på kärl
väggens utsida (jfr Nordqvist, kap 4; denna volym). 
Groparna är applicerade i horisontella rader under 
mynningen eller på buken på kärlets utsida och kan 
kombineras med andra dekorelement (fig 5:16, de
kor a, 1 + 10). Ett annat minst lika vanligt dekorele
ment på grop keramiken är flera horisontella rader med 
vertikala korta streck eller tandstämplar (fig 5:16, 
dekor 5-7). I övrigt är dekoren varierad (se fig 5:16). 
Kärlens bottnar förefaller huvudsakligen vara rätvink- 
lade gentemot buksidan även om andra former som 
spetsbottnade kärl finns (fig 5:16, h). Övergången mel
lan skuldra och buk har inte studerats närmare än att 
det framgår att ett flertal former förekommer, som 
rundad eller vinklad och att kärlväggen är förtjockad 
från skulderkammen och nedåt (fig 5:16, g). Det är 
inte ovanligt att dekor förekommer på båda sidor av 
den vinklade buksidan (fig 5:16, dekor 1 + 10).

Den mellanneolitiska trattbägarkeramiken

I Västsverige är trattbägarkeramiken förhållandevis 
lite känd och den boplatskeramik som påträffats har 
endast sparsamt presenterats tidigare. Ett försök skall 
dock göras att översiktligt beskriva keramiken här.

Den dominerande kärlformen är trattbägare, men 
det förekommer även trattskålar, fotskålar och lerski- 
vor, dvs för Sydskandinavien karaktäristiska kärlfor
mer ornerade med för Sydskandinavien typiska de
korformer (jfr Sarauw &Alin 1923, s 163; Becker 1947, 
s 189; Kaelas 1953, s 15; Niklasson 1955, s 281, 1962, 
s 20; Andersson 1973b, s 474; Persson 1991; Browall 
1991,s 117).

De dekorelement som är vanligast under senare de
len av TN och äldre MN är bukstreck och dubbla ra
der av grop- eller pinnintryck under mynningen lik
som en horisontell rad bulor under mynningen samt
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Fig 5:17. Två ,4C-daterade TRB-skärvor från Glimsås, en 
dekorerad med bukstreck (a), en med fiskbensliknande intryck 
(b). Skala 1:2. Teckning A Andersson.

horisontella rader grunda tvärsnoddsintryck (fig 5:17; 
jfr Nordqvist, kap 4; denna volym). Under den äldre 
delen av MN är det också vanligt förekommande på 
TRB-boplatser med keramik ornerad med lodräta och 
vertikala inramade fält, band och blixtlåsmönster som 
innesluter krysskrafferade fält. Dessa dekorer har på
träffats på keramiken frånTRB-lokalerna Rörby, Glim
sås, Ängås och Hallehög (fig 5:18). Det förekommer 
även keramik dekorerad med växlande ofyllda rader 
samt fyllda eller ofyllda vertikala eller horisontella 
triangelband, t ex på keramik från Rörby, Glimsås och 
Henrietteberg. Ornamentiken har utförts med olika 
Verktyg som pinnar, stämplar och snören. Lerskivor 
har påträffats vid Rörby och Glimsås. Båda var deko
rerade med fält av pinnintryck.

Utifrån typologiska jämförelser och 14C-dateringar 
av matskorpor förefaller det som att det i Västsverige 
efter MN III saknas kärlformer och keramikdekorer 
som kan knytas till TRB.

Fig 5:16. Till vänster. Den enda sammanställningen som 
behandlar dekorelement på västsvensk gropkeramik är det 
schema, överst i figuren, som behandlar keramiken från 
Flasslingehult (efter Gullberg 1972, fig 58). Den avbildade 
keramiken har av Cullberg (1972, här med inringade siffror) 
°ch Nordqmst (övriga beteckningar) förts till ovanstående 
schema. Den avbildad keramiken har följande dekor; gropar 
0-2), djupare pinnintryck som skapat en bula på kärlets 
lnsida (3), rörformiga intryck (4), flera horisontella rader korta 
streck eller tandstämplar (5-7), kamstämplar och 
specialstämplar (8-9), korta streck som bildar sick-sack eller 
kryssband (10-11), linjer dragna i kryss eller som fält (12), 
vertikal sick-sack och horisontella vertikala rader av böjda 
streck (14-15), vinklar lagda i varandra (16), korta streck 
bigda över linje - taggtråd (17), sneda intryck av trubbigt 
lUstrument, linje som börjar och slutar i punkt samt punkter 
s°ni bildar en triangel (18-20), kombinerade dekorer (a-b) och 
Utynningsdekorer (c-e). Skala 1:2 (Efter Cullberg 1972, övriga 
teckningar A Andersson. Sammanställning av kärlformer efter 
kullberg 1972, fig 56).

Kambrosilur

Fig 5:18. Karta över de mellanneolitiska TRB- och STY-lokaler 
och de platser med pollendiagram som omnämns i texten.
1) Rörby, 2) Glimsås, 3) Ängås, 4) Henrietteberg, 5) Hallehög,
6) Båtsberg, 7) Diseflat, 8) Tegneby prästgård, 9) Näset,
10) Sannagård, 11) Prästgårdskulle, 12) Tollestorpamossen.

Stridsyxkulturen

I Västsverige är det totala antalet skärvor från stridsyx- 
keramik mycket litet. Enstaka STY-skärvor har endast 
påträffats på 11 av de ca 70 kända lokalerna med neoli- 
tisk keramik (Persson 1986, s 267). Ingen av dessa 11 
lokaler var någon “ren” STY-boplats. Majoriteten av STY- 
kulturens så kallade boplatsfynd härrör från boplatser 
som helt domineras av gropkeramiska fynd (a a, s 267). 
Sett utifrån denna synvinkel blir flatmarksgravarna från 
Näset i Västra Frölunda i Göteborg intressanta (Kaelas 
1962, s 65). Där påträffades två flatmarksgravar som 
innehöll både stridsyxor och flintyxor. Gravarna var inte 
belägna vid en STY-boplats utan på en stor GRK-bo- 
plats. Persson anser att fynden på Näset understryker 
att det knappast är troligt att det rör sig om två skilda
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Fig 5:19. En av STY-gravama från Sannagård innehöll ett rikt fyndmateriäl. Figurteckningen är en rekonstruktion eftersom 
inga skelettrester påträffades. 1) keramikkärl, 2) pilspetsar, 3) yxa, 4) spån, skrapa och avslag, 5) yxa, 6) spånskrapa,
7) fragmentariserat kärl (Efter Artelius 1989).
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grupper människor. En naturlig följdfråga är huruvida 
även andra GRK-lokaler med enstaka skärvor från STY- 
kärl kan tolkas i samma riktning. Näset, med STY-gravar 
belägna på en GRK-boplats, fokuserar på problemet med 
GRK i och med att vi finner dess boplatser men saknar 
dess gravar. Det motsatta gäller för lämningarna från STY- 
kulturen, där gravarna finns men boplatserna saknas. Det 
förefaller som att det under MN B finns lämningar i 
form av gravar respektive boplatser från båda grupper
na i samma regionala närområde.

Två STY-gravar i Västsverige, belägna i Sannagård i 
Halland, har 14C-daterats till 2900-2600 BC respektive 
2500-2300 BC (fig 5:19)(Artelius manus; se även 
fig 4:17).

Det förekommer också speciella anläggningar som kan 
knytas till STY. En sådan viktiga lokal är Prästgårdskulle 
i Halland, där spår av ett hus i form av en bränd stock
ram och brända människoben påträffades (fig 5:20). 
Lämningarna förefaller vara rester av ett “dödshus” lik
nande det som påträffades vid “Gläntan” i Sörmland 
(Lindström 1994). Huset vid Prästgårdskulle utgjordes 
av en 4x3 m stor ram bestående av brända stockar. Be
nen låg både längs ramen och i “husets” centrum. Inom 
ramen fanns också ett rödaktigt jordlager som skulle kun
na vara ockra. Keramiken låg i två koncentrationer, dels 
tillsammans med eldskadad flinta och lerklining, dels i 
det rektangulära “husets” mitt (Särlvik 1975, s 3; Jonsä
ter 1984, s 42). Liknande “kulthus” förekommer även 
inomTRB. Den brända träramen med en förlängning av 
långsidorna förbi den ena gaveln är också karakteristis
ka element för vissa av kulthusen inom TRB (Jonsäter 
1984, s 44; Becker 1993, s 110). Dekoren på de båda 
STY-kärlen från Prästgårdskulle, vinkelband i tvärsnodd 
respektive kamstämpelteknik, daterar typologiskt gra
ven till en sen fas av STY-kulturen (Jonsäter 1984).

Kronologi - keramik, flintpilspetsar och absoluta 
dateringar

Htifrån resultaten av de senare årens undersökningar och 
På grund av utvecklingen av tandemacceleratortekni- 
ken har det blivit möjligt att få nya kronologiska håll

punkter för det gropkeramiska fyndmaterialet i Väst
sverige. Studien grundar sig på två infallsvinklar. En har 
Varit att datera matskorpebeläggningar som påträffats 
Pa insidan av dekorerad keramik och därigenom få en 
regional kronologi som inte bygger på typologiska jäm
förelser utan på I4C-analyser. Problemet att “överföra”

Fig 5:20. Enligt STY-keramiken är kulthuset från Prästgårds
kulle från MN B. Träkolet återspeglar "träramens" utbredning.
1) brända människoben, 2) brända människoben, krukskärvor 
(från STY-kärl), lerklining, bränd flinta. Den prickade linjen är 
B Nordqmsts tolkning av träkolets utbredning enligt ett foto från 
undersökningstillfället.

resultaten från 14C-daterad keramik till flintartefakter 
kvarstår dock eftersom det finns för få slutna kontexter, 
exempelvis flatmarksgravar, där matskorpedateringar kan 
kopplas samman med flintföremål som spånpilspetsar.

Ett annat sätt har därför varit att med utgångspunkt 
från dateringar via en lokal strandförskjutningskurva 
erhålla en kronologisk sekvens av pilspetsarnas föränd
ring från TN till MN. Metoden rymmer dock ett flertal 
källkritiska aspekter, som exempelvis att aktiviteten inte 
har varit strandbunden. I Västsverige har Persson använt 
boplatserna vid Lyse i Bohuslän för strandförskjutnings- 
studier, eftersom dessa har varit bäst lämpade (se ovan).

Dateringar av matskorpor visar att GRK uppträder 
redan under TN II, ca 3700-3400 BC och inte som tidi
gare under MN. Äldre dateringar finns på keramik från 
Olas, en lokal i mellersta Halland, som endast provun- 
dersökts. Här påträffades GRK-keramik tillsammans med 
rikliga mängder spånpilspetsar och spån tillverkade i 
cylinderteknik. Den GRK-keramik som daterats från Olas 
utgörs dels av en vinklad bukskärva med två parallella 
rader av korta streck kring övergången hals-buk 
(fig 5:21b), dels av en mynningsskärva med rader med 
avlånga pinnintryck under mynningen och en gles rad 
gropar på halsen (fig 5:21a). GRK ska under denna pe
riod ses som en parallell företeelse tillTRB. Radiometri
ska dateringar av GRK motsvarar ungefär de äldsta mat- 
skorpedateringarna, 3800-3400 BC, påTRB-kärl iVäst- 
sverige (se Nordqvist, kap 4; denna volym). På Auve- 
lokalen i södra Norge har gropornerad keramik påträf
fats som genom matskorpedateringar i intervallet 3900- 
3600 BC visat sig vara äldre än de äldstaTRB-dateringarna 
i Västsverige (Östmo 1993, s 49).
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Fig 5:21. Matskorpoma på insidan av de omerade GRK-skärvoma har I4C-daterats. De äldsta dateringarna kommer från 
Olas och ligger i TN II (se fig 4:18, a och b). I3C-halten visar att innehållet härrör från landlevande djur. De yngre 
dateringarna pä GRK-skärvor kommer från lokalerna Bamabro (a), Hallehög (b), Gröninge (c) och Hasslingehult (d, e, f g, 
h och i). Skala 1:2 (Efter Persson 1994, manus; övrig teckning A Andersson).

De resultat som finns från matskorpedateringarna visar 
att TRB i Västsverige försvinner under MN A, efter ca 
3300-2900 B C. Från detta tidsavsnitt, 3300-2900 B C, 
finns dock en serie matskorpedateringar från olika GRK- 
boplatser som Barnabro, Hasslingehult, Lindberg 121, 
Hallehög och Gröninge. De daterade skärvorna har de
korelement som exempelvis pinnintryck, tvärsnodd och 
tandstämpel (fig 5:21 c-i) (Henrikssson 1993, s 28; Pers
son 1994; Hernek 1995, s 18). Något yngre är de äldsta 
14C-dateringarna av STY-kultur. Den äldsta dateringen 
ligger i intervallet 2900-2600 BC och härrör från STY- 
graven i Sannagård (Artelius manus). De yngsta 14C- 
dateringarna från GRK-fasen härrör från Lindberg 89

(Hernek 1995, s 20). De yngsta värdena, kring 2900- 
2600 BC, visar att denna GRK-boplats har varit samti
da med STY-graven i Sannagård (Artelius manus). Det 
förefaller således som att det under MN B finns paral
lella dateringar av STY och GRK även i Västsverige.

Persson har visat att övergången från tvär- till spån- 
pilspetslokaler vid Lyse går förhållandevis snabbt (Pers
son 1991, s 173). Dessa boplatser kan relateras till den 
lokala strandförskjutningskurvan (fig 5:22)(Miller & Ro- 
bertsson 1988, s 103). På den högst belägna boplatsen 
Lyse. 7b fanns enbart tvärpilar och inga spånpilspetsar 
(Jonsäter 1977, s 151). Där saknades också cylindriska 
spånkärnor. På den något lägre liggande lokalen Lyse 7 a
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påträffades tvärpilar, men inga spånpilspetsar. Däremot 
fanns en cylindrisk spånkärna (a a, s 129). På Lysebo- 
platsen 26a, som var den lägst liggande boplatsen, före
kom förutom en mycket stor mängd spånpilspetsar, även 
en cylindrisk spånkärna samt några få tvärpilar (Weiler 
1979a, s 495). Det förefaller som om det finns en skill
nad, mellan de boplatser som är belägna över 25 m ö h, 
och de som ligger under denna nivå. Över 25 m ö h är 
nämligen tvärpilar allenarådande, medan spånpilspetsar 
och cylindriska spånkärnor börjar uppträda under den
na nivå (Persson 1991, fig 21). Denna förändring sked
de enligt strandförskjutningskurvan strax efter ca 3900- 
3700 BC (5000 BP). Problemet är att kurvan är förhål
landevis flack i detta parti. Eftersom boplatserna inte 
förefaller vara blandade utan separerade i tvär- respek
tive spånpilspetslokaler beroende på deras höjd över 
havet, borde detta vara ett argument för och inte emot 
att strandförskjutningen också återspeglar en kronolo
gisk förändring i materialet. Denna tolkning ska dock 
ses med försiktighet eftersom grundmaterialet varken 
innehåller stratigrafiska fynd eller 14C-dateringar. Det 
finns dock ytterligare boplatser i mellersta Bohuslän som 
pekar i samma riktning, dvs att spånpilspetsen förekom
mer senare än tvärpilen (Persson manus). Vid lokalen 
Hakeröd förekom spånpilarna överst i stratigrafin och 
vid Hålan påträffades de gropkeramiska fynden i den 
övre osvallade delen av boplatsen (Bagge 1955, s 221; 
Jonsson 1984, s 67). På Hålan påträffades dock tvärpi
lar i den nedre, förmodat äldre delen av boplatsen, där 
det även förekom svallade fynd. Det förefaller som om 
en transgression har ägt rum under tidigneolitikum och 
svallat de äldre flintföremålen. En motsvarande iaktta
gelse finns även från boplatsen vid Hakeröd (jfr Bagge 
1955, s 199).

Delar av Västsverige, speciellt Bohuslän, uppvisar lik
heter med den utveckling som är skönjbar i södra Nor
ge. Redan i slutet av senmesolitikum förefaller cylinder
tekniken och små spånpilspetsar vara en av de karaktä
ristiska föremålskategorierna i Sydnorge (Mikkelsen 
1975, s 30; Ballin & Jensen 1995, s 1). Föremålstyperna 
förekommer även in i tidigneolitikum i södra Norge. Även 
i Skåne förekommer cylindriska kärnor under tidigneo- 
litikum (se M Larsson, kap 4; denna volym). Pilspetsar
na från den ovannämnda lokalen vid Au ve, med gropor- 
nerad keramik, utgörs av typiska spånpilspetsar av i stort 
sett uteslutande typ A och B. Utifrån dagens källäge är 
det således inte orealistiskt att västsvensk GRK har en 
tidig påverkan från Sydnorge.

Förutom det kronologiska förhållandet mellan tvär-
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Fig 5:22. Genom att relatera pilspetsar från ett begränsat 
område som detta vid Lyse, till den lokala strandförskjut- 
ningskurvan, är att det möjligt att åskådliggöra att övergången 
från tvärpilar till spånpilspetsar skedde tämligen omgående. Det 
går även att ungefärligen tidsbestämma när denna förändring 
inträffade utifrån en ,4C-datering i området. Pä nivån 29 möh 
fanns en eldstad daterad till 5545±155 BP, vilken sätter en 
äldsta ålder på sekvensen. Brottet mellan en dominans av 
tvärpilar till spånpilspetsar representeras av lokalerna Lyse 7a 
(25 möh) och Lyse 26a (23 m ö h) (Efter Persson 1991, 
s 172).

och spånpilspetsar förefaller det som att den rådande 
kronologin beträffande spånpilspetsarna, där A ansetts 
vara äldst, inte är helt relevant. Persson anser utifrån 
Lyselokalerna att A-spetsen visserligen är äldst, men att 
den finns parallellt med de övriga B-D-spetsarna under 
hela den gropkeramiska kulturen (Persson manus). Mot
svarande åsikt har Hernek formulerat utifrån spånpil
spetsarna från GRK-boplatsen vid Lindberg 89 (Her
nek 1995, s 32).

I Lyseområdet varierade också mängden spånpilspet
sar kraftigt mellan de olika lokalerna. Dessutom skilj de 
relationen mellan hela spånpilspetsar och fragment lo
kalerna åt. Vanligast var att det förekom 2-4 gånger fler 
fragment än hela spånspetsar (Lyse 13a-d). Den ovan
nämnda lokalen, Lyse 26a, avvek från de övriga i och 
med att endast 5 fragment och 266 hela spånpilspetsar 
påträffades på lokalen (Weiler 1979a, s 495). Dessa spet
sar var också korta och hade en längd som med få un
dantag översteg 4,5 cm. På denna lokal förekom också 
bukstrecksornerad keramik som är karaktäristisk förTRB. 
Eventuellt är Lyse 26a kännetecknande för en äldre fas 
av GRK/TRB i Västsverige och exemplifierar proble
matiken om huruvida keramiken eller flintredskapen ska 
definiera en kultur.

Persson har väl beskrivit förhållandet mellan TRB- 
GRK-STY utifrån fynd av keramik och pilspetsar i Gö
teborgsområdet. På boplatser i området med bevarad 
keramik som kan kopplas till TRB eller GRK är det
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möjligt att se en gruppering även vad gäller tvärpilar 
och spånpilspetsar. På de lokaler där endast tvärpilar har 
påträffats finns endastTRB-keramik. Där det förekom
mer både tvärpilar och spånpilspetsar finns också både 
GRK- och TRB-keramik. Detta står då i motsats till de 
lokaler där det endast påträffats spånpilspetsar och på 
vilka det finns både GRK- och STY-keramik (Persson 
manus).

Jägare, samlare, boskapsskötare, bonde 
- eller både och?

Odlingens betydelse

Utifrån beskrivningen av pollendiagrammen i "Flintverk
stad....” pekar Furingsten på att landnamet vid Hullsjön 
i nordvästra Västergötland ska ses som en kort fas, “rela
tivt snart följd av en vikande påverkan, i vissa områden 
försvinner tom denna typ av kulturpåverkan helt" 
(Furingsten 1984, s 176). En viktig punkt är att både 
det tidigneolitiska landnamet och den efterföljande 
minskningen av bland annat cerealia som omnämns, lig
ger innan 4500 BP. Därefter, under perioden 4500- 
2700 BP syns däremot en expansion av åker- och betes
indikatorer i detta inlandsområde (a a, s 177). Motsva
rande förhållanden gäller även för kustzonen i meller
sta Halland, då någon minskning i kulturpåverkan un
der mellanneolitisk tid inte heller kunde skönjas iTolles- 
torpamossen (Påsse manus).

Generellt förefaller det således som att spåren efter 
odling under såväl tidig- som mellanneolitikum uppvi
sar ett förhållandevis likartat mönster, åtminstone i nord
västra Västergötland och längs hela Västkusten. Pollen
diagrammen återspeglar en bild av små rörliga åkerlyckor 
som återbeväxts med skottskog. Detta karaktäriserar hela 
perioden och det går inte att utifrån pollendiagrammen 
skönja en minskning av cerealia eller övriga odlingsindi- 
katorer.

Tollestorpamossens diagram visar att en kontinuerlig 
och stigande cerealiakurva uppträder först under SN, 
1800-1500 BP, i och med att det periodiska svedjebru
ket försvinner och man övergår till stadigvarande od
ling (Påsse manus, jfr Weiler, kap 6; denna volym). Det 
är uppenbart att den egentliga bonden uppträder iVäst- 
sverige vid denna tidpunkt eftersom det är först nu som 
ekonomin förefaller fullt ut vara baserad på domestice- 
rade växter och djur.

Specifikt för mellersta Halland, utifrån diagrammet 
från Tollastorpamossen, är en drastisk sänkning av od- 
lingsindikatorerna under historisk tid (se fig 4:20). En
ligt diagrammet sker en successiv minskning av bl a ce
realia under historisk tid och fram till nutid (Påsse ma
nus). Diagrammet borde ha återgett det motsatta för
hållandet. En viktig slutsats som kan dras frånTollastor- 
pamossens pollendiagram är sålunda att det visar att 
tolkningen av pollendiagram innehåller en serie källkri
tiska aspekter (jfr M Larsson och Olsson & Edenmo, 
detta kapitel). En möjlig feltolkning är att odlingen skulle 
minska periodvis under tidig- eller mellanneolitikum och 
att detta skulle vara betingat av mänskliga aktiviteter. 
En liknande åsikt framför Göransson i sin diskussion kring 
pollendiagram och odling under neolitikum och han anser 
att expansions-regressionsmodellen är en ren skrivbords
produkt (Göransson 1994, s 138). Påsses tolkning av 
Tollestorpamossens diagram innebär att den dramatiska 
sänkningen av cerealia och andra odlingsindikatorer inte 
var orsakad av intensiteten i cerealiaproduktionen, utan 
att mossområdet under historisk tid avskärmats av tät 
vegetation. Vad som tydligt blir belyst i Tollastorpa- 
diagrammet är att en minskning av odlingsindikatorerna 
inte behöver vara kopplad till förändringar i intensite
ten i människornas odling, utan att denna kan vara orsa
kad av kulturoberoende skiftningar i naturen.

Sammanfattningsvis kan sägas att pollendiagrammen 
i Västsverige förefaller uppvisa en likartad odlingsinten- 
sitet under såväl mellanneolitisk TRB, GRK som STY. 
Den stora förändringen bör istället ha skett under sen- 
neolitikum, då det är först under denna tidsperiod som 
odlingsindikatorerna visar en stadig och stigande kurva 
i pollendiagrammen. Det är också vid denna tidpunkt 
som det är möjligt att anta att ekonomin har fått en mer 
markant inriktning på såväl odling av säd som domesti- 
cerade djur.

Även de fåtaliga avtrycken av sädeskorn i STY-kera- 
miken i Sverige indikerar att näringsekonomin till viss 
del har utgjorts av åkerbruk (Malmer 1975, s 116). 
K Lidéns analyser av neolitiska skelett visar dock klart 
att cerealier har haft en liten betydelse i människornas 
diet (Lidén 1995, s 31).

Vad återspeglar benfynden?

Det saknas en publicerad studie av de västsvenska djur
benen från neolitikum. Den generella bilden av i Sverige 
bevarade ben från gropkeramiska kustboplatser visar en 
dominans för säl- och svinrester (Lepiksaar 1974, s 145).



GROPKERAMIKERNA FANNS DE? 163

Grönlandssälen förefaller ha haft en dominerande roll i 
näringsekonomin, alltifrån västkusten och upp till Got
land och Åland. Lokaliseringen av jaktplatser tyder på 
att de styrdes av grönlandssälens massvandringar väster
ifrån till den sydliga och mellersta delen av Östersjön. 
Denna naturliga anhopning av köttmassa bör antas ha 
påverkat den mellanneolitiska befolkningen på samma 
sätt som den påverkade människorna vid de välkända 
sillperioderna under historisk tid.

Den andra stora fyndgruppen av ben härrör från svin. 
Ökningen av vildsvinsrester har inte ansetts orsakad av 
en intensifiering av jakten eller en specialisering av jakt
sättet, utan varande en initialfas för bruket att hålla ute- 
gångssvin (Lepiksaar 1974, s 145). Vid sidan av benres
ter av säl och svin förekommer får och nöt på de grop- 
keramiska boplatserna (Lepiksaar 1974, s 146; jfr dock 
Olsson & Edenmo, detta kapitel, för kommentarer kring 
dateringsproblematiken). På de västsvenska lokalerna är 
det får som förekommer i små mängder tillsammans med 
svin. De fåtaliga benen från får och nöt indikerar att 
boskapsskötsel inte har haft någon större betydelse för 
ekonomin. Jonsson, som har studerat benfynden från de 
västsvenska kökkenmöddingarna, har också kunnat på
visa att GRK karaktäriseras av ett havsbundet närings
fång (Jonsson 1995). De påträffade djurbenen indikerar 
en varierad fångstmetod. Exempelvis vid den gropke- 
ramiska boplatsen vid Ånneröd har nätfiske varit den 
dominerande fiskemetoden och endast en minoritet av 
fiskbenen indikerar krokfiske. Benresterna i Ånneröd 
tyder också på att sälar och valar endast jagats i en liten 
utsträckning (a a, s 19).

Denna splittrade bild beträffande inriktningen av nä
ringsekonomin under mellanneolitikum förstärks av 
benfynden från de svenska STY-gravarna. I dessa före
kommer nio djurarter och talrikast förekommer kron
hjort och därefter följer får (Malmer 1975, s 116). Svin 
och rådjur förekommer medan nötkreatur saknas helt. 
Återigen dominerar vilda djurarter över tama och det 
mönster som kan iakttas på de västsvenska gropkerami- 
ska boplatserna återspeglas även i STY-gravarna. Från 
gravfynden förefaller sålunda jakt och fåravel varit vik
tiga beståndsdelar i STY-ekonomin.

Sett utifrån de bevarade benen från gravar och bo
platser från mellanneolitikum förefaller det som att eko
nomin har varit förvånansvärt likartad mellan GRK och 
STY. K. Lidéns undersökningar av människoskelett stö
der antagandet att det inte sker en generell förändring 
av dieten och att detta förhållande är oberoende av kul
tur (Lidén 1995, s 30).

Matskorpans ,3C-halt

Idag utförs alltmer regelbundet mätningar av 13C-hal- 
ten på de matskorpor som sporadiskt förekommer på 
keramikens insida. Detta är en metod som används för 
att dels korrigera 14C-värdet, dels avgöra om matskor
pans animaliska protein härrör från havs- eller landle
vande djur.

De slutsatser som idag kan dras från de hittills utför
da 13C-mätningarna från västsvenska GRK- som TRB- 
kärl pekar i samma riktning. Matskorpor på insidan av 
GRK-keramik från exempelvis Barnabro och Hasslinge- 
hult har alla värden som klart visar att innehållet kom
mer från djur eller växter som levt på land. Samma vär
den har TRB-keramiken från Glimsås. Ingen mätning 
antyder att någon fisksoppa eller sälgryta har tillagats i 
dessa kärl. Matskorporna på GRK-keramiken och de 
bevarade djurbenen från motsvarande boplatser visar 
således på den motsättning som finns i det arkeologiska 
fyndmaterialet. Matskorporna betonar landresurserna, 
medan djurbenen visar havets betydelse. Det förefaller 
klart att keramiken använts till att tillreda produkter 
från landdäggdjur och havsfångsten måste ha tillretts 
på annat vis.

För att komma ett steg vidare i diskussionen kring 
ekonomin i det kustanknutna neolitiska samhället krävs 
13C-mätningar av de bevarade skelettdelarna av män
niskor. Först då kan vi avgöra vilken betydelse havsfångst, 
havsjakt och fiske haft i förhållande till jakt på landre
surser. Genom de analyser som K. Lidén har gjort på 
människoben framgår tydligt att de kustanknutna grup
perna huvudsakligen har utnyttjat havet för sin diet 
(Lidén 1995, s 30), oberoende av om benen har påträf
fats i enTRB- eller GRK-kontext. Utifrån dessa nya na
turvetenskapliga aspekter förefaller det rimligt att anta 
att matskorporna i keramikkärlen återspeglar andra ak
tiviteter än de som har att göra med gruppens huvud
sakliga diet. Dagens kunskaper visar att det är mera rimligt 
att anta att keramikkärlen (oberoende av kulturgrupp) 
snarare har ett samband med rituella och religiösa as
pekter av det rådande samhället än att de har ingått i 
den dagliga mathushållningen.
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Relationen gropkeramisk kultur - 
trattb ägarkultur - stridsyxkultur

Relationen GRK-TRB kan under MN beskrivas som en 
relation mellan strandbundna och icke strandbundna 
boplatser. Det förefaller som om de strandbundna loka
lerna innehåller endast gropkeramik, medan gropkera
mik endast utgör ett litet inslag på de icke strandbund
na (Persson 1991, s 173). Även de senare årens under
sökningar av TRB-boplatser både i Halland och i Bo
huslän ger stöd för denna iakttagelse. TRB-boplatser som 
Diseflat och Båtsberg i norra Halland respektive Glim- 
sås ochTegneby Prästgård på Orust i Bohuslän har varit 
icke strandbundna, men belägna i kustzonen 
(fig 5:23)(Hernek & Nordqvist 1995, s 40; Nordqvist 
manus; Schaller-Åhrberg 1995). På dessa lokaler utgör 
GRK-keramik ett litet inslag, om den överhuvudtaget 
förekommer. Kännetecknande för dessa TRB-boplatser 
är också att flintföremål och avfall från flintbearbetning 
är sparsamt förekommande. Detta står i kraftig kontrast 
till GRK-lokalerna i och med att det på boplatser som 
exempelvis Lindberg 89 respektive Lindberg 91 samt 
Barnabro i norra Halland liksom på Ånneröd i norra 
Bohuslän, förekommer en riklig och varierad flintbear
betning. Det är frågan om både spån- och avslagstill- 
verkning samt yxtillverkning (Nordqvist 1991, s 90). Det 
förefaller som om tillverkning av flintyxor, spånpilspet- 
sar och spån från cylindriska kärnor har varit funktio
nellt knuten till strandbundna lokaler och att flintbear
betning i större omfattning överhuvudtaget har varit 
knuten till en zon belägen mycket nära den dåtida havs
stranden (Nordqvist 1991, s 105; Persson 1991, s 175).

En utgångspunkt för den vidare diskussionen om 
förhållandet mellan GRK-TRB-STY är hypotesen att 
det finns en “stridsyxa” kontinuerligt under hela neo- 
litikum. Utformningen har dock varierat över tiden, 
från mångkantsyxa till dubbeleggad yxa och därefter 
till en båtformig yxa.

En generell beskrivning av den mångkantiga yxan 
är att den förekommer under TN för att sedan för
svinna vid övergången från TN till MN. Under MN 
II-IV uppträder istället en dubbeleggad stridsyxa. I 
gravsammanhang dyker dessa upp även tidigt, som 
exempelvis under Fagervik III (Kaelas 1973, s 123; 
jfr dock Olsson & Edenmo, detta kapitel). Dessutom 
förekommer dubbeleggade yxor på boplatser med fynd 
tillhörande såväl mellanneolitiskTRB som GRK (Beck
er 1947, s 244; Kaelas 1957, s 101; Ebbesen 1975,

Fig 5:23. TRB-boplatsen vid Tegneby Prästgård (o) på Orust 
har legat inmd den dåvarande havsstranden (20 m ö h). Även 
en klar majoritet av den stora mängden megalitgravar (n) i 
detta område har direkt havsanknytning och direkt utsikt över 
havet (Reviderad version efter H Karlsson 1991).

s 199). Även på västsvenska GRK-boplatser, exem
pelvis Barnabro, har dubbeleggade stridsyxor påträf
fats (Ryberg 1994, s 6). Yxan från Barnabro kan föras 
till gruppen C2 enligt Ebbesens terminologi (fig 5:24). 
Denna yxtyp kan utifrån typologiska grunder dateras 
till MN IV och motsvarande yxor finns såväl på jyl
ländskt som på syd- och mellansvenskt område (Eb
besen 1975, s 182). På den bohuslänska trattbägarlo- 
kalen vid Henrietteberg har ett förarbete till dubbel
eggad stridsyxa av Fredgårdstyp påträffats (Persson 
1991, s 162). I övriga Sverige har dubbeleggade yxor 
påträffats företrädesvis längs kustområdet upp till Mä- 
larområdet samt i Falbygden och längs Mälaren. Denna 
yxtyp försvinner ungefär under MN III-IV (Kaelas 
1957, s 136). Under MN B uppträder en ny typ av 
stridsyxa tidigare beskriven som båtformig stridsyxa. 
Först under senare tid har den enbart benämnts strids
yxa (Malmer 1962).

Rörande stridsyxornas fyndkontext finns ett mot
satsförhållande mellan megaliter och flatmarksgravar. 
I megaliternas kollektiva begravningar saknas strids
yxor. Däremot finns symbolen för den dubbeleggade 
yxan där, i form av bärnstenspärlor, medan dessa sak
nas i flatmarksgravarna under såväl MNA som MN B 
(Malmer 1975, s 55; Stenberger 1971, s 88). Medan 
symbqlen för stridsyxan således finns i de megalitiska
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Fig 5:24. På de gropkeramiska boplatserna förekommer även 
enstaka fynd av stridsyxor, som denna dubbeleggade stridsyxa
från Bamabro som enligt Ebbesens typologi är av C2-typ.
Skala 1:2. (Efter Ryberg 1994).

kollektivgravarna, finns själva stridsyxan i flatmarks- 
gravarna.

Det förefaller således som stridsyxor förekommit 
kontinuerligt åtminstone frånTN till SN, men att for
uren varierat över tiden. I Västsverige är trenden att 
yxmängden successivt ökar, från 51 stycken mångkants- 
yxor till 96 st dubbelyxor och slutligen till hela 387 
st båtformiga stridsyxor (sammanställt ur Blomqvist 
1989c). De övergripande gemensamma nämnarna för 
stridsyxbärarna” är stridsyxa, flatmarksgrav företrä

desvis med en individ och inte kollektivgravar. Andra 
gemensamma element är flatmarksgravfält i linje och 
flatmarksgravar i anknytning till hus eller kiilthus. 
Själva graven utgörs av en oval-rektangulär nedgrav
ning, ofta med stenpackning (Becker 1960, s 54; Mal
mer 1975; Persson 1986, s 272; Ebbesen 1994, s 52; 
E Jörgensen 1993, s 112). Motsvarande element har 
Påträffats vid den östsvenska lokalen Fagervik, där yxan 
i grav 1 visar på förekomsten av en etablerad gravtyp

i form av flatmarks- och enmansgrav med stenpack
ning redan förhållandevis tidigt under MN A (Kaelas 
1957, s 123; jfr dock Olsson & Edenmo, detta kapi
tel). Samtliga element finns inte i alla gravar utan of
tast förekommer endast ett par av de ovan nämnda. 
Malmer har dock i sak fångat problemet då han me
nar att STY-kulturens flatmarksgravar har sina före
gångare i TRB-kulturen alltsedan TN och att de blir 
allt vanligare med tiden (Malmer 1975, s 118). Kon
sekvensen av Malmers ståndpunkt, att dessa “strids- 
yxbärare” kan vara ett uttryck för ett framväxande 
hierarkiskt samhälle, bör vara att den successiva ök
ningen av stridsyxor återspeglar en kontinuerlig för
ändring frånTN till slutet av MN och då mot ett allt
mer hierarkiskt samhälle (jfr Malmer 1975, s 120).

Utbredningen av föremål som stridsyxor respekti
ve spånpilspetsar är något olika, sett över hela Väst
sverige. Fynden av stridsyxor är fler i inlandsområden 
som Dalsland och Västergötland (Blomqvist 1989b, 
s 8). Spånpilspetsarna förekommer däremot i högre 
grad längs havskusten (a a, s 6). Det finns således en 
klar skillnad i tyngdpunkten hos de båda fyndgrup
perna. En tolkning som jag vill framföra är att spån- 
pilspetsarnas och stridsyxornas olika utbredning even
tuellt uttrycker en betoning av olika dimensioner inom 
samhället, näringsekonomi respektive social stratifie- 
ring. Pilspetsen uttrycker enbart en funktionell aspekt 
av ekonomin i det rådande samhället. Där pilspetsen 
betonar jakt och fångst, indikerar stridsyxan en mer 
agrar inriktning av ekonomin (Persson 1986, s 269). 
Sett utifrån denna aspekt skulle grupperna i inlandet 
vara mer inriktade på jordbruk, på bekostnad av fångst 
och jakt. Det går dock inte att utesluta att en mindre 
mängd spånpilspetsar i inlandet kan vara orsakad av 
en mindre tillgång på flinta. Alternativt kan de olika 
stridsyxtyperna under neolitikum uttrycka en icke
funktionell aspekt av samhället, möjligen en social 
aspekt (jfr Malmer 1962, 1975). Även Hodder ser 
stridsyxan ur en symbolisk synvinkel, som ett uttryck 
för mannens förändrade roll och en förändring av sam
hället mot en ökad betoning av försvar och krigföring 
(Hodder 1990, s 163). Parallellt sker en successiv för
skjutning över till individualism, där makten uttrycks i 
termer av krig, jakt och drickande (a a, s 175ff). Utifrån 
denna aspekt kan stridsyxorna ses som ett uttryck för 
en förändring i samhällets sociala struktur och gravarna, 
med sin utformning och innehåll, kan således vara ett 
uttryck för att en social elit successivt växer fram (jfr M 
Larsson respektive Olsson & Edenmo, detta kapitel).
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I vilken kontext den döde placerades varierade dock 
under MN. Uppförandet av de västsvenska megalit
gravarna skedde under ett tidsintervall ca 3700-2900 
BC (jfr Nordqvist, kap 4; denna volym). Utnyttjan
deperioden förefaller vara betydligt längre och fyn
den i megalitgravarna återger en heterogen bild (Mal
mer 1975, s 105, 118; Blomqvist 1989b, appendix VIII; 
Artelius 1990, s 50 manus). I både dösar och gång- 
grifter påträffas fynd bestående av såväl ledartefakter 
från TRB (keramik) som från GRK (spånpilspetsar) 
och från STY (keramik och spånpilspetsar). Det finns 
även exempel på megalitgravar med fynd av senneo- 
litisk keramik och flintdolkar (Nordqvist 1985, s 8; 
Blomqvist 1989b, appendix VIII; jfr Weiler, kap 6; 
denna volym). En rimlig tolkning är att de ovannämnda 
14C-dateringarna återger en anläggningsfas kring över
gångsperioden TN-MN och att fynden i gravarna vi
sar en kontinuerlig användningsfas under mellanneo- 
litikum och i vissa fall ända fram till senneolitikum 
Q fr Persson 1991, s 174). Malmer anser att STY vid
makthåller traditionerna från TRB och att det dessut
om finns en kontinuitet mellan TRB och STY (Mal
mer 1975, s 105). Parallellt med dessa megalit
begravningar, samt där det inte finns megaliter, be
gravs individen i flatmarksgravar. Dessutom förekom
mer de s k dödshusen.

Sammanfattningsvis kan sägas att både flat- och 
eventuellt brandgravar förekom i Västsverige redan 
under TN (se Nordqvist, kap 4; denna volym). Under 
slutet av MN, parallellt med de yngsta keramikdate
ringarna av gropkeramiska kärl, förekommer också 
STY-gravar. Dessutom “återanvänds” megaliterna un
der hela MN.

Överregionala och regionala attribut- och 
normsystem

Förklaringen till den centrala frågeställning som dis
kuteras i detta kapitel, dvs vad de neolitiska kulture
rna representerar, är att den arkeologiska forskningen 
tidigare har blandat samman olika förhistoriska före
teelser; gravskick som flatmarksgravar och megaliter, 
med utbytessystem som flintyxor och stridsyxor och 
näringsekonomi som åkerbruk, boskapsskötsel, sälj akt 
m m. Företeelserna, som enligt min mening är överregi
onala element, har klumpats ihop till regionala kulturer 
kallade TRB, GRK och STY. Dessa har dessutom hu
vudsakligen haft skilda betoningar i olika regioner.

En alternativ tolkningsmodell av GRK och övriga 
kulturer är att se dessa som ett konglomerat av olika 
grupper som bildar regionala samhällen och som in
går i ett mycket större överregionalt utbytesnät. Dessa 
olika grupper har haft en lokalt anpassad och mång
facetterad näringsekonomi. Utgångspunkten för den
na modell är att gruppen bedrev exempelvis sälj akt, 
då denna ekonomi var gynnsam i dess närmiljö. På 
andra platser kanske kronhjortsjakt eller fiske var en 
bättre förutsättning för näringsekonomin och där la
des således tyngdpunkten på dessa nischer. Motsva
rande uppfattning har framförts av K. Fidén utifrån 
analyser av människoben (Fidén 1995, s 30). Hon vi
sar att skillnaderna i dieten bör sökas i de lokala/regi
onala tillgångarna snarare än i kulturtillhörighet (a a, 
s 28). För åtminstone Västsveriges del bedrevs, enligt 
osteologiska analyser, parallellt med en fångst- och 
jaktekonomi även får- och svinskötsel. Känneteckna
de var att djurhållning och jakt skedde i kombination 
med insamling och åkerbruk. Den definitiva övergång
en till jordbruk har enligt min uppfattning egentli
gen skett först under senneolitikum. Det förefaller 
bl a utifrån pollendiagrammen som om huvuddelen 
av näringsekonomin först under denna tidsperiod ba
serades på sädesbruk och boskapsskötsel.

Den mellanneolitiska perioden förefaller återspeg
la ett attributrikt samhälle som eventuellt var rang
ordnat enligt mycket strikta regler. I den överregio
nala samhällsstrukturen ingick gravskick (där enbart 
vissa personer begravdes), olika yxtyper (flintyxor, 
stridsyxor, trindyxor m m), kärlformer (TRB-, GRK- 
och STY-kärl), generella dekorelement (t ex bukstreck 
och gropar) m m. Denna överregionala samhällsstruk
tur står i kontrast till den lokala traditionen som är 
skönjbar exempelvis i de lokala och regionala kärlde- 
korelementen, flint-, skiffer- och kvartstekniker, be
toningen av vissa delar av ekonomin (exempelvis säl- 
jakt eller jordbruk) eller gravskicket (var personen 
begravs och vad som följer med den döde i graven).

Min personliga uppfattning är att denna förvirrade 
bild av olika kulturer, ekonomier och samhällsorgan
isationer är ett resultat av arkeologernas sammanbland
ning av olika dimensioner, av mig beskrivna som regio
nala och överregionala attribut- och normsystem (fig 
5:25). Attribut står för de fysiska företeelserna (de
korelement, flintyxa, stenkammargrav, kvartsteknik m 
m) och norm för den mentala/ideologiska aspekten 
(jfr Nordqvist, kap 4; denna volym). Dessa olika di
mensioner bör enligt min mening skiljas åt, eftersom
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ATTRIBUTNIVÅER

Flintyxor

Stridsyxor mwmM///////Mmm
Spånpilspetsar
(av flinta)

Skifferpilspetsar

Cylindriska
spånkärnor mmmmm
Kvartstekniker rnmmmmmmm
Keramik

Gropornerad
keramik mmmmmmmzp
Lokala
dekorelement <mm mm mm <m>
Megaliter

Gånggrifter mmmmmm

Dösar

polygonal typ

polygonal typ, 
med rektangulär 
krets av 
resta stenar

<szm

FÖREKOMST I DET GEOGRAFISKA RUMMET

Fig 5:25. Ovalema beskriver utbredningen i rummet av 
respektive fysisk företeelse fflintyxa, omamenttyp, megalitgrav 
m m). Storleken hos ovalen motsvarar förekomsten i rummet.
De mindre ovalema återger en begränsad förekomst och de 
större en mer generell och vanligt förekommande fysiskt 
företeelse. Exempelvis är slipade flintyxor vanligt förekommande 
över ett stort område och har därför hög generalitet. Däremot 
finns polygonala dösar med omgivande rektangulär krets av 
resta stenar endast i Bohuslän och kan därför ses som lokalt 
förekommande och har liten generalitet.

de uttrycker skilda aspekter av det dåtida samhället.
De olika grupperna av människor ingick i ett stör

re nätverk av olika ekonomiska och sociala struktu
rer. De fynd som arkeologen påträffar tillsammans med 
övriga rester av gruppens aktiviteter har skilda ur
sprung. Under mellanneolitikum förekommer exem
pelvis slipade tvär- och håleggade flintyxor över hela 
Sydskandinavien. Även gropornerad keramik förekom
mer över merparten av samma område. Liknande fe
nomen är spånpilspetsen vilken som form betraktat 
existerar längs hela kustområdet medan däremot rå
materialet varierar. Längs kusterna vid Skagerack/Kat- 
tegattområdet samt Skåne och Blekinge förekommer 
spånpilspetsar tillverkade av flintspån från cylindris
ka spånkärnor. Samma förhållande råder längs Väst
kusten, men i de nordligaste delarna blir skiffer- 
Pilspetsar allt vanligare. Även de benspetsar som på
träffats i STY-gravar antas motsvara spånpilspetsar

(Malmer 1975, s 66). Dessa föremål uttrycker en fal
lande generalitet beträffande attributnivån. Spånpil
spetsen i sin egenskap som spets förekommer över 
ett stort område. Indelas den däremot efter råmateri
al bildas snävare grupper. Relateras spetsen till fynd
kontext skapas ännu snävare grupper. Motsvarande 
förhållande gäller även för flint- respektive kvartstek
niken. Tydligast illustreras detta förhållande i kera
miken där dekorelementen på kärlen återspeglar kon
trasten mellan olika regioner och de lokala grupper
na inom varje region. Från den lokala gruppnivån kan 
generaliteten minskas ytterligare för att slutligen fö
ras ner på individnivå.

Gravar som exempelvis dösar är ytterligare ett ty
piskt exempel på ett överregionalt attributsystem. Den 
generella formen, enmanskammare tillverkade av stora 
stenar innesluten av en yttre begränsning i form av 
en hög, stenram eller ring, är densamma över större 
delen av det megalitiska Europa. Polygonala dösar är 
däremot typiska för området kring Kattegatt-Skage- 
rack och polygonala dösar med omgivande rektangu
lär krets av resta stenar är typiska för ett ännu snäva
re område - Bohuslän Q fr Nordqvist 1985, s 6).

Motsvarande dualistiska förhållande mellan över
regionalt och regionalt kännetecknar fynden från bo
platser respektive gravar. Ett typiskt exempel är den 
äldre forskningen kring det mellanneolitiska gravfäl
tet vid Västerbjers på Gotland. Vid studier av strids- 
yxekulturen har man använt de fynd där för kulturen 
specifika föremål som stridsyxor ingår och just före
komsten av en stridsyxa i en grav karaktäriserar den 
som en stridsyxegrav (Malmer 1975, s 107). På mot
svarande sätt skulle Becker ha kunnat dra slutsatser 
utifrån de tjocknackiga flintyxorna av TRB-typ (Becker 
1957, s 22, 1973, s 170). Vad dessa gravars innehåll 
egentligen uttrycker är att de begravda personerna har 
erhållit ett för deras samhälle unikt föremål som de 
facto uttrycker en dåtida överregional kontakt med 
andra grupper.

I försöken att utkristallisera olika kulturer har ge
neraliseringar gjorts utifrån slutna kontexter som gravar 
och avfallsgropar. Då arkeologen gör sitt snitt för att 
kunna definiera sin kultur så görs detta på slutna fynd 
som egentligen uttrycker skilda attributnivåer. Den 
slipade tväreggade flintyxan uttrycker den kontakty
ta som den lokala gruppen har haft, precis som strids
yxan och TRB-yxan i Västerbj ersgravarna uttrycker. 
Däremot uttrycker den lokala flint- och kvartstradi
tionen attributnivåer av låg generalitet. Dessa tradi
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tioner har varit knutna till de lokala grupperna. Me
toden att tillverka spån från cylindriska kärnor är ex
empelvis typisk för Västsverige under GRK-perioden. 
Problemet är dock att cylindriska spånkärnor förekom
mer även på TRB-boplatser. Problemet accentueras 
av att det i STY-gravarna förekommer spånpilspetsar 
tillverkade av cylindriska spån och spån tillverkade 
av speciella enpoliga spånkärnor (H Knutsson 1995, 
s 139ff). I Västsverige förklaras förekomsten av ex
empelvis cylindriska spån och spånkärnor med att 
boplatserna är blandade. Den tidigare tolkningen ba
serad på att de olika “kulturerna” återger olika grup
per kan således ifrågasättas. Den alternativa tolkning
en blir då att det är frågan om samma grupp av män
niskor men att attributen varierar över tid och rum.

Östra Mellansverige

Eva Olsson, Roger Edenmo

Inledning

Studier av det mellanneolitiska källmaterialet från Öst
ra Mellansverige, som i detta sammanhang omfattar land
skapen Östergötland, Södermanland, Uppland, Västman
land och Närke, har bedrivits sedan början av 1900-ta- 
let. Forskningen har utgått dels från de stora, keramikri
ka, kustnära boplatserna, dels från de få fornlämningar 
som uppfattats som ej kustnära och som i regionen främst 
utgörs av rester av gravar samt lösfunna yxor. Skillna
derna i källmaterialet har resulterat i att de två katego
rierna av lämningar tillskrivits två olika “kulturer”, bo
platserna den gropkeramiska kulturen (GRK) och gra
varna stridsyxkulturen (STY). Det är sällan man uttalat 
vad “kulturerna” antas avspegla, men det framskymtar 
att de flesta forskare uppfattat dem som representeran
de två olika folkgrupper. Denna uppdelning och tolk
ning skiljer sig inte från de som förekommit i andra re
gioner (se inledningsavsnittet), men den förstärks för 
delar av denna region genom den förmodade geografis
ka uppdelningen mellan den dåtida “kusten” respektive 
“inlandet”.

Förekomsten av en mellanneolitisk trattbägarkultur 
(TRB) i Östra Mellansverige har diskuterats, främst med 
anledning av likheterna mellan den syd- och västsven

ska trattb ägarkeramiken och den mellansvenska kera
mik som betecknats Fagervik I-II. Denna keramik har 
antingen uppfattats som trattbägarkeramik med lokal 
utformning, alternativt som ett förstadium till gropke
ramiken eller som gropkeramik. Diskussionen kring fö
rekomsten av en mellanneolitisk TRB-kultur har också 
fokuserat fynden från Alvastra pålbyggnad och megalit- 
grav.

Mot bakgrund av de senaste årens radiometriska 
dateringar tillkommer dessutom frågan om en sam
tidighet mellan den tidigneolitiska trattbägarkulturen 
i regionen (den s k Vråkulturen) och den gropkerami
ska kulturen, både i form av de s k förstadierna Fager
vik I-II och den s k egentliga gropkeramiken, Fager
vik III-IV.

I detta avsnitt avser gropkeramik samtliga stadier, 
Fagervik I-IV. Vi anser att då GRK i Östra Mellansveri
ge först är samtida med TRB och senare med STY, så 
måste GRK betraktas tillsammans med de andra mate
rialgrupperna. I detta avsnitt beskrivs inte fynd som tra
ditionellt hänförs till Vråkulturen, även om dessa ingår 
i diskussionen (för beskrivning, se Kihlstedt, kap 4; den
na volym).

Vi presenterar först en återblick på hur man tolkat 
kulturerna i denna region. Därefter följer de presenta
tion av dagens källäge, inklusive nyligen undersökta lo
kaler. Presentationen följer den klassiska kulturindelning
en. I ett därpå följande diskussionsavsnitt kontrasteras 
den gropkeramiska kulturen gentemot de övriga kul
turerna. Avslutningsvis försöker vi tolka källmaterialets 
variation och se kopplingar mellan kultur och samhälle 
med hänsyn tagen till de nya dateringarna och den kul
turdualism som därvid kan diskuteras. När keramik- 
beteckningarna Säter/Fagervik används görs detta på det 
sätt respektive författare använt dem, då beteckningar
na inte helt motsvarar varandra och inte är direkt utbyt
bara (se sid 169).

Tidigare kulturhistoriska tolkningar

Avsnittet omfattar tillbakablickar över tidigare defini
tioner och dateringar av GRK samt hur de olika delarna 
av den gropkeramiska sekvensen, stadierna Fagervik I-II 
respektive Fagervik III-IV, förklarats. Dessutom refere
ras uppfattningen om stridsyxkulturen i regionen, tolk
ningarna av förmodat samtida kulturer samt uppfatt
ningarna om bofasthet och ekologiska förhållanden. En 
liknande sammanfattning för regionen saknas och kän
des därför angelägen att inkludera i detta sammanhang.
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Utgångspunkten för definitionerna av den gropkerami- 
ska kulturen i Östra Mellansverige varierar, men samtli
ga forskare har inkluderat keramikens utseende som en 
variabel (Bagge 1936a, 1951; Bagge & Kjellmark 1939; 
Meinander 1957; Welinder 1973a, 1978; Wyszomirska 
1975,1984; Browall 1991). Förutom keramiken har man 
också använt sig av yxor och stenteknologi (Meinander 
1957, s 208; Welinder 1978, s 98), andelen flinta (We
linder 1973a), den på sälj akt baserade ekonomin (We
linder 1978, s 98) samt gravskicket med användande av 
ockra (Welinder 1978; Wyszomirska 1984).

Gropkeramiken grupperades redan tidigt efter dekor, 
form och godstyp (fast/poröst gods). En hypotes om en 
förmodad utveckling från enkel till mer komplex dekor 
och form ledde till att en kronologisk serie om tre grup
per uppställdes (Almgren 1906b, s 102). När hypote
sen om boplatsernas strandbundenhet, kopplad till an
tagandet om en regressiv strandförskjutning under pe
rioden, formulerades, vände man den tidigare uppställ
da kronologiska serien. Den förmodat yngsta gruppen 
kom därvid att betraktas som äldst (Nerman 1911). Alla 
fynd på samma nivå antogs tillhöra ett bebyggelseskede 
och någon typologisk gruppering gjordes inte. Lindquist 
(1916) hade samma typologiska uppfattning som Alm
gren om dekorens komplexitet, men daterade den efter 
nivåer. Detta schema sammanfattades av Ekholm (1918) 
och antogs verifierat av Nerman (1927), den s k Säter- 
kronologin (Säter II-IV).

Bagge (1937, 1951) ansåg att hans undersökningar 
bekräftade denna indelning, med tillägg av ett äldsta och 
ett yngsta stadium, Fagervik I respektive FagervikV, där 
det yngsta motsvarade STY. Han betonade dock att 
överensstämmelsen inte var fullständig, då Säter II inne
höll en blandning av Fagervik I-II och i och med att 
Säter IV i tid delvis motsvarade Fagervik IV-V (Bagge 
1951, s 62, 72 respektive s 79). Fagervikstadierna be
skrevs av Bagge som oliktida bebyggelsestadier, karaktä
riserade av en specifik keramiksammansättning och nivå 
(Bagge 1937, s 151, 1951, s 60, 64). De motsvarade så
ledes inte olika keramikstilar, utan stadierna beskrevs 
delvis som “heterogena”. Bagge inkluderade samtliga 
keramikstadier Fagervik I-IV i den gropkeramiska kultu
ren. När Malmer kommenterade Bagges indelning av 
FagervikV avvisade han tolkningen av att en stor del av 
de publicerade skärvorna tillhörde STY, då de antingen 
var för små för att typbestämma eller för att dekorty
pen inte fanns i gravarna (Malmer 1962, s 724).

Ingen av dessa hypoteser om tidsställningen för GRK, 
baserad på typologisk utveckling, strandbundenhet el

ler regressiv strandförskjutning, var testad eller bekräf
tad (Löfstrand 1974, s 4-22 och där citerad litteratur). 
Under 1970-talet tog den kronologiska diskussionen ny 
fart genom utgrävningar och studier av främst Welinder 
(1971, 1973b, 1978) och Löfstrand (1974). Stratigrafi- 
ska studier och seriation bekräftade vissa av de särdrag i 
den äldre indelningen, vilka antagits ha en kronologisk 
betydelse. Löfstrand ansåg att naturen, genom en vikan
de strandlinje, spelat forskarna i händerna och underlät
tat den kronologiska uppdelningen (1974, s 129-130).

Även Malmer har kommenterat att de gropkerami
ska mönstren följer på varandra ungefär i den följd som 
Bagge angav, även om dennes indelning inte byggde på 
Fagervikboplatsens fyndfördelning, utan på Bagges er
farenheter från mindre boplatser (Malmer 1962, s 724). 
Welinder hävdade att trots att de klassiska grupperna/ 
stadierna inte definierats på ett tydligt sätt så kan de 
användas, men att de därvid är beroende av kommuni
kationen mellan forskare, personliga föreställningar och 
icke-verbala erfarenheter (Welinder 1971, s 82). De sten- 
föremål som använts vid datering är främst spånpilspet- 
sar av flinta, flintyxor samt dubbeleggade bergartsyxor 
(Becker 1951, 1954, 1957; Kaelas 1957). Samtliga ty
per är dock svåra att använda, då de är ovanliga i regio
nen och ofta framkommit som lösfynd. Vidare utgår sten- 
föremålens kronologi från Sydskandinavien och regio
nala dateringar saknas.

Frågan om den gropkeramiska kulturens uppkomst i 
regionen är livligt diskuterad. Florin uppfattade att det i 
Östra Mellansverige under tidigneolitikum fanns tre typer 
av boplatser inom samma områden; två varianter av 
boplatser med sinsemellan olika typer keramik men som 
båda avspeglade ett inslag av odling, och en kategori 
boplatser utan keramik, som motsvarade jakt-/fiske
boplatser. Jordbruksboplatserna låg dels i kustzonen utan 
direkt kontakt med stranden (Vråkultur), dels strand- 
bundet (Fagervik I), medan de icke keramiska boplat
serna också låg vid den dåtida stranden (Florin 1944, 
s 44, 1961, fig 1). Florin förklarade inte uppkomsten av 
GRK (dvs motsvarande Fagervik I-II) vid kusten, utan 
konstaterade bara att det fanns en geografisk skillnad 
mellan bondebefolkning och fångstbefolkning under 
mellanneolitikum, en skillnad som också uttrycktes i 
föremålsbeståndet (Florin 1944, s 44).

Bagge konstaterade att Fagervik I keramikens gods 
var av samma typ som Vråkeramikens och efter att ha 
diskuterat dateringen av keramiken och uppkomsten av 
kärlväggsgropar, daterade han till sist detta heterogena 
stadium till äldsta delen av mellanneolitikum, MN I
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(Bagge 1951, s 84-95, 118). Han såg Fagervik I och det 
efterföljande Fagervik II stadiets keramik som typisk 
östsvensk keramik, med begränsad geografisk spridning 
och som uppstått lokalt ur Vråkeramiken, dock med 
influenser från megalitkulturen i sydväst (Bagge & Kjell- 
mark 1939, s 167f; Bagge 1951, s 97). Bagge uppfattade 
Fagervik II stadiet som lämningar av en strandbunden 
fångstkultur som också hade kännedom om sädesodling 
(Bagge & Kjellmark 1939, s 168).

Meinander vände sig mot Bagges avgränsning av Fa
gervik II till Östra Mellansverige och konstaterade att 
keramiken också förekom på Åland (Meinander 1957, 
s 197f, fig 13). Däremot ansåg Meinander att Fagervik 
II stadiet utvecklats lokalt i Östra Mellansverige, bl a 
baserat på förekomsten av trindyxor (a a, s 187f, 208). 
Kaelas ansåg 1976 (s 130) att uppfattningen om Fager
vik I-II keramikens ursprung som en lokal utveckling 
vunnit allmän hävd. Hon betonade boplatsernas strand
anknytning, deras återkoppling till Vråkulturens kera
mik och till den mesolitiska stenteknologin i området. I 
likhet med Bagge (1951) placerade hon in stadierna 
Fagervik I-II inom GRK och inte inomTRB (Kaelas 1957, 
s 104).

Welinder (1976b) såg Fagervik I som ett övergångs
skede mellan TRB och GRK, daterat till MN I, och på
pekade att den äldsta Säterkeramiken (dvs Säter II) vi
sar stora likheter med trattbägarkeramiken (Welinder 
1973a, s 56). Både Vråkulturen och Fagervik I skulle 
hänföras till tiden före det gropkeramiska skedet, dvs 
före ca 3400 BC/4600 BP (Welinder 1973b; Hulthén & 
Welinder 1981, s 27). Welinder tolkade GRK som ett 
uttryck för en anpassning och marin specialisering av 
Vråkulturen (1973a, 1976a; jfr inledningsavsnittet). När 
han diskuterade den gropkeramiska kulturens uppkomst 
utgick han från stenartefakter och keramikstilar samt 
förekomst av figurer och rödockra. Han ansåg att det 
inom GRK fanns influenser från både lokala mesolitis
ka och tidigneolitiska grupper, nordskandinaviska/öst
europeiska jaktkulturer och den kamkeramiska kultu
ren i öster (Welinder 1971, s 88ff).

En ändring av ekonomin mot ökad jakt och insam
ling och de därmed förknippade förändringarna i bo
fasthet, samhällstruktur och ideologi förutsätts av flera 
forskare (Tilley 1982; H Knutsson 1995; K Knutsson 
1995, s 27). Försvinnandet av TRB och introduktionen 
av GRK har också förklarats med ett kraftfullt inflytan
de från den östliga kamkeramiska kulturen (Nygaard 
1989, s 103). När Browall (1991) menade att TRB är 
äldre än GRK och att övergången skett snabbt, men vid

olika tidpunkter i olika geografiska områden, daterade 
han förändringen i Mälardalen till ca 3350 B C/4550 BP 
och i västra Östergötland till ca 2800 B C/4200 BP. Bro
wall ansåg att Alvastra pålbyggnad intar en central roll 
för förståelsen av mellanneolitikum, bl a genom att den 
ger både tidpunkten och skeendet för övergångenTRB- 
GRK i detta område. Han betonade vidare de likheter 
mellan TRB och GRK som tidigare forskare uttryckt; 
kännedomen om odling, likheterna i keramiken mellan 
Säter/Fagervik II och tidig MN/TRB-keramik och före
komsten av dubbeleggade yxor av typ A och B (a a, 
s 11 lf). Browall menade att bakom de tidigare uppfatt
ningarna om influenser fanns ett outtalat antagande om 
en ideologisk relation och att denna relation funnits fram 
till ca 3300-3100 BC/4500 BP (a a, s 134). En diffusion 
borde därför ha omfattat inte bara föremål utan också 
värderingar och kunskaper och han antog att en megalit
ideologi funnits i Östra Mellansverige, även om vi ännu 
inte funnit spåren av den (a a, s 134).

Skillnaderna mellan Fagervik III och Fagervik II kera
miken betonades av Bagge (Bagge & Kjellmark 1939, 
s 179; Bagge 1951, s 97-102). Dessa skillnader, som också 
beskrivits tidigare, har gjort att Säter/Fagervik II delvis 
kommit att uppfattas, inte som gropkeramik, utan som 
ett förstadium till Fagervik III, den “äldre egentliga” grop
keramiken (Becker 1954, s 84,108-109; Ebbesen 1975, 
s 200-201, 250; Kaelas 1976, s 130; Becker 1982, s 24). 
Bagge inkluderade dock ett ej närmare beskrivet Fager
vik II-III-stadium (1951, s 73; jfr Meinander 1957, s 196f, 
1962, s 10). Detta stadium kommenterades dock sena
re av Kaelas (1957, s 106, not 11) som ansåg det vara ett 
självständigt men kortvarigt skede. Bagge ställde upp en 
mycket komplicerad hypotes om den “avvikande” Fa
gervik III-keramikens uppkomst som utgick ifrån en 
spridning från sydöstra Sverige till Östra Mellansverige, 
där kalkmagring och fiskbensmönstret tillkommit un
der influens från den kamkeramiska kulturen i Finland. 
I slutskedet skedde en ny spridning mot söder (Bagge & 
Kjellmark 1939, s 178ff).

Tolkningen kommenterades av Forssander som me
nade att mönstren uppkommit ur sydsvenskTRB-kera- 
mik (Forssander 1941, s 138,146), en tolkning som dock 
avvisades av Bagge (1951, s 99f). Kaelas såg Fagervik III 
som en ny kulturgrupp främst med utgångspunkt från 
en specifik kärlform och dekor samtidigt som hon me
nade att keramikteknologi och stenföremål var desam
ma som tidigare (1976, s 130). På basis av fynd av både 
marina och terrestriska villebråd från boplatser, liksom 
husdjur, antog hon att detta speglade en biandekonomi
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med en utpräglad bofasthet (a a, s 134ff). Hon benämn
de Fagervik III för GRK:s expansionsskede (Kaelas 1957, 
s 135). Fagervik IV-keramiken uppfattades av Bagge 
(1951) som mest homogen, men delades likafullt upp i 
lokala stilar. Definitionen har kritiserats av Meinander 
(1962, s 3Iff), vilken uppfattade att delvis oliktida ele
ment blandats samman.

Stridsyxkulturen, lokal benämning Barrsjökultur, upp
fattades av Florin, precis som den tidigneolitiska Vrå
kulturen, som en autonom utveckling mot jordbruk, en 
anpassning av lokala grupper under influenser utifrån 
(Florin 1938, 1958, 1961). Tolkningen byggde bl a på 
likheter i sättet att tillverka grönstensyxor (Florin 1958, 
s 144f, 148; se också Åberg 1935, s 169; Malmer 1962, 
1975). Senare hävdade Florin dock att det inte var möj
ligt att i Södermanland finna den kronologiska länken 
mellanTRB och STY, även om det pollenanalytiskt kunde 
ifrågasättas om det fanns någon lucka (Florin 1958, s 147). 
Han menade att stridsyxkulturens befolkning hade haft 
ett rörligt levnadssätt och en biandekonomi, baserad på 
husdjurshållning och mindre odlingsinslag (Florin 1944, 
1958). Den vanligaste uppfattningen bland forskarna har 
dock varit att stridsyxkulturen i Mellansverige är resul
tat av en invandring (Almgren 1906b, s 115-116; 
Bröndsted 1938; Lindqvist 1944; Oldeberg 1952; Sten- 
berger 1960, 1971; Welinder 1976a). Man har främst 

antagit att de nya folkgrupperna kommit från Finland 
0ch drivit undan GRK, alternativt bosatt sig i folktom- 
ma områden.

Welinder menade att beroendet av marin jakt ökade 
Under GRK:s senare faser, samtidigt som den andra folk
gruppen, STY utnyttjade inlandet för odling (1974, s 249, 
1976a). Welinder konstaterade att de i regionen då kän
da GRK-boplatserna som uppvisade fynd av STY-kera- 
Urik, alla låg i “the basic food gathering area” för GRK. 
Förekomsten av STY-keramik på dessa boplatser skulle 

vara resultat av ett utbyte mellan två folkgrupper, GRK 
°ch STY, där STY utnyttjade inlandet för odling och 
bete, medan GRK utnyttjade kusten för fångst och in

samling. Detta resulterade i en total exploatering av land
skapet till bådas fördel. Möjligen blev en effekt en befolk- 

Uingsökning, eftersom Fagervik III-IV-boplatserna är fler 
an Fagervik I-II-boplatserna. Utbytesmodellen har ock
så framförts av Kaelas (1976, s 137, 140) som tolkade 
Förloppet som en ackulturation, dvs ett kulturellt infly
tande från andra samtida jordbrukande grupper som 
resulterat i en gradvis, men marginell anpassning mot 
en jordbruksekonomi för GRK.

Welinder diskuterade GRK:s abrupta försvinnande och

såg det som ett resultat av den jordbrukande stridsyx
kulturens expansion ut mot kusten i slutet av mellan- 
neolitikum, dvs GRK konkurrerades ut och försvann 
(Welinder 1978, s 109). Löfstrand menade att försvin
nandet var en kombination av en snabb havsregression 
då underlaget för den viktigaste näringen, sälj akt, för
svann och ett anammande av den nya näringen, betes- 
baserat jordbruk. Under en övergångsperiod existerade 
dock fångstnäringen fortfarande vid kusten (Löfstrand 
1974, s 32, 129-130). Han förutsatte kontakt mellan 
zonerna, vilket belystes genom fyndens spridning. Carls
son (1987, 1991) såg istället källmaterialets variation 
som uttryck för ett samhälle, som förändrade sina socia
la och ekonomiska strategier över tid.

Säsongsmässighet hos GRK diskuterades av bl a We
linder som tolkade de stora GRK-boplatserna som bas
läger i innerskärgården, med mindre jaktstationer främst 
i ytterskärgården (Welinder 1976a). Även Kaelas tolka
de GRK som till stor del bofast, med mindre jaktstatio
ner i inlandet (Kaelas 1976, s 140). Carlsson (1987, s 234) 
uppfattade de stora keramikmängderna på GRK-bo- 
platser som tecken på förflyttningar, varvid krukor läm
nades kvar. Ytterligare forskare betonade att GRK bör 
ha uppvisat stor rörlighet, större än t ex STY (Tilley 
1982; H Knutsson 1995; K Knutsson 1995). Den stora 
mängden keramik, liksom förekomsten av gravar togs 
som intäkt för att uppehållsperioderna var ganska långa. 
Senare har tolkningar av kustboplatserna som rituella 
centra tillkommit (Gill 1993; Apel m fl 1995). Även 
Malmer har tagit upp keramikens rituella aspekt fram
för den praktiska aspekten (Malmer 1984, s 374).

Klimatförändringar och därmed sammanhängande 
förändringar i havsytans fluktuationer och deras bety
delse för den kulturella historien i regionen har disku
terats av flera forskare. I första hand har man associerat 
de två identifierade odlingsfaserna underTN och MN B 
med marina regressionsperioder och sämre klimat, vil
ket medfört att näringsbasen måste breddas och inlan
det tas i anspråk för jordbruk (Florin 1944, 1958, s 147; 
Ahlström 1988, s 48). Gräslund betonade därvid den 
mellanneolitiska klimatförbättringens betydelse för en 
rikare marin fauna, vilken sammanföll med GRK:s upp
komst i den mellanliggande perioden MN A (Gräslund 
1978, s 228). Även Welinder tolkade GRK som ett ut
tryck för miljöanpassning av Vråkulturen, inkluderande 
marin specialisering (Welinder 1973a, 1976a). En avvi
kande åsikt har framförts av Kaelas (1976, s 130) som 
såg uppkomsten av GRK under MN A, med betoning 
på marin jakt och övergivande av odling, som samman-
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fallande med en klimatförsämring (jfr Wyszomirska 
1986a, s 210). Welinder har också kommenterat od- 
lingsfasemas koppling till klimatet med att de befintliga 
modellerna ger olika förklaringar, antingen sker förändringar 
i ett bättre eller i ett sämre klimat (Welinder 1974, s 232).

I regionen saknas kända inlandsboplatser från MN A 
och liksom i många andra regioner finns få STY-boplatser. 
Svårigheterna att finna dessa boplatser har förklarats med 
att dessa legat i anslutning till mark som brukats i modern 
tid och att de därvid bortodlats (Malmer 1962, s 262ff, 
1975,1976; Hulthén & Welinder 1981, s 175). Angående 
MN A underströk Carlsson (1987, 1991) att då kunska
pen om gravar från föregående period är dålig, liksom kun
skapen om efterföljande boplatser, så kan bristen på äldre 
mellanneolitiska fynd vara en forskningslucka. Algotsson 
hävdade istället att boplatser från MN A finns represente
rade då delar av den keramik som i regionen har uppfat
tats som STY och därmed tillhörande MN B, istället till
hör TN/TRB eller MN/TRB (Algotsson 1992, s 32, 35).

Det finns relativt få uttalade samhällstolkningar basera
de på regionalt material. Samhällsstrukturen har av Welin
der för neolitikum i Norden tolkats som motsvarande stam
nivå, dvs en nivå mellan de mesolitiska mindre organisera
de banden och bronsålderns hövdingadömen (Welinder 
1977a).

Presentation av källmaterial

Källorna består av dels indikationer på mänsklig påverkan 
i pollendiagram, dels fomlämningar med fynd av artefak
ter, ekofakter, lager och anläggningar med stratigrafisk re
lation till varandra samt av lösfunna artefakter, som mer 
eller mindre väl kan kopplas till perioden och en specifik 
kultur. Förhållandet mellan kända boplatser och gravar enligt 
ovan har endast förändrats marginellt under de senaste tjugo 
åren.

Vi kan således se att vad som uppfattats som tillhöran
de/karaktäristiskt för en kultur varierat över tid. Då vi till 
vardags använder kulturbegreppen för att särskilja olika 
fyndkomplex, kommer vi att presentera källmaterialet 
uppdelat på samma sätt. Vi utgår ifrån keramiken, då den
na varit en gemensam variabel för samtliga forskare som 
studerat östsvenska fynd. För GRK används Bagges defini
tion av Fagervik I-IV (Bagge 1951). STY definieras som 
lämningar med stridsyxkeramikenligt Malmer (1962,1975). 
För denna grupp uppstår problem med avgränsningen mot 
senneolitisk kultur/tid, främst beträffande kärl dekorerade 
med snör-, tvärsnodd- och taggtrådsdekor (se vidare ned
an samt Olsson & Holm, kap 6; denna volym). Keramik

50 KM

Fig 5:26. Karta med i texten omnämnda GRK-boplatser i 
Östra Mellansverige. Lokal 1 ligger i Småland, 2-6 i 
Östergötland, 7-12 i Södermanland, 13 i Närke, 14 i 
Västmanland, 15-19 i Uppland och 20-21 i Dalarna.
1) Tryserum, 2) Alvastra, 3) Össby, 4] Åby, 5) Svintuna, Fagervik,
6) Säter, 7) Djupvik, Överäda, Sköttedal, 8) Moäng, 9) Nynäshamn,
10) Kvedesta, 11) Kyrktorp, Korsnäs, Smällan, 12) Häggsta, Masmo, 
Björktorp, Myrstugeberget, 13) Körartorpet, 14) Fågelbacken, Äs,
15) Återvall, 16) Mjölkbo, Åloppe Norrskog, 17) Sotmyra, Vadbron II,
18) Tibble, 19) Torslunda, 20) Korsnäset, 21) Orsand. Samman
ställning av E Olsson.

som har variabler från båda dessa kulturer, här kallade "tredje 
gruppen”, presenteras speciellt och även här finns avgräns- 
ningsproblem mot den senneolitiska periodens keramik.

Gropkeramisk kultur

Boplatser
I regionen finns över 200 kända boplatser som innehållet 
gropkeramik. De gropkeramiska lokalerna betecknas här 
som “boplatser”, trots att få spår av boende i form av hyd
dor eller hus konstaterats. Boplatserna har påträffats främst 
vid odling, grustäkt och specialinventeringar och det är 
vanligen de skadade boplatserna som upptäckts. Ett mått 
på hur tätt boplatserna ligger kan fås genom den special
inventering som genomförts i Bråvikenområdet, ett områ
de som redan tidigare var känt för en stor förekomst av 
GRK-boplatser och där 17 nya GRK-boplatser framkom 
vid inventeringen (Åkerlund 1996, s 106,111). Fortfaran
de fördelar sig GRK-boplatserna rumsligt nästan enbart i
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Big 5:27. Kyrktorpslokalen är en av mänga GRK-boplatser i Södermanland som ligger i en sluttning. Foto E Olsson.

anslutning till den dåtida kustlinjen. En riktad inventering 
i det dåtida inlandet, runt sjönTåkem i Östergötland, visa
de dock på flera sena GRK-boplatser i detta område (Bro- 
^all 1986, s 140, 143f).Trots ytterligare undersökningar i 
inlandsmiljöer under senare år, både i Östergötland och 
bJärke har dock inga nya GRK-boplatser påträffats (He
lander & Zetterlund 1993; E Olsson 1993). I regionen har 

Påträffats endast en lokal som inte innehöll gropkeramik 
■aaen som 14C-daterats till MNA. Inom denna lokal, Össby, 
belägen i östra Östergötlands kustzon, framkom en min
dre mängd flinta samt odekorerad keramik (M Larsson 
1990). Under de senaste åren har dock flera undersökningar 
1 västra Östergötland givit dateringar som faller i neoliti- 
kum och även enstaka neolitiska artefakter av bl a flinta 
bar påträffats (Elfstrand, muntl). I övrigt finns strax norr 

°m regionen ett fåtal GRK-boplatser i anslutning till in
sjöar och älvar i Dalarna (Löfstrand 1974; Ericson 1980).

De drygt tiotal GRK-boplatser som undersökts av UV 
Under senare år är få i förhållande till det totala antalet 
bända lokaler. Flertalet av de undersökta boplatserna 1ig- 

§er i östra Södermanland, de övriga återfinns i Östergöt- 
land och Uppland (fig 5:26). Boplatserna i Södermanland 

ar mestadels karaktäristiskt belägna i smala sprickdalar och 
flertalet av dem ligger i kraftiga sluttningar (fig 5:27). Även 
1 Bråviken är många GRK-boplatser belägna i sluttningar, 
Dedan lokalerna i Uppland ligger i flackare terräng. En

mycket stor andel av de kända boplatserna har påträffats 
på sandmark och en mindre andel på morän. De expone
rar vanligen mot sydväst och syd och har ofta ett skyddan
de berg bakom sig. En ren nordexponering är ovanlig. Denna 
bild, som vi har idag av markunderlag och exponering, är 
säkert ofullständig då det främst är de stora boplatserna 
som påträffats och då man sökt boplatser i “bra, klassiska 
lägen”. Om landskapet utnyttj ats på ett varierat sätt kan vi 
förvänta oss att i framtiden genom riktade inventeringar 
finna fler små lokaler i “avvikande” lägen.

GRK-boplatsernas uppskattade storlek varierar myck
et, från 500 till uppåt 90 000 mr. Uppskattningarna är 
dock svåra att bedöma då ingen boplats är totalundersökt. 
De försök till avgränsning via fosfathalt som utförts är osäkra, 
då denna metod inte ger utslag på alla typer av aktiviteter. 
Flera små boplatser, påträffade under senare år, uppvisar 
för GRK-boplatser “låg” fosfathalt, t ex Kvedestaboplats- 
ens 11-75 P° (Kihlstedt manus).

Det man påträffat på GRK-boplatserna är vanligen ett 
fyndförande lager, en varierande mängd anläggningar samt 
oftast stora mängder artefakter, främst keramik. Det fynd
förande lagret är oftast mellan 0,05 och 0,5 m tjockt och 
lagrets tjocklek varierar både inom och mellan lokalerna. 
Vanligen är det endast svagt färgat och består av exempel
vis rödbrun sand eller svagt gråflammig morän och lagret 
skiljer sig i färg endast marginellt från underliggande ljusa
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Fig 5:28. Häggstaboplatsen är det hittills bästa exemplet på en plats med rumsligt separerade delytor med olika typer av 
keramik. Delytoma avtecknar sig här som partier med mörkfärgad sand, separerade av ljusa, fyndtomma partier.
Foto C Lindgren.

sand eller morän. Det är oklart hur stor del av färgningen 
som beror på mänskliga aktiviteter och hur stor del som är 
naturlig järnutfällning. Vissa boplatser har inom begränsa
de partier kraftigt mörkfärgade fyndförande lager. Ett gott 
exempel på en boplats med denna typ av lagervariation är 
Korsnäsboplatsen, belägen på västra Södertörn, vilken un
dersökts vid flera tillfällen (E Olsson m fl 1994). Här fanns 
också ett tydligt samband mellan de mörka kulturlagren å 
ena sidan och högre fosfathalt samt bättre bevarings- 
förhållanden för ben å andra sidan.

Få av boplatserna uppvisar en vertikal stratigrafi, i vil
ken förändringar i fyndmaterialets sammansättning kan 
avläsas. Asboplatsen i Västmanland hade en stratigrafi där 
fördelningen av keramiktyper samt av ben från olika djur
arter varierade vertikalt (Löfstrand 1974, s 58-89). Även 
inom Överådaboplatsen i Södermanland varierade kera
miken vertikalt (Welinder 1971) och en liknande tendens 
iakttogs på Masmoboplatsen (Åkerlund & Olsson, under 
arbete). Däremot fanns inga tendenser till vertikal varia
tion på de stora Korsnäs- och Kyrktorpboplatserna.

En horisontell variation, tolkad som avhängig oliktida 
besök, har tidigare påträffats i regionen (Welinder 1971, 
1978, s 101; Hulthén & Welinder 1981; E Olsson 1984; 
Browall 1991, s 122), men även inom i stort sett samtida 
lager kan tendenser till fyndanhopningar spåras (Kihlstedt 
manus; se vidare Biwall & Kihlstedt, kap 7; denna volym)- 
Den boplats som hittills uppvisat den tydligaste horison
tella variationen är Häggstaboplatsen på Södertöm (E Ols
son under arbete). Inom denna fanns flera tydligt avskilda 
delytor, belägna på olika nivåer (fig 5:28), vilka tolkats som 
spår av oliktida utnyttjande. Även inom dessa delytor fanns 
en mmslig variation.

De anläggningar som framkommit är vanligen relativt 
diffusa mörkfärgningar samt gropar av olika storlekar (0,5- 
2 m). Anläggningarna innehåller ofta en större fyndmängd 
än omgivande lager och har vanligen tolkats som avfalls- 
depositioner. Radiometriska dateringar från dessa anlägg
ningar placerar dem i mellanneolitikum (se vidare nedan)- 
På flertalet GRK-boplatser påträffas också rundade här
dar innehållande sot, kol och skärvsten. De dateringar som
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hittills utförts på denna typ av härdar på GRK-boplatser 
ger dock dateringar till äldre järnålder (Malmer 1959; Se
gerberg 1979; Olsson & Åkerlund 1987a, s 24; Gustafsson 
manus).

En speciell typ av rektangulära härdar med stenram har 
Påträffats dels på Djupvik i Södermanland, där de var be
lägna på rad, dels på Korsnäset i Dalarna (Florin 1961, s 354; 
Ericson 1980, s 23). Det föreligger inga absoluta datering- 
ar från denna härdtyp, men den är vanligt förekommande 
På åländska stenåldersboplatser tillsammans med Säter III 
keramik, även där ofta placerade på rad (Meinander 1962, 
s 13).

Skärvsten förekommer sällan på GRK-boplatserna och 
det är möjligt att matberedning och uppvärmning under 
denna period utfördes på ett sätt som skilj de sig från det 
som förekom under mesolitikum och bronsålder, då här
dar och spridd skärvsten är vanlig. En del av de mellan- 
neolitiska “groparna” kan vara spår av värmekällor. Att bo- 
platslägena har återanvänts under äldre j ämålder gäller samt
liga typer av stenåldersboplatser i regionen och får ses i 
ljuset av ett extensivt utnyttjande av ett större geografiskt 

mm under denna period.
Totalt sett har få spår av hyddor och hus påträffats på 

de undersökta lokalerna. Detta kan bero dels på de relativt 

små ytor som undersöktes vid äldre grävningar, dels på att 
många boplatser innehåller spår av upprepat utnyttjande 
°ch där de yngsta aktiviteterna “suddat ut” spåren av äldre 
bosättning. Dessutom kan avsaknaden bero på att lättare 

typer av konstruktioner förekommit. Andra möjliga för
klaringar är att det främst är boplatser i speciella topogra
fiska lägen (läs sluttningar) som undersökts eller att man 
koncentrerat sig på de mest fyndförande delarna av bo- 
Platsen, vilket varit avfallshögarna.

I äldre forskning har"hyddlämning” föreslagits som tolk- 
mng av både fyndansamlingar och konstruktioner av sten, 
stolpbuma strukturer eller kombinationer därav (t ex Lind
kvist 1916). Även under senare år har konstruktioner av 
he nämnda typerna framkommit (Welinder 1971; Olsson 
^ Lindgren manus; M Larsson 1995; Björk, muntl), men 
°ckså tolkade stolpburna långhus (Lekberg muntl; Arturs- 
s°n muntl; se vidare Biwall & Kihlstedt, kap 7; denna vo
lym).

GRK-boplatserna uppvisar tydliga tendenser till 
agglomerationer längs den dåtida kusten, då de finns sarn
ie i mindre grupper åtskilda av områden utan kända 
boplatser (se fig 5:40). Vi kan dock generellt säga att det 
forekommer såväl mycket små som mycket stora GRK- 
boplatser. I de fall där flera undersökningar genomförts 

mom” en agglomeration, i exempelvis nordvästra Hud

Fl FII Fill FIV FV

Tryserum (X) X (X)
Åby X
Svintuna X
Fagervik X
Nynäshamn (X) X (X)
Kvcdesta X (X)
Kyrktorp X (X?)
Korsnäs X (X)
Smällan X X (X?)
Häggsta X X X X X
Björktorp X X (X) (X)
Myrstugeberget 2 (X)
Masmo X X X?
Tibble X (X)

Figur 5:29 Presentation av keramikfynd från GRK-boplatser 
undersökta av UV mellan åren 1975-1994, sammanställda 
efter Bagges keramikindelning (Bagge 1951). Boplatserna är 
ordnade geografiskt, från söder till norr. Fynd från arkeologiska 
utredningar är inte medtagna. X innebär övervägande 
förekomst, (X) enstaka förekomst.

dinge respektive Grödinge på Södertöm i Södermanland, 
kan skillnader i boplatsstorlek, fyndtyper och fyndmäng
der m m urskiljas mellan boplatserna. Agglomerationema 
kan tolkas som att de återspeglar en grupps territorium. 
Den moderna kartbilden kan vara resultat av en kortare 
periods utnyttjande av ett område, men i många fall åter
speglar den en längre tid, med därmed följande stabilitet i 
bosättningsmönstret. Gruppen kan ha bestått av ett par 
familjeenheter och vissa av “boplatserna” har varit basbo
platser, andra lägerplatser eller platser för råmaterialutvin
ning. En del av de större “boplatserna” med mer speciella 
fynd kan också ses som samlingsboplatser, där flera grup
per samlas under en del av året.

Fynden på GRK-boplatserna utgörs huvudsakligen av 
keramik, medan mängden artefakter av sten och ben/horn 
varierar betydligt mellan, samt inom lokaler. Träföremål 
har ännu inte påträffats.

På GRK-boplatserna förekommer oftast keramik i sto
ra mängder och mängden keramik är påfallande hög i jäm
förelse med keramikfrekvensen under tidigare och senare 
perioder. Keramiken är varierande i såväl form och dekor 
som godstyp. Vid indelningen av keramiken från UV:s 
undersökningar har vi i princip följt Bagges indelning 
och merparten av keramiken har gått att inplacera i ett 
stadium enligt detta schema (fig 5:29-30). Det är möj
ligt att nivåförhållanden på de mindre boplatser/delytor 
som vi undersökt efter vidare bearbetning kommer att 
tillåta en mer preciserad uppdelning av keramiken än 
vad Bagge erhöll från Fagervik.

Gropkeramikens dekorer enligt Fagerviksindelning-
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Fig 5:30. Presentation av ett urval keramik från GRK-boplatser undersökta av UV. Keramiken är bedömd och ordnad efter Bagges 
indelning av Fagervikeramiken (1951). a) Keramik av Fagervik I-typ med dekor av snörintryck (3) kamintryck (1) och sneda 
stämplar (2) kombinerade med gropar från Häggstaboplatsen b) Keramik av Fagervik Il-typ med dekor av stämplar (4-5), 
kryssraffering (6,10) och olika dragna linjer (7-9) från Smällan, Kvedesta och Fläggsta. (Forts nästa sida)
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Forts från föregående sida: (c) Keramik av Fagervik Ill-typ med dekor av bl a vinkelmönster, bl a fiskbensmönster i 
streck- och kamteknik (11,14) samt bågintryck (17) från Kyrktorp. d) Keramik av Fagervik IV-typ med dekor av 
Venikalt ställd kamstämpel och intryck (20) från Smällan och Fläggsta. Skala 1:2. Teckning A Eide.

en (Bagge 1951) sammanfattas nedan. Det bör noteras 
att Fagervik I keramiken påminner mycket om Vråkera- 
^iken, både vad gäller dekorelement och gods (jfr Kihl- 
s*edt, kap 4; denna volym).

Fagervik F. Dekor främst vid mynning-hals av snöre, 
hårsnodd, lutande pinne, stämplar, vertikala linjer, kryss- 
skraffering, linjestick. Kärlväggsgropar förekommer.

Fagervik IF. Dekoren är delvis densamma som tidigare 
0nt än i mindre antal; snöre, tvärsnodd, vertikala linjer, kryss- 
skraffering. Nytillkomna dekorer är horisontella vinkellin- 

komplexa vertikala dekorer som grankvistmönster och

kraftig kamornering. Kärlväggsgropar är vanliga.
Fagervik III: Dekoren är mer yttäckande och består främst 

av lutande streck som är kombinerade i vertikala vinklar, 
dvs sicksack och fiskbensmönster och som utförts med linje- 
eller kamintryck. Även horisontella vinklar förekommer. 
Dessutom finns vertikala streck, båg- och cirkelstämpel, 
zoner med krysskraffering samt horisontella vinkelband, 
“hängande trianglar” och romber med fyllning. Dekoren 
kombineras ofta med gropar och keramik med enbart kärl
väggsgropar utgör ca 40% av all keramik.

Fagervik IV: yttäckande dekor av tand- och kamstäm
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pel, främst vertikalt orienterad, men även bl a i varg- 
tandsmönster. Kärlväggsgropar förekommer inte på Fa- 
gervikboplatsen, men Bagge påpekade att lokala varia
tioner kan förekomma.

Kärlens godstyper varierar avsevärt, både vad gäller 
typ av magring, magringsmängd och tjocklek. Följande 
sammanställning gäller med reservation för att special
registrering och teknologisk analys utförts i olika stor 
utsträckning av keramik från olika stadier. Fagervik I 
keramiken är vanligen relativt enhetlig, oftast glest och 
grovt magrad. Magringen i keramiken tillhörande Fa
gervik II stadiet uppfattas som varierad, både i storlek, 
typ och täthet. Kärlen kan vara magrade med krossad 
bergart, naturligt rundad sand, krossad kalksten eller ben. 
Antingen förekommer endast en magringstyp eller kom
binationer. I Fagervik III stadiet förekommer både "fast”, 
bergartsmagrat gods, och “poröst", kalkstens- eller ben- 
magrat, gods, medan Fagervik IV domineras av poröst 
gods. Det förefaller som om variationen i kornstorlek 
och täthet är mindre i dessa än i föregående stadium. 
Främst under Fagervik III och Fagervik IV finns däre
mot en variation i kärlstorlek, från minikärl som har en 
diameter på ca 5 cm, till kärl med en diameter kring 50- 
60 cm. Någon korrelation mellan speciell storlek och 
speciell godstyp finns inte dokumenterad i de analyse
rade fynden.

Små keramik- eller lerfigurer förekommer regelmäs
sigt på GRK-boplatser i regionen (Almgren 1906b, sill, 
1907; Segerberg 1979; Janzon 1983;Wyszomirska 1984). 
De är modellerade i både bränd, omagrad lera och kera
mik, där både fast och poröst gods finns representerat. 
Främst förekommer avbildningar av djur; bl a älg, säl 
och svin, men även människofigurer och hängen i form 
av yxor och olika rundade typer av pärlor finns repre
senterade. Janzon (1983) har påpekat att figurerna till 
en del förekommer i avvikande fyndomständigheter. De 
figurer/modellerade fragment som påträffats på Kors
näs-, Nynäshamn-, Masmo- och Kyrktorpboplatserna 
framkom emellertid i lager eller anläggningar som inte 
avvek från de övriga på boplatsen. Djurfigurernas östli
ga spridning har betonats och de har tolkas som ett ut
tryck för jaktmagi (Kaelas 1976, s 139; Janzon 1983; 
Wyszomirska 1984; Nunez 1986). Observera dock att 
figurer föreställande djur är vanligast inom GRK, med
an antropomorfa figurer är vanligast inom den kamke- 
ramiska kulturen.

På boplatserna framkommer främst avslag av kvarts 
och mindre mängder grönsten, kvartsit, sandsten samt i 
enstaka fall kvartskeratofyr. Dessutom förekommer grön-

Fig 5:31. Ett urval av stenföremål från GRK-boplatsema 
Kyrktorp och Smällan. a) trindyxa, b) eggparti av fyrsidig 
slipad yxa, c) eggparti av håleggad yxa, d) minieggblad, e) 
A-spets i flinta, f) skifferpilspets. Skala 1:2. Teckning A Eide.

stensyxor, små mängder slagen flinta samt vanligen en
staka skifferredskap (fig 5:31). Slagen kvarts har påträf
fats på i stort sett alla boplatser, medan övriga stenma
terial varierar, både i eventuell förekomst samt frekvens
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(E Olsson m fl 1994, tabell 7-9). Kvarts påträffades ti
digt på GRK-boplatserna, men uppfattades då som kros
sad och använd som keramikmagring (Almgren 1906b, 
s 102). Reduktionsmetoden för kvarts har dock stude
rats på ett par boplatser på Södertörn och visade sig 
domineras av plattformsmetod, även om enstaka bipo
lära kärnor förekom (K Knutsson & Lindgren manus).

Den bearbetade grönstenen utgör förmodligen spår 
av främst omarbetning av grönstensyxor. Ingen boplats 
från denna period uppvisar emellertid några tydliga spår 
efter tillverkning av grönstensyxor. Däremot kan före
komsten av yxeggar på vissa boplatser indikera en an
vändning på platsen (Kars m fl manus). De grönstens
yxor som har påträffats på boplatserna varierar form
mässigt mycket. Dels förekommer trindyxor, dels slipa
de yxor med tydliga smalsidor vilka ibland är möjliga 
att föra till grupperna tunnackiga respektive tjocknack- 
iga yxor (Kars m fl manus). Dessutom förekommer mer 
eller mindre väl utformade minieggblad. Även hålegga- 
de yxor samt i ett fall krummejslar av finländsk typ har 
påträffats (E Olsson under arbete; E Olsson m fl 1994). 
Närliggande lokaler kan uppvisa mycket stora skillna
der ifråga om yxtyper och yxornas bevarandegrad, ex
empelvis fanns flera välbevarade fyrsidiga yxor på Kors
näsboplatsen, medan den närbelägna Kyrktorpboplat- 
sen dominerades av fragmenterade trindyxor.

Dubbeleggade yxor har i regionen tidigare associe
rats till GRK-boplatserna, även om få av dem påträffats 
vid direkta undersökningar (Kaelas 1957). De få yxor 
som kunnat kopplas till boplatserna dateras till Fager
vik I-II (Fredsgårdstypen) respektive Fagervik III (Kjelds- 
trup-typen; Ebbesen 1975, s 200f). Exempel på förar
beten finns från GRK-boplatser som Fagervik (Engström 
1965, s 38). Även enstaka skafthålsyxor finns från GRK- 
boplatser i regionen (Segerberg 1978).

Den bearbetade flintan förekommer i varierande 
mängder på boplatserna, exempelvis 7 fragment flinta 
jämfört med 86 fragment slagen kvarts på Kvedestabo- 
platsen eller 15 respektive 1800 fragment flinta/kvarts 
På Kyrktorp, men flinta kan också helt saknas som på 
Nynäshamnsboplatsen (Kihlstedt manus; E Olsson m fl 
'tianus; Olsson & Åkerlund 1987b). Främst plattforms- 
ttietod, men även bipolär metod är belagd. Förekom
sten av flinta och slipad flinta ansågs tidigt ha en krono
logisk innebörd, med större förekomst på förmodat äld- 

re (Fagervik II) än på yngre (Fagervik III) boplatser (Alm
gren 1906c). Körartorpet är den enda yngre boplatsen i 
regionen som uppgivits ha rikligt med flinta (Meinan
der 1957, s 203). Förutom avslag/avfall i flinta, före

kom enstaka redskap såsom pilspetsar, skrapor och kni
var medan små avslag och splitter i princip saknades. 
Kärnor, både cylindriska och andra typer, saknades helt 
(H Knutsson 1995, s 143).

Spånpilspetsarna av flinta förekommer vanligen som 
enstaka exemplar på boplatserna och dessa är främst av 
A-typ enligt Beckers (1951) definition (Ericson 1980, 
s 8), medan C-spetsar är mycket ovanliga. På Korsnäset 
i Dalarna fanns även tvärpilar (a a, s 7). Tvärpilar i mel- 
lanneolitikum är annars ovanliga i regionen och anses 
inte förekomma varken på lokaler från GRK (Löfstrand 
1974, s 26) eller från STY (Malmer 1975, s 83). Före
komsten av slipytor på vissa flintavslag indikerar en 
omarbetning av importerade slipade yxor/mejslar. Det
ta kan ha varit en metod för att kunna utnyttja redska
pen när dessa gått sönder eller en indikation på att flin
tan till stor del nådde regionen i form av färdiga pro
dukter under denna tid, precis som under tidigneolitikum 
och att dessa därför fungerade som “slipade kärnor” 
(Callahan 1987). Jämfört med Vråboplatserna innehåller 
de gropkeramiska boplatserna färre och större flintfrag
ment och andelen bränd flinta är lägre.

Skiffer har påträffats på GRK-boplatserna söder om 
Mälaren främst i form av enstaka färdiga, men trasiga före
mål. Den vanligaste typen av föremål är pilspetsar, men 
även delar av knivar förekommer. Mängden skifferföremål 
är högre i Närke och norr om Mälaren och speciellt upp 
mot Dalarna där även förarbeten förekommer (Almgren 
1906b, fig 33-36; Segerberg 1979; Ericson 1980 s 12). På 
Korsnäset i Dalarna samt på Korsnäs och Kyrktorp på Sö
dertörn har mycket små skifferpilspetsar påträffats, vilka 
tidigare förknippats med Vråkulturens boplatser (Seger
berg 1983, s 78( 1986, s7ff).

På boplatserna påträffas också regelmässigt knackste- 
nar, främst i granit/gnejs samt mal- och slipstenar av sand
sten. Ett unikt fynd är den sadelformade maisten med över- 
liggare som framkom in situ i sluttningen på Kyrktorpbo- 
platsen (E Olsson m fl manus). Experimentella försök med 
en replik av denna visar att typen lämpar sig för malning 
av säd, speciellt om denna rostats (Lidström-Holmberg
1993).

Föremål av ben/horn har, med undantag från Korsnäs
boplatsen, endast påträffats i ringa antal på GRK-boplatser, 
pga de dåliga bevarandeförhållandena. Från Korsnäs
boplatsen finns fynd av hornyxor, harpuner, metkrokar, 
bennålar, prylar samt en människofigur (E Olsson m fl 1994, 
plansch 12-16). Prylar och enstaka fragment av harpuner 
finns även från boplatser i Åloppeområdet i Uppland, men 
där saknas metkrokar (Almgren 1906b, s 110).
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Från GRK-boplatserna har djurben och små mäng
der förkolnade fröer tillvaratagits. I Södermanland och 
Östergötland bevaras benen ofta dåligt i sandmarken och 
främst de brända benen återstår, medan beva
randeförhållanden i den finkornigare moränmarken i 
Uppland är något bättre. Den tendens till något större 
artrikedom som kan anas norr om Mälaren skulle därför 
kunna vara avhängig bevaringsförhållanden, vilket be
kräftas av en jämförelse med den artrika sörmländska 
Korsnäsboplatsens välbevarade ben (Aaris-Sorensen 
1978).

I regionen dominerar fynd av säl- och fiskben, där 
främst sälbenens dominans kan vara avhängig bevarande
förhållanden och utgrävningsmetodiken. Fisket kan ha 
haft större betydelse än sälj akten (Welinder 1976a; Er
icson 1989, s 62). En skillnad i fiskets inriktning syns 
mellan området norr om Mälaren och Södertörn. Brack- 
/sötvattenfiskar såsom gädda och abborre är generellt 
vanligast, men på Södertörn förekommer också 
saltvatten arter som torsk och sill i större mängd.

På flertalet boplatser är de vanligaste däggdjursarter
na säl, svin och älg. Oftast dominerar antalet sälben, men 
på Vadbron II i Uppland, belägen vid den dåtida kusten, 
förekommer mest fragment av älgben (Segerberg 1979, 
s 15). På inlandsboplatser som Korsnäset och Orsand i 
Dalarna är ben av bäver och älg vanligast, men på Orsand 
förekommer också enstaka sälben (Ericson 1980, s I9f). 
Mängden svinben (från tama eller vilda svin) varierar 
stort mellan närliggande boplatser, från enstaka fragment 
till ca 30% av den totala mängden fragment (Kyrktorp 
respektive Korsnäs på Södertöm). Enstaka ben från brun
björn har påträffats på flera boplatser norr om Mälaren, 
men förekommer i enstaka exemplar även söder där
om.

Om tamdjur, förutom hund, finns representerade 
bland benen är svårt att avgöra då deras kronologiska 
tillhörighet ofta varit svår att bestämma. Ben från får/ 
get och nöt förekommer på GRK-boplatser, men i flera 
fall har dessa påträffats antingen ytligt, i lägen nära 
järnåldersanläggningar eller som obrända fragment till 
skillnad från de övriga brända benen (Almgren 1906a, 
s 15; E Olsson m fl manus).

Man kan således ana en skillnad mellan området norr 
respektive söder om Mälaren beträffande utnyttjandet 
av inlandet via vattenlederna och beträffande utnytt
jande av det öppna havet. Man kan också se skillnader 
inom mer begränsade områden då såväl lokaler med en 
mer ensartad artsammansättning som lokaler med mer 
varierad sammansättning förekommer. De enstaka fyn

den av t ex sälben i områden långt ifrån jaktområdet 
visar också på svårigheterna att tolka den lokala ekono
min från enstaka fragment.

På flertalet GRK-boplatser har förkolnade hasselnöt
skal påträffats, medan övriga fröer är sparsamt förekom
mande (Welinder 1976a; Åkerlund & Aronsson manus). 
De frön som påträffats indikerar insamling, medan sä
deskorn är ovanliga trots att GRK ansetts samtidig med 
odling i regionen (Löfstrand 1974, s 125). På Kyrktorp- 
boplatsen framkom ett förkolnat sädeskorn av Triticum- 
typ, vilket daterats till perioden (E Olsson m fl manus). 
Avtryck av sädeskorn i keramik på GRK-boplatser är 
dock främst av korn (Hordeum) och finns dokumente
rat bl a från Åloppe Norrskog, Fagervik och Säter II 
(Hjelmqvist 1955).

Vid en genomgång av 14 GRK-boplatser påträffades 
indikationer på jordbruk (husdjursben, sädeskorns- 
intryck) endast på 4 boplatser och inte från de äldre 
boplatserna (Welinder 1978, s 108). 13C-analys av för
kolnad beläggning på keramik av typ Fagervik II och III 
har visat sig ha terrestriskt ursprung (Segerberg m fl 
1991; M Larsson 1995; Kihlstedt manus; E Olsson, un
der arbete). Problemen med vad som analyserats, om 
det är mat eller vedaska, respektive vilka fraktioner som 
kvarstår efter förbehandling, har dock inte utretts till 
fullo. Moderna analyser av människoben från gropke- 
ramiska boplatser i närliggande geografiska regioner som 
Åland och Gotland visar på en kost som baserats på 
övervägande marin föda (Lidén manus; Lidén m fl ma
nus). Undersökningarna visar på ett samband mellan 
geografisk belägenhet och kost, dvs människor från kust
bosättningar uppvisar tydliga tecken på att ha baserat 
sitt näringsintag på marin föda (Lidén 1995, s 27f).

Gravar

Definitionen av de gropkeramiska gravarna är, sett över 
ett vidare område, inte entydig. Utifrån vad som kan 
tolkas som en varierande gravritual, kan det sägas exis
tera “tydliga” och “otydliga” GRK-gravar, oavsett beva
randeförhållanden. De tydliga gravarna består av beva
rade skelett i synliga nedgrävningar, i bästa fall tillsammans 
med gravgåvor av gropkeramisk karaktär. De otydliga gra
varna representeras exempelvis av enstaka fynd av män
niskoben. Gravens lokalisering är ofta bestämmande, vil
ket gör att GRK-gravar sällan påträffas utanför den defi
nierade kulturkontexten, dvs GRK-boplatsen.

I regionen har man påträffat människoben på 16 bop
latser (se fig 5:26). Dessa är Ås iVästmanland, Korsnäs,
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Kyrktorp, Häggsta, Moäng, Sköttedal och Överåda i Sö
dermanland, Mjölkbo, Åloppe-Norrskog, Sotmyra, 
Torslunda och Återvall i Uppland, Körartorpet i Närke 
samt Alvastra och Fagervik i Östergötland (Wyszomir- 
ska 1984, s 13Iff, 270ff; E Olsson m fl 1994, s 52; 
E Olsson under arbete). Tolkade gravar finns på fem plat
ser; Korsnäs (6 st), Moäng (1? st), Fagervik (6 st), Över
åda (4 st) och Åloppe-Norrskog (1 st). Flertalet GRK- 
gravar är funna i sandmark, vilket innebär att endast ex
ceptionella bevaringsförhållanden, förekomst av sten- 
konstruktion eller speciella gravgåvor gjort att de upp
märksammats. På övriga boplatser har spridda männi
skoben påträffats i kulturlagret och dessa har inte di
rekt tolkats som gravar. Både välbevarade ben i tolkade 
gravar och en komplex spridning av människoben fanns 
på t ex Korsnäsboplatsen. De boplatser som har visats 
innehålla gravar är alla ytmässigt omfattande och den 
hypotetiska keramikkronologin indikerar att de utnytt
jats under flera faser. De sista årens undersökningar har 
också påvisat brända och svedda människoben på Få
gelbacken, i anslutning tillTN/TRB/Fagervik I (Lekberg 
1994;Apelmfl 1995).

Förekomsten av både ovedersägliga gravar och sprid
da människoben inom GRK-boplatser utgör ett tolk
ningsproblem, som berör både bevarandeförhållanden 
och varierad gravritual. Följande sammanställning av 
gravarna på Korsnäs och Fagervik, får illustrera proble
men:

Korsnäs: Inom den del av Korsnäsboplatsen som hade 
mörka kulturlager och stor andel bevarade ben påträf
fades människoben, varav en del tolkats som deponera
de i gravar (E Olsson m fl 1994, s 20ff). Tolkningen av 
gravar baserar sig på förekomst av människoben, benens 
frekvens samt om de kan kopplas till någon konstruk
tion eller speciella föremål. De tolkade gravarna fram
kom både under kulturlagret utan spår av nedgravning, 

1 gropar inom kulturlagret samt spritt i kulturlagret utan 
synlig nedgravning:
Al, grav. Intakt barnskelett i hocker, antydd mörkfärg- 

ning under skelettet. Påträffad under kulturlagret. 
A2, osäker grav. Människokäke, under den en krummej- 

sel och strax intill ett hundkranium med lerpärla i 
ögat, belägna i en kraftig mörkfärgning med kultur- 
lagerfyllning.

A3, grav. Dåligt bevarat skelett i ryggläge, i botten av 
nedgravning med kulturlagerfyllning (avfallsgrop?). 

A4, osäker grav. Spridda skallfragment i kulturlagret. 
Ingen synlig nedgravning.

A?, osäker grav. Spridda människoben i nedgravning med

kulturlagerfyllning (avfallsgrop?).
A10, grav. Två parallella lårben samt några fragment 

människoben i kulturlagret. Ingen synlig nedgrav
ning.

Mindre mängder människoben framkom dessutom spritt 
i kulturlagret. Det förekom också ett antal härdar och 
mörkfärgningar samt nedgrävningar utan människoben, 
både inom och utanför ytan med välbevarade ben. Som 
jämförelse kan nämnas att inom den närbelägna Kyrk- 
torpboplatsen, där i stort endast brända ben bevarats, 
påträffades ett enstaka bränt människoben i kulturlag
ret (E Olsson m fl manus). Detta uppfattades som yt
terligare ett indicium på att spridda människoben före
kommer på GRK-boplatser, men bränningen uppfatta
des som sekundär. På Kyrktorpboplatsen fanns också ett 
antal nedgrävningar, vilka i avsaknad av bland annat 
människoben inte tolkats som gravar.

Fagervik: I den norra delen av undersökningsytan på 
Fagervikboplatsen påträffades anläggningar och konstruk
tioner i form av sex gravlagda individer, flera gropar, sten
läggningar och en stenröjd yta. Den stenröjda ytan tol
kades som en hyddbotten och stenläggningarna tolka
des som hyddgolv. Under en av stenläggningarna fram
kom fyra av de tolkade gravarna, men även under en 
intilliggande stenläggning framkom nedgrävningar, dock 
utan människoben (Bagge 1936b, 1937).

Grav 1: Skelett i hocker med en dubbeleggad yxa 
ovanför huvudet, belägen i kulturlagret. Ingen synlig grop. 
Yxan tolkades som gravgåva utifrån närheten till skelet
tet och gravmarkeringen på schaktplanen måste antas 
vara hypotetisk.

Grav 2: Mycket fragmentariskt skelett i botten av grop 
med spridda stenar i flera lager. Intill lårbenen fanns 
skallfragment av en annan individ.

Grav 3: Samling människoben i botten av grop med 
kulturlagerfyllning.

Grav 4: Skelettfragment i kulturlagret. Ingen synlig grop. 
Grav 5: Två individer(?). I kulturlagret låg ett fåtal ske

lettdelar. Därunder fanns en tydlig grop med ett täm
ligen välbevarat skelett i kulturlagerfyllning. 

Beskrivningen ovan visar på tolkningsproblematiken. 
Skeletten förekommer intakta eller fragmenterade, i el
ler under kulturlagret, i eller utan nedgravning och/el- 
ler stenkonstruktion, med eller utan gravgåvor osv. Det 
som tolkats som avfallsgropar kan vara gravar och gra
var utan bevarade skelett är överhuvudtaget mycket svåra 
att påvisa. Den stora fyndmängden på GRK-boplatser 
gör att gravar mycket sällan kan påvisas enbart utifrån
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förekomsten av speciella fynd. Nedgrävningar utan ben 
har ibland tolkats som gravar på grund av rödockraföre- 
komst i gropar (Algotsson 1992, s 39). Vid en jämförel
se med det rika gotländska, mellanneolitiska grav
materialet, finns det där tecken på en mycket varierad 
gravritual, speciellt synlig i den varierande mängden och 
sammansättningen av gravföremål (Edenmo 1988, s 57).

Förekomsten av spridda människoben inom GRK- 
boplatser kan dels tolkas som härrörande från förstörda 
gravar (t ex H Knutsson 1995, s 186), dels som indike- 
rande olika förhållningssätt till döden och behandling
en av de fysiska kvarlevorna. Man kan t ex tänka sig att 
skelettering förekommit. En parallell till den sistnämn
da tolkningen kan finnas iAlvastra pålbyggnad, där sprid
da människoben påträffades i de övre delarna av kultur
lagret. Det yngsta skedet av Alvastra pålbyggnad antas 
härröra från ett GRK-utnyttjande (Malmer 1978; Bro- 
wall 1991). Det har också påpekats att stora likheter 
föreligger i gravskicket mellan GRK och kamkeramisk 
kultur, bl a beträffande på boplatserna förekommande 
gravar och spridda människoben (Wyszomirska 1984, 
s 168ff).

Förutom förekomsten av människoben kan även fyn
den av bl a figurer och den stora mängden dekorerad 
keramik tolkas som att man inte rumsligt separerat de 
rituella inslagen från boendet. Man kan jämföra med 
situationen inom TRB i Syd- och Västsverige där dub- 
beleggade yxor deponerats i flatmarksgravar och mini
yxor i megalitgravar (se Nordqvist, detta kapitel), med
an båda typerna förekommer på GRK-boplatser i Östra 
Mellansverige.

Dateringar

Under 1970-talet försökte både Löfstrand och Welin- 
der att med l4C-metoden datera de olika gropkerami- 
ska keramikstadierna. Dateringarna utfördes på träkol 
och ben från kulturlagren. Dessa dateringar publicera
des okalibrerade, efter att 1950 år dragits bort (se också 
Wyszomirska 1975, 1986a). Vid intervallbildning för 
respektive stadium utgick man främst från dateringar
nas centralvärden. För att direkt kunna återkoppla till 
publikationerna presenteras först dessa tidigare resultat 
med okalibrerade värden.

Welinder jämförde den regionala grupperingen med den 
sydsvenska grupperingen av keramikstilar och de dateringar 
som kopplades till denna (Welinder 1973b). Han uppmärk
sammade att kopplingen mellan stilar och radiometriska 
dateringar var svår (Welinder 1978, s 104). Absoluta date

ringar av Säter II-III föll ca 4350-3850 BP, men när Säter II 
parallelliserades med MN II, Säter III med MN III och Sä
ter IV med MN IV-V sattes dateringarna för GRK till 4550- 
3850 BP (Welinder 1973b, s 116f).I följd med detta sattes 
dateringen av GRK:s introduktion (Fagervik I) av Welin
der till före ca 4600 BP (Hulthén & Welinder 1981, s 27). 
Övriga sammanställningar placerade GRK, dvs Säter II- 
IV, ca 4250-3780 BP (Löfstrand 1974, s 107) respektive 
ca 4750/4450-3950 BP (Wyszomirska 1975, s 73), alter
nativt 4650-3750 BP (Wyszomirska 1986a, s 210). Början 
på sekvensen har senare satts till ca 4550 BP (Browall 1991). 
En något tidigare datering har Segerberg kommit fram till 
genom att datera förkolnade beläggningar på dekorerad 
keramik från respektive Säter/Fagervik II och III stadierna. 
Dateringarna föll inom intervallet ca 4700-4300 BP (la). 
De olika keramikstadierna kunde emellertid inte separe
ras kronologiskt genom denna metod (Segerberg m fl 1991) •

För en förteckning över dateringarna från Alvastra 
pålbyggnad hänvisas till Browall (1986, s 26). Median
värdet för pålbyggnadens dateringar anges där till 
4470 BP. Browall antog att användningstiden för Alv
astra pålbyggnad var ca femtio år trots att anläggningen 
angavs innehålla både gropkeramisk Fagervik II-III ke
ramik och trattbägarkeramik av typ MN II-IV (Browall 
1991). Detta skulle innebära att det inte finns någon 
möjlighet att med radiometriska dateringar skilja even
tuella oliktida stadier åt. På Alvastra fanns heller inte 
stratigrafiska skillnader mellan typerna.

Det finns ett flertal problem med radiometriska da
teringar, som inte kan diskuteras närmare här (jfr t ex 
I U Olsson 1974,1989; Welinder 1977b; Segerberg m fl 
1991; Segerberg 1995). Några av problemen är att ana
lysvärdena under 1970-talet publicerades på olika sätt, 
bl a med olika halveringstider och att mätningens preci
sion, dvs standardavvikelsen varierat. För samtliga här 
använda analyser har laboratoriedata eftersökts och pre
senteras på ett så jämförbart sätt som möjligt (se fig 5:46). 
Flera av mätningarnas källvärden är dock svåra att be
döma, då dokumentationen av förbehandling av prepa
raten varit oklar. Vid Stockholmslaboratoriet (St) har 
vissa benprover endast erhållit en enkel syrabehandling 
(Hedberg, muntl). Detta medför en ökad risk för föro
rening. Inte heller har X13C-halten mätts genomgående. 
Vid kontroll av resultat från Stockholmslaboratoriet vi
sade det sig att vissa prover inte hade korrigerats för 
X13C, vilket dock gjorts i denna studie (se fig 5:46). Ka- 
libreringskurvans utseende under perioden medför yt
terligare problem, se vidare nedan.

För närvarande föreligger ett sextiotal dateringar från



GROPKERAMIKERNA FANNS DE? 183

3800-

3600-

3200-

3000 -

2800 -

i \ 3 \ 5 \ 7 \ 9 \ l! \ é \ is\v\l9\ 21 \B\Ż\Ż/\»\3l\33\Ś\3r \il\ij\is \ i? \ i9\ 51 \ é\55\57\ 59 \ él\ 63 \65\6'?\69\71 \7l\
2 4 6 8 10 12 74 16 18 20 22 29 26 28 30 32 39 36 38 60 92 44 44 iS 50 52 56 56 58 60 62 44 66 68 70 72 74

I ORK 

i STY

J Ej kulturbestämd

1 Fagervikl
• Fagervikll

• Fagervikin 

’ Fagervik IV

Fig 5:32. Presentation av kalibrerade mellanneolitiska I4C-värden, ordnade från äldsta till yngsta och med kultur/Fagerviks- 
stadium markerade. Värdena återgivna med 1<7 (Kalibrering efter Stuiver Sti Reimers 1993).

GRK-boplatser i Östra Mellansverige, exklusive Alvast
ra pålbyggnad (fig 5:32, se även fig 5:46). Merparten är 
acceleratordateringar och 28 analyser är utförda på för
kolnade beläggningar på krukskärvor, 13 är analyser ut
förda på ben (endast delvis artbestämda), 12 från träkol 
°ch återstående 10 på förkolnade fröer. De olika datera
de materialen har olika egenskaper som kan medföra 
förskjutningar i åldern, t ex skulle högre egenålder hos 
en del träkol liksom marina inslag i ben och på belägg
ningar på keramiken kunna ge för höga åldrar. k13C-vär- 
den på de daterade beläggningarna har dock genomgå
ende terrestriska värden och merparten av det träkol 
som daterats under senare tid kommer från ett urval 
nted låg egenålder. Det föreligger heller inga tydliga skill
nader mellan dateringar utförda på olika material utan 
kland de äldsta dateringarna finns såväl träkol som fröer 

°ch beläggning på keramik.
Till skillnad från tidigare intervallbildning då man 

främst utgått från centralvärdet, är nedan angivna peri- 
°diseringar baserade på äldsta respektive yngsta värde

för respektive period/fas. I ett försök att skilja eventuel
la oliktida faser anges den kalibrerade dateringen av fa
sen med intervallet 1 o i stället för med 2a, för respekti
ve äldsta och yngsta värde. Analogt med detta har det 
okalibrerade värdet erhållits genom att standardavvikel
sen adderats respektive subtraherats från äldsta/yngsta 
daterings centralvärde. Försöket försvåras dock av de olik
stora standardavvikelserna.

Resultatet av detta är att den gropkeramiska kultu
ren i regionen är äldre än vad som tidigare antagits. Bör
jan av sekvensen för de tidigare diskuterade stadierna 
Säter/Fagervik II-III ligger ca 4850 BP istället för ca 4550- 
4250 BP, i kalenderår en skillnad på ca 400-700 år. När 
samtliga Fagervikstadier inkluderas i den gropkerami
ska sekvensen och samtliga dateringar kopplade till dessa 
typer av keramik används, trots skillnader i provmateri
al, mätstandard m m, kan den gropkeramiska sekvensen 
i regionen därmed totalt förmodas omfatta en tid av ca 
2000 kalenderår, ca 3900-2150 BC (5030-3750 BP) och 
motsvarande de arkeologiska periodernaTN I-SN. Både



184 ROGER EDENMO, MATS LARSSON, BENGT NORDQVIST, EVA OLSSON

den tidigare och den senare delen av intervallet är dock 
osäkra. Dateringarna i början av sekvensen, från Fager
vik I stadiet, är få men stöds av dateringar från Fågel
backen i Västmanland, publicerade 1995 (Apel m fl 
1995). Denna del av sekvensen löper parallellt medVrå- 
kulturen och de icke keramiska lokalerna under ca 300 
år (se Kihlstedt, kap 4; denna volym). Osäkerheten i 
slutet av sekvensen beror delvis av att flertalet av de 
fåtaliga dateringarna utfördes under 1970-talet och har 
höga standardavvikelser. I slutskedet förefaller finnas en 
parallellitet med STY och också en överlappning med 
en del senneolitiska dateringar från regionen (se vidare 
nedan och Olsson & Holm, kap 6; denna volym). Om 
man bortser ifrån de mer enstaka och delvis osäkra da
teringarna faller den gropkeramiska sekvensen ca 3600- 
2400 BC, och omfattar således ca 1200 kalenderår.

Då många boplatser innehåller keramik från flera sta
dier så är det svårt att säkert koppla dateringen till ett 
specifikt Säter/Fagervikstadium, även om detta varit av
sikten (Löfstrand 1974, s 106f; Welinder 1978). Vi har 
här dock försökt att välja ut de dateringar som anknyter 
direkt till ett specifikt mönster, alternativt bedömts kom
ma från ett "oblandat” fyndsammanhang och som inne
hållit endast en keramiktyp (se fig 5:32). Ett problem 
med findatering inom det tidig- och mellanneolitiska 
intervallet är också kalibreringskurvans utseende. Många 
av dateringarna faller inom “platåer”, som ger vida inter
vall vid kalibrering. För dessa värden förstärks effekten 
dessutom i flera fall genom mätningarnas höga standard
avvikelser. Ett försök att sammankoppla befintliga date
ringar till Fagervikstadierna, trots varierande daterings- 
metod, provmaterial, standardavvikelse, antal datering
ar per stadium m m presenteras i fig 5:33. Indelningen 
inom den gropkeramiska sekvensen kan inte beläggas 
kronologiskt med 14C-metoden, utan de förmodat olik- 
tida stadierna framstår som delvis samtida, vilket även 
har konstaterats tidigare (Segerberg m fl 1991). Date
ringarna från Fagervik I respektive Fagervik IV stadier
na stöder hypotesen om att detta är det äldsta respekti
ve det yngsta stadiet. För Fagervik III stadiet kan ytterli
gare en aspekt noteras, då dateringarna av beläggning 
från skärvor med ett för stadiet typiskt mönster, fisk- 
bensdekoren, föll inom hela Fagervik III intervallet en
ligt ovan (Segerberg m fl 1991; Segerberg 1995; M Lars
son 1995; E Olsson, under arbete, se fig 5:46). Detta ger 
ett mönster lika lång existens som man tidigare antog 
gällde hela den gropkeramiska kulturen. Det har tidiga
re kommenterats att Fagervik III fynd påträffas över ett 
större nivåintervall än övriga (se t ex Segerberg 1995)

l4C-år BP (lo) Kai BC (lo) Antal Ark period

Fagervik I 5030-4480 3890-3110 5 st TN I - MN A
Fagervik II 4765-4100 3620-2610 13 st TN II - MN B
Fagervik III 4860-4220 3650-2790 18 st TN II - MN A
Fagervik IV 4450-4060 3090-2580 4 st MN A-MN B

Fig 5:33. Sammanställning av dateringar från GRK-boplatser, 
fördelade på Fagervikstadier.

och att det därmed skulle kunna motsvara ett längre 
tidsintervall (se t ex Bagge 1951). Den större fyndmäng
den och stora boplatserna från Fagervik III stadiet skul
le annars kunna indikera en omläggning av bosättnings- 
mönstret mot större enheter.

Inga skillnader ifråga om stenmaterial (med reserva
tion för ej analyserade teknologiska element), val av 
boplatslägen (som ofta sammanfaller), ekonomi eller sätt 
att organisera boplatsrummet har kunnat konstateras 
mellan boplatser med keramik från Fagervik I-II respek
tive Fagervik III-IV stadierna. Noteras bör att de fynd 
av tångepilspetsar som främst är av A-typ förekommer 
med keramik från olika Fagervikstadier.

Fenomenet med att keramik från de olika Fagervik
stadierna påträffas på olika nivåer över havet gäller även 
moderna undersökningar. Det är dock oklart om sek
vensen motsvarar en sjunkande ålder från högsta till lägsta 
nivå, vilket är beroende av en regressiv strandförskjut
ning. Det finns indikationer på en påverkan från Litori- 
nahavet från flera tidigare undersökta GRK-boplatser, 
liksom på en av de nyligen undersökta, Kyrktorp (Florin 
1961; Löfstrand 1974; Welinder 1973d; E Olsson m fl 
manus). Åldern och omfattningen på denna influens har 
dock inte kunnat dateras och amplituden bör ha varit 
endast ca 1-2 m (Welinder 1973d).

De två strandförskjutningsmodellerna som finns för 
Stockholmsområdet visar också helt olika förlopp un
der mellanneolitikum. Enligt Miller (i Brunnberg m fl 
1985) inträffar en transgression (L3) under övergången 
tidig- till mellanneolitikum, med ett maximum ca 4500 
BP, medan modellen i Risberg m fl 1991 visar en mycket 
stark regression under samma period. En jämförelse med 
arkeologiskt källmaterial har emellertid visat att nivåerna i 
Millers kurva är för höga, dvs merparten av boplatserna är 
enligt denna belägna “under vatten” (Olsson & Risberg 
1995). De arkeologiska fyndens lägen och dateringar sam
manfaller däremot väl med den regressiva modellen.

De olika keramikstadierna visar inte heller någon geo
grafisk uppdelning, då de förekommer över hela regio
nen och i många fall på olika delytor inom en och sam



GROPKERAMIKERNA FANNS DE? 185

ma boplats. Inom respektive stadium finns stora likhe
ter i t ex dekorens komposition, både mellan närliggan
de lokaler och de belägna på större avstånd. Om kera
miken motsvarade exempelvis olika släktskapsgrupper 
inom ett stamsamhälle borde den uppträda inom ett 
begränsat område. Kanske är det andra typer av sociala 
undergrupper inom samhället som markeras, exempel
vis kön eller ålder.

Några indikationer som kan tolkas som direkt hierar
kiska skillnader inom grupperna har inte urskiljts. Som 
jämförelse kan nämnas de i Finland förekommande sam
tida men olikartade keramikgrupperna inom den kam- 
keramiska kulturen, vilka särskiljts på basis av bl a varie
rad dekor, magringstyp och kärlform (se inledningsav- 
snittet). Dessa kan dock knytas till specifika och delvis 
olika geografiska rum. Exemplen från södra Norge och 
Baltikum visar dock på förekomsten av samtida, men 
olikartade keramiktyper inom samma lager på en bo
plats. Frågan om samtidighet måste således studeras vi
dare genom jämförelser av keramikens rumsliga fördel
ning inom boplatserna, bl a förekomsten på olika nivåer 
över havet, jämfört med den lokala strandförskjutnings- 
ntodellen. Det är emellertid bestickande att de olika 
keramikstadierna i så stor omfattning sammanfaller med 
specifika nivåer över havet och att fenomenet återfinns 
över stora geografiska avstånd, vilket svårligen kan för
klaras med annat än ett intresse av att följa den vikande 
stranden (jfr Löfstrand 1974).

Ytterligare en faktor som kan stödja en kronologisk 
hypotes är den rumsliga spridningen av de olika typer
na av dubbeleggade yxor, där de äldre har en mer västlig 
°ch de yngre en mer sydöstlig tyngdpunkt. Detta mönster 
stöder idén om att Fagervik I-II keramiken som jäm
förts med TRB-keramik bl a i Västsverige, är äldre än 
Fagervik III-IV. Noteras bör att även keramik från Fa
gervik III-IV stadierna har drag gemensamma med sen 
sydskandinavisk trattbägarkeramik, såsom lerskivor och 
dekor med “hängande trianglar”.

Browall (1991) har antagit att GRK-sekvensen började 
tidigare i Mälardalen än i Östergötland. Det finns emeller
tid ännu inga dateringar av Fagervik I keramik i Östergöt
land. Vid jämförelser mellan nyare dateringar av Fagervik 
Öl keramik från respektive landskap finns en tendens att 
dateringarna från Södermanland är äldre än de östgötska. 
Ide nya dateringarna stöder de som tidigare utförts och 
därmed också ett skandinaviskt spridningsförlopp längs 
östkusten från norr till söder. Samma förlopp kan urskiljas 
aven i väster, från Norge längs den svenska västkusten till 
tiordvästra Skåne och Danmark. Med de nya dateringarna

på Fagervik III stadiet uppnås kronologisk kontakt med 
slutfasen av Ka II och Jäkärläkeramiken i Finland, som har 
gropar respektive poröst gods. En förnyad diskussion om 
kontakter mellan Östra Mellansverige och Finland-Balti- 
kum kan således bli fruktbar.

Mellanneolitisk trattbägarkultur

I regionen finns endast två representanter för sydskan
dinavisk mellanneolitisk trattbägarkultur, Alvastra pål- 
byggnad och megalitgrav i västra Östergötland. Varken 
pålbyggnadskonstruktionen eller graven har några motsva
righeter i regionen. På båda platserna förekom sydskandi
navisk trattbägarkeramik som inte har framkommit i öv
rigt.

Pålbyggnaden har förts både till TRB och GRK (t ex 
Becker 1954; Kaelas 1957; Malmer 1969, 1978, 1984; 
Löfstrand 1974; Browall 1986, 1991). Den ligger i västra 
Östergötland, nedanför Omberg och består av en träplatt
form anlagd i en källmyr med spanger i två ändar till fast 
mark. Plattformens struktur har tolkats representera två 
rumsindelade avdelningar (Browall 1986, s 38ff). På platt
formen finns ett stort antal härdar.

Fynden består av keramik, figurer, flinta (bl a både tvär
pilar och spånpilar av A-typ, tunnackiga och tunnbladiga 
yxor), bergart (bl a tunnackiga yxor, skifferpilspets, skål- 
gropsblock, eldslagningsstenar), ben-/hornföremål m m 
(Browall 1986, 1991). Flintavslagen är små och indikerar 
en tillverkning av småredskap med utgångspunkt från sli
pade flintyxor (Browall 1986). Speciellt är ett fyrtiotal, 
främst ofullbordade, dubbeleggade yxor av typ B. Dessut
om finns brända äpplen, hasselnötskal och bränd säd (korn 
och emmervete, mer än i hela regionen i övrigt sammanta
get; Göransson 1987, s 154; Browall 1986, s 21ff). Även 
träföremål har påträffats (Bergh, mund). Djurbenen indi
kerar både boskapshållning (främst nöt) och jakt (främst 
svin och kronhjort) liksom fiske (gädda, braxen, abborre, 
sik). Dessutom förekommer ben från älg och björn. An
märkningsvärd är förekomsten av sillben, då boplatsen är 
belägen 70-80 km från den dåtida havskusten. I främst det 
översta lagret finns ett stort antal spridda människoben 
(Malmer 1984, s 374; Browall 1986, s 65).

Anläggningstiden är enligt dendrokronologin 42 år, 
uppdelat på fyra faser. Radiometriska dateringar från 
träpålar visade stor spridning, 3500-2500 BC (4600±100 
- 4120±90 BP). Browall menade att anläggningen ut
nyttjats som centralplats med inslag av boendeaktiviteter 
under de första 18 åren efter anläggandet och som be
gravningsplats i slutfasen (Browall 1986, s 71). Det fanns
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enligt Browall (1991) ingen skillnad mellan den verti
kala fördelningen av respektive TRB- och GRK-kera- 
mik, vilket skulle indikera en samtida avsättning av dessa 
keramiktyper. Han förde dock keramiken kronologiskt, 
genom jämförelser med sydskandinavisk TRB samt öst
svensk GRK, tillTRB/MN II-IV respektive GRK/Fager- 
vik II-III. Denna relativa datering av keramiken skulle 
kunna motsvara en lång tid, men Browall menade att så 
inte är fallet, utan argumenterade för att även stenfynd- 
ens homogenitet på platsen antydde kort avsättning 
(Browall 1991, s 129, 123). Han satte avsättningsperio- 
den till intervallet ca 3300-2900 BC (4475-4385 BP).

Både Malmer (1984,1986b) och Browall (1986,1991) 
tolkade anläggningen som en lokal ceremoniell plats. 
Malmer ansåg att tolkningen förstärktes av fyndet av en 
megalitgrav i samma område, då en typ av samlingsplats 
utan svårighet kunde ersättas av en annan typ.

Browall uppfattade pålbyggnaden som uppförd inom 
TRB (Browall 1991, s 130,133). Han sammankopplade 
anläggningens uppdelade rumsliga struktur till samhäl
lets sociala organisation, ett samhälle som enligt honom 
tolkats som ett segmentärt stamsamhälle (Browall 1986, 
s 79). Under slutfasens bendeponeringar, som kopplas 
till GRK (Malmer 1978, s 156), upprätthålls inte längre 
rumsindelningen (Browall 1986, s 70).

Förekomsten av megalitgravar i Östra Mellansverige 
har diskuterats (Blomqvist 1989a, s 15; Browall 1991, 
s 133ff), men endast en megalitgrav är belagd, nämligen 
den ovannämnda som ligger vidTåkern i Östergötland, 
ca två kilometer väster om pålbyggnaden (During 1980; 
Janzon 1984). Graven undersöktes i början av 1980- 
talet. Den var skadad och själva konstruktionen är inte 
helt klarlagd. Anläggningen förefaller vara byggd intill 
ett flyttblock och ha haft en rundad kammare med en 
(övre?) golvläggning av småsten i lera samt kallmurning 
av stenflisor mellan block (Janzon 1984). Fynden består 
av ben från ett femtontal individer, både vuxna och barn 
(During 1980). Dessutom redovisas förekomst av flin
ta, bärnsten, bl a en pärla, eldslagningsstenar och kera
mik. En radiometrisk datering på människoben gav vär
det 3500-2900 BC (se fig 5:46). Graven uppfattas som 
samtida med pålbyggnaden (Janzon 1984; Malmer 1984) 
eller något äldre (Browall 1991, s 130).

Janzon anser att ytterligare megalitgravar kan finnas i 
Alvastraområdet (Janzon 1984, s 364). De närmast be
lägna kända megalitgravarna finns i Västergötland, på 
andra sidan Vättern, ca sextio kilometer väster ut. Den 
keramik från graven som publicerats (Janzon 1984, fig 
249) visar främst likheter med sydskandinavisk keramik

från MN II-III (L Larsson 1992a, s 39f, fig 30; Ebbesen 
1975, s 28,46, fig 49:3), vilket skulle indikera en samti
dighet med pålbyggnaden. Bland fynden finns skärvor 
som kan härröra från en fotskål (Browall 1991). Det 
finns få publicerade motsvarigheter till Alvastragravens 
keramik inom Östra Mellansverige. Vissa paralleller finns 
från pålbyggnaden (Browall 1991, s 130), liksom från 
Fagervik (II-III respektive III, Bagge 1951, fig 3s-u, 5f-i).

Stridsyxkultur

Boplatser

Enligt Malmers definition ska en STY-boplats innehålla 
minst en skärva av STY-keramik, vilken bevisligen inte 
kommer från en grav eller en depå (Malmer 1975, s 52). 
Malmer inkluderade inte stenföremål i definitionen, då 
han inte ansåg det möjligt i dåvarande forskningsläge. 
Detta är fortfarande ett problem, då flertalet STY-bo- 
platser i regionen framkommit vid undersökning av an
dra fornlämningar och det inte gått att fastställa vilka av 
stenartefakterna som avsatts samtidigt med STY-kera- 
miken.

En nyligen genomförd studie av flintspån från STY- 
gravar visade att spånen tillverkats från koniska 
plattformskärnor med ett speciellt“päronformigt” utse
ende (H Knutsson 1995, s 123). Resten av produktions- 
avfallet saknas och inga av de studerade boplatsfynden 
från Mellansverige innehöll några flintkärnor överhu
vudtaget (H Knutsson 1995, s 130, 143). Hon menade 
att spåntillverkningstekniken är importerad från konti
nenten (a a, s 160).

Stridsyxor förekommer på ett antal STY-boplatser och 
ofta endast i form av nackpartier (Malmer 1975,s5 5).1 
regionen har endast en stridsyxa påträffats på en STY- 
boplats (Malmer 1962, s 940). Ett fåtal fynd av strids
yxor (mittpartier) under senare år visar på förekomst 
intill GRK-boplatser och inom boplatser som prelimi
närt daterats till senneolitikum samt bronsålder (se Ols
son & Holm, kap 6; denna volym). Inga keramik- eller 
lerfigurer har påträffats i anslutning till STY-keramik.

Malmer förtecknade 11 STY-boplatser från regionen 
(Malmer 1962, s 940). Från uppgifter iATA är det dess
utom möjligt att belägga ytterligare förekomster av STY- 
keramik, främst på GRK-boplatser (E Olsson, under ar
bete). Under senare år har dessutom flera STY-boplatser 
framkommit vid UV:s undersökningar i Södermanland, 
Östergötland och Uppland (fig 5:34). Dessa är alla små 
och samtliga har påträffats vid undersökning av andra
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Fig 5:34. Karta med de i texten omnämnda STY-boplatser och 
gravar i Östra Mellansverige.
1) Bergsvägen, kv Paragrafen, Glasrutan 2, 2) Bona, 3) O Vrå,
4) Hagtorp, 5) Gläntan, 6) Ålö, 7) Häggsta, Björktorp, 8) Fågel- 
backen, 9) Odensala Prästgård, 10) Tibble. Sammanställning av 

£ Olsson.

typer av fornlämningar, ofta från neolitikum. Flertalet 
syns som enstaka eller ett fåtal krukskärvor även om 
några boplatser kan innehålla uppåt etthundra krukskär
vor.

I ett par fall har keramik av STY-karaktär påträffats 
vid STY-gravar, vilket definierats som “gravfältsboplat- 
ser” (Malmer 1975, s 52, 161). En förklaring till feno
menet skulle kunna vara att gravarna anlagts på äldre 
boplatser (Malmer 1976, s 42f).

Av de STY-boplatser som påträffats under de sista 
tio åren kan endast en föras till Malmers äldre fas (1962). 
En förmodat liten, keramikförande yta framkom inom 
den tidigneolitiska boplatsen vid ÖstraVrå i västra Sö
dermanland. Keramiken utgörs enligt preliminär klassi
ficering av A- och B-keramik (Kihlstedt under arbete), 
boplatsens läge, på en smärre terrass på en rullstensås 
Ca 50 m ö h, har stora likheter med den likaså äldre 
fiTY-boplatsen vid Hagtorp (Florin 1959; Malmer 1962, 
s940).

På övriga av UV undersökta STY-boplatser fanns 
keramik av senare typ (fig 5:35). Endast på ett par 
Platser har anläggningar av boplatskaraktär kopplade

Fig 5:35. Exempel på den keramik från UV:s undersökningar 
vid kv Paragrafen, Häggsta, Björktorp och Odensala Prästgård 
somförts till STY. Keramiken har dekor av tvärsnodd (1-3,
6, 9) och tandstämpel. Skala 1:2. Teckningar A Eide,
P Larsson, F Sieurin-Lönnqvist.

till STY-fynd identifierats. På boplatsen vid kv Para
grafen i Linköpingsområdet påträffades rester från två 
neolitiska hus på samma plats. Dateringarna från hu
sen förs till MN B respektive senneolitikum (se Ols
son & Holm, kap 6; denna volym). I anslutning till 
husen fanns tvärsnoddsdekorerad keramik och denna 
är ett exempel på svårigheter med tids- och kulturbe
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stämning, då vissa skärvor förts dels till STY, dels till SN 
(se fig 5:35, jfr fig 6:12). Vid Fågelbackenboplatsen på
träffades under 1993 ett långhus av mesulakaraktär kopp
lat till STY-fynd (Lekberg 1994; Hallgren muntl; se vi
dare B i wall & Kihlstedt, kap 7; denna volym).

Äldre respektive yngre boplatser har ofta olika geo
grafisk belägenhet, speciellt tydligt i Södermanland. De 
äldre boplatserna ligger i västra delen av regionen, på 
rullstensåsarna och har också fynd från mesolitikum 
respektive tidigneolitisk Vråkultur. Dessa boplatser har 
inte legat i direkt anslutning till den dåtida kusten, utan 
haft ett mer indraget läge även om området utgjort ett 
relativt uppbrutet fjärdlandskap (Ahlström 1988, karta 
4). De sena STY-boplatserna i Södermanland liksom i 
Uppland ligger i sprickdalarna i de östra delarna av land
skapen, sannolikt direkt strandbundet. I samtliga fall har 
boplatserna även innehållit gropkeramik. De kända yng
re boplatserna i Östergötland har legat kustnära, om inte 
direkt strandnära.

Det finns inga fynd från STY-boplatser i regionen som 
visar en specifik ekonomisk tyngdpunkt. Endast i ett fall 
har intryck av sädeskorn i keramik kunnat beläggas från 
regionen, från Fågelbacken (Hallgren muntl, jfr Hjelm- 
quist 1955). Från samma boplats finns också ben från 
får/get. Gravfunna benföremål kan knappast ses som 
någon direkt avspegling av samhällets ekonomi, utan har 
ingått i och omformats betydelsemässigt inom en ritual. 
Fynd av får/get och bäver i en av gravarna i regionen 
(Malmer 1962, s 930) kan dock indikera såväl husdjurs
hållning som jakt.

Gravar

Malmer (1962, s 930f; 1975, s 133f) tar upp 40 STY- 
gravar i regionen, fördelade på landskapen Östergötland 
(11 st), Södermanland (18 st), Uppland (5 st) och Närke 
(6 st) (se fig 5:34). Inga gravar är kända från Västman
land. Ytterligare ett par gravar (enligt ovanstående defi
nition) är undersökta i regionen, vid Bona i Östergöt
land (Damell 1973) samt resterna av en grav vid Ålö i 
östra Södermanland (Åkerlund & Elfstrand 1984; se fig 
5:34). Gravarna ligger i sandmark, i de flesta fall på rull- 
stensåsar. STY-gravarna fördelar sig dels på enstaka gra
var, dels på gravfält med två-tre gravar vardera. Endast 
en av gravarna i regionen är i sin helhet sakkunnigt un
dersökt, de övriga utgörs av efterundersökningar eller 
uppgifter om för STY-gravar typiska fyndkombinationer 
såsom stridsyxa, håleggad flintyxa, STY-keramik m m 
eller ett fynd samt uppgifter om gravkonstruktion eller

ben (Malmer 1975, s 34). Många av gravarna är påträf
fade vid grustäkt (nedrasade fynd) och alla har för sin 
identifikation varit beroende av förekomsten av tydliga 
STY-artefakter. Fyndtomma gravar där skelettet är förmult
nat är i STY-sammanhang således nästan omöjliga att hitta 
om de inte framkommer vid en arkeologisk undersökning.

I studien av flintspån från STY-gravar visades, dels att 
oftast endast ett spån per grav förekom, till skillnad från 
i Sydsverige där flera spån var vanliga (H Knutsson 1995, 
fig 36), dels att spånen var längre än de sydsvenska (a a, 
s 150). Av de analyserade flintföremålen från gravar i 
denna region (24 st) var ca 90% använda, främst för att 
skära växter med. Även detta skiljer Östra Mellansveri
ge från Sydsverige, där spånen nedlagts oanvända i gra
varna (a a, s 106fj 131). Det är också i en stridsyxgrav 
som den första metallen i regionen påträffas (Malmer 
1962).

Samtliga STY-gravar är flatmarksgravar. I de fall det 
gått att bestämma (15 gravar) förekommer gravar både 
med och utan stenkonstruktion (Malmer 1962, s 930f)- 
Endast i ett fall är en dubbelgrav belagd, i Linköping, där 
skeletten från en man och en kvinna påträffades i var sin 
ände av nedgravningen. Enligt senare bestämningar fanns 
också rester av ett spädbarn (Janzon 1986, fig 3) och en 
hund.

Tills nyligen var mellanneolitiska brandgravar okända 
i regionen. Vid undersökningar vid Gläntan i östra Sö
dermanland år 1993 framkom dock en rännformad kon
struktion med koncentrationer av brända människoben 
från flera individer, delar av ett tjugotal kärl av STY-typ 
samt flera yxor, bl a en stridsyxa (Lindström 1994). Fler
talet kända STY-gravar i Södermanland, både äldre och 
yngre, är belägna i de västra delarna av landskapet. De 
nyligen påträffade sena fynden, vid Ålö och Gläntan, har 
däremot legat i anslutning till den dåtida kusten.

Både de äldre STY-boplatserna och STY-gravarna 
(Malmers per 1-3) ligger således främst i dåtida “inlands
lägen” och uppvisar en tydlig dragning till rullstensåsarna. 
De yngre STY-gravarna (Malmers period 4-5) ligger både 
i samma inlandslägen som de äldre fynden och dessut
om vid kusten, medan de kända sena STY-boplatserna är 
kust/strandbundna. Ett gott exempel finns från ett om
råde med både gravar och boplatser i centrala Söderman
land; lokalerna Hagtorp, Barrsjö, Malmahed och Hyl
linge visar på utnyttjandet av en ås, men också på tenden
sen att de yngre STY-fynden, de sista i kontakt med GRK, 
finns vid kusten. Således visar både grav- och boplatsfyn
den från STY på ett utnyttjande av inlandet under hela 
perioden och i den senare delen även av kusten. Från regi-
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ty 5:36. Linköpingsområdet är ett bra exempel på att senare 
ars undersökningar kunnat lokalisera boplatser från STY inom 
ett område där endast gravar tidigare var kända. Den 
parkerade graven är den välkända graven från Bergsvägen, 
ooplatsema är Glasrutan 2 och kv Paragrafen.

°nen har en stor mängd stridsyxor påträffats och denna 
utvidgning av spridningsområdet, mot kusten, syns tydligt 
1 stridsyxornas rumsliga fördelning i landskapet.

STY-fynden i Östra Mellansverige uppvisar stora likhe
ter med fynden från övriga Sverige samt Norge. Vissa 
Vcor har dock en lokal prägel och dessutom finns likhe
ter med finska fynd, vilket poängterades tidigt vid dis
kussioner om en eventuell invandring/influens från öster, 
k^enna hypotes har tillbakavisats av Malmer, som argu

menterat för en spridning från söder (Malmer 1962,1975).
Tidigare okända lämningar som framkommit de senas

te åren är STY-boplatser med fynd av bl a keramik och hus 
av rnesulatyp, vilka ligger kustnära, dock inte strandbun- 
^et. I samma områden finns också gravar (fig 5:36) och det 

ar i en STY-grav som det äldsta metallfyndet i regionen 
framkommit. Den STY-keramik som påträffats både i gra- 

Var och boplatser är av ungefär samma karaktär och det 
förefaller som om samma typer av keramik använts på oli
ka sätt, dvs STY-keramiken var inte enbart tillverkad för 
begravningar. Flintspånen i STY-gravama i Östra Mellan- 

sverige har i huvudsak använts som skäror - en idealise- 
r,ng av odlingen - samtidigt som de få bevarade djurbenen 
1 lavarna visar på en biandekonomi. Lokaliseringen av de 
fr kända äldre STY-boplatserna i inlandet till rullstensåsa- 

rria kan tyda på att dessa är jordbruksboplatser, dvs med 
ett ambulerande svedjebruk där åsen varit den primära re- 
sUrsen. Om mindre jaktstationer förekommit i inlandet

kan ännu inte bekräftas. Det faktum att en del av de yngre 
boplatserna är belägna på finkomigare jordar och närmare 
kusten kan indikera en omställning av ekonomin. Andra 
skillnader mellan den äldre och yngre fasen är att kreme
ring förekommer under slutet av perioden och då också 
kopplat till ett kollektivt gravskick.

Dateringar

Från regionen finns 13 icke gropkeramiska dateringar som 
i stort ligger inom intervallet för STY i Sydskandinavien, 
dvs slutet av MNA och MN B. Det finns endast en absolut 
datering från fyndsammanhang som säkert kan kopplas till 
STY-fynd, nämligen graven vid Bergsvägen i Linköping 
(Lindahl & Gejvall 1973). Denna ligger i intervallet 2865- 
2455 BC (se fig 5:46). Dessutom finns några dateringar 
från boplatser i Linköpingsområdet, norr om Bergsvägen, 
vilka kan tillhöra STY (se fig 5:34). Dateringar från den 
tidigare omnämnda boplatsen vid kv Paragrafen, faller i 
intervallet 2911-2207 BC, vilket förefaller tidigt jämfört 
med sydsvenska dateringar av yngre STY-fynd. En date
ring från ett mesulahus i Glasrutan 2, dock utan klart fynd- 
sammanhang, ligger inom samma intervall. En tvärsnodds- 
dekorerad skärva från Björktorpboplatsen i Sörmland, vil
ken bedömdes som tillhörande STY) har också daterats till 
samma tidsintervall. På platsen finns dock förutom typisk 
stridsyxkeramik (Malmers K-typ) även senneolitiska ledar- 
tefakter, varför bedömningen av kulturtillhörigheten kan 
diskuteras. En del av ovanstående dateringar visar också en 
överlappning med några dateringar av keramik vilken be
dömts som senneolitisk (jfr Olsson & Holm, kap 6; denna 
volym). För övriga dateringar inom MN B är kulturtillhö
righeten oklar, då inga fynd framkommit. Noteras kan dock 
att i Uppland kommer flera av dateringarna från kust- och 
strandnära lokaler, flera av dem med kontinuitet in i brons
ålder.

“Tredje gruppen"

Det finns också några exempel på keramik som uppvi
sar typiska drag för såväl gropkeramisk som stridsyx- 
kultur, här kallade “tredje gruppen”. Dessa kärl förekom
mer främst i den dåtida skärgårdsmiljön, men uppen
barligen även i inlandet (fig 5:37). Redan Bagge (1951, 
s 83-84, not 15a) kommenterade fynd av keramik som 
har en för STY typisk kärlform och tandstämpeldekor 
bestående av horisontella band och vinklar kombinerad 
med GRK:s typiska kärlväggsgropar. Bagge förde kera
miken till sen STY. Kärlen hade påträffats i STY-graven
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Fig 5:37. Karta med de i texten nämnda fyndplatserna med 
keramik från "tredje gruppen" i Östra Mellansverige. 1) Öja, 
2) Gläntan, 3) Kyrktorp, 4] Torpaskog, 5) Tibble, 6) Hed-
ningahällan. Sammanställning av E Olsson.

Öja i västra Södermanland, boplatsen Torpaskog i östra 
Södermanland, på Hedningahällan i Hälsingland samt i 
Stora Förvar på Gotland. De fördes av Malmer till STY, 
utom Torpaskog, och typbestämdes som ad J, O respek
tive ad C, ad J samt ad K (Malmer 1962, s 934, 940).

På GRK-boplatsen Kyrktorp framkom en i samman
hanget avvikande skärva, vars kärlform och tandstämp- 
lade dekor för den till STY, men som också har kärl- 
väggsgropar (fig 5:38). Vid nya undersökningar på den 
uppländskaTibbleboplatsen påträffades enstaka skärvor 
av STY-keramik, medan övriga fynd utgjordes av klas
sisk gropkeramik (Bergh & Segerberg 1993). Vid under-

Fig 5:38. Ett exempel från Kyrktorp på den keramik som här 
benämnts "tredje gruppen" och som kombinerar element från 
GRK- och STY-keramiken. Skala 1:2. Teckning A Eide.

sökningar i början av seklet framkom också på samma 
boplats porös keramik som pga kärlform och dekor förts 
till STY, ad J (Malmer 1962, s 940), samtidigt som god
set är det för sen gropkeramik vanliga. Slutligen ska näm
nas fynden från Gläntan i östra Södermanland som un
dersöktes 1993. Alla kärl är STY-keramik, J- och K-typer, 
men ett av kärlen är försett med kärlväggsgropar och är 
dessutom något smalare än övriga kärl (Lindström 1994).

Det finns inga absoluta dateringar som klart kopplar 
till “tredje gruppen". Liknande keramik finns dock från 
fyndsammanhang i Uppland, vilka bedömts som sen- 
neolitiska (se vidare Olsson & Holm, kap 6; denna vo
lym).

Lösfunna yxor och kulturtillhörighet

Lösfunna yxor av olika slag används speciellt i Sydsveri
ge för diskussioner av kulturtillhörighet, kronologi, bo
sättningsmönster m m (jfr M Larsson, detta kapitel). I 
Östra Mellansverige har detta uppfattats som svårare. 
Det gäller både frågan om flintyxomas formmässiga likhet 
med sydsvenska yxor motsvarar en likhet i innebörd, 
liksom bergartsyxornas formmässiga variation, exempel
vis i Södermanlands kustregion (se Kars m fl manus). 
Ingen studie har hittills inriktats på att överföra erfa
renheterna från yxor funna inom boplatserna till lös
fynden. Frånsett de dubbeleggade yxorna och stridsyx
orna, som även i denna region i analogi med andra regi
oner förs till TRB/GRK respektive STY (Kaelas 1957; 
Malmer 1962), är det få yxor som med självklarhet kan 
föras till respektive kultur i regionen. De typer som är 
speciella för STY-gravar i regionen är tväreggade flint
yxor och tväreggade bergartsyxor (Malmer 1975, s 86), 
vilka kan bilda utgångspunkt för lösfyndsstudier.

Lösfunna flint- och bergartsyxor från östra Söderman
land har studerats avseende uppdelning på kulturer 
(Henttu 1987). De räteggade yxorna dominerar bland 
lösfynden men inte i STY-gravarna och Henttu tolkade 
detta som att dessa yxor främst tillhört GRK (Henttu 
1987, s 41). De tjockbladiga yxorna förekom på lägre 
nivåer än de tunnackiga flintyxorna, vilket tolkades som 
indikerande en kustanknytning. I Östergötland har de 
tjocknackiga flintyxorna en tydlig tyngdpunkt i det väs
tra silurområdet/inlandet precis som äldre flintyxor, även 
om antalet yxor ökat i landskapets mellersta zon (Her
man 1911, karta III). Havskusten har få flintyxor.

Även de fåtal kända dubbeleggade yxorna är funna i 
västra delen av landskapet och jämför man spridningen 
av dessa med mångkantyxornas fördelning, framgår det
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att de förstnämnda är betydligt färre och har en snävare 
geografisk spridning (Nerman 1911, karta VI). De dubbel- 
eggade yxorna av Fredsgårdstyp respektive Kjeldstrup- 
typ, dvs äldre och yngre yxor har olika geografisk för
delning i regionen (Kaelas 1957, fig 1 a-b). De äldre fö
rekommer främst i ett stråk över norra delen av Mälar
dalen och väster ut. De yngre har en jämnare fördelning 
i Östra Mellansverige och förekommer även i västra samt 
sydöstra och södra Sverige liksom på Gotland. En redo
visning av den geografiska fördelningen av äldre och yngre 
båtformade stridsyxor, upprättad efter Oldeberg (1952), 
visar att äldre yxor förekommer inom vissa begränsade 
områden i regionen, som i västra Södermanland, på 
Närkeslätten m m. De yngre yxorna förekommer i stör
re antal än de äldre inom samma områden, men uppvi
sar också en klar spridning ut i nya områden, mot den 
dåtida kusten (fig 5:39). Ytterligare en skillnad i sprid- 
ningsbilden är att flertalet av förarbetena finns i inlan
det (Lindström 1996).

Odlingspåren

Rekonstruktioner av vegetationshistorien inom delar av 
regionen har företagits avWelinder (1973c, 1974,1975), 
Löfstrand (1974) samt Göransson (1987). Enligt We- 
linder introducerades odlingen i Östra Mellansverige 
under TN, liksom i stora delar av övriga Skandinavien. 
Under MN A (4700-4200 BP) minskade eller upphör
de odlingen och skogen tog återigen överhanden, rege- 
nererade. Efter denna nedgång följde ett nytt expansions
kede med ett öppnare landskap under MN B ca 4200- 
4000 BP, vilket sammankopplades med introduktionen 
av STY. Nedgången/upphörandet av odlingen koppla
des för Östra Mellansveriges del till den marina anpass
ningen av GRK (Welinder 1973c), alternativt utarm
ningen av jordarna genom det ambulerande svedjebruket 
under TN (Welinder 1974, s 248). Enligt Löfstrands tolk
ning, som byggde påWelinders analyser från östra Väst
manland, kunde främst bete spåras under den senare 
expansionsfasen, medan odlingen haft mindre betydel
se (Löfstrand 1974, s 128). Ovannämnda tolkningar 
byggde på sammansättningen av delar av örtpollenflo- 
ran, vilka indikerar ett öppet landskap. Det bör dock 
noteras att pollen från artbestämda cerealier förekom 
även under MN A i diagrammen. Nämnas bör också att 
l4C-dateringar från dessa undersökningar är fåtaliga.

Göransson ansåg att minskningen av odlingsindika- 
tioner under MN A, som syntes även i västra Götaland, 
mte markerade en tillbakagång av odlingsintensiteten,

50 KM
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Fig 5:39. Karta över Östra Mellansverige med en översiktlig 
redovisning av den rumsliga fördelning av äldre och yngre yxor 
tillhörande stridsyxkulturen. Figuren baserad på utbredningen 
av stridsyxor enligt Oldeberg 1952.

utan istället en annan brukningsmetod. Odling inom 
ytmässigt begränsade skottskogar ersatte därvid ett am
bulerande svedjebruk över stora områden. Början av 
denna fas daterades till ca 4500 BP (Göransson 1987, 
s 154) och i t ex Alvastras kulturlager var halten sädes- 
pollen hög under denna period. Denna typ av skott- 
skogsj ordbruk medför att pollen inte sprids över så långa 
sträckor och att odlingsindikationerna därför blir svåra
re att upptäcka (se M Larsson, kap 4; denna volym). 
Göransson rekommenderade därför undersökningar av 
små bassänger för att se vad som hände inom skogsom
rådena under denna period.

Två sådana små bassänger har undersökts på Söder
törn i samband med UV:s undersökningar och i samar
bete med Kvartärgeologiska institutionen, Stockholms 
universitet. Våtmarkerna ligger i direkt anslutning till 
Korsnäs- och Kyrktorpboplatserna, stora GRK-boplat- 
ser med keramik av typ Fagervik III-IV, vilka varit be
lägna i den dåvarande innerskärgården under MN A - 
MN B. Ingen odling kunde beläggas i området under 
perioden (Miller & Robertsson 1982; S Karlsson ma
nus), trots att ett till perioden daterat sädeskorn påträf
fats på Kyrktorpboplatsen. Ytterligare ett diagram utan 
synlig antropogen påverkan har tidigare analyserats från
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en bassäng intill en mindre Fagervik I boplats på Söder
törn, i den dåtida ytterskärgården (Welinder 1976b). 
Indikationer på röjning och betesgång finns dock från 
Södermanlands skärgård daterade till MN B, ca 4300 BP 
(Risberg m fl 1994). Belägg för odling liksom sannolikt 
ängs- och betesmarksindikatorer finns också från den 
dåtida skärgårdsmiljö som södra Uppland utgjorde, med 
viss osäkerhet daterade till senare delen av neolitikum 
(Ranheden 1995, s 257). Eventuell förekomst av odling 
i det dåtida inlandet har studerats i bl a Viby socken i 
Närke, där spår av mänsklig paverkan dock är mycket 
svaga under hela MN (Karlsson & Risberg manus).

Jämför man de äldre och nyare undersökningarna kan 
man konstatera att indikationer för odling finns i regio
nen från både kust- och inlandsmiljöer under både MN A 
och MN B, men inte från alla undersökningar. Detta 
betyder att endast delar av regionen utnyttjades för od
ling och det faktum att kurvan för t ex cerealiepollen, 
då den förekommer, inte är sammanhängande kan tyda 
på att åkrarna flyttades.

Gropkeramisk kultur och de andra kulturerna

Gemensamt för regionen är att den utgör ett gränsom
råde både förTN/MNTRB, GRK och STY, även om de 
geografiska gränserna varierar. Den tydligaste gränsen 
finns mot Norrland, ett område där endast yxor från 
respektive kultur förekommer i enstaka exemplar. Ti- 
digneolitisk Vråkeramik har inte påträffats norr om 
Mälardalen och endast enstaka fynd av STY-keramik har 
framkommit, vilka inte bedömts som resultat från en 
lokal keramisk tradition (se Hulthén 1986, s 143). Vid 
den nordliga gränsen för GRK finns ett antal invattens- 
lokaler, i t ex Dalarna, vilka avviker från regionen i öv
rigt.

De olika kulturernas utbredning i öster varierar mer 
då TN/MN TRB inte är belagd i Finland, medan GRK 
finns så långt öster ut som på Åland och STY även på 
det finska fastlandet. På Gotland finns tidigneolitisk tratt- 
bägarkeramik, men inte mellanneolitisk och inte heller 
keramik från Fagervik I-II stadierna. Den egentliga grop
keramiken, motsvarande Fagervik III-IV, har en speciell 
lokal prägel och kan inte direkt jämföras med fastlan
dets keramik. På Gotland finns inte heller någon typisk 
stridsyxkultur, varken i form av gravar eller boplatser. 
Enstaka stenartefakter av stridsyxtyp förekommer dock 
i gropkeramiska sammanhang på ön (Lindkvist 1993).

Bilden av kultur- och samhällsgränser är också delvis 
avhängig gränserna inom den moderna arkeologin och

de grävande institutionerna och vissa områden tenderar 
att hamna “mellan stolarna” och bilden av gränsfeno
men förstärks därvid. Ett sådant exempel är Småland, 
där en hypotetisk gräns mellan GRK-grupper i Öst- och 
Sydsverige placerats (jfr Bagge & Kjellmark 1939).

Gropkeramisk kultur - Tidigneolitisk trattbägarkultur 
(Vrå)

“The economy and settlement pattern of the PittedWare 
Culture in Eastern Sweden can only be understod as a 
comparison to that of the contemporary Battle Axe 
Culture” skrev Welinder (1976a, s 29). När STY dyker 
upp i MN B så har dock GRK redan funnits i regionen i 
tusen år. För förståelsen av själva uppkomsten av GRK 
är en jämförelse med Vråkulturen mer aktuell, då det 
finns en på 14C-analyser baserad modell av samtidighet 
mellan GRK ochTN/TRB (Vrå) under en period av upp
åt femhundra år.

Uppkomsten av den specifika gropkeramiken kan ses 
som att trattbägarkeramiken förses med gropar i ett för
sta skede och därefter introduceras ytterligare nya östli
ga drag, som t ex kamdekor och kalkmagrat gods. Även 
för Vråkeramiken har likheter med östlig keramik dis
kuterats (se t ex Äyräpää 1955; Persson 1987). Det finns 
också en uppenbar kontinuitet vad gäller val av vissa 
boplatslägen, då de kust/strandbundna lokalerna upp
visar områdes- och platskontinuitet. Likheter finns också 
beträffande bl a råmaterial, föremålsformer som status
yxor, tunn- och tjocknackiga yxor, lerskivor m m. Skill
nader finns då figurer främst förekommer inom GRK, 
men inte inom Vrå och att flintan behandlas på olika 
sätt. Den tydligaste skillnaden ligger i bosättnings- 
mönstret då en del av Vråboplatserna, till skillnad från 
flertalet GRK-boplatser, är belägna i inlandet. Undanta
gen för GRK är två geografiska gränsområden.

Det är svårt att bedöma eventuella näringsekonomiska 
skillnader, då nedgången i pollendiagram, sädesintryck i 
keramik m m kan tolkas på olika sätt. Klart är att belägg 
för jordbruk finns hos båda kulturerna, liksom exempel 
på marin jakt och fiske. Möjligen är det den högre mäng
den ben från domesticerade djur på Vråboplatser i in
landet som avviker mest från benfynden på GRK-bo- 
platserna.

Äldre forskning har diskuterat en koppling mellan en 
klimatförändring under MN A och en ökad marin spe
cialisering, med en förskjutning av boplatserna mot kus
ten. Detta samband framstår idag som mindre tydligt, 
då det redan under mesolitikum samt under den tidig-
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neolitiska Vråkulturen förekom strandbundna jakt- el
ler fiskeboplatser. Underlaget från dessa är ännu för li
tet för en kvantifiering. Den förändring som är synlig i 
den materiella kulturen (läs främst keramiken) kan så
ledes inte klart kopplas till ekonomiska förändringar (jfr 
Welinder 1987). Istället har ideologiska skillnader mel
lan Vrå och GRK betonats. Browall menade att den kopp
ling mellan samhälle och land (territorium) som varit 
specifik för Vråkulturen försvann, medan Knutsson såg 
en skillnad i graden av bofasthet och därmed förbunden 
ideologi (Browall 1991, s 131; H Knutsson 1995). Den 
territoriella grupperingen av boplatser som kan ses inom 
GRK (se ovan) visar dock på att bofasthet och behovet 
att kontrollera ett territorium funnits även inom GRK.

För den tolkning som utgår ifrån att uppkomsten av 
GRK är avhängig en sydskandinavisk keramiktradition 
inom MN/TRB, medför de nya dateringarna av Fager
vik I-II problem, då dessa gav äldre värden än de syd- 
skandinaviska“förebilderna”. Beror detta på för få abso
luta dateringar av MN I i Sydskandinavien, dvs att en 
för "ung” tidsskala enligt Montelius används, eller finns i 
detta område en parallell utveckling?

Gropkeramisk kultur - Mellanneolitisk trattbägarkultur 
(Alvastra)

Under mellanneolitikum förekommer TRB endast i Al- 
vastraområdet i västra Östergötland, representerad av 
en megalitgrav och en centralplats samt vissa typer av 
keramik och pilspetsar från dessa. Endast i denna del av 
regionen finns således en samtidighet mellan MN/TRB 
och GRK, eftersom GRK kronologiskt i övriga områ
den ersätter MN/TRB. För Alvastra pålbyggnad har Bro
wall antagit att fynden visar en sekvens där TRB ersätts 
av GRK. Det är möjligt att detta gäller specifikt för denna 
plats, även om de stratigrafiska indikationerna härpå är 
få. De nya radiometriska dateringarna från Bråviken vi
sar att GRK fanns i Östergötland samtidigt med MN/ 
TRB. Det är möjligt att Alvastramonumenten represen
terar ett kort utnyttjande av inlandet, parallellt med att 
GRK förekom vid kusten. Det är också sannolikt att de 
har ett nära samband med megalitsamhället i Väster
götland.

Frågan är varförTRB-platsenAlvastra övertas av GRK 
efter en kort tid. GRK använder ju också Alvastra på ett 
tnycket speciellt sätt, för begravningsritualer, då män
niskoben spreds över ytan. Vad betyder det att rumsin- 
delningen inte längre följs - ska vi tolka detta som att 
Platsen övertas av ett samhälle med en annan social struk

tur än den segmentära stammens eller att begravningar 
bekräftar samhällets “kollektiva” identitet? Slutligen 
måste det poängteras att Alvastraområdet uppenbarli
gen är det hittills enda kända inlandsområde som ut
nyttjas under GRK:s slutfas, dvs även den vidare utveck
lingen i detta område skiljer sig från regionen i övrigt.

Gropkeramisk kultur - Stridsyxkultur

Med utgångspunkt från de absoluta dateringarna i regi
onen bör det finnas en kronologisk samtidighet mellan 
GRK och STY under hela MN B, med reservation för 
tidpunkten för introduktionen av STY och de alltför få 
dateringarna av förmodat sena GRK-boplatser. En del 
av de sena STY-fynden återfinns i samma lägen som GRK- 
boplatser och även inom dessa. Inga studier av dessa har 
dock utförts i regionen och en mer preciserad stratigra
fisk datering, liksom möjligheter till kontextuella tolk
ningar, saknas således.

Möjligheterna att skilja kulturerna i regionen åt byg
ger i dagsläget på keramiken och den typ av stenarte- 
fakter som deponerats i gravar. Att i övrigt särskilj a STY 
och GRK utifrån stenteknologi och val av råmaterial är 
inte möjligt. Vi kan endast se att man i regionen under 
mellanneolitikum mestadels använt lokala råmaterial som 
kvarts och grönsten, kompletterat med importerad flin
ta och skiffer. STY-keramiken skiljer sig som mest från 
GRK-keramiken i början av perioden, för att under se
nare delen uppvisa vissa gemensamma drag, t ex stora 
kärlväggsgropar och/eller poröst gods (sk “tredje grup
pen”) . En annan skillnad är förekomsten av figurer inom 
GRK, vilka saknas inom STY. Ytterligare en skillnad är 
att de båda kulturerna i regionen återfinns kopplade till 
olika bostadskonstruktioner; hyddor respektive mesula- 
hus (jfr Biwall & Kihlstedt, kap 7; denna volym). I valet 
av boplatslägen finns uppenbara likheter, men också skill
nader. Boplatser från de båda kulturerna har hittills fram
kommit främst i sandmark, vilket delvis troligen är en 
källkritisk fråga. Boplatsernas belägenhet på mikronivå 
skiljer sig något, då GRK-boplatserna inom delar av re
gionen ofta är belägna i kraftigare sluttning än övriga 
boplatser. Det är endast äldre STY-boplatser som hit
tills påträffats i inlandet, medan både äldre och yngre 
GRK-boplatser samt yngre STY-boplatser återfinns i kust
zonen (fig 5:40).

Både GRK- och STY-samhällena kan förmodas vara 
uppdelade i lokala grupper, vars territoriella uttryck ses 
i GRK:s gruppering längs kusten och STY:s utnyttjande 
(speciellt i den äldre fasen) av inlandets rullstensåsar.
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Fig 5:40. En skiss av det dåtida Litorinahavets utbredning och förekomsten av GRK- och STY-lokaler, visar att regionens 
GRK-lokaler i högre grad än STY-lokalema är knutna till kusten. Miljökarta med en sammanställning av GRK-boplatser, 
STY-boplatser och STY-gravar samt boplatser med fynd från båda kulturerna. Sammanställningen baseras för GRK på 
uppgifter i FMR och ATA, för STY på Malmer (1962) samt de i texten nämnda kompletteringarna från senare års 
undersökningar. Den markerade strandlinjen visar 25 m nivån, vilken inte är synkron över hela området. Havsnivån och 
pasströsklamas läge i det inre av Södermanland kan tolkas på olika sätt (jfr Florin 1961). Efter Röda kartan. Samman
ställning av E Olsson, kartframställning D Hammar. • GRK-boplats. m STY-boplats,▼ STY-grav, * GRK/STY boplats

Skillnaderna i “bofasthet" kan ses som marginella, om 
man uppfattar de stora GRK-boplatserna som perma
nenta boplatser. I annat fall har de kanske bebotts en del 
av året medan man under resten av året har varit mer 
rörlig inom territoriet. Det är svårt att jämföra den eko
nomiska tonvikten för respektive kultur, men med ut
gångspunkt från fynden och boplatsernas belägenhet i 
olika geografiska zoner bör en skillnad finns mellan äld
re STY och den samtida GRK, vilken motsvarar en be
toning på och möjligen även idealisering av jordbruk 
respektive fångst. En marginell odling har sannolikt fö
rekommit inom GRK, men möjligen av andra grödor, 
Triticum istället för Hordeum. Vad gäller begravnings- 
traditionen under mellanneolitikum, så kan likheter 
observeras, t ex hockerställning och förekomsten av sten
läggningar. Den variationsrikedom i gravläggnings- 
tradition som påvisats för GRK, och som möjligen även 
gäller för STY, ger utrymme för betoningar av både lik
heter och skillnader (fig 5:41).
Sammanställningen visar att källmaterialet inte är kom
plett och att representativiteten kan ifrågasättas. De frå
getecken som finns utgör källkritiska aspekter på anta
let undersökta STY-boplatser, på amatörmässigt fram-

GRK STY

Belägna inom boplats J Jf?)
Ej belägna inom boplats N (?) J
Stenkonstruktion J J
Ej stenkonstruktion J J
Rödockra J N
Ej rödockra J J
Gravgåvor J J
Ej gravgåvor J N (?)
Skelett i hocker J J
Skelett i ryggläge J 7

Kulturlager i fyllning J jm
Ej kulturlager i fyllning J j
Spridda människoben på bopl.,
utanför tolkade gravar J N
Ej spridda människoben på bopl.,
utanför tolkade gravar J J

Fig 5:41. Sammanställning av karaktäristika för tolkade 
mellanneolitiska gravar i Östra Mellansverige.
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Period Tidsintervall (BP) Östsvenska intervall (BP) “Inland" Kust-strandbundet
TN 5100-4500 5100-5000 Vrå Vrå + icke keramiska

5000-4800 Vrå Vrå + icke keramiska + Fagervik I

4800-4500 Vrå+Fagervik I? Fagervik I, Fagervik II, Fagervik III
MNA 4500-4100 4500-4400 ? Fagervik II, Fagervik III

4400-4100 ? Fagervik II, Fagervik III, Fagervik IV
MN B 4100-3850 4100-4000 STY ? Fagervik IV

Figur 5:42 Sammanställning av boplatskategorier-keramikstilar över tid och fördelade i förhållande till havsstranden. Observera 
att det är huvudtendensema som visas. För datering av de arkeologiska perioderna, se inledningen i denna volym. Dateringarna 
anges i BP-värden eftersom de jämförts med de regionala strandförskjutningsmodellema.

tagna STY-gravar samt på bevarandeförhållandenas be
tydelse för upptäckten av gravar. Utifrån en kritisk håll
ning kan det hävdas att endast vissa typer av gravgåvor 
samt gravarnas placering i förhållande till boplatserna 
kan användas för att skilja de båda begravningstraditio- 
nerna åt i regionen.

Dessa likheter och skillnader kan tolkas på olika sätt. 
Gemensamt för tidigare tolkningar av en autonom ut
veckling av STY i Skandinavien är att de har byggt på 
teorier om förändringar av maktfördelning och ideologi 
inom TRB under MN A. Som en logisk följd av detta 
måste STY ses som en invandring till regionen eftersom 
TRB saknas under MN A. Alternativet är att föränd
ringar i maktbalans och ideologi sker även inom GRK 
under samma period, trots tidigare tolkade ideologiska 
skillnader mellan kulturerna och få spår av en asymme
trisk maktbalans inom GRK. Den synliga avsaknaden av 
en asymmetrisk maktbalans inom GRK kan tolkas som 
att en sådan inte existerat, eller alternativt inte uttryckts 
i den materiella kulturen. Vid diskussion av de ideolo
giska förändringar som förmodats ha ägt rum under 
perioden har denna brist på källmaterial kommenterats, 
men förmodats vara en forskningslucka (Carlsson 1987, 
1991; Bro wall 1991).

Kust - inland

I kustzonen, motsvarande främst östra Södermanland, 
kompliceras bilden av de nya absoluta dateringarna, vil
ka ger en parallellitet mellan Vråkulturen, icke kerami- 
ska boplatser samt olika keramikstadier i den gropke- 
ramiska sekvensen (motsvarande både de gropkerami- 
ska förstadierna Fagervik I-II respektive egentlig grop
keramik, Fagervik III-IV, se också Kihlstedt, kap 4; den
na volym). I kustzonen finns också för många lokaler en 
platskontinuitet från mesolitikum över tidigneolitikum 
till mellanneolitikum, Fagervik I-IV och sen STY.

I inlandet, här de västra delarna av regionen, finns 
lokaler med fynd av Vrå- respektive Fagervik I keramik.

Någon platskontinuitet med äldre mesolitiska lokaler 
är dock inte belagd, inte heller med gropkeramiska lo
kaler innehållande Fagervik II-IV keramik. På de först
nämnda lokalerna har dock i flera fall påträffats STY- 
keramik av äldre typ. Boplatser och gravar i inlandet ger 
således i nuläget, precis som i äldre forskning ett min
dre varierat intryck med en fyndtom lucka i MNA. Detta 
beror delvis på att färre undersökningar genomförts i 
dessa områden, att absoluta dateringar saknas och att 
dekorerad keramik inte påträffats. Bilden motsägs del
vis av de lösfunna yxornas spridning, även om datering
en av dessa inte är helt klarlagd.

Denna skillnad mellan kust och inland kan å andra 
sidan tyda på ett komplext utnyttjande av landskapet 
under större delen av perioden. Ett försök till rekon
struktion av landskapsutnyttj andet under tidigneoliti
kum och mellanneolitikum ges i fig 5:42.

Kultur och samhälle

Den traditionella indelningen av den neolitiska perio
den i kulturer är problematisk, då innebörden av ordet 
“kultur” sällan definierats. Sammansmältningen av ide
ologi, bosättningsmönster och materiell kultur i de mel- 
lanneolitiska “kulturerna” gör det svårt att etablera nya 
samhällsavgränsningar. Med begreppet “samhälle” avses 
här en grupp individer som ingår i ett socialt nätverk 
och som genom detta har återkommande och över tid 
bestående relationer, delvis kanaliserade genom för hela 
samhället gemensamma institutioner, som verkar sam
manhållande. Man har en kollektiv identitet, vilken un
derbyggs av en regelbunden social interaktion med an
dra samhällen. En viktig utgångspunkt är att samhälls
avgränsningar är problematiska till sin natur och att 
många viktiga samhällsstrukturer kan vara gemensam
ma för flera samhällen (Giddens 1984, s 164f). Står då 
begreppen TRB, GRK och STY för skilda samhällen el
ler för olika ekonomiska-sociala aspekter inom ett och 
samma samhälle? Vi gör nedan ett försök att separera
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gemensamma och samhällsspecifika traditioner med 
utgångspunkt från vår tidigare presentation (fig 5:43).

TN/TRB MN/TRB GRK STY

fj ärrkontakter
är viktiga X X X X

bestående markeringar
i landskapet - X - -

kollektiva anläggningar - X - -

skelettbegravningar
vanligast ? X X X

varierad behandling
av de avlidna 7 - X -

gravskicket visar 
ingen variation 
avseende till kön-ålder 7 7 X

keramiska traditioner 
viktiga, stor andel 
dekorerad keramik 
på "boplatserna” X X X

lokala råmaterial
+ importerad flinta X X X X

“statusyxor” förekommer X X X X

förmodligen "bofasthet”
inom avgränsade områden X X X X

lokalsamhällets identitet
markerades utåt X X X X

jordbruk förekommer X X X? X?

stor synlig inkorporering
av rituella aspekter i vardagen? 7 - X _7

Fig 5:43. Sammanställning av de för de mellanneolitiska 
kulturerna i Östra Mellansverige gemensamma traditionerna. 
En del av de gemensamma traditionerna kan ses som uttryck 
för kontakter mellan folkgrupper i hela Nordvästeuropa eller 
som uttryck för samhällen med gemensamma strukturer.

Hur ska då den indelning av källmaterialet i kulturer 
som vi hittills använt oss av tolkas? Vi föreslår två olika 
“forklaringsbilder”.

I den första bilden drar vi ut konsekvenserna av de 
nya absoluta dateringarna. Under TN II, då GRK-sek- 
vensen enligt de absoluta dateringarna tar sin början, 
existerar ett samhälle som geografiskt omfattar hela den 
här studerade regionen och dessutom Gästrikland, de
lar av Hälsingland och Småland, här kallat Östsverige 
(jfr Bagge & Kjellmark 1939; Meinander 1957). Vi ut
går ifrån keramiken som en meningsbärande variabel, 
som uttrycker identitet inom ett samhälle och där grän
sen mot icke keramiska samhällen i norr är den tydli

gaste. Vi ser spridningen av enstaka yxor och flintdepå
er i norr som avspeglande kontakter mellan samhällen. 
Även GRK-boplatserna belägna i avvikande lägen, vid 
invattnen i norr, ses på detta sätt. Inom det mellansvenska 
samhället finns en kontinuitet mellan TN I och MN A 
beträffande stora delar av den materiella kulturen. Un
der perioden sker en förskjutning av boplatsernas loka
lisering, från ett utnyttjande av hela landskapet till en 
tydligare fokusering mot kustzonen. En territoriell upp
delning mellan olika lokalsamhällen finns, vilken exem
pelvis tar sig uttryck i agglomerationer av GRK-boplat- 
ser. Skillnaderna i materiell kultur mellan dessa territo
rier är små. Däremot finns inom samhället i sig en tillta
gande variation av keramikens utformning och samtliga 
dessa olika stilar återfinns på en eller flera boplatser inom 
respektive territorium. Keramikstilarna uppfattar vi som 
olika ickehierarkiska gruppmarkeringar inom samhället, 
vilka kanske tidigare har uttryckts på andra sätt.

Vi menar således att de s k kulturerna Vrå och GRK 
tillsammans utgör ett samhälle (fig 5:44). Inom samtli
ga keramikstilar finns drag från både kamkeramisk kul
tur och trattbägarkultur, som här kombineras och om- 
formeras på ett speciellt sätt, vilket i sin tur visar på 
ideologiska relationer med omgivande samhällen, sam
tidigt som den kollektiva identiteten markeras.

Under hela perioden förekommer förmodligen åker
bruk. GRK-stadierna kan dock i mindre grad kopplas 
till jordbruket genom sina kustbundna fyndplatser än 
den med Fagervik I och III delvis samtida Vrå-kulturen. 
Under perioden överges efter hand både den keramik
stil som tydligast förknippats med odling, liksom lokali
seringen till inlandet. Anläggningarna på ÖstraVrå Q fr 
Kihlstedt, kap 4; denna volym) kan vara ett uttryck för 
att en idealisering av odlingen inom samhället övergavs 
och begravdes. Vi uppfattar således de förändringar som 
syns i den materiella kulturen under denna period som 
uttryck för interna samhällsförändringar, vilka tar andra 
vägar än de gör i Sydskandinavien (se också Kihlstedt, 
kap 4; denna volym). De spänningar mellan grupper inom 
samhället som uttrycks i keramiken uppvisar inga hier
arkiska drag i sin placering på boplatser eller i gravar. 
Avsaknaden av hierarki kan ses i ljuset både av åkerbru
kets marginella betydelse, som i närheten till andra fångst
samhällen.

Samhället i Östra Mellansverige har, anser vi, fortsatt 
att oförändrat existera under MN A. Det finns få före
teelser som kan tolkas som indikationer på ett hierar
kiskt uppbyggt samhälle under denna period, dvs som 
framhäver speciella personer-släkter och inte gruppen
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Fig 5:44. BILD 1, ett samhälle, TN/TRB-GRK, i Östra 
Mellansverige under TN II-MN A.

som helhet. Ett undantag finns dock, i den sydvästra 
delen av regionen där Alvastra megalitgrav och pålbygg- 
nad, (och definitivt den senare, pga rumsindelningen), 
ska ses som ett samhälles gemensamma manifestation 
samtidigt som de också skiljer sig genom en monopoli
sering och hierarkisering av det rituella. Dessa fenomen 
avspeglar en ideologi skild från det samtida GRK-sam- 
hället i regionen i övrigt och utgör enligt vår mening en 
manifestation av det sydvästliga MN/TRB -samhället (se 
fig 5:45). Vår kunskap om äldre bosättningar i västra 
Östergötland är tyvärr fortfarande bristfällig och det är 
oklart om Vråboplatser eller andra typer av TN/TRB- 
lokaler finns i området. Därför går det för närvarande 
inte att utläsa om Alvastraboplatsen representerar en 
ideologisk kontinuitet i området. Kontinuiteten framåt 
bryts, i och med etableringen av GRK-samhället i om
rådet, men även detta GRK-samhälle uppvisar en bo
platslokalisering som avviker från det sena GRK-sam
hället i regionen i övrigt.

Den andra förklaringsbilden utgår ifrån att det under 
MN B finns två skilda samhällen i regionen, vilka sam
manfaller med de tidigare kulturbegreppen GRK och 
STY (fig 5:45). Den geografiska utbredningen i stort 
skiljer sig något, då GRK-samhällets boplatser förekom
mer längre norrut än STY-samhällets. Yxor från båda 
samhällena förekommer dock som “enstaka” fynd i norr. 
Det är möjligt att det norrländska samhället kan jämfö
ras med det gotländska, där man inom det existerande 
GRK-samhället integrerat föremål från STY-samhället i 
sina ritualer. De ideologiska skillnaderna i Östra Mel
lansverige manifesteras hos STY-samhället med mindre 
varierade ritualer och en separering av de döda och le
vande. Det förefaller också finnas ett starkt behov av att 
upprepa det förflutna inom STY-samhällets gravritua
ler och att upprätthålla gränser. Inom GRK-samhället 
syns inte någon rumslig separering av rituella och pro
fana handlingar, inte heller mellan levande och döda.

OOOGD

GOOD

Fig 5:45. BILD 2, två skilda samhällen under MN B i Östra 
Mellansverige, GRK och STY. (Bilden är densamma under MN 
A för Östergötland, men visar då MN/TRB i väst och GRK i 
öst).

Dateringen av viss dekor inom GRK-keramiken skulle 
kunna tolkas som ett behov att upprepa det förflutna 
även inom detta samhälle, men kopplat till den materi
ella kulturen istället för monumenten.

Skillnaderna, dvs respektive samhälles kollektiva iden
titet, manifesteras också i föremålen och bosättnings- 
mönstret. Ytterligare ett starkt argument för skilda sam
hällen är det geografiska avståndet mellan äldre STY 
och GRK i delar av regionen, vilket gör det omöjligt att 
se GRK enbart som en keramiktillverkningstradition eller 
STY som en gravsed inom ett samhälle (se fig 5:40). 
Fynden bör ses som spår av ett annat samhälle och hur 
detta tillkommit kan förklaras på flera sätt. Ett alterna
tiv är att det relativa “folktomma” området tagits i an
språk av främlingar, exempelvis i likhet med den av 
L Larsson för Skåne föreslagna “missionsmodellen” (se 
inledningen). Ett annat är att de inre spänningar som 
anas i keramikdekorerna leder till att en del av GRK- 
samhället markerar en ny och skild “social” identitet, med 
drag från andra delar av Europa (jfr Damm 1991).

I den senare delen av MN B ökar likheterna mellan 
dessa samhällen, liksom även mellan GRK och senTRB 
i Sydskandinavien och på Gotland, med gemensamma 
dekorelement som “hängande trianglar” (jfr M Larsson, 
detta kapitel). De gemensamma traditioner vi anser oss 
ha sett i STY- och GRK-materialen kan reflektera en 
likartad social struktur. En strukturell förändring inom 
STY med större betoning på kollektivet i slutet av peri
oden kan ha ökat likheten mellan STY och GRK och ha 
underlättat en förändring av samhällsavgränsningarna 
mot slutet av perioden, då både STY och GRK försvin
ner som distinkta fenomen.
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Tre arkeologiska regioner - 
Två neolitiska samhällsbilder

Roger Edenmo, Mats Larsson, Bengt Nordqvist,
Eva Okson

Källmaterialets regionala variationer

I inledningen beskrevs de tidigare tolkningarna av det 
mellanneolitiska källmaterialets variationer i termer av 
kronologi, ekonomi eller sociologi. Forskningen har ut
ifrån källmaterialet i Syd-, Väst-, och Östsverige skapat 
grupperingar och därvid uppfattat dem som betingade 
av skilda kulturer. För samtliga regioner används här 
benämningarna TRB, GRK och STY. De förändringar 
som är skönjbara i det arkeologiska fyndmaterialet har 
generellt tolkats som resultat av att grupper av männis
kor har förflyttat sig eller att det rådande samhället har 
haft inre spänningar av ideologisk och ekonomisk art.

Vår genomgång av de senaste årens undersökningar 
visar att både källmaterialen och det sätt som materia
len tolkas på varierar mellan regionerna i enlighet med 
den regionala forskningstraditionen och att jämförelser 
därför försvåras. Denna diskrepans blir tydligast mellan 
de olika regionerna i diskussionen kring GRK och till 
vissa delar TRB, medan STY framstår som mer jämför
bar. I Sydsverige har det funnits en diskussion relaterad 
både till keramiken och flintan vilken också har präglat 
forskningen kring MN. I Västsverige används de slutsat
ser som har dragits kring sydsvensk keramik och likaså 
den danska uppfattningen beträffande flintföremål som 
spånpilspetsar. Flintföremål och flintteknologi har här 
analyserats, medan en ordentlig strukturering av kera
miken saknas och boplatser med keramikfynd har tol
kats som blandade. Någon konsekvens av denna upp
fattning har dock inte dragits förrän på senare år. I Öst
sverige förekommer mycket stora keramikmängder och 
forskningen har koncentrerats på dessa, medan domi
nerande stenmaterial som kvarts inte har bearbetats.

Vi uppmärksammar här regionala skillnader, vilka 
framträtt redan under tidigare perioder (jfr kap 3-4). 
Under MN A finns i Sydsverige en di versifierad TRB- 
kultur med megalitgravar, där en lokal variant av TRB 
med vissa drag från östsvensk GRK dyker upp i regio
nen i ett något senare skede av MN A (se fig 5:1-2). De 
nya dateringarna visar att i Västsverige uppträder både 
TRB med megalitgravar och GRK i form av spånpil
spetsar och keramik tidigt, redan under TN II. I Öst
sverige introduceras inte megalittraditionen inom TRB,

däremot förändras trattb ägarkeramiken kraftigt redan 
under TN II med element som visar likheter med fynd 
från Finland, dvs GRK uppträder. Vi menar också att 
förekomsten av artefakter och anläggningar av TRB-ka- 
raktär i västra Östergötland bör tolkas som att området 
under den aktuella fasen av MN A utgjorde en del av 
det sydvästsvenska TRB -samhället.

Även förloppet under MN B ser olika ut i de tre regi
onerna. Introduktionen av STY och därmed begynnel
sen av MN B har inte kunnat dateras i någon av de här 
behandlade regionerna, utan bygger på danska dateringar 
och förläggs till ca 4100 BP-2700 B C. I Sydsverige avlö
ser STY med en viss överlappning TRB. Den senaTRB- 
gruppen Karlsfält, som uppvisar drag av både GRK och 
tidig STY, ger inte intryck av att förekomma under MN 
B. Möjligen finns även en viss parallellitet mellan den 
lokalaTRB-gruppen med drag från östsvensk GRK, Sire- 
torpsgruppen och STY i nordöstra Skåne-Blekinge, men 
stratigrafin på Siretorp ger inga direkta indikationer på 
att så är fallet. I Västsverige försvinner enligt '^-date
ringar TRB i slutet av MN A och STY uppträder. Under 
MN B förefaller således STY och GRK finnas parallellt 
i detta område. I Östsverige förekommer GRK och STY 
också parallellt under MN B.

En gemensam överregional nämnare i den materiella 
kulturen är bl a de strids- och flintyxor som förekom
mer i alla regioner under MN. De kan ses som de arke- 
ologiska‘‘uttrycken” för förekomsten av utbytesnät. Men 
även om yxorna är spridda i alla regioner, så behöver 
inte föreställningarna kring yxorna varit desamma över
allt. Även bland dessa föremål som förekommer i alla 
regioner kan variationer mellan regionerna spåras. Frek
vensen stridsyxor skiljer sig mellan de olika regionerna, 
med en konstant ökning i Syd- och Västsverige frånTN 
till MN B, medan Östsverige uppvisar en nedgång un
der MN A, vilken eventuellt ska kopplas till en annan 
kontext i denna region, eftersom yxorna finns inom GRK 
istället för inom TRB.

Andra föremål gemensamma för de tre behandlade 
regionerna är spånpilspetsarna i flinta. Dessa förekom
mer i stor utsträckning i Syd- och Västsverige, men en
dast i ringa antal i Östsverige och i denna region är dessa 
förmodat sena, mer bearbetade spetsar få. Samma rums
liga mönster uppvisar också förekomsten av cylindriska 
kärnor i flinta, med riklig förekomst i Syd- och Väst
sverige, medan typen saknas i Östsverige.

Ett av de mer ovanliga men återkommande råmate
rialen under perioden i samtliga regioner är skiffern. De 
fåtaliga sydsvenska föremålen har traditionellt hänförts
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till GRK. I Västsverige förekommer skiffer i huvudsak i 
den norra delen av Bohuslän, där det på GRK-boplatser 
finns lämningar av en förhållandevis riklig tillverkning 
och användning av skifferspetsar. I Östsverige förekom
mer skiffer vanligen i form av enstaka färdiga föremål 
på GRK-boplatserna, med en ökande frekvens norrut.

Keramiken är möjligen den artefakt som utseende
mässigt varierar mest mellan regionerna. Detta gäller 
dock inte keramik tillhörande STY som är igenkännbar 
oavsett region. Vi har haft svårt att formulera det som 
är gemensamt för de tre regionerna beträffande gropke
ramiken, men enats om att följande drag återfinns på 
det som benämnts gropkeramik i samtliga tre regioner; 
gropar, s k fiskbensmönster, tand-kamstämpelteknik, 
streckstämpelteknik. Avgränsningar mellan gropkeramik 
och sen trattbägarkeramik i Sydsverige är svår att göra, 
då vissa av ovanstående dekorelement, såsom gropar och 
streckstämplar, återfinns även i TRB/keramiken. Ur ett 
rent forskningshistoriskt perspektiv är det också intres
sant att notera att vissa material i Skåne faktiskt "bytt” 
kulturtillhörighet; från GRK tillTRB. Det gäller boplatser 
som Stävie, Jonstorp och Hagestad. I denna studie har 
detta resulterat i att även den s k sydöstsvenska gropke
ramiken uppfattats som en egen lokalgrupp med influ
enser från sen TRB och östsvensk GRK, den s k Sire- 
torpsgruppen.

I Östsverige skiljer sig den förmodat “äldre” gropke
ramiken från den “yngre” på många sätt. Det gemen
samma draget är dock förekomsten av stora kärlväggs- 
gropar, instuckna med olika typer av redskap och place
rade i rader främst på kärlens överdel. I den östsvenska 
gropkeramiken förekommer också lerskivor, kopplade 
till samtliga keramikstadier, likaså finns enstaka exem
pel på dekor med “hängande trianglar”. Den begränsade 
mängden mellanneolitiskTRB-keramik, som enbart kom
mer från förmodat rituella deponeringar i Alvastra- 
området, skiljer sig från gropkeramiken genom avsak
nad av gropar. Det för den östsvenska gropkeramiken 
typiska draget, s k poröst gods, återfinns i mycket liten 
utsträckning i Syd- och Västsverige.

Det finns också problem med att avgränsa sen STY 
och övriga kulturer. På Bornholm kan man se en ut
veckling, där vissa drag i dekoren är gemensam mellan 
olika kulturer, exempelvis STY och sen TRB. I Östsverige 
återfinns kärl med dekor- och formelement som är ty
piska både för sen STY och sen GRK. Även inom kera
miken finns s k överregionala attribut. Till dessa kan vi 
räkna det tidigare diskuterade dekorelementet “häng
ande trianglar” som förekommer i samtliga här studera

de regioner, liksom söder om Östersjön och på Gotland.
Gravformerna uppvisar både likheter och skillnader 

mellan regionerna. Megalitgravar börjar anläggas redan 
under TN både i Syd- och Västsverige och används se
dan kontinuerligt av både TRB, GRK och STY under 
hela MN. Orsaken kan enligt Bengt Nordqvist vara att 
trots att själva symboliken eller dess attribut förändras, 
så finns det en kontinuitet i var den uttrycks, dvs mega
litgraven har under lång tid fungerat som ett rituellt 
centrum.

Flatmarksgravar förekommer i alla regioner; i Syd
sverige kopplat främst till STY, i Väst- till STY och i 
Östsverige till GRK och STY. STY-gravarna uppvisar 
förutom likheter i föremål sannolikt även likheter i grav
skick. GRK-gravarna i Östsverige varierar mycket inom 
regionen, vilket kan förklaras både av bevarande
förhållanden och en heterogen gravritual. I Västsverige 
finns till skillnad från övriga regioner exempel på flat
marksgravar med STY-föremål belägna på en eventuellt 
samtida GRK-boplats. Både i Väst- och Östsverige finns 
från en sen del av MN B s k dödshus med brand
begravningar, vilka förknippas med STY. Även i sydsvensk 
STY finns spår av nedbrända träkonstruktioner vilka 
tolkats som dödshus.

Förekomsten av megalitgravar och centralplatser i Syd- 
och Västsverige kan ses som exempel på en separering 
av rituellt och profant under perioden. Motsvarande 
fenomen är inte synligt i Östsverige, tvärtom så före
kommer föremål, vilka i andra regioner tolkas som ritu
ella, såsom dubbeleggade yxor och figurer, inom boplat
serna.

Förekomsten av centralplatser har också tolkats som 
uttryck för en ökad hierarkisering av samhället i Syd- 
och Västsverige, som följaktligen saknas i Östsverige. 
Även den ökande mängden stridsyxor har tolkats i lik
nande termer. Den kontinuerliga ökningen av stridsyx
or i Västsverige antas av Nordqvist återspegla en lång
sam förändring i den sociala strukturen mot ett samhäl
le med en framväxande social elit, vars makt uttrycks i 
termer av krig och jakt. Mats Larsson framför tolkning
en att stridsyxorna i Sydsverige ska ses som en föränd
ring mot ett individualiserat samhälle, präglat av en so
cial elit med vidsträckta kontaktvägar. Utbytessystemen 
blir i dessa tolkningar en maktfaktor. I däremot Östsverige 
ser Eva Olsson och Roger Edenmo med utgångspunkt i 
stridsyxorna få tecken på en ökad stratifiering av sam
hället. Frekvensen stridsyxor sjunker i detta område under 
MN A, till skillnad från övriga regioner och de förekom
mer sällan i sammanhang som kan kopplas till enskilda
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individer. Den dubbeleggade yxans form upprepas dock, 
som miniyxor i lera. En möjlig tolkning är att avsakna
den av en elit inom GRK-samhället medfört att något 
intresse av att aktivt förvärva yxorna inte funnits. Istäl
let kanske de yxor som ändå förekommer ska ses som 
att de lokala grupperna inom samhället provat att an
vända dem vid olika strategier sinsemellan, ytterligare 
exempel på de inre spänningar som kan anas i keramik
variationen.

Ett genomgående mönster för alla regioner är GRK- 
boplatsernas lokalisering till kustzonen och att det en
dast finns enstaka fyndlokaler i inlandet, vid insjöarna. 
Gemensamt för Syd-, Väst- och Östsverige är att det 
under MN A finns få boplatser i inlandet. I Sydsverige 
och huvudsakligen även i Västsverige är således även 
TRB-boplatserna lokaliserade till kusten under denna 
period. I slutfasen av MNA (MN IV-V) förändras detta 
i Skåne, då sena TRB-fynd återfinns i inlandet. Under 
MN B visar STY-fynden i Syd- och Östsverige en rums
lig skillnad mellan den äldre och den yngre fasen. De 
äldre fynden är koncentrerade till inlandet och de yngre 
ligger mer kustnära. I Sydsverige finns en viss kontinui
tet mellan sen TRB och äldre STY i inlandet. Motsva
rande kontinuitet återfinns inte i Östsverige, där boplatser 
från MN A helt saknas i inlandet. Lösfunna yxor finns 
dock i dessa områden, varför en kontinuitet inte helt 
kan uteslutas. De yngre STY-fynden påträffas ofta i sam
ma lägen som GRK-boplatser, eller direkt på dem. De
taljerade stratigrafiska och kronologiska studier som kan 
visa på samtidighet saknas dock. I Västsverige är mot
svarande förlopp med en kronologisk skillnad mellan 
inland-kust inte skönjbart, då både äldre och yngre STY- 
fynd har påträffats vid kusten, på lokaler som domine
ras av gropkeramiska fynd. Den stora mängden strids
yxor finns i inlandet. Någon djupare analys av STY-kul- 
turen har dock inte utförts i Västsverige.

Någon tydlig skillnad i boplatsernas storlek mellan 
MN A och MN B i Skåne går idag inte att klart uttala sig 
om. Att urskilja samma tendens i Skåne som i Danmark, 
dvs att boplatserna ger intryck av att bli större under 
sen MN A, låter sig egentligen inte göras. En tendens är 
dock att STY-boplatserna under MN B ger intryck av 
att vara mycket små, med förvånansvärt små fyndmäng
der. Intressant är dock det faktum att vi samtidigt med 
dessa till synes små boplatser får samlingsplatser av san
nolikt kultisk karaktär, som den relativt nyligen under
sökta Sarupsanläggningen i Malmö. Denna anläggning 
skall uppenbarligen knytas till STY. Vår kunskap om de 
s k Sarupsanläggningarna under MNA är bristfällig när

det gäller Skåne. En plats som Stävie, som dateras till 
sen MN A, är egentligen idag ett unikum. Vi får med 
andra ord förändringar på olika nivåer i samhället; små 
boplatser, ett konservativt offerskick, ett strikt gravskick 
och kultplatser av “Sarupstyp”. I Östsverige förefaller 
det att finnas både stora och små GRK-boplatser under 
MN A och MN B och det går således inte att se föränd
ringar över tid beträffande storlek. Ett gemensamt drag 
är också att boplatserna återfinns i koncentrationer och 
att det inom samma grupp finns både förmodat “äldre” 
och “yngre” boplatser. De få STY-boplatser som påträf
fats från MN B är alla små och förmodas representera 
enskilda huslämningar.

Beträffande ekonomin är en gemensam faktor för 
samtliga regioner dominansen av jakt och fångst i det 
bevarade benmaterialet på GRK-boplatserna, även om 
fynd som visar på odling förekommer. Inom TRB i Syd
sverige anses odlingen varit dominerande under MN A, 
medan djurbensmaterialet tyder på att betydelsen av 
fångst ökat under sen MN A. Den betoning på marin 
föda på GRK-boplatserna som framgår av både djurbe
nen och analyser från människoben avviker från resul
taten av matskorpeanalyser på keramik, som visar på 
terrestrisk föda. Resultaten har erhållits på såväl GRK- 
somTRB-kärl i Västsverige och på GRK-kärl i Östsverige. 
För dessa analyser av beläggning på keramik är det dock 
fortfarande inte klart vad som analyserats, rester från 
matberedning eller sot från veden, eller vilken påver
kan förbehandlingen vid analysen haft. En dualism i 
ekonomin inom STY indikeras av att de få boplatsfyn
den i Syd- och Östsverige visar på odling och husdjurs
hållning, medan lämningar från jakt finns i gravarna.

I både Syd-, Väst- och Östsverige förekommer svaga 
odlingsindikationer i pollendiagrammen relativt konti
nuerligt under hela MN. I Syd- och Östsverige syns en 
minskning av främst örtpollen under MN A. Den käll
kritiska diskussionen kring pollendiagram visar dock att 
fluktuationer av odlingsindikationerna mycket väl kan 
ha en annan orsak än en förändrad odlingsintensitet. 
Nedgången i pollenmängd behöver inte betyda att od
lingen upphört, utan kan tolkas som att nya bruknings
metoder införts. Det saknas belägg i pollendiagrammen 
för att kunna påstå att odling har haft en dominerande 
betydelse under någon del av MN. Det förefaller som 
det mellanneolitiska samhället baserade sin näring på 
en biandekonomi. Denna var lokalt anpassad, men ka
rakteriserades av att den var mångfacetterad, i vilken 
ingick såväl jakt, insamling som djurhållning och od
ling.
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De neolitiska samhällsbilderna

När vi så betraktar hur vi i sociala och ideologiska ter
mer beskriver förändringarna under mellanneolitikum, 
bör det speciellt poängteras att våra respektive samhälls- 
tolkningar och utvecklingslinjer inte är inbördes fören
liga. Vi tolkar helt enkelt källmaterialets kronologiska 
och rumsliga förändringar på olika sätt.

Mats Larsson menar för Sydsveriges del, attTRB-sam- 
hället under den mellanneolitiska perioden utvecklas mot 
social instabilitet och uppträdandet av flera samhällen, 
benämnda TRB och tidig STY. Det är i detta samman
hang inte längre relevant att se den sydsvenska GRK- 
gruppen som egentlig gropkeramik. Både den nordväst
skånska Jonstorpgruppen och den sydöstsvenska Sire- 
torpsgruppen föreslås utgöra egna lokalgrupper och delar 
av det senaTRB-samhället. Den tidiga delen av STY ska 
även den ses som en del av det senaTRB-samhället, där 
grupper av individer uppenbarligen visat“missnöje”med 
den förhärskande ideologin. Det senaTRB-samhället ger 
intryck av att ha varit präglat av en konservativ grund
syn. En förändring i naturmiljön i form av en transgres
sion och ett yttre tryck i form av nya ideér från andra 
grupper i norra och centrala Europa har troligen också 
medverkat till en transformering av det senaTRB-sam
hället. Den fortsatta förändringen under den sena mel
lanneolitiska perioden kommer i Sydsverige att domi
neras av STY-samhället. Inom detta samhälle växer en 
ny social elit med konservativa drag fram (fig 5:47). Pe
rioden innefattar nya sociala och ideologiska förhållan
den, där den materiella kulturens betydelse förändras. 
Ett vidare socialt informationsnät fortsätter dock att 
existera i Sydskandinavien och områden söder om Öst
ersjön, synligt bl a i keramikdekor av “hängande triang
lar”.

Nordqvist betonar ett framväxande hierarkiskt sam
hälle även i Västsverige under mellanneolitikum. Ett 
talande förhållande ser han i att GRK är känt genom 
boplatser men inte gravar, medan STY är kända genom 
gravar men inte boplatser. Hans tolkning av detta för
hållande blir att den mellanneolitiska perioden bestod 
av ett fungerande, överregionalt samhällssystem, inte flera. 
Skilda dimensioner av detta samhälle kan t ex avläsas i 
fynden av spånpilspetsar och stridsyxor, där de sistnämnda 
kopplas till den framväxande överklassen-eliten (STY). 
Lokala och regionala grupper har sin plats inom ett över
regionalt utbytesnät, där det sistnämnda är att betrakta 
som det enda egentliga “samhället” som existerade un
der perioden (se fig 5:47). Nordqvist anser att det iVäst-

sverige under tidig- och mellanneolitikum sker en lång
sam förändring från ett fångstsamhälle till ett samhälle 
med en dominans av jordbruk och boskapsskötsel. Män
niskorna är “neolitiker” i bemärkelsen att de har tagit 
upp delar av domesticeringsbegreppet, men närings- 
ekonomin är under hela perioden en biandekonomi. 
Detta är en tid då nya sociala strukturer och normsys
tem formas och då nya myter, föreställningar och kan
ske rent av nya släktskapssystem införs.

Eva Olsson och Roger Edenmo framhäver skillnader
na mellan GRK och STY under den senare delen av 
mellanneolitikum, varvid bl a nya fynd av STY-boplat- 
ser i inlandslägen tas till intäkt för att det rör sig om två 
skilda samhällen (se fig 5:47). De påpekar också att skill
naderna mellan dessa samhällen minskar över tid. En 
biandekonomi har dominerat båda dessa samhällen, men 
den ekonomiska tyngdpunkten har varit olika; marin jakt 
kontra jordbruk. För den äldre delen av perioden, i sam
band med uppkomsten av GRK parallellt med TRB, 
betonas regionens karaktär av gränsområde, med element 
som sammanbinder regionen med Norrland (skiffer
föremål), Finland (keramikdekor) och Sydsverige (strids
yxor, flinta, keramikdekor). De element som samman
länkar Östsverige med ett visst område är samtidigt sär
skiljande från övriga. Särskilt tydlig är gränsen mot Norr
land, medan gränsen mot Sydsverige är mer otydlig. Det 
finns inte heller någon direkt koppling mellan kulturel
la förändringar och förändringar i naturlandskapet så
som transgressioner.

De samhällsavgränsningar som presenterats skiljer sig 
åt, då både Larsson respektive Olsson och Edenmo tagit 
fasta på att variationer på den lokala rumsliga nivån mot
svarar behov av markering mellan skilda samhällen, dvs 
grupper med skilda ideologier. Nordqvist å andra sidan 
menar att skillnader på denna nivå motsvarar behov hos 
skilda undergrupper inom ett samhälle, vilka delar en ge
mensam världssyn. Existensen av överregionala traditio
ner poängteras även av Larsson samt Olsson och Edenmo, 
vilka dock inte ser detta förhållandet som ett hinder för 
antagande om befintliga samhällsidentifikationer.

Tolkningarna som har framförts i artikeln innehåller 
vissa gemensamma nämnare, som att utvecklingen är 
kopplad till regionala samhällen och att förändringen 
måste sökas i samhällets föreställningsvärld och dess 
sociala struktur. En av slutsatserna är också att den upp
delning som gjorts i olika kulturer delvis återspeglar den 
äldre forskningens arbetsmetodik, då man inte urskilt 
lokala, regionala respektive överregionala särdrag och 
samband. Lämningarna har olika nivåer av generalitet,
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Fig 5:47. Bilden visar hur vi tolkar samhällsutvecklingen i de tre regionerna. Observera att tolkningarna skiljer sig åt.

där den lokala nivån ur sitt begränsade perspektiv kan 
karaktäriseras utifrån kvarts- och flinttekniker eller spe
cifika dekorelement på keramik. Detta står i motsats till 
de överregionala företeelserna, där stridsyxan och flint- 
yxan är exempel på föremål, som ingår i de överregio
nala utbytesystemen.

När man försöker avgränsa samhällen med utgångs
punkt från variabler som haft olika betydelse i ett sam

hälle finner man olika gränser. Dessa upphäver i och för 
sig inte varandra, utan visar bara olika saker. En utgångs
punkt för samhällsavgränsning är istället att välja att 
arbeta med en variabel, dvs ett källmaterial, som man 
uppfattar att den dåtida människan använt för att kon
trastera det egna samhället mot andra, samtidigt som 
det sammanlänkade den egna gruppen.
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Landskap
Socken+RAA-nr Plats Fornl.typ Lab.nr 14c-ålder BP Daterat matr Nr ii flg

Ög
V Tollstad 12 Alvastra megalitgrav St-6911 4490± 95 skelett, 13c-20,2 29
Högby 87 H. prästgård boplats, anl Beta 54092 4290± 70 träkol 49
Högby 87 H. prästgård brandgrav Beta 57150 3980± 110 träkol 64
Högby 87 H. prästgård skelettgrav ETH 9814 4755± 60 träkol 4
Linköping 166 Bergsvägen skelettgrav St-4138 3960± 120 skelett, * 61
Linköping 162 Tomby/Glaskulan boplats, anl Beta 61799 3930± 130 träkol 68
Linköping 142 kv Paragrafen boplats, anl Beta 37188 4250± 60 träkol 53
Linköping 142 kv Paragrafen boplats, anl Beta 37192 3920± 100 träkol 74
Linköping 161, 321, 322 Glasrutan 2 boplats, anl Beta 34671 3895± 75 träkol 77
Gårdeby 92 Össby boplats, anl Beta 36585 4480± 110 träkol 28
Strå 32 Svälinge boplats, lager St-8402 4065± 160 träkol 59
Kvillinge 36 Åby boplats, lager Ua-7459 4550± 100 bel. D ker. INS 19
KviUinge 36 Åby boplats, lager Ua-7460 4455± 95 #bel. D ker. INS 32
Kvillinge 36 Åby boplats, lager Ua-7461 4665± 60 bel. D ker. INS 9
Kmllinge 36 Åby boplats, lager Ua-7462 4430± 60 bel. OD ker. INS 37
Kvarsebo 75 Säter II boplats, lager Ua-1729 4410± 130 bel. D ker. SOL 34
Kvarsebo 75 Säter II boplats, lager Ua-1727 4610± 120 #bel. D ker. SOL 12
Kvarsebo 70 Säter III boplats, lager Ua-1728 4490± 120 #bel. D ker. SOL 25
Krokek 23 Fagervik boplats, lager Ua-1726 4560± 120 #bel. D ker. SOL 15
Krokek 87
Sö
Tunaberg 105

Svintuna boplats, lager Ua-6844 4530± 60 #bel. D ker. SOL 27

Skarastugan boplats, lager Ua-4189 4185± 85 bel. OD ker. SOL 55
Tunaberg 105 Skarastugan boplats, lager Ua-4191 4580± 85 bel. D ker. SOL 18
Trosa Ifs 263 Överåda boplats, ö lager St-3422 4155± 100 salben, * 45
Trosa Ifs 263 Överåda boplats, u lager St-3427 4155± 120 salben, * 43
Trosa Ifs 263 Överåda boplats, u lager St-3428 4035± 105 salben, * 54
Trosa Ifs 263 Överåda boplats ö+u lager St-3429 4200± 100 salben, * 41
Trosa Ifs 263 Överåda skelettgrav St-2953 3790± 120 skelett, * 76
Turinge 11 mfl Fjälla boplats?, lager St-11063 3980± 75 träkol 69
Tueta 45 Kvedesta II boplats, lager Ua-1830 4240± 140 bel. OD ker. SOL, 47
Tueta 45 Kvedesta II boplats, lager Ua-1831 4420± 100 bel. OD ker. SOL 36
Osmo 98 Brunn boplats, lager Lu-1282 4690± 65 sälben, 13q -15.6 10
Osmo 98 Brunn boplats, lager Lu-1283 4660+ 65 salben, ^C-15.8 13
Osmo 98 Brunn boplats, lager Lu-1284 4700± 65 sälben, 13c -15. 7
Osmo 98 Brunn boplats, lager St-5951 4665± 90 sälben, -17.7 11
Grödinge 448 Kyrktorp 8 V boplats, anl Ua-1412 4710± 105 hasselnötskal 5
Grödinge 448 Kyrktorp 8V boplats, anl Ua-1409 4515± 105 hasselnötskal 23
Grödinge 448 Kyrktorp 8 K boplats, anl Ua-1406 4565± 105 hasselnötskal 17
Grödinge 448 Kyrktorp 8V boplats, anl Ua-1405 4575± 105 sädeskorn 14
Grödinge 448 Kyrktorp 8V boplats, lager Ua-1404 4765± 95 hasselnötskal 3
Grödinge 448 Kyrktorp 8V boplats, anl Ua-1403 4310± 95 träkol (hassel) 44
Grödinge 448 Kyrktorp 9B boplats, anl Ua-1413 4115± 105 träkol (tall, en, hassel) 60
Grödinge 447 Korsnäs boplats, anl Ua-5996 4570± 80 träkol 21
Grödinge 447 Korsnäs boplats, ani ö l Lu-1285 4190± 60 ben, obest, 13 q -20.8 56
Grödinge 447 Korsnäs boplats, ani m l Lu-1286 4270± 60 ben, obest, 13q -19.5 51
Grödinge 447 Korsnäs boplats, ani u l Lu-1287 4560± 60 ben, obest, 13 C -17.9 22
Grödinge 536 St Malmtorp boplats?, lager St-9882 3940+ 75 sot 75
Östertälje 17 Karleby boplats, lager Ua-7248 3845+ 65 träkol 79
Östertälje 17 Karleby boplats, lager Ua-7249 3950± 70 träkol 73
Botkyrka 352 Häggsta III boplats, lager Ua-1388 4930± 100 träkol 1

Botkyrka 352 Häggsta III boplats, anl Ua-1390 4925± 100 träkol 2
Botkyrka 352 Häggsta V boplats, anl Ua-1392 4670± 110 #bel. D ker. INS 6
Botkyrka 352 Häggsta V boplats, anl Ua-1393 4500± 105 träkol 26
Botkyrka 352 Häggsta VI boplats, anl Ua-1394 4340± 105 träkol 42
Botkyrka 352 Häggsta VI boplats, anl Ua-1395 3975± 100 träkol 66
Botkyrka 352 Häggsta VI boplats, lager Ua-7963 4300± 75 bel. D ker. INS 48
Botkyrka 352 Häggsta VI boplats, lager Ua-7964 4250± 90 bel. D ker. INS 50
Botkyrka 352 Häggsta VI boplats, lager Ua-7962 4145± 85 bel. D ker. INS 57
Huddinge 132 Masmo 2 boplats, anl St-9060 4620± 145 träkol 8
Huddinge 132 Masmo 2 boplats, anl Lu-2327 4420± 60 bel. D ker. konv dat 39
Huddinge 132 Masmo 2 boplats, lager Ua-7952 4465± 60 bel. D ker. INS 35
Huddinge 132 Masmo 2 boplats, lager Ua-7953 4485± 70 bel. D ker. INS 33
Huddinge 132 Masmo 2 boplats, lager Ua-7954 4395± 70 bel. D ker. INS 40
Huddinge 132 Masmo 2 boplats, lager Ua-7955 4485± 75 bel. D ker. INS 31
Huddinge 132 Masmo 2 boplats, lager Ua-7956 4425± 60 bel. OD ker. INS 38
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Huddinge 331 Björktorp boplats, lager Ua-7193 3850± 85 bei. D ker. SOL 78
Huddinge 331 Björktorp boplats, lager Ua-7194 4600± 75 bei. D ker. INS 16
Huddinge 331 Björktorp boplats, lager Ua-7195 4545± 65 bel. D ker. SOL 24
Huddinge 331
Up
Täby 96

Björktorp boplats, lager Ua-7197 4600± 50 bel. D ker. SOL 20

Gribbylund boplats, skärvsth Beta 63329 3990± 90 träkol 65
Övergran 22 Nyckelby boplats, skärvsth Beta 36820 4120± 110 träkol 58
Vänge 76 Brunna/Ekeby boplats, anl Ua-5364 3970± 70 träkol 70
Tierp 316 Torslunda boplats, lager Ua-717 4230± 100 hasselnötskal 52
Tierp 316 Torslunda boplats, lager Ua-943 4020± 80 hasselnötskal 63
Tierp 316 Torslunda boplats, lager Ua-944 4490+ 90 hasselnötskal 30
Tierp 316 Torslunda boplats, lager Ua-945 4070± 80 hasselnötskal 62
Tierp 316 Torslunda boplats, lager Ua-983 3960± 75 hasselnötskal 71
Tierp 316
Vs
Romfartuna 117
Hs
Enånger 68

Torslunda boplats, lager Ua-1712 4300± 80 #bel. D ker. SOL 46

Äs boplats, lager St-1961 3775± 105 sälben, * 72

Hedningahällan boplats, anl Ua-5024 4020± 100 bel. snorker (INS) 67

Fig 5:46. Tabell över använda 14C-analyser. Tabellen omfattar östsvenska lokaler med mellanneolitiska dateringar. Dateringar som 
faller inom andra perioder från samma fomlämning är ej medtagna, se kapitel 4 respektive 6.1 tabellen återges laboratoriedata med * 
markerade värden härföre kalibrering korrigerats för appoximativa XI3C-värden. Då man vid en approximering av X,3C för 
benkollagen får ett värde av -19 %o mot PDB (Bowman 1990, tabell 1) har för människoben 85 år adderats. För sälben har 145 år 
motsvarande -15 %o mot PDB, lagts till före kalibrering. # markerar s k "fiskbensmönster". Nr hänvisar till beteckning i fig 5:32.
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"Der er nogelig pludeseligt og voldsomt over sen-neolitisk 
kulturs optraeden, samtidig med at den med en relativt 
ensartet kulturform daecker langt større områder end de 
umiddelbart forudgående, neolitiske kulturgrupper"

(Becker 1964, s 131)

Bakgrund och aktuella 
forskningsområden

Eva Olsson, Eva Weiler

Senneolitikum har generellt intresserat färre forskare än 
övriga neolitiska perioder och är mindre känd än de 
övriga. Källmaterialet består i södra Sverige till stor del 
av lösfunna föremål och undersökta boplatser är få. 
Antalet undersökta gravar visar en kraftig regional skill
nad. Faktiska odlingsspår har framkommit endast inom 
begränsade delar av landet. Den hittillsvarande bristen 
på ett varierat källmaterial för att studera specifika frå
gor är sannolikt en av orsakerna till avsaknaden av in
tresse för perioden. I denna artikel försöker vi samman
ställa och jämföra resultaten från de senaste årens un
dersökningar genom Riksantikvarieämbetet, UV, i Öst
ra Mellansverige och Västsverige.

Den klassiska kalenderårsdateringen för perioden var 
1800-1500 f kr (Stenberger 1971). Baserat på 14C-date- 
ringar anses den senneolitiska perioden i Sydskandina- 
vien omfatta tidsintervallet ca 2350-1700 B C, motsva
rande ungefär 3900-3450 BP (Vandkilde 1989, fig 1; 
1993, fig 1). Det finns få dateringar från Östra Mellan
sverige och Västsverige och i denna artikel har det där
för känts angeläget att sammanställa dateringar och om 
möjligt sammankoppla dessa med typfynd. I artikeln 
betecknar f Kr kalenderår efter astronomiska datering
ar, BC kalenderår baserade på kalibrerade 14C-datering- 
ar (Stuiver & Reimers 1993) och BP okalibrerade 14C- 
dateringar (halveringstid 5568 år). Samtliga intervall 
anges med 1 o (se vidare s 219). Okalibrerade 14C-date- 
ringar används i artikeln för att jämföra med de okalib
rerade regionala pollendiagrammen och strandförskjut-

ningsmodellerna för Östra Mellansverige.
Senneolitikum har tidigare beskrivits som en över

gångsperiod, från ett mångkulturellt samhälle i mellan- 
neolitikum, till en mer enhetlig kultur i bronsålder. Den 
bakre gränsen har därvid framhållits som tydligast (Becker 
1964, s 122) och det har varit lättast att se en utveck
ling från senneolitikum till äldre bronsålder. Becker ar
gumenterade också för att perioden inte enbart var en 
övergångsperiod, då den var för lång, ca 300 år enligt 
den klassiska kronologin, utan att det rörde sig om en 
självständig kulturyttring, i betydelsen folkgrupp. Beck
er såg spår av tydliga influenser från Europa, men inom 
det stora utbredningsområdet av relativt likartade for
mer inom Norden fanns ändå en lokal form variation 
beträffande, t ex keramik och gravar (a a, s 123). Han 
ansåg också att det är svårt att definiera vad som känne
tecknar den senneolitiska kulturen: inriktningen av eko
nomin var oklar, gravformerna varierade, keramiken 
uppvisade inte lika tydliga särdrag som under andra pe
rioder. De mest typiska föremålsformerna ansåg han vara 
stenartefakter och smycken och tolkningen av den plöts
liga övergången från variationen under mellanneoliti- 
kum till enhetligheten i senneolitikum bygger sannolikt 
till stor del på dessa föremålskategoriers utseende.

Karaktäristiska gravtyper i södra Sverige har ansetts 
vara hällkistor, under flacka rösen/stensättningar eller 
under flat mark, samt flatmarksgravar. Brandgravar har 
ansetts vara ovanliga (Stenberger 1971, s 129). Få sen
neolitiska boplatser har varit kända, vilket tidigare för
klarats med ett rörligt levnadssätt med extensiv boskaps
skötsel och små bosättningar, jämställda med ”ensam
gårdar” (Florin 1958, s 147; Stenberger 1971, s 121). 
När det gäller de små senneolitiska boplatsytorna har 
likheterna med föregående period och stridsyxkulturen 
framhållits. Under senare år har dock större boplatskom
plex med mesulahus framkommit i t ex Fosie i Skåne. 
Dessa har tolkats som spår efter gårdar med en eller ett 
par samtida byggnader som flyttats inom ett område, 
kanske på generationsbasis (Björhem & Säfvestad 1989, 
s 125f). I Danmark har man exempel på senneolitiska 
långhus, vanligen tvåskeppiga med delvis försänkta golv.
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Liksom på den skandinaviska halvön har flera av dem 
varit överodlade eller överbyggda av gravhögar. På Born
holm visar nyare undersökningar att husen där kunde 
vara över 40 m långa (Nielsen & Nielsen 1985), vilket 
ger intressanta perspektiv på hur boendet var organise
rat inom en familj, en släkt eller en större grupp med 
människor. Variationer i pollendiagrammen under sen- 
neolitikum i södra och mellersta Sverige har tolkats en
ligt olika modeller där diskussionen främst rört odling
ens förekomst (Welinder 1974,1975; Digerfeldt & We- 
linder 1985; Göransson 1988, 1989). En gemensam 
uppfattning är dock att indikationerna på större betes
arealer ökar.

Klassiska ledartefakter i södra och mellersta Sverige 
har ansetts vara enkla skafthålsyxor av bergart, flathuggna 
dolkar, skaror, hjärt- och lansettformiga pilspetsar, spjut
spetsar samt skedskrapor av flinta, skifferhängen, nålar 
och löpöglor. Dessutom förekommer keramik, föremål 
av bärnsten och koppar samt brons (Stenberger 1971, 
s 131-138). Dessa ledartefakter har dock i flertalet fall 
en oklar användningstid, där det främst är avgränsning- 
en mot bronsålder som är osäker. Trots att dessa fynd 
inte har en helt klar datering till en specifik arkeologisk 
period har de ändå här ansetts som typiska för den sen- 
neolitiska perioden.

Keramiken har enkla former, flat botten med nästan 
rak vägg eller en svagt S-formad profil. Dekoren är jäm
fört med mellanneolitisk keramik enkel, och består av 
streck, smågropar, taggtrådsdekor och vulster, men ock
så av tvärsnoddsdekor och kamstämpel i horisontella 
linjer eller vinkelband (Magnusson 1949; Oldeberg 1954, 
s 35f; Stenberger 1971, s 143; Hulthén 1977, s 191). De 
senneolitiska kärlens gods har beskrivits på varierande 
sätt. Moderna analyser från sydöstra Skåne visade på att 
kärlen är tjockväggiga med relativt grov magring och 
att man experimenterade med magringen, bl a genom 
tillsättande av växtmaterial (Hulthén 1977, s 189). Fle
ra forskare har påpekat likheterna mellan keramik från 
främst sen stridsyxkultur och senneolitikum (Forssan- 
der 1933, s47ff; Strömberg 1952, s 161; 1975, s 110,126, 
272; Florin 1955, s 418; Malmer 1962, s 719;). Man har 
dock påpekat att även nya element tillkommer även i ke
ramiken, såsom taggtråds- och vulstdekor, även om tagg- 
trådsmönstret kan ses som en variant av tvärsnoddsdeko- 
ren (Forssander 1936, s 106; Hulthén 1977, fig 145, s 191).

De till Östra Mellansverige och Västsverige mest när
liggande områdena uppvisar helt olika typer av fynd. 
Gränsen mellan de sy dskandinaviska och nordliga/östli
ga fyndtyperna går i södra Norrland, strax norr om Mä

lardalen (Baudou 1993, s 180). Också de norrländska 
fynden uppvisar under senneolitikum för första gången 
en större formmässig enhetlighet över stora områden. 
De norrländska kontaktvägarna går dock mot Finland 
och Ryssland, in i västra Sibirien (Baudou 1993, s 176, 
fig 9). För perioden typiska fynd i dessa områden är bl a 
olika sorters ythuggna spetsar i varierande bergarter. De 
senneolitiska fynden från sydvästra Finland karaktärise
ras av den kustnära s k Kiukaiskulturen, som främst 
uppfattas som beroende av marin fångst (Meinander 
1954, 1984). Den har samma utbredningsområde som 
skafthålsyxorna av skandinavisk typ, ett område som 
också sammanfaller med den finska stridsyxkulturens 
utbredning. Kiukaiskulturens uppkomst dateras genom 
likheter med svensk och finsk stridsyxkeramik till slu
tet av mellanneolitikum och förmodas existera in i äld
re bronsålder (Meinander 1954, s 179). De danska fyn
den a andra sidan avspeglar att kontaktvägarna med 
Europa förändras under senneolitikum, från västeuro
peiskt till centraleuropeiskt område. Under senneoliti
kum och ända in i äldre bronsålder är Danmark delat i 
två kulturzoner med olika regional prägel. Den ena ut
görs av södra Jylland och Nordvästeuropas lågland, den 
andra av öarna och Nordjylland (Vandkilde 1989; Et- 
helberg 1991).

Diskussionen kring förändringar under senneolitikum 
har således rört ekonomiska skillnader (större betoning 
på eller övergång till jordbruk och boskapshållning), nytt 
gravskick, kollektivgravar istället för enmansgravar och 
en förändring av den materiella kulturen (nya samt för
ändrade artefaktformer, andra spridningsmönster). Detta 
är synligt bl a i ett förändrat bosättningsmönster. En 
bakomliggande orsak har antagits vara att den ökade 
sociala stratifieringen av samhället under bronsålder har 
sin början redan under senneolitikum. Denna samhälls
struktur, med europeiska kontakter, har antagits vara 
mindre uttalad i norra än i södra Skandinavien (Kristi
ansen 1982, 1987). En vanlig tolkning har varit att för
ändringarna i Norden är en spegling av förändringar i 
kontrollen över framställning och spridning av metall i 
Centraleuropa, vilken ofta beskrivits i termer av cen
trum - periferirelationer. När och hur metallens infly
tande gjort sig gällande har diskuterats av bl a Malmer 
(1962) och Kristiansen (1982, 1987).

Hur ska vi förklara att lämningarna från senneoliti
kum varit så svåra att karaktärisera? Är periodens tids- 
ställning och tidsramar korrekt definierade, dvs är peri
oden kortare än andra arkeologiska perioder, vilket med
fört att färre lämningar avsatts? Är de senneolitiska läm-
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ningarna belägna på platser som utnyttjats under sena
re perioder och är de därför överlagrade och för oss ”osyn
liga”? Ar de i dessa sammanhang också mer ”diffusa” 
och därför av arkeologer lågt prioriterade?

Går det på basis av nyare undersökningar att bättre 
beskriva senneolitisk ekonomi, bosättningsmönster och 
gravskick? Vilka förändringar kan ses jämfört med för
hållanden under mellanneolitikum och sker dessa i så 
fall under den senneolitiska perioden? Finns det regio
nala variationer? Hur ska vi förstå den nya "enhetlighe
ten” i den materiella kulturen, där stora geografiska 
områden till skillnad från tidigare uppvisar likheter?

Vi utgår i artikeln från de fornlämningar som under
sökts av Riksantikvarieämbetet, UV, i Öst- och Väst
sverige, främst under de senaste tio åren. Eftersom peri
odens tidsställning är osäker ingår en sammanställning 
och utvärdering av 14C-värden och ledartefakter. Där
emot kommer fornlämningar och fynd att presenteras 
översiktligt. Utifrån det presenterade materialet kom
mer vi att försöka karaktärisera ekonomi, bosättnings
mönster och gravskick och studera regionala skillnader. 
Ett ytterligare syfte är att förklara varför lämningarna är 
så svåra att upptäcka. Dessutom kommer vi att diskute
ra enhetlighet - mångfald i de neolitiska ”kulturerna”.

Östra Mellansverige
Eva Olsson, Jenny Holm

Bakgrund - forskningshistorik

I Östra Mellansverige, dvs här landskapen Östergötland, 
Södermanland, Uppland, Västmanland och Närke, har 
förändringarna från mellanneolitikum till bronsålder 
ansetts mycket tydliga och abrupta, både avseende eko
nomi, boplatslokalisering och materiell kultur (se vida
re nedan]. Lite forskning har dock ägnats senneolitikum 
och få fasta fornlämningar är kända och undersökta i 
regionen (Damell 1985, s 277; Olsson & Åkerlund 1987, 

s 25).
Olika förklaringar har givits till varför det senneoliti

ska materialet är så svårgripbart i denna region (Zillén
1988). En är att perioden uppfattas som tidsmässigt 
speciellt kort, då vissa boplatser med typiskt ”mellan- 
neolitiska” fynd har utnyttjats in i senneolitikum. Det 
är också möjligt att många av de fynd och företeelser vi 
uppfattar som typiska för bronsålder började användas 
redan under senneolitikum och att en kronologisk se
paration endast kan uppnås genom absoluta dateringar.

Andra alternativa förklaringar är att senneolitiska läm
ningar ligger under lämningar från bronsålder och där
för är ”osynliga” samt att de senneolitiska boplatser som 
eventuellt legat vid havsstranden är utspolade eller över
lagrade av den sista Litorinatransgressionen, L4 (Miller, 
muntl). Ytterligare en förklaring kan vara att boplatser
na är av en annan karaktär än vissa av boplatserna från 
tidigare och senare perioder och därför mindre synliga. 
De senneolitiska boplatserna kan ha varit mindre till 
ytan än äldre och yngre boplatser. Om de dessutom sak
nar de stora keramikmängder som förekommer på de 
gropkeramiska boplatserna och likaså saknar de 
skärvstenshögar som förekommer på många boplatser 
från bronsålder, så blir följden att de är svåra att lokali
sera.

Samhället i regionen under mellanneolitikum har be
skrivits som ett stamsamhälle med kontakter med samt
liga omgivande regioner (B ro wall 1991). För den senare 
delen av mellanneolitikum har förhållandet mellan strids- 
yxkulturen och den gropkeramiska kulturen diskuterats 
(Bergh m fl 1987; Carlsson 1987; se kap 5; denna vo
lym). De kända sena mellanneolitiska boplatserna låg 
vid den dåtida kusten och på dessa finns fynd från yngre 
gropkeramisk kultur och yngre stridsyxkultur. Dessutom 
finns i inlandet även yngre stridsyxgravar, vilket tyder 
på att stora delar av landskapet utnyttjats under föregå
ende period, MN B.

Löfstrand (1974) förklarade förändringarna i övergång
en meWanneolitikum-senneolitikum med att en snabb 
landhöjning i flackare områden tvingade fram en om
ställning av ekonomin - från fångstinriktning till betes- 
baserat jordbruk, medan fångstnäringen levt kvar vid 
brantare kuster. Artefaktinnehållet i inlandet förändra
des vid omställningen av ekonomin, medan bl a den grop- 
försedda keramiken (Säter IV) fortfarande användes vid 
kusten (Löfstrand 1974, s 129f). Han förutsatte kon
takt mellan de två zonerna, vilket belystes genom sten- 
föremålens spridning. Petré (1984) skisserade en sam
hällsmodell där en liten strandnära bosättning ingått i 
ett fäbodssystem, med en ekonomi baserad på ett varie
rat resursutnyttjande. Jakt, fiske och insamlande antogs 
fortfarande vara viktiga vid sidan om boskapsskötsel och 
begynnande odling. Han menade att mark för första gång
en under denna period togs i anspråk, med avseende på 
nyttjanderätt (Petré 1984, s 211). Welinder har förkla
rat den senneolitiska kulturens uppkomst som en följd 
av en neolitisering av den gropkeramiska kulturen i sam
band med expansionen av stridsyxkulturen (Welinder 
1971, s 92).
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Fig 6:1. Karta över Östra Mellansverige med de i texten 
nämnda, undersökta lokalerna som innehåller senneolitiska 
fynd (för platsbeteckningar sefig 6:27).
1-5 Östergötland, 6 Närke, 7-21 Södermanland, 22-30 Uppland.
I) Högby 2) Rappestad 3) Glasrutan, Glaskulan, Tomby gård 
4) Paragrafen, V Bökestad 5] Borgs kyrka, Herrebro, Borgs säteri, 
Pryssgården 6) Vreten 7) O Vrå 8) Skavsta 9) Fänsåker 10) Linga
II) Ene, Pärlängsberget 12) Österkärv 13) Kvedesta 14) Smällan
15) St Malmtorp 16) Eklundshov 17) Karleby 18) Häggsta, Björktorp, 
Myrstugeberget 2 19) Söderby, Salem 20) Fjälla 21) Stadsskogen 
22) Söderby, Lovö, 23) Apalle, Nyckelby, Brunnsta 24) Plåtbacken, 
Maren 25) Skäggesta, Annelund, Hällby 26) Bjurhovda, Lunda 
27) Odensala Prästgård, Åslunda, Rössberga 28) Vrå/Knivsta 
29) Storvreta 30) Dragby

Under bronsålder beskrivs Mälardalen som ett margi
nalområde till Sydsverige och kontinenten, men samti
digt som en mellanzon till områden i norr, öster och 
söder. Uppland ses dock som ett centralområde/ poli
tiskt centrum under hela bronsåldern, jämsides med 
centrala Västergötland (T B Larsson 1986). Befolkning
en antas vara förhållandevis bofast, ekonomin en bland
ning av olika näringar med betoning på boskapsskötsel 
och med inslag av åkerbruk samt jakt och fiske (Jensen
1986). Bebyggelsens närhet till den dåtida kustzonen 
antyds både från Södermanland (Wigren 1987; Johan
sen 1992) och från Uppland (Jensen 1986). Den sociala 
organisationen har beskrivits som liggande inom ramen 
för mindre stamsamhällen med lokala och regionala cent
ra (Jensen 1986; Ericsson 1992) eller ett stamsamhälle i 
förvandling - på väg att bli ett slags hövdingadöme (Wi
gren 1987, s 129).

Under senare år har senneolitiska lämningar, både 
gravar och boplatser samt depåfynd, framkommit vid 
ett drygt 30-tal av UV:s arkeologiska undersökningar (fig 
6:1). Gemensamt är att samtliga boplatslokaler förefal
ler ytmässigt vara relativt små och att de i stor utsträck
ning framkommit på samma platser som fornlämningar 
från andra perioder. Flertalet undersökta gravar i regio
nen är hällkistor, totalt sex stycken, varav två undersökts 
de senaste åren, men även brandgravar förekommer. Till 
senneolitikum har för Östra Mellansverige i denna arti
kel förts dels de lokaler som innehåller s k klassiska le- 
dartefakter, dels de lokaler som har absoluta dateringar 
som faller inom tidsintervallet 2460-1780 BC (se ovan).

Sammanställningar av lösfynd från bl a senneolitikum 
gjordes för regionen främst i början av 1900-talet inom 
ramen för de s k landskapsundersökningarna (Olsson 
1917; Lindquist 1912; Ekholm 1910, 1915; Nerman 
1911; Schnell 1930; Florin 1944a, 1955). Senare har sen
neolitiska lösfynd från regionen behandlats i seminarie- 
uppsatser, mest med betoning på frågor kring kontinui
tet (Wahlberg 1986; Leifman 1987; Zillén 1988). Fler
talet av de senneolitiska typfynden såsom skafthålsyxor, 
flintdolkar, flintskäror, flintskrapor, flintyxor m m är re
presenterade bland lösfynden. Absolut vanligast är 
skafthålsyxorna. Precis som under tidigare perioder är 
de mest förekommande yxorna till största delen tillver
kade av lokala bergarter medan yxor av flinta är relativt 
få. Mängden yxor av senneolitisk typ ökar, jämfört med 
mängden yxor av äldre typer (Ekholm 1915, s 70; Wahl
berg 1986, s 45). Skafthålsyxorna är också i allmänhet 
spridda över större områden än tidigare perioders yxor, 
då de till stor del påträffas vid den dåtida kusten, men 
även i inlandet (Ekholm 1910, s 83; Lindquist 1912, 
karta 4; Olsson 1917, fyndkarta 4). På lägre nivåer före
kommer de ofta på lerjordar (Florin 1955, s 418; Sten- 
berger 1957, s 38ff). Likheterna i utbredningen är dock 
stor mellan skafthålsyxor och äldre yxor i t ex Uppland 
(Jensen 1993, fig 3-4). I Östergötland är yxorna spridda 
över stora områden, men det finns, liksom för stridsyx
or från äldre perioder, en koncentration till de västra 
delarna av landskapet (Nerman 1911, karta VII). Förut
om stenyxor förekommer också lösfunna metallföremål 
som exempelvis kantyxor av brons, av vilka en del kan 
förmodas tillhöra senneolitikum (Norr 1988).

Lösfynden kan förmodas representera både skadade 
gravar och boplatser, men även andra typer av aktivite
ter. Vid undersökningen av i huvudsak lämningar från 
äldre järnålder vid Rössberga i Uppland framkom även 
två tunnbladiga flintyxor med utsvängd egg (Olausson
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Fig 6:2. Presentation av kaliberade l4C-dateringar från senneolitiska lokaler i Östra Mellansverige och Västsverige, med la. 
För numrering och uppgifter om medtagna dateringar, se fig 6:2 7 (Kalibering efter Stuiver <& Reimers 1993).

1995). Denna yxtyp förekommer främst i senneolitisk 
tid, men enstaka fynd finns även från mellanneolitikum, 
kopplat till stridsyxkultur (Petersen 1993, s 116; Mal
mer 1962, s 42Of, abb 91). Yxorna låg i anslutning till 
ett större block i ett stenbundet område nedanför ett 
högt berg och kan antagas vara medvetet nedlagda in
vid blocket. Inom samma fornlämning framkom spritt 
ytterligare flintföremål av senneolitisk typ.

Kronologi

För att kunna beskriva och diskutera perioden senneoli- 
tikum behövs en regional kronologisk ram och det kän
des därför angeläget att sammanställa befintliga date
ringar. Vi har då inkluderat dels dateringar av senneo
litiska ledartefakter, dels 14C-dateringar som faller inom 
det sy dskandinaviska tidsintervallet ca 2350-1700 BC. 
Vissa av dateringarna kopplade till lokaler med senneo
litiska ledartefakter faller i äldre bronsålder och även 
dessa har medtagits (fig 6:2, se också fig 6:27). En grup
pering av dateringarna efter bedömning av källvärdet 
gjordes för att försöka se om den regionala kronologin 
skiljer sig från den sy dskandinaviska. Förutom kopplingen 
till ledartefakter togs därvid också hänsyn till förekomst 
av fynd från andra perioder på samma plats och den 
därmed ökande risken för kontamination. Vi har här valt 
att arbeta med kalibrerade värden med 1 a (68% sanno

likhet) istället för 2o (95% sannolikhet), trots att den 
tekniska kvalitén på analyserna varierar (jfr Olsson & 
Edenmo, kap 5; denna volym). Vid valet av säkerhets
marginal tog vi bl a hänsyn till den komprimerade stra- 
tigrafin vid den uppländska Annelundslokalen, med dess 
överlagringar av eventuella transgressionssediment och 
lager med bronsåldersfynd, vilka gjorde att tidsinterval
let, rent arkeologiskt, måste bedömas som snävt. De 
värden som utgör gräns för de kalibrerade tidsintervallen 
har avrundats till närmaste tiotals år. För äldre dateringar 
av ben har korrigering gjorts av Å,13C mot PDB (se fig 6:27 
samt Olsson & Edenmo, kap 5; denna volym).

Grupp 1: absolut daterade anläggningar med tagg
tråds- eller vulstdekorerad keramik. Dessa mönster är 
valda därför att de i andra regioner utgör senneolitiska 
typfynd och därför att inga indikationer finns på att Östra 
Mellansverige skulle avvika i detta hänseende. Proble
matiskt är dock att taggtrådsdekoren i sig kan vara svår 
att separera från tvärsnoddsdekor och också att tagg- 
trådsmönstret kan vara en lokal variant av tvärsnodds- 
dekoren. Det föreligger dateringar från två närliggande 
sörmländska platser, där vedartsbestämt träkol från an
läggningar innehållande keramik med taggtrådsdekor har 
daterats, Fänsåker och Kvedesta 1 (se fig 6:27, Ua-5994- 
5995, Ua-1680). Båda fornlämningarna med taggtråds- 
dekorerad keramik innehöll även fynd från andra perio
der, men dessa var rumsligt separerade från de daterade
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anläggningarna. Källvärdet för Kvedestamaterialet be
döms som gott då egenåldern för det enskilda hassel
fragmentet inte överstiger 40-50 år och för Fänsåker är 
de båda ekfragmenten från träd vars ålder bedömts till 
40-50 år. Det finns en datering av keramik med vulst, 
utan annan dekor, från en uppländsk lokal, Vrå/Knivsta 
(se fig 6:27, Ua-5579). Även inom Vrå/Knivsta fanns 
yngre fynd, men dateringen av själva keramiken i sig 
bedöms här som en sluten kontext. De ovanstående lo
kalerna ger ett dateringsintervall för keramik med tagg- 
trådsmönster på 2460-1990 BC och för vulstmönster 
1949-1782 BC. Ett gemensamt typfyndsintervall är 2460- 
1780 BC.

Grupp 2: absolut daterade hällkistor vilka innehåller 
senneolitiska typfynd och som inte överlagras av 
bronsåldersanläggningar. I denna grupp ingår endast kistan 
från Odensala Prästgård i Uppland (se fig 6:27). I områ
det runt kistan fanns fynd av mellanneolitisk typ samt 
anläggningar av bronsålderskaraktär. Då kistan sanno
likt använts under längre tid än anläggningarna i grupp 
1, bedöms dess kronologiska källvärde som lägre. Date
ringsintervallet för hällkistor som saknar fynd från mellan- 
neolitikum/bronsålder i själva kistan och som inte över
lagras av bronsåldersanläggningar är 2040-1790 BC. Detta 
innebär att hällkistans datering faller inom föregående 
typfyndsintervall.

Grupp 3: lokaler som innehåller de klassiska senneo
litiska ledartefakter som beskrivits ovan och senneoliti
ska 14C-dateringar, men som inte innehåller typiskt "sena 
mellanneolitiska” fynd eller lämningar från bronsålder. 
Syftet med dateringarna har dock inte varit att direkt 
datera de senneolitiska fynden. Till denna grupp har fem 
lokaler förts: Eklundshov i Sörmland, Maren, västra 
Annelund och Brunnsta i Uppland samt Lunda i Väst
manland (se fig 6:27). Dateringsintervallet för fornläm- 
ningar med senneolitiska typfynd och l4C-dateringar, men 
utan fynd av mellanneolitisk eller bronsålderskaraktär 
är 2190-1518 BC. Den främre gränsen för detta inter
vall är yngre än dateringarna i grupp 1, dvs vissa date
ringar sträcker sig in i äldre bronsålder.

Grupp 4: lokaler som förutom senneolitiska fynd och 
senneolitiska 14C-dateringar också har fynd av ”sen mel
lanneolitisk karaktär" (gropkeramik eller stridsyxkera- 
mik) i direkt rumslig anslutning till varandra.Till denna 
grupp förs boplatserna Paragrafen i Östergötland, Häggsta 
6 i Sörmland, Plåtbacken i Uppland och Hedningahäl- 
lan i Hälsingland (se fig 6:27). Dateringsintervallet för 
fornlämningar med senneolitiska samt mellanneolitiska 
fynd, där det inte är det senneolitiska typfyndet som

daterats är 3090-1890 BC. Den bakre gränsen ligger klart 
utanför tidigare intervall och visar på den ”mellanneo
litiska’’ inblandningen.

Grupp 5: daterade hällkistor med senneolitiska typ
fynd och fynd av bronsålderskaraktär, alternativt över
byggda av bronsåldersanläggningar. Hit hör kistorna vid 
Annelund och Dragby i Uppland samt Bjurhovda iVäst- 
manland (se fig 6:27). De absoluta dateringarna har ut
förts på träkol, utom i Annelund där obrända tänder 
från käkar från själva kistan och från bengropen date
rats (här återgivna korrigerade som nämnts ovan). Bjur
hovda har en kronologiskt samlad serie medan Anne
lund visar en betydligt större tidsmässig spridning, där 
de yngre dateringarna överlappas av dateringar från den 
överliggande skärvstenshögen. Det finns ingen kronolo
gisk skillnad mellan de förmodat äldre skeletten i ben
gropen kontra de förmodat yngre i kistan. Innan en full
ständig osteologisk genomgång av benen gjorts, är det 
oklart om vissa delar av skeletten blivit kvar i kistan vid 
”städningen”. Annelundsdateringarna skulle sålunda en
dast avspegla det tidsintervall under vilket kistan an
vänts och inte någon stratigrafi i begravningarna. I och 
med att dateringen av skärvstenshögen sammanfaller med 
de yngsta dateringarna från de gravlagda är det möjligt 
att överbyggnaden av kistan börjat snabbt efter de sista 
begravningarna. Dateringen från Dragby ligger i den se
nare delen av perioden, vilket kanske kan knytas sam
man med förekomsten av bronsföremål. Daterings
intervallet för hällkistor överlagrade av bronsålders
anläggningar är 2275-1263 BC. Den senare delen av in
tervallet är klart yngre än typfyndsdateringarna och vi
sar på kontinuiteten in i bronsålder.

För att kronologiskt kunna jämföra perioden senneo- 
litikums längd i Östra Mellansverige med längden för 
perioden i Sydskandinavien har vi utgått från de än så 
länge få absoluta dateringar som finns kopplade till led- 
artefakter. Dateringarna från grupp 1 -2, intervallet 2460- 
1780 BC, uppfattas som de säkraste och bör också an
vändas som en utgångspunkt för framtida kronologiska 
diskussioner. Helt inom intervallet faller ett 30-tal date
ringar. Jämfört med den danska kronologin är de äldsta 
dateringarna tidiga, de faller delvis i MN B. Skillnaden 
kan bero på hur intervallen bildats, t ex om man utgått 
från centralvärden eller ej. En annan förklaring är att de 
äldsta dateringarna i Östra Mellansverige är kopplade 
till taggtrådsdekorerad keramik, vilken kan represente
ra en lokal variant av tvärsnoddsmönstret och därför inte 
är användbart för att kronologiskt definiera senneoliti- 
kum (jfr kap 5; denna volym). Det är möjligt att dessa
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föremål och dateringar snarare ska kopplas till stridsyx- 
kulturen. Ytterligare en iakttagelse är att en del av de 
14C-dateringar som kopplas till gropkeramisk kultur res
pektive stridsyxkultur i regionen sträcker sig in i sen- 
neolitikum (jfr fig 5:32, 5:46).

Ekonomi och bosättningsmönster 

Boplatser

I detta avsnitt ingår ett 50-tal lokaler med senneolitiska 
typfynd och/eller ,4C-dateringar. Merparten av de kän
da samt undersökta lokalerna ligger i nordöstra Sörm
land samt centrala Uppland. Dessutom har ett 10-tal 
lokaler från Östergötland och en från Närke inklude
rats. Flertalet är lokaliserade kring större städer, vilket 
naturligtvis är avhängigt främst utbyggnaden av tätor
ter. På de flesta lokalerna består de senneolitiska insla
gen av mindre mängder fynd och enstaka 14C-dateringar 
medan huvuddelen av det påträffade materialet är från 
andra perioder. De ytor där senneolitiska fynd påträf
fats är vanligen endast ett par hundra m2. I några fall 
finns endast en enstaka absolut daterad anläggning, utan 
typiska senneolitiska eller andra neolitiska fynd i anslut
ning till platsen och i något fall har det på lokalen fram
kommit endast en typartefakt. Några av lokalerna har 
sannolikt en tyngdpunkt i äldre bronsålder. Avsikten med 
att behandla så många lokaler, utan rangordning, har varit 
att synliggöra dem.

Merparten av lokalerna ligger mellan ca 25 och 55 
meter över havet (m ö h), men företrädesvis ligger de 
kring 30-40 m ö h. Detta gäller hela regionen utom den 
västligaste delen av Östergötland. De exponerar oftast 
mot söder, men alla väderstreck finns representerade, 
liksom bosättning på plan mark. Det framgår inte att 
man föredragit någon speciell jordart för själva bosätt
ningen, utan boplatser både på sand, lera, morän samt 
flera olika jordarter förekommer i ungefär lika stor 
utsträckning.

Huslämningar förekommer på flera lokaler. Mesula- 
hus av förmodat senneolitisk typ har påträffats bl a inom 
kv Paragrafen och kv Glasrutan 2 i Linköpingsområdet 
och västra Annelund vid Enköping (M Larsson, & Hed
vall 1992; Andersson & Hjärthner-Holdar 1989; Anders
son m fl 1990). Absoluta dateringar från själva huskon
struktionen finns från kv Paragrafen och Annelund (se 
fig 6:27 samt Biwall & Kihlstedt, kap 7; denna volym). 
Dessutom finns ett mesulahus daterat till övergången 
senneolitikum-bronsålder från Pryssgården utanför Norr

köping (Stålbom 1995). Från flera av lokalerna har mer 
än ett mesulahus dokumenterats, men avsaknaden av 
dateringar försvårar diskussioner av samtidighet och 
bosättningens struktur. Förutom mesulahus har ytterli
gare konstruktionstyper varit föremål för diskussion. I 
den östra delen av Annelund fanns rundade rännformi- 
ga nedgrävningar, i fält tolkade som möjliga hus av en 
speciell senneolitisk typ dokumenterad från Sydskandi- 
navien (Fagerlund & Hamilton 1995, s 58f( se även Kihl
stedt & Biwall, kap 7; denna volym). Förutom husläm
ningar har även gropar och härdar påträffats på de sen
neolitiska boplatserna. Några av lokalerna innehöll tun
na och relativt svagt mörkfärgade kulturlager, vilka var 
ytmässigt begränsade. Det är möjligt att dessa kulturla
ger i sig representerar rester av hus, eventuellt med för
sänkta golv. I några fall kunde en stratigrafisk sekvens 
dokumenteras, där lager med senneolitiska föremål täckts 
av relativt tjocka mörkfärgade kulturlager med bronsål- 
dersfynd; Eneboplatsen i Sörmland samtApalle och Vrå/ 
Knivsta i Uppland (Kars & Lindgren 1996; Ullén 1994; 
Karlenby m fl manus). På de två förstnämnda platserna 
kunde olika lager åtskiljas okulärt i profilerna. På flerta
let av lokalerna är lämningarna spridda och diffusa (jfr 
fig 6:18-19). Det är därför svårt att uttala sig om bo
platsernas inre struktur. Den hittills mest komplexa av 
de undersökta lokalerna i regionen är Annelund. Där 
drogs vid exploateringen ett öst-västligt stråk genom ett 
större boplatskomplex med skärvstenshögar, skålgropar 
m m i en typisk bronsåldersmiljö (Fagerlund & Hamil
ton 1995). I den östra delen påträffades en hällkista (se 
vidare nedan) och i samma område fanns de rännformi- 
ga nedgrävningarna. Senneolitiska typfynd fanns endast 
i och precis intill hällkistan, i form av dekorerad kera
mik, bl a med diffusa tvärsnoddsintryck. Den västra de
len innehöll en mängd komponenter; en skärvstenshög 
med underliggande årderspår och kollager, odlingsrösen, 
rester av en hägnad, kulturlager samt rester efter minst 
tre långhus varav ett daterats till perioden. Fynden i detta 
område bestod av odekorerad keramik och flera flintfö- 
remål, bl a fragment av en skära och en pilspets med 
urnupen bas. Denna del av lokalen har tolkats vara an
vänd i flera faser (Andersson m fl 1990, s 26f, Fagerlund 
& Hamilton 1995, s 128ff). I en initial fas uppfördes ett 
eller flera hus, området brändes av, stenröjdes och odla
des upp. Därefter skedde en omstrukturering av bebyg
gelsen med nya hus och en skärvstenshög placerades 
över den tidigare odlade ytan. I senare faser odlades ytan 
upp på nytt för att till sist sandas över.

I vilka typer av fomlämningsmiljöer framkommer då
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SENNEOLITISKA BOPLATSER
MN-SN-BRÅ

Fig 6:3. Undersökta senneolitiska boplatser i Östra Mellan
sverige grupperade efter förekomst av fynd från andra perioder 
inom boplatsen.

boplatserna? Alla senneolitiska fynd har framkommit på 
lokaler som också innehållit fynd från andra förhistoris
ka perioder. Vi har, med tanke på diskussionen om kon
tinuitet, försökt dela upp lokalerna i kategorier utifrån 
förekomst av fynd från olika perioder inom samma forn- 
lämning eller i deras närmiljö (fig 6:3). Kategoriindel
ningen visar tydligt att de senneolitiska fynden i regio
nen främst har påträffats i fornlämningsmiljöer som också 
innehåller fynd från bronsålder eller senare perioder. 
Kontinuiteten bakåt framstår som otydlig och det före
faller som bebyggelsen omlokaliseras under perioden.

Ekofakter och pollendiagram

Endast ett fåtal ekofakter har påträffats på boplatserna. 
Representerade arter är nötboskap, får och get (Petré 
1982; Kihlstedt 1994; M Larsson, muntl). På boplatsen 
Maren i Uppland, med dateringar in i äldre bronsålder, 
framkom fynd av flera sorters säd liksom ben från både 
får/get, fisk och fågel (Strucke, muntl). Boplatsen vid 
Hedningahällan i Hälsingland, daterad till övergången 
mellanneolitikum-senneolitikum, innehöll både rester från 
jakt på vikaresäl samt sädeskorn (Schierbeck 1994). k13C- 
halten har mätts på beläggningar på två senneolitiska kruk- 
skärvor från Vrå/Knivsta (Ua-5573, 5579, se fig 6:27). 
Dessutom finns en mätning på keramik från Hedninga
hällan (Ua-5024, fig 6:27). I samtliga fall var halten kl3C 
högre än -24.5%o, vilket indikerar ett terrestriskt ursprung 
för den förkolnade beläggningen (se dock Olsson & Eden- 
mo, kap 5; denna volym, för diskussion).

Med utgångspunkt i pollendiagram från regionen har 
olika tolkningar av lantbrukets intensitet och betydelse 
gjorts. När Welinder på 1970-talet beskrev jordbrukets 
historia i Västmanland enligt expansions-stagnations- 
modellen menade han att det fanns en ökning av mänsklig 
påverkan på omgivningen i sen mellanneolitikum, följd 
av en tillbakagång i senneolitikum-äldre bronsålder 
(Welinder 1975, s 68f). Odlingens betydelse, i motsats 
till boskapsskötselns, förmodades öka under slutet av 
perioden, vilket innebär en nedflyttning mot tyngre jor
dar och introduktionen av årder och skiftesjordbruk 
(Welinder 1975, s 71,77ff). Göransson förespråkade en 
tolkning av ett kontinuerligt jordbruk under neolitikum, 
med ett utnyttjande av skottskogar i samband med od
lingen (Göransson 1988). Han menade att man under 
samma period som Welinders expansionsstadium i sen 
mellanneolitikum även i Östergötland fick en föränd
ring i pollenfloran, vilken tolkas i termer av ett utnytt
jande av hasselskogar kombinerade med ”vandrande 
åkrar”. Samtidigt och speciellt i senneolitikum ökade de 
extensivt betade arealerna, vilket möjligen kan kopplas 
till fäboddrift (Göransson 1989, s 400). Tidigare analy
ser av sediment i Sörmland har från perioden belagt en
staka fynd av svartkämpar {plantago lanceolatä), vilket 
tyder på extensiv boskapsskötsel, men däremot inga 
sädespollen (Wigren 1987, s 69).

Någon fullständig sammanställning och utvärdering 
av senare års analyserade pollendiagram från regionen 
finns inte. Följande presentation är ett urval av analyse
rade material, baserat på analyser utförda i anslutning 
till platser med senneolitiska fynd. En analys utförd från 
en bassäng nära den kustbundna Eneboplatsen i Sörm
land med fynd från senneolitikum och bronsålder visa
de på en fas med röjning och bete under senare delen av 
mellanneolitikum fram till yngre bronsålder, då odlings- 
indikationer blir tydliga (Risberg m fl 1994). Pollen
analyser har också utförts i våtmarker belägna intill två 
närliggande gropkeramiska strandnära lokaler på Söder
törn, Korsnäs och Kyrktorp (se Olsson & Edenmo, kap 
5; denna volym), den förstnämnda lokalen innehöll också 
enstaka senneolitiska fynd (Olsson m fl 1994). Från Kyrk- 
torpsdiagrammet finns indikationer på en röjningsfas, 
från senneolitikum och äldre bronsålder, vilken föregår 
ett odlingsskede under yngsta bronsålder-äldre järnål
der (Karlsson manus; Olsson 1992). I diagrammet från 
Korsnäsmossen syns varken odling eller röjning under 
neolitikum (Miller & Robertsson 1982). Från Uppland 
finns en analys utförd från den dåtida lagunen nedanför 
den kustbundna Annelundsboplatsen. I detta diagram
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syns förutom röjning och betesindikationer under sen- 
neolitikum-äldre bronsålder även vaga indikationer av 
odling, av korn och vete (Påhlsson & Olofsson 1995). 
Denna expansionsfas följdes i yngre bronsålder av en 
igenväxning av området. I två analyserade diagram från 
närliggande lokaler i Viby socken i Närke, belägna i det 
dåtida inlandet, syns de första säkra spåren av mänsklig 
påverkan i slutet av senneolitikum, ca 3500 BP, då betes- 
marksindikatorer dyker upp. Sädesslagspollen finns dock 
inte förrän i övergången bronsålder-äldre järnålder (Karls
son 1994).

Strandförskjutning

Strandförskjutningen för Uppland antogs tidigt ha varit 
regressiv, med en jämnt sjunkande strand från ca 25-30 
m ö h (Ekholm 1921; Florin 1963). För Sörmland angav 
Florin en sen Fitorinatransgression i övergången från 
senneolitikum till äldre bronsålder, ca 1500 f Kr, då havs
nivån höjdes från ca 30 till 32-34 m ö h (Florin 1944b). 
För Stockholmsområdet finns två lokala strandförskjut- 
ningsmodeller. Enligt Millers modell inträffade en havs- 
ytehöjning, F4, daterad till ca 3500-3100 BP, dvs äldre 
bronsålder (Miller & Robertsson 1981, s 168). Denna 
nådde över nivån 27-28 m ö h, men inte upp till ca 31- 
32 m ö h (Miller i Brunnberg m fl 1985). Nivån innan 
F4-transgressionen är osäker, men kan ligga omkring 25 
m ö h ca 3900 BP, för att eventuellt börja stiga i slutet 
av senneolitikum (Miller & Robertsson 1981; Miller i 
Brunnberg m fl 1985). Enligt strandförskjutnings- 
modellen upprättad av Risberg m fl inträffade F4 trans- 
gressionen redan 3800 BP, dvs under senneolitikum, och 
innebar en havsytehöjning från ca drygt 20 till 24 m ö h 
(Risberg m fl 1991). Amplituderna, ca 3 m, är således 
desamma för kurvorna, men de absoluta nivåerna lik
som dateringarna skiljer sig. Båda modellerna innebär 
att bosättning på nivåer ned till ca 25 m ö h varit möjlig 
under perioden. Modellernas olikartade utseende får dock 
olika konsekvenser för de senneolitiska boplatsernas 
eventuella ”osynlighet” pga överlagring. I konsekvens med 
Millers modell skulle de kunna ligga på lägre nivåer än 
boplatserna från äldre bronsålder och vara överlagrade/ 
påverkade av den efterföljande transgressionen (Miller 
1973, 1982). Enligt modellen hos Risberg m fl skulle 
boplatserna ligga över ca 24-25 m ö h och inte vara på
verkade av den enligt denna modell samtida transgres
sionen.

De lokaler i Stockholmsområdet som är belägna på 
isobaser som är direkt jämförbara med modellernas ni

våer ligger som lägst ca 26 m ö h, vilket innebär att de 
varit direkt strandbundna, enligt båda modellerna. En 
av dessa, Maren, har så sena dateringar, in i äldre brons
ålder, att platsen inte borde varit möjlig att bebo under 
det aktuella tidsavsnittet enligt Millers modell. Det är 
ytterligare en indikation på att denna modell inte går 
att korrelera med arkeologiska data (jfr Olsson & Ris
berg 1995). Totalt finns ca 15 undersökta lokaler med 
senneolitiska fynd i Södermanland och Uppland, vilka 
ligger ca 26-30 m ö h och som sannolikt alla varit strand
bundna. Dessa lokaler borde ha påverkats, ursvallats el
ler överlagrats, av den havsytehöjning som enligt Miller 
sker i slutet av och efter perioden. Problemet har stude
rats på de lägst belägna lokalerna, Odensala prästgård 
(ca 26 m ö h) och Annelund (ca 25 m ö h), båda beläg
na i Uppland. En studie har också utförts på den mellan- 
neolitiska boplatsen Kyrktorp 8V på Södertörn (ca 26 
m ö h).

Pågående studier av utgrävningsytan vid Odensala 
Prästgård har hittills inte givit några indikationer på att 
ytan överspolats efter utnyttjandet. Vissa företeelser inom 
undersökningsytan vidAnnelund uppfattades som even
tuella lämningar efter en transgression. Detta har dock 
inte med säkerhet kunnat fastställas (Andersson & Hjärth- 
ner-Holdar 1989, s 211,214; Fagerlund & Miller 1995). 
Strandförskjutningsmodellerna kan jämföras med de 
absoluta dateringarna från Annelund trots att dessa är 
svårtolkade då de inte stämmer med den arkeologiska 
stratigrafin och då olika material daterats. Dateringarna 
täcker intervallet ca 3800-3000 BP (jfr fig 6:27) och 
om man uppfattar detta som det intervall under vilket 
platsen använts, är det svårt att i denna sekvens se ett 
tidsintervall under vilket området varit täckt av vatten 
och inte utnyttjats. Även från Kyrktorpslokalen fanns 
tecken på en påverkan av havsvatten i den nedre delen 
av boplatsen (Miller i Olsson m fl manus). Vattennivån 
kan här ha nått ca 28-29 m ö h. Havspåverkan av Kyrk- 
torplokalen kunde inte dateras närmare än till under/ 
efter mellanneolitikum och före äldre järnålder. Från 
övriga lokaler finns inga tydliga tecken på havspåverkan 
i materialet. Fragmentariska och diffusa lämningar finns 
dock såväl över som under ca 32 m ö h inom exempel
vis Södertörn, vilket innebär att boplatsernas utseende 
kan ha andra förklaringar än en påverkan från havet.

Slutsats

Flertalet av de undersökta lokalerna med senneoliti
ska fynd i Uppland och Sörmland har således legat i
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Fig 6:4. Miljökarta över delar av Östra Mellansverige under senneolitisk tid. På kartan finns en antagen strandlinje på 25 m ö h 
markerad samt de i texten nämnda, undersökta lokalerna. Observera att strandförskjutningens förlopp varierar i olika delar av 
området och att 25-m kurvan därför inte ger någon exakt samtida bild. Bilden är ändå medtagen för att ge en uppfattning om det 
dåtida skärgårdslandskapet. Kartan är baserad på Röda kartan. Sammanställning av E Olsson, kartframställning D Hammar.
1) Rappestad 2) Glasrutan, Glaskulan, Tomby gård 3) Paragrafen, V Bökestad 4) Borgs kyrka, Herrebro, Borgs säteri, Pryssgården 5) Skavsta 
6) Ö Vrå 7) Fänsåker 8) Österkärv 9) Linga 10) Ene, Pärlängsberget 11) Kvedesta 12) Smällan 13) St Malmtorp 14) Eklundshov 15) Karleby 
16) Fjälla 17) Söderby i Salem 18) Häggsta, Björktorp, Myrstugeberget 19) Stadsskogen 20) Söderby på Lovö, 21) Apalle, Nyckelby, Brunnsta 
22) Plåtbacken, Maren 23) Skäggesta, Hällby, Annelund 24) Bjurhovda, Lunda 25) Odensala Prästgård, Åslunda, Rössberga 26) Vrå/Knivsta 
27) Storvreta

en zon nära den dåtida kusten. De undersökta loka
lerna i Östergötland varierar mer från kustnära lägen 
i Norrköpingsområdet i öster, över indragna lägen vid 
sjön Roxen i Linköpingsområdet till inlandsboplatser 
i väster, vid Högby intill Mjölby. Undersökningar i 
Närkes inland har gett endast vaga indikationer från 
senneolitikum och äldre bronsålder (Olsson 1993). 
De undersökta boplatsernas belägenhet avviker dock 
från lösfyndens fördelning i landskapet, där fynd på
träffats inte bara vid kusten utan även i inlandet. Vid

en antagen strandlinje på 25 m ö h för hela perioden 
framträder de undersökta boplatsernas lokalisering till 
kusten tydligt (fig 6:4). Boplatserna har således legat 
på varierande jordarter, i ett område med ett brett 
spektrum naturresurser som varit möjliga att utnytt
ja. I nuläget är indikationerna på näringsfång och eko
nomi få. Fynd av ben från boskap och får/get samt 
föremål som flintskäror och malstenar indikerar, vil
ket även tidigare antagits, att boskapsskötsel och od
ling ingått i ekonomin. Pollendiagrammen i Östra Mel-
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lansverige visar olika belägg för odlingens förekomst 
och intensitet, medan indikationerna på och tolkning
arna av ett utnyttjande av större delar av landskapet 
för bete förefaller samstämmiga. Fynd av sälben från 
bronsåldersboplatser i anslutning till odlingsmark i 
regionen, t ex Apalle i Uppland, kan dock visa på ett 
utnyttjande av varierande resurser även under sen
ne olitikum. Den enda boplatsen från perioden med 
en tydlig fångstinriktning är den något äldre och to
pografiskt avvikande Hedningahällan i Hälsingland. 
Fynden av sädeskorn på denna lokal talar dock för att 
befolkningen utnyttjat olika resurser i landskapet, al
ternativt haft kontakt med andra grupper.

De senneolitiska lokalernas storlek och innehåll va
rierar och om man utgår ifrån att de återspeglar dåti
da förhållanden kan olika typer av utnyttjande och 
agerande i landskapet beläggas (fig 6:5). De belägg 
för direkt ”boende” som återfunnits omfattar oftast 
små ytor, något som skulle kunna tolkas som spår av 
enstaka hus, eventuellt ensamgårdar. Förekomsten av 
flera mesulahus på vissa lokaler kan dock visa på en 
variation i bosättningsmönstret, men bristen på date
ringar försvårar diskussionen. Platserna med enstaka 
fynd eller enstaka daterade anläggningar visar också 
på ett utnyttjande av landskapet utanför de s k "bo
platserna”. Dessa platser kan ses i ljuset av t ex en 
etablerings-/röjningsfas eller kopplas till jakt, foder- 
täkt eller fäbodverksamhet i samband med utökad 
betesgång eller som en del av ett ”rituellt” landskap. 
En vidare analys i kontextuella termer av bl a läge 
och fyndomständigheter för senneolitiska s k ”lösfynd” 
skulle vidga tolkningsramarna.

d

Gravar och gravskick

Den typ av senneolitiska gravar som hittills främst 
påträffats i regionen är begravningar i hällkistor. Av 
de här behandlade landskapen har Östergötland och 
Närke flest hällkistor, ett 50-tal respektive ett 30-tal. 
Båda områdena visar på samhörighet med hällkistom- 
rådet i Västergötland, bl a genom förekomsten av häll
kistor med gavelhål [Apel 1991; Karlsson 1993). Häll- 
kistorna i Östergötland ligger också koncentrerade till 
västra delen av landskapet, medan Närkekistorna 
främst finns i anslutning till slätten, båda områden 
som var belägna i det dåtida inlandet (fig 6:6).

Avskilt från dessa och närmare den dåtida kusten lig
ger i Mälardalen ett mindre antal hällkistor i området 
norr och sydost om Mälaren. I Västmanland är fem häll-

Fig 6:5. Detaljkartor som visar 
några olika typer av 
boplatsmiljöer, med en antagen 
strandlinje på ca 25 mö h. 
Exemplen kommer från boplatser i 
Uppland, Sörmland och 
Östergötland. Kartorna är 
upprättade efter Topografiska 
kartan. Teckenförklaring, se fig 
5:36
a) Annelundsboplatsen i Uppland 
låg i en bronsåldersmiljö. Landskapet 
har under senneoliti-kum varit ett mer 
öppet skärgårds-landskap, där betes- 
och vaga odlingsindikationer under 
senneolitikum-äldre bronsålder 
efterträds av en nedgång i pollen
kurvan i yngre bronsålder.
b) Fynden från undersökningarna av 
Odensala Prästgård, Åslunda och 

Rössberga i Uppland återspeglar, 
tillsammans med registrerade 
hällkistor och lösfynd, ett varierat 
utnyttjande av landskapet som måste 
ses både i funktionella och rituella 
termer. Fomlämningama visar också 
på länkar framåt i tid, mot bronsålder. 
Dessa lokaler har vid en strandlinje 
på ca 25 m ö h varit belägna i ett 
utpräglat inre fjärdlandskap, med 
långa, smala och grunda sund.
c) Häggstaboplatsen på nordvästra 
Södertörn i Sörmland är i nuläget det 
bästa exemplet på platskontinuitet 
från senmesolitikum fram till 
senneolitikum. Platsen ligger i ett för 
gropkeramiska lokaler i regionen 
typiskt läge, en mindre sprickdal med 
svallsand i sydvästexponering.
dj Eneboplatsen i Sörmland kan ses 
som en tidig etablering av 
bronsäldersbygden, ett utnyttjande 
som också avspeglas i den klassiska 
bronsåldersmiljön i området. Under 
senneolitikum har området kring 
boplatsen främst utnyttjats för bete. 
Boplatsen vid Pärlängsberget, intill 
Ene kan däremot uppfattas som en 
tillfällig utflyttning, belägen perifert till 
ett "etablerat" centrum, eller som den 
tidigaste etableringen i en äldre 
fångstmiljö, vilken senare 
omlokaliseras.
e) Boplatserna vid Paragrafen,

Tornby m fli Linköpingsområdet i 
Östergötland har legat i en in- 
landsmiljö i anslutning till en stor 
insjö och med tillgång till både odlings- 
och betesmark.
f) Boplatserna vid Högbymon i 
Östergötland var belägna på en 
rullstensås i en utpräglad 
inlandsmiljö.

0 3Km
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dersökts på senare tid. Bjurhovdakistan i Västmanland, 
Söderbykistan i Södermanland och i Uppland kistorna 
vid Dragby, Annelund och Odensala Prästgård (se fig 
6:1, 6:6-7). Dessa fem undersökta, förmodat senneoliti- 
ska, hällkistorna uppvisar en rad likheter och skillnader 
sinsemellan och kommer närmare att diskuteras. En sjätte 
undersökt hällkista, i Kälvesta, Spånga socken i Upp
land har inte tagits med i denna jämförelse då datering
en är mer osäker (Bondesson & Petterson manus).

De fem undersökta hällkistomas läge i terrängen var 
inte speciellt monumentalt. De låg på mindre höjder 
och förmodligen har de varit exponerade ut mot vikar 
och fjärdar (se fig 6:4). Kistorna norr om Mälaren låg på 
höjder mellan 25 och 30 m ö h. Söderbykistan låg däre
mot så högt som 47 m ö h, men på grund av det mer 
skarpt skurna landskapet i Södermanland bör även den 
ha legat nära kusten. Dragbykistan kan, förutom ett läge 
vid en havsvik, ha legat vid den av Florin föreslagna 
”Skuttungesjön”, en grund slättsjö väster om Dragby- 
gravfältet, som ska ha haft sitt utlopp genom ett åsge- 
nombrott strax söder om hällkistan (Florin & Florin 1960, 
s 92).

De fyra hällkistorna norr om Mälaren låg orienterade 
i stort sett i NV-S O och samtliga kistor hade öppningen 
i den sydostligaste änden (fig 6:7-8). Kistan vid Söder
by avvek i och med att längdaxeln var placerad i NNO- 
SSV och öppningen i sydväst. Alla fem kistorna hade en 
grundkonstruktion som bestod av ett gravrum av flata, 
kantställda hällar och med en mer eller mindre öppen

Fig 6:7. Sammanställning av data från de fem undersökta senneolitiska hällkistorna i Mälardalen.
Dragby Bjurhovda Annelund Odensala Prästgård Söderby

Landskap Uppland Västmanland Uppland Uppland Södermanland

Socken Bälinge Badelunda Enköping stad Odensala Salem

RAA nr 86 c 459 17 288 27

Längd 3,2 m, 4,1 med förrum 4 m 2,5 m 3,4 m 3 m

Bredd 1,1 - 1,3 m inre 1,25 m 1 m 1,5 m 1 m

Djup 0,8 - 0,9 m 0,6 - 0,8 m 0,8 m? 0,4 m 0,6 -1 m

Riktning NV-SO 327° NNV - SSO 333° NV-SO 312° VNV-OSO 284° NNO - SSV 25°

Yttre konstruktion Kantkedjor, röse Kantkedja
stenpackning

Kantkedja, röse Kantkedja, stenpackning Kantkedja, stenpackning, 
skärvstensbrätte

Yttre storlek 8 x 10 m ca 6 m skadad 6 x 8 m 7 m 7 m

Placering Sluttning av ås Krön av moränhöj d Intill berghäll vid 
moränhöj d

På moränhöj d, vid foten 
av berg

Svacka mellan moränhöjder

Exponering Väster 360° Sydväst Öster Sydväst ?

Dold av Bronsåldersröse, stensättningar Hög Skärvstenshög Ej dold, belägen i 
stensättning

Ej dold, belägen i stensättning

Referens Siiven & Nordström 1959; Siiven 
1961; Stenberger 1961; Jaanusson 
& Siiven 1962

Jaanusson 1969;
1970

Andersson & Hjärthner 
Holdar 1989; Fagerlund 
& Hamilton 1995

Olausson 1995 Thålin 1970; manuskript

50 KM

Fig 6:6. Karta över hällkistor i Östra Mellansverige. De 
undersökta, i texten behandlade kistorna, är markerade med 
trianglar. Fyrkanten markerar en skadad massgrav i röse. 
Omarbetad efter Apel (1991) och C Karlsson (1993).
1) Dragby, 2) Bjurhovda 3) Annelund 4) Odensala Prästgård 5) 
Kälvesta 6) Söderby, Salem

kistor kända, i Uppland åtta och i Södermanland tre styck
en (Apel 1991). Förhållandevis många av dessa har un
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Fig 6:8. Sammanställda planritningar över de i texten diskuterade undersökta senneolitiska hällkistoma i Mälardalen, 
a) Annelund, b) Odensala Prästgård, c) Bjurhovda, d) Dragby, e) Söderby. Sammanställning av J Holm.

ände. Konstruktionen i Dragby, med ett stort block i ena 
änden av kistan, har jämförts med en skeppsform (He
dengran 1990). Kring kistorna fanns en delvis diffus kant
kedja och mellan kantkedja och hällkista en röseliknan- 
de fyllning av sten samt småsten och grus. Kistornas stor
lek varierade liksom ytterkonstruktionens storlek (se fig 
6:7). Kistorna var små, jämfört med många kistor som 
finns inom hällkistrikare trakter som exempelvis Väs
tergötland. Kantkedjans diameter var ungefär lika stor i 
Dragby, Söderby, Annelund och Odensala. Bjurhovda- 
kistans lilla diameter på kantkedjan och dess närhet till

själva kistan var mer lik den äldsta, överbyggda, kant- 
kedj eresten (IX) som fanns innanför den egentliga kant
kedjan i Dragby. I Annelundsröset bestod gruset av run
dat vattentransporterat material, en detalj som det inte 
gått att få uppgifter om rörande de övriga kiströsena. 
Om vattentransporterat grus föredragits i flera kiströ- 
sen skulle det i så fall kunna röra sig om ett noga utvalt 
fyllnadsmaterial.

Föremålstyper och -mängder varierade i kistorna, där 
Söderbykistan endast innehöll keramik, medan övriga 
kistor innehöll ett flertal olika föremålstyper. Exempel



228 JENNY HOLM EVA OLSSON EVA WEILER

vis innehöll Annelundskistan både en skafthålsyxa, flint
redskap, pärlor och keramik. Dragbykistan var den enda 
som innehöll bronsföremål (från bronsålder). De abso
luta dateringarna från samtliga dessa kistor ligger mel
lan 2275 och 1263 BC (lö). Om man utgår från de 
samlade serierna från respektive Odensala Prästgård och 
Bjurhovda blir intervallet 2040-1450 BC (se vidare fig 
6:2,6:27).

Vid Dragby och Annelund påträffades bevarade ske
lett inom hela kistorna. I Bjurhovdakistan fanns spår efter 
obrända ben, i form av ljusa fläckar, i hela kistan och 
utanför kantkedjan fanns dessutom ett eldpåverkat ske
lett i ryggläge. I Odensalakistan framkom inom en be
gränsad del av kistan mycket dåligt bevarade rester ef
ter obrända ben. I Söderbykistan saknades benrester helt. 
I både Bjurhovda- och Odensalakistorna fanns dessut
om brända ben. I Annelund hade äldre skelettmaterial 
fösts mot ingångsändan i samband den yngsta begrav
ningen, medan man i Dragby föst benen längre in i kis
tan. I Annelund hade dessutom en del av skeletten ren
sats ut ur själva hällkistan och återbegravts i en stor grop 
strax utanför kantkedjan. Direkta jämförelser mellan 
skelettmaterialen låter sig inte göras. Endast skelettma
terialen i Dragby- och Odensalakistorna har undersökts 
i sin helhet. Från Annelund har ännu endast tänderna 
och översiktligt den sista begravningen analyserats. I Bjur
hovda har de brända benen och det svedda skelettet 
analyserats, medan de obrända benen enbart besiktigats 
i fält. Antalet gravsatta individer var i Dragby minst 30 
st. I Annelund fanns, i hällkistan och bengropen tillsam
mans, minst 42 individer. De brända benen i Bjurhovda 
kom från minst två individer. Benmängden i Odensala
kistan var mycket liten men benen uppfattas härröra 
från minst två individer.

En iakttagelse som gjorts av både Gejvall, vad gäller 
Dragbykistans ben och Alexandersson, angående tänderna 
från Annelund, är spår av återkommande svältperioder 
(Gejvall 1963, s 85 ;Alexandersson 1995, s 180f). Gejvall, 
som hade tillgång till hela skelettmaterialet, såg ett hög
växt och välmående folk som visserligen då och då drab
bades av svältperioder (Gejvall 1963, s 85ff). Mätning
ar av bl a X 13C- och X 15N-halt på skelett från senneo- 
litiska gravar i inlandslägen i västra Närke och Öster
götland, visade på en övervägande terrestrisk kost, san
nolikt baserad främst på animalisk föda. Detta kan tyda 
på att boskapsskötseln varit viktig, främst i inlandet, då 
även bosättningens geografiska belägenhet spelat stor 
roll för näringsfånget (Lidén manus). X 13C-halten har 
inte mätts hos skeletten från Dragby ochAnnelund och

Fig 6:9. De eldpåverkade, spruckna stenarnas läge i 
Dragby kistan framgår tydligt av fältplanen.

hypotesen om näringsfång är därmed inte testad här.
Spår efter att man eldat direkt i kistan framkom i Drag

by i form av ett kolrikt lager och eldpåverkan på sidohälla- 
rna (fig 6:9), i Annelund i form av svedda ben och stora 
kolstycken in situ. I Bjurhovda visade det svedda skelettet, 
strax intill kistan, att man eldat direkt på liket.

Förutom begravningar i hällkistor finns i regionen 
indikationer på andra gravtyper under perioden. I Skill- 
sta i Skogstibble, ca 15 km sydväst om Uppsala, påträf
fades ”brandgravar”, tolkade som stolphålen i ett döds
hus. I de sotfyllda nedgrävningarna fanns brända ben 
från flera individer, både barn och vuxna. Dödshuset 
och gravarna har daterats till senneolitisk tid (Ekmyr- 
Westman 1992, s 6Iff). Från västra Östergötland finns 
även dokumenterat en senneolitisk massgrav i ett ska
dat rose Q fr fig 6:6). Denna innehöll totalt 28 skelett, 
delvis sittande, delvis krossade och med spår av brand 
samt en mängd varierade senneolitiska typfynd 
(Cnattingius 1934, s 7Iff). I Östergötland påträffades 
vid undersökningar 1992-93 vid Borgs säteri den första 
förmodade flatmarksgraven i regionen. Under en oval 
manslång stenpackning framkom ett tunt fyndförande 
lager med en mynningsbit keramik med taggtrådsdekor 
(Nielsen, muntl). I ett yngre lager strax intill påträffa
des också ett fragment av en skafthålsyxa.

Det svedda benen i Bjurhovda ochAnnelund liksom 
det brända taket i Annelundskistan och de skörbrända 
sidohällarna i Dragby är exempel på att eld haft en funk
tion i direkt samband med begravningen. Gräslund har 
tagit upp dödsbegreppet till diskussion. Han menar att 
förruttnelse och eldbegängelse är två sidor av samma 
mynt, där båda avser att frigöra själen från kroppen. Enda 
skillnaden skulle vara att det gick betydligt fortare med 
den ena metoden än med den andra (Gräslund 1983). 
Hur kan det svedda skelettet i Bjurhovda och de svedda 
benen i Annelund passa in i ett sådant resonemang? Ett
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misslyckat försök att snabbt få loss själen? Eller ska de 
svedda benen ses som resultat av en helt fristående rit, 
som inte alls har med själens frigörelse att göra, exem
pelvis att frigöra de levande från de döda? Denna rit 
kan senare ha gett upphov till att synen på själens frigö
relse flyttats från förruttnelse till förbränning.

En tolkning av de lager av stora kolbitar som påträf
fades överst i kistorna i Dragby och Annelund skulle 
kunna var att det i båda fallen rört sig om en träkonstruk
tion, ett innertak, som bränts för att symboliskt stänga 
kistorna när man inte längre avsåg att begrava flera män
niskor i dem.

Enstaka belägg av brända människoben/brandgravar 
från både tidigneolitikum och sen mellanneolitikum finns 
i Mälardalen (se Kihlstedt, kap 4 och Olsson & Edenmo, 
kap 5; denna volym) och förekommer tydligen också 
under senneolitikum, såsom i S kilistä. Kan idén och/ 
eller traditionen med utnyttjande av eld i hällkistorna 
ha kontinuitet från äldre perioder? Detta gäller i så fall 
även det kollektiva gravskicket som tydligast uppträder 
i Gläntan i Turinge socken i Södermanland (Lindström
1994) och som förefaller ha paralleller i Skillstafynden. 
En tolkning av konstruktionen i Turinge ger vid handen 
att den ursprungligen byggts för en skelettbegravning. 
Man kan faktiskt ha begravt flera individer i ett hus, en 
kollektivgrav likt hällkistorna, innan man övergick till 
att begrava/återbegrava brända ben från de döda i en 
ränna runt huset (Lindström, muntl).

Det framgår inte av tillgängliga beskrivningar om de 
brända benen i Bjurhovdakistan var stratigrafiskt låsta i 
kistan eller om det var en sen/senare sekundär- 
begravning(ar). Det förefaller fullt möjligt att Bjurhov- 
dakistan är en hybridform mellan dödshus och hällkis- 
ta: gravskicket brända blandade ben som hör till döds
huset, placerade i en hällkista där skelettbegravningar 
är det vanligtvis förekommande. Sett framåt i tiden kan 
konglomeratet av röset och stensättningarna ovanpå 
Dragbykistan inte heller sägas vara icke-kollektivt.

Anläggningar som avsetts att användas om igen, sig
naleras redan genom dödshusen som sannolikt börjar 
uppträda precis innan perioden. Hällkistorna represen
terar dock i denna region, med sin soliditet, en helt ny 
gravform, vilken var avsedd att finnas kvar till komman
de generationer och där själva uppförandet in dikerar en 
större arbetsinsats än tidigare begravningsformer. Den
na gravform pekar framåt i tid, mot permanenta grav
former som rösen, vilka i regionen också kan innehålla 
flera begravningar. Dragbykistans eventuella skeppsform 
är också ett drag som länkar den till bronsålderns sym

bolvärld.
Vi uppfattar dödshusen och hällkistorna som ”mer 

kollektiva” än tidigare gravformer och i den tolkningen 
ligger delvis ett annat utnyttjande av rummet, vilket har 
krympts och markerats på ett mer bestående sätt. Ar 
det sociala faktorer som spelar in - att det blir viktigare 
än tidigare att ”samla” ätten/familjegruppen tydligare 
och markera gränser på nya sätt eller uppträder för för
sta gången en territoriell uppdelning mellan olika (min
dre?) familjegrupper? Hur ska skillnaden i hällkistornas 
mängd och synlighet mellan inlandet och kusten tol
kas?

Artefakter och materiell kultur 

Sten

Det vanligaste redskapsfyndet på de undersökta loka
lerna är skafthålsyxor, som förekommer både på bop
latser och i gravar (fig 6:10). Yxorna från boplatserna är 
oftast fragmentariska och har brutits i skafthålet. Både 
egg- och nackpartier är representerade, liksom enstaka 
borrtappar och förarbeten. Mittpartier från båtformiga 
stridsyxor har också påträffats på ett par boplatser, lik
som bergartsyxor utan skafthål. Från flera lokaler finns 
s k klubbor, dvs redskap med skaftränna, vilka dock kan 
ha en vidare kronologisk spridning (Janzon 1984). Lö
pare förekommer på flera lokaler, medan malstens- 
underliggare är ovanliga. Trots att det bearbetade sten
materialet är blygsamt förekommer knackstenar på fle
ra lokaler, t ex Fänsåker. Bearbetad bergart förefaller att 
vara ovanlig, annat än som enstaka fragment. Skiffer har 
inte påträffats på boplatserna, men skifferhängen finns 
från två av hällkistorna, liksom ett hänge av tälj sten.

Flinta är jämfört med äldre perioder relativt vanligt 
förekommande på boplatserna. Få tecken på direkt be
arbetning finns, utan avslag/avfall, ofta med retusch/nöt- 
ning dominerar. Trasiga redskap, om än i enstaka exem
plar, är vanliga. Flintyxorna är fåtaliga, men en tjockbla- 
dig flintmejsel påträffades strax utanför hällkistan i An
nelund och två tunnbladiga flintyxor med utsvängd egg 
framkom i Rössberga. Det vanligaste flintredskapet är 
den flathuggna pilspetsen, som oftast har urnupen bas. 
Dessutom förekommer fragment av skäror på boplat
ser, liksom dolkar. En dolk påträffades i Annelundskistan 
och en strax utanför Bjurhovdakistan. Skäror saknas i häll- 
kistoma i kustområdet, men förekommer däremot i inlan
det (Segerberg 1978, s 208). Skedskrapor finns varken på
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Plats Läge Bergart Flinta Kvarts Skifferhänge Övrigt
I grav Övr Skafthålsyxa Övr yxa Klubba Avslag Dolk Skära Pilsp Avslag

Paragrafen X X X

Glaskulan X i it 1 st X

Borgs kyrka X 1 st i fr
Herrebro X 1 st X

Borgs säteri X (i «r
Pryssgården X 2 st
Skavsta X 1 st 1 st
Ö Vrå X 1st
Fänsåker X [1 St)- X X

Österkärv X 1 fr 1 st X X 1 flath kvarsitsp., löpare mm
Linga 111 X (1st)* 1 st ? ?
Linga 127 X 2 stora X ?
Ene X 1 st x X

Pärlängsb X (1 st)* 1 st X x X

Kvedesta X (1st)- X X (mittparti av båtyxa)
Karleby X 1+2 fr ? X X

Eklundshov x 1 st
Häggsta VI X X 1 st X x
Björktorp X (1 st)*
Maren X (3 st)* i fr? 3 st? x X

Rössberga X 1 St X ? 2 flintyxor
Åslunda 6, 386 X 1 st x X

Åslunda 402 X 1 st
Odensala P X 1 st x 1 st harts
Fors by X 1 st
Apalle X 5 fr 1+2 fr X X (bla mittparti av båtyxa)
Brunnsta X 1 fr
Skäggesta X 1 St 1 st
Vrå/Knivsta X 3 fr 1 fr 2 st x X X (mittparti av båtyxa), 2 kvartsitspets
Bergvreten X i fr? 1 st X X

Annelund X i fr 1 st X X

Annelund X 1 st 1 St# 1 st 1 st X 2 bämstenspärlor, 1 tandpärla
Storvreta X i fr X X X

Lunda X 1 st

Bjurhovda X 1 st - - - 1 fr# - - X - 1 st 1 täljstenshänge
Dragby * - - - - - - 2 st x - 1 bämstenspärla, 3 bronser

Fig 6:10. Sammanställning av lokaler med senneolitiska artefakter, exklusive keramik, från de av UV undersökta lokalerna i Östra 
Mellansverige. Uppgift markerad med # = fynd utanför kistan. Uppgift inom parantes och markerad med * = fynd i anslutning till 
undersökningsområdet. Lokalerna är redovisade från söder till norr.

boplatser eller i hällkistor, däremot avslagsskrapor. En
dast någon enstaka lokal innehåller större mängder flin
ta. Den flinta som analyserats teknologiskt visar få spår 
av bearbetning inom lokalen och någon direkt bifacial 
tillslagning verkar inte ha förekommit. Flintan från Vrå/ 
Knivsta, som även inkluderar fynd från äldre bronsål
der, omfattar artefakter slagna både med plattforms- och 
bipolär reduktionsmetod och både i kritflinta och 
Kristianstadflinta (Holm manus). Slagen kvarts förekom
mer i mindre mängder jämfört med äldre perioder och 
i lika stor eller mindre utsträckning än flintan, t ex på 
Fänsåker. Vrå/Knivsta har endast 30 kvartsfynd jämfört 
med 68 i flinta och precis som i flintan förekommer i 
kvartsen både plattforms- och bipolär reduktionsmetod. 
Mer ovanliga fynd är de flathuggna kvartsitspetsar som 
framkom i Vrå/Knivsta och Österkärv.

Keramik

Diskussionen kring senneolitisk keramik och dess datering 
har i tidigare forskning främst behandlat fynden från Stora 
Förvar på Stora Karlsö utanför Gotland och Hedningahäl- 
lan i södra Hälsingland. Diskussionen har varit baserad på 
typologiska jämförelser, ofta med gravfynd. Dessutom har 
jämförelser gjorts med den sydvästfinska Kiukaiskerami- 
ken.

Fynden från grottan Stora Förvar spänner tidsmässigt från 
mesolitikum till bronsålder (Schnittger & Rydh 1940). Den 
keramik som daterats typologiskt till senneolitikum utgörs 
främst av flatbottnade kärl med varierande profil. Kärlen är 
ofta odekorerade, men dessutom förekommer dekor i form 
av en - två vulster vid mynningen och/eller snedställda 
streck, linjer, tvärsnodd samt taggtrådsmönster, ibland
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Plats Dekortyper Formtyp

Taggtråd Tvärsnodd Snöre Kam Linje Vulst Övr

Högbymon X

Paragrafen X

Borgs säteri X

Pryssgården X

Ene X? X? X

Pärlängsberget x

Fänsåker X X X X X flat botten

Karleby ? ? X X X

Häggsta VI x X X X X

Eklundshov X

Maren x X X

Plåtbacken X

Åslunda RAÄ 6 X X

Åslunda RAÄ 402 X

Odensala Prästgård X

Apalle X X X X X X

Vrå/Knivsta x X X X X flat botten

Annelund öst X X

Fig 6:11. Sammanställning av UV undersökta platser i Östra Mellansverige med fynd av dekorerad keramik av senneolitisk 
typ. Lokalerna redovisas från söder till norr.

kombinerade med små gropar (a a, s 74, 77). Fynden från 
bergklacken vid Hedningahällän har absolut daterats till 

övergången mellanneolitikum - äldsta senneolitikum 
(Schierbeck 1994). Keramiken avviker från senneolitisk 
keramik i regionen genom en hög andel och mycket varie
rad dekor samt relativt stor andel poröst gods. Tvärsnodd 
och snörstämplar, bl a i linjer, vinklar och vertikal zick-zack 
förekommer, liksom tandstämpel. Dekoren finns förutom 
på kärlens övre del även på buk och botten.

Den sydvästfinska Kiukaiskeramiken har jämförts främst 

med fynden från ovanstående platser, liksom med keramik 
påträffad i svenska hällkistor. Kiukaiskärlen är flatbottnade 
med en vid mynning och poröst gods förekommer. Dekorer 

finns på övre delen av kärlet: rörstämplar, horisontella fåror, 

dragna linjer, streck, ofta i zick-zack, horisontella tvär- 
snoddslinjer, äkta samt falsk tvärsnoddstämpel, kamstämpel 

samt enstaka snör- och tandstämplar. Dessutom är gropar 
vanliga. Kärlbotten och underdelen kan ha textilintryck 
(Meinander 1954, s 140ff).

Från Östra Mellansverige finns enstaka keramikfynd som 
jämförts med ovanstående boplatser och kulturer och 
vars datering till sen mellanneolitikum - senneolitikum 
- bronsålder har diskuterats. Det är främst keramik med 
en dekorkombination bestående av tvärsnodd/snöre 
kombinerat med kärlväggsgropar som har uppmärksam

mats. Denna keramik har bl a betecknats som epi- eller 
subneolitisk, dvs kännetecknande för en befolkning som 
livnärt sig på jakt och fiske och levt parallellt med en 
jordbrukande grupp (Ambrosiani 1959, 1964; Reisborg
1989). Keramiktypen, här kallad ”tredje gruppen” har 
påträffats i enstaka exemplar på flera lokaler under se
nare år och förefaller genom stratigrafiska iakttagelser 
vara äldre än bronsålder. Den förekommer under lager 
med bronsåldersfynd på de uppländska lokalerna Apal- 
le ochVrå/Knivsta (Ullén 1994; Karlenby m fl manus). 
På Vrå/Knivsta låg den i samma lager som keramik som 
radiometriskt daterats till senneolitikum. Den har ännu 
inte påträffats i anslutning till mellanneolitiska fynd men 
likheterna med sen stridsyxkeramik och gropkeramik 
är påtagliga (se Olsson & Edenmo, kap 5; denna volym). 
I denna artikel har den senneolitiska keramiken i Östra 
Mellansverige också antagits vara en mer kontinentalt in
fluerad keramik med dekor av taggtrådsmönster och/eller 
vulst, efter jämförelser med keramik från Sydsverige och 
Stora Förvar (Magnusson 1949; Hulthén 1977; Schnittger 
& Rydh 1940). Denna typologiska datering har till viss del 
bekräftats genom de radiometriska dateringarna. Vulst kom
binerad med dragna streck eller linjer förekommer också 
under perioden i t ex skånskt material och har medtagits 
här, även om absoluta dateringar från regionen visar på en 
förekomst även i äldre bronsålder. Keramiken påträffas of-
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tast kraftigt fragmenterad, vilket påverkat möjligheterna 
till rekonstruktion av form m m. Kärlen förefaller vanligen 
ha haft en svagt S-formad profil och en slät eller glättad 
yta. Godsets färg varierar, från ljust till mycket mörkt, even
tuellt avspeglande olika typer av bränningsmiljö vid till
verkningen eller olika kärlfunktion. Även magringen va
rierar, där relativt grov och gles magring är vanlig, men 
även fin krossmagring förekommer. Dekorerad keramik har 
påträffats både på boplatser och i anslutning till hällkistor 
(fig 6:11). På några platser har dekorerade skärvor från 
flera kärl framkommit, på andra endast enstaka dekorera
de bitar. Dekoren är vanligen grund och kan vara svår att 
se, eventuellt delvis beroende på vittring. Även djupt in
tryckt dekor förekommer dock. Dekoren är främst place
rad på kärlets övre del. Taggtråds- och tvärsnoddsdekor är 
vanligast, därefter följer vulst respektive snörintryck (se fig 
6:12). Vid framställandet av taggtrådsdekoren har en linje 
dragits och korta streck har sedan tryckts in vinkelrätt över 
linjen, så att den kan påminna om tvärsnoddsintryck.Tvärs
noddens utseende varierar mycket, alltifrån mjuka intryck 
till relativt kantiga, eventuellt intryckta med kamstämpel 
och både glest placerade intryck liksom mycket tätt place
rade förekommer (fig 6:12a). Vulsternas storlek varierar 
och både pålagda och modellerade vulster finns represen
terade (se fig 6:12b). I kombination med vulst förekom
mer även tvärsnodd, dragna linjer och intryck. På keramik 
från den s k ”tredje gruppen” har gropar av varierande stor
lek placerats mellan eller rätt över horisontella snör-/snodd
linjer (se fig 6:12c). Det finns också exempel på tandstämp- 
lad dekor kombinerad med gropar (se fig 5:38). Mer kom
plexa mönster är ovanliga, men på en skärva fr ån V rå/Knivsta 
finns dock nedanför horisontella rader snöre/tvärsnodd ett 
grankvistmönster i tvärsnodd, som påminner om stridsyx- 
kulturens K-keramik (se även Olsson & Edenmo, kap 5; 
denna volym). Liknande dekorkomposition finns på kera
miken från Hedningahällan (Schierbeck 1994, plansch 2:4).

Slutsats

Det förefaller som den östsvenska keramiken fortfaran
de under senneolitikum uppvisar en relativt stor varia
tion i dekorens utformning. Det är inte klarlagt om ke
ramik från de mellanneolitiska kulturerna, sen stridsyx- 
keramik, J- och C-typer samt sen gropkeramik, Säter 
IV, fortfarande används, även om indikationer på detta 
finns i de absoluta dateringarna (se även fig 5:32). Det 
förefaller som om den keramik som uppvisar drag från 
båda dessa kulturer, den s k "tredje gruppen”, finns pa
rallellt med taggtråds-/vulstdekorerad keramik. Keramik

dekoren hos "tredje gruppen” skulle kunna ses som en 
lokal ”sammansmältning” av de föregående kulturernas 
keramik, en tolkning som framförts även för den sen- 
neolitiska Kiukaiskeramiken i Finland. De taggtråds-/ 
vulstdekorerade kärlen har inte några klara äldre före
bilder i regionen, utan verkar vara utformade efter kon
tinentala idéer. De olika keramiktyperna har inte en helt 
likartad geografisk utbredning, utan den ”tredje grup
pen” förefaller i dagsläget finnas främst i den norra de
len av regionen, medan de övriga finns företrädda i hela 
regionen. Keramiken från ”tredje gruppen” och den kon
tinentalt influerade finns i flera fall på samma plats. Det 
går idag inte att se något samband mellan de olika de
kortyperna och något speciellt näringsfång, en typ av 
tolkning som gjorts för den förmodat samtida Kiukais
keramiken vilken knutits till marin fångst.

Det är möjligt att keramik under denna period an
vänts för att kontrastera nytt mot gammalt, där en för
modat samtida användning av sen stridsyx- och gropke
ramik ställts mot en sammansmältning av dessa former 
och mot helt nya dekorelement och kärlformer. Frågan 
är om "tredje gruppens” keramik använts speciellt för 
att markera t ex samhörighet med det förgångna inför 
nyheterna, som uppenbarligen också varit intressanta.

Beträffande stenfynden kan ingen tydlig skillnad iakttas 
gentemot föregående period, t ex när det gäller använ
dande av råmaterial, även om vi måste reservera oss för 
att frågan inte studerats ingående. De flathuggna kvart- 
sitspetsarna är en fyndtyp som är ovanlig i regionen och 
mer karaktäristisk för de norrländska j ägar-/samlarsam- 
hällena och som i tidigare perioder kan ha en motsva
righet i de skifferspetsar, som påträffas på många grop- 
keramiska boplatser (se Olsson & Edenmo, kap 5; den
na volym). Skafthålsyxor förekommer både vid kusten 
och i inlandet, precis som den sena stridsyxkulturens 
yxor. Skafthålsyxorna förekommer uppenbarligen både 
knutna till gravar och boplatser, men också på platser 
där inga ytterligare spår av aktiviteter kan iakttagas, vil
ket in dikerar ett varierat användande av dessa. En in
tressant skillnad, jämfört med mellanneolitikum, är att 
flintskäror förekommer i kustzonen enbart på de stude
rade senneolitiska boplatserna och inte i gravarna, men 
att de däremot påträffas i gravar i inlandet i t ex västra 
Östergötland. I mellanneolitikum har de hittills enbart 
påträffats deponerade i gravar (jfr Olsson & Edenmo, 
kap 5; denna volym). Den föregående kopplingen mel
lan död och fruktbarhet, som illustrerades redan av de 
tidigneolitiska gravarna vid ÖstraVrå (jfr Kihlstedt, kap 
4; denna volym), förefaller nu vara bruten. Ytterligare



KONTINUITET OCH FÖRÄNDRING I S E N N E O LITI K U M 233

Fig 6:12. Teckningar av ett urval dekorerad keramik av senneolitisk typ från Östra Mellansverige.
a) dekor med taggtrådsintryck från Fänsåker och Högby 243 (de övre raderna) och med tvärsnoddsintryck från Odensala 
Prästgård, Annelund och Åslunda 402. b) dekor av enbart vulstfrån Vrå/Knivsta, Fänsåker och kv Paragrafen, dekor av 
vulst + nagelintryck från Maren, vuht + tvärsnodd från Vrå/Knivsta och vulst + dragna linjer från Ribby. fig c) dekor med 
kombination av tvärsnodd/snöre + gropar från Vrå/Knivsta och snöre + gropar från Apalle. Teckningar L Engblom, P Larsson, 
F Sieurin-Lönnqvist, A Åkermark. Skala 1:2.
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en viktig aspekt är att metallföremål för första gången 
uppträder i större omfattning och att dessa i ringa om
fattning återfinns i de kustanknutna gravarna.

Diskussion och slutsats

Vi ska här försöka skilja ut en rumslig och en idémässig 
kontinuitet, först på en mer övergripande nivå, därefter 
för enskilda lokaler (jfr fig 6:3). Föreligger en områdes
kontinuitet från mellanneolitikum till senneolitikum? 
Områdeskontinuiteten kan småskaligt studeras bäst i de 
landskap som i föregående period uppvisar en rumslig 
separering av fynden mellan kust och inland (se Olsson 
& Edenmo, kap 5; denna volym). Det är uppenbart att 
de inlandsområden som har högst frekvens yngre strids- 
yxfynd under föregående period också har höga frek
venser senneolitiska fynd, men det finns också kvalitati
va skillnader mellan dem. Västra Östergötland har t ex 
hög frekvens hällkistor och skafthålsyxor, medan västra 
Sörmland som har en hög frekvens skafthålsyxor inte 
har några hällkistor (Oldeberg 1952; Nerman 1911; Florin 
1944a; Johansson 1961). Lever traditionen med flat- 
marksgravar kvar i västra Sörmland eller är hällkistorna 
dolda även här? I både östra Sörmland och Uppland finns 
belägg för områdeskontinuitet in i bronsålder, vilken 
avspeglas i yxor respektive boplatser/gravar (Zillén 1988; 
Jensen 1986; Leifman 1987).

En platskontinuitet från mellan- till senneolitikum 
är inte så frekvent i de studerade boplatsunder
sökningarna även om den är belagd både via föremål 
och radiometriska dateringar från de kustbundna fångst
miljöerna. Detta gäller både gropkeramiska lokaler lik
som från områden med enstaka fynd från stridsyxkul- 
tur, men vanligen förekommer fynden i bronsåldersmil- 
jöer i kustzonen. Detta gäller både i stora klassiska 
”bronsålderskomplex”, som Apalle och Annelund, men 
också på små bronsålderslokaler som Kvedesta eller inom 
lokaler med speciella funktioner som vid Odensala Präst
gård. Flera exempel finns på lagersekvenser där senneo
litiska fynd överlagras av bronsåldersfynd, även om ett 
kontinuerligt nyttjande, som sträcker sig från genera
tion till generation, är svårt att belägga med de daterings
metoder vi utnyttjar idag. Hittills har inte undersökningar 
och tidsbestämningar inriktats på att studera denna frå

ga-
För gravarna kan man fundera över om det råder kon

tinuitet mellan Dragbykistan med sin eventuella skepps- 
form, det överlagrande bronsåldersröset och de översta 
stensättningarna. Hur man uppfattar kontinuitet ställs

här på sin spets. Idémässigt råder kontinuitet mellan kis
tan och roset, medan det tidsmässigt råder diskontinui
tet. Man visste att platsen var avsedd för begravningar. 
En tillräckligt lång tidsrymd förflöt ändå, mellan den 
sista begravningen i kistan och det tillfälle då röset anla- 
des, för att en markhorisont hann bildas. Bjurhovdakis- 
tan överlagrades precis som Dragbykistan av ett brons- 
åldersröse. Möjligen kan både det svedda skelettet och 
de brända benen inuti kistan ses som sekundärbegrav
ningar i ett övergångsskede.

Vad Annelundskistan anbelangar så ger den vid för
sta påseendet intryck av diskontinuitet. Man borde väl 
inte slänga köksavfall på sina förfäder, om man vet var 
de ligger. Diskussionen om en eventuell transgression, 
L4, har dessutom bidragit till att förstärka intrycket av 
diskontinuitet. Ser man istället till det som faktiskt bin
der samman hällkistan med skärvstenshögen framträ
der en något annorlunda bild. Den förmodligen avsikt
liga elden, som svett de översta benen i hällkistan, bil
dar en länk till de brända människoben som fanns spridda 
i skärvstenshögens undre skikt. Om man inte har för 
avsikt att anklaga de senneolitiska Annelundsborna för 
kannibalism får man här ytterligare ett exempel på idé
mässig kontinuitet. Man visste att detta var en gravplats 
och därför var det helt i sin ordning att låta senare döda 
släktingars brända ben följa med skärvstenen då man 
började slänga den på platsen. Det kan även vara så att 
skärvsten inte sågs som hushållsavfall, åtminstone inte 
all skärvsten, utan att den i sig hade en betydelse som 
var kopplad till begravningsakten. Skärvsten förekom 
även vid Söderbykistan, och där i form av ett brätte ut
anför kantkedjan. Just förhållandet och sambandet mellan 
bronsålderns skärvstenshögar och gravar har också dis
kuterats tidigare (Hyenstrand 1968; Lundquist 1991; 
Johansen 1992; Rundqvist 1994).

För området vid Odensala Prästgård finns en möjli
gen idémässig kontinuitet framåt i tiden, från senneoli
tikum in i bronsålder. Länkarna där är dels utnyttjandet 
av berget - från härdgropar i senneolitikum till ett grav- 
fält/gravhägnad i bronsålder - dels området nedanför 
berget med hällkistan och andra senare gravar. Den ke
ramik av stridsyxetyp som hittades i ett kulturlager in
till hällkistan kan inte direkt sägas peka på kontinuitet 
bakåt, utan kan mycket väl vara samtida med kistan (se 
Olsson & Edenmo, kap 5; denna volym). Söderbykistan 
skilj de sig från övriga hällkistor då det saknades synliga 
fornlämningar i närheten av den.

Studerar man 14C-dateringarna i relation till kistor
nas ”doldhet” framgår att hällkistan vid Odensala Präst-
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gård, som har de äldsta, uteslutande senneolitiska, date
ringarna, inte har ”dolts”, dvs byggts över. Hällkistan i 
Annelund, som har en klar datering till senneolitikum 
och flera andra dateringar i äldre bronsålder, har dolts 
av en skärvstenshög. De enstaka brända människobe
nen i denna kan indikera ett fortsatt användande av an
läggningen som grav. Anläggningen i Bjurhovda, med 
samtliga dateringar på gränsen mellan senneolitikum och 
bronsålder, har använts som grav även efter det att själ
va kistan slutat användas. Dragby, med HC-dateringar i 
bronsålder, har byggts på i flera omgångar under hela 
brons- och järnåldern. Kontinuiteten mellan senneoliti
kum och bronsålder avspeglas således både i fynd och 
radiometriska dateringar.

Senneolitikum har uppfattats som en svårgripbar och 
diffus period och flera förklaringar till bakomliggande 
orsaker nämndes i inledningen. En bred kronologisk av- 
gränsning av senneolitikum som baserats på dateringar 
utan klar koppling till typfynden innebär att perioden i 
Östra Mellansverige får ett tidsintervall som omfattar 
ca 700 kalenderår. Det är svårt att bedöma hur sannolik 
denna avgränsning är, men den förefaller i dagens källä- 
ge inte orimlig. En av hypoteserna, att senneolitiska fynd 
är svåra att urskilja på grund av periodens korta längd, 
skulle därigenom kunna elimineras. Perioden är t ex 
ungefär lika lång som den tidigneolitiska perioden, vil
ken i regionen avtecknar sig tydligare utifrån en större 
mängd kända boplatser. Att man från perioden påträffat 
färre fynd och fornlämningar än från andra perioder bör 
alltså ha andra orsaker. Det har inte klarlagts genom denna 
artikel om vissa typiska ”sent mellanneolitiska” fynd kan 
dateras till perioden, men detta är sannolikt. Det är up
penbart att dateringarna från den taggtrådsdekorerade 
keramiken ligger tidigt i detta tidsintervall, men det går 
inte i nuläget att säga om det beror på mönstrets använd
ningstid (lokalt/regionalt) eller om det är en slump be
roende på få dateringar. Övriga fynd går inte att skikta 
kronologiskt. Tidsspridningen för hällkistorna ner i yng
re perioder förefaller att stämma överens med de brons
fynd som påträffats och den överbyggnad av bronsålders- 
anläggningar som förekommit. Detta visar på en idé
mässig förankring som indikerar kontinuitet. Hällkistor 
i regionen förefaller således ha en lång användningstid.

Det finns inga indikationer på att en kronologisk skill
nad föreligger mellan olika typer av lokaler, små/stora, 
kust/inland. Dessutom syns ingen skillnad vad gäller jord
art och exponering mellan olika boplatser. Vi uppfattar 
idag många boplatsytor som ytmässigt ”små” och detta 
återspeglar sannolikt den dåtida verkligheten, i form av

”ensamgårdar”, något som pekar tillbaka mot stridsyxe- 
kulturens små boplatsytor. Huruvida förekomsten av flera 
hus på några lokaler, både i inland och kustmiljö, tyder 
på större enheter är oklart. Ekonomin i kustzonen har 
tolkats som baserad på olika näringar med en ökad förank
ring i boskapsskötsel. Om denna utformats som ett fä- 
bodssystem skulle det kunna fått konsekvenser för or
ganisationen av boende och gemensamt bruk av mark. 
En sådan gemensam syn på marken skulle eventuellt 
kunna förklara den låga mängden hällkistor i kustzo
nen, då behovet av att markera enskilt ägande ännu var 
litet. Antalet föremål i de kustbundna hällkistorna i 
Mälardalen är också så lågt att de sannolikt markerade 
gruppen istället för de enskilda individerna. Det skulle 
innebära att flint- och metallföremål tillverkade av spe
cialister i denna region inte hade en klar koppling till 
individen och därmed till en ökad social stratifiering.

Relationen mellan de arkeologiska lämningarna och 
den dåtida havsstranden är klarlagd i stora drag. Flerta
let av de undersökta lokalerna har legat vid kusten, många 
nära stranden. Det finns ingen tydlig tendens att de yngsta 
lokalerna ligger speciellt högt eller lågt i landskapet, utan 
deras varierande nivåer avspeglar sannolikt olika val vid 
lokaliseringen i förhållande till havet samt skillnader i 
den lokala miljön. Någon direkt koppling mellan bo
platsernas lokalisering och förändringar i havsytenivån 
föreligger alltså inte. Det har varit svårt att belägga och 
framförallt från arkeologiskt material svårt att datera en 
eventuell påverkan av en havsytehöjning under eller strax 
efter senneolitikum.

Det är således vanligt att senneolitiska lokaler, både 
gravar och boplatser, överlagras av lämningar från brons
ålder. Det förefaller möjligen som om man har haft en 
likartad uppfattning om rummets/platsens ”betydelse”, 
då de studerade hällkistorna byggts på med gravar, an
läggningar med människoben alternativt legat i en miljö 
av speciell ceremoniel betydelse under bronsålder. Bo
platslämningarna å andra sidan har främst överlagrats 
av senare boplatser och därvid förstörts så att de nu fram
står som diffusa. Detta skulle innebära att många av de 
senneolitiska gravarna och boplatserna varit belägna på 
platser som under bronsåldern bedömts som optimala 
lägen för gravar respektive boplatser, vilket i sin tur in
dikerar en idémässig kontinuitet framåt.

Med reservation för osäkerheter i dateringarna skulle 
man kunna se den materiella kulturen i Östra Mellan
sverige under senneolitikum som en kombination av 
enhetlighet (i stenföremål och gravskick samt kanske 
även beträffande husen] och regional särart (i kerami-
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ken). Regionens belägenhet i en gränszon blir tydlig, då 
många av flintartefakterna sannolikt har tillverkats av 
specialister i södra Sverige och därifrån spritts över sto
ra områden, samtidigt som kvartsitföremålen signalerar 
andra typer av kontakter med områden i norr. Variatio
nerna i keramikens utformning visar också på kontakter 
med både söder och öster. Till skillnad från tidigare pe
riod finns inte någon rumslig eller kronologisk separe
ring, som skulle kunna tolkas som uttryck för olika sam
hällen, utan denna variation återspeglar sannolikt skill
nader inom ett samhälle. Dessa variationer i den materi
ella kulturen kan ses som olika medvetna uttryck av 
enhetlighet respektive särart, och tolkas som en skill
nad mellan mäns och kvinnors intressen, kanske kombi
nerad med en ny inställning till fruktbarhet. Denna för
ändring - en markering av enhetlighet och samförstånd 
över större geografiska områden, vilket innebär att för
neka skillnader både i rum och kanske i tid, kombinerat 
med ett bosättningsmönster med lokaler av varierande 
karaktär och lokalisering, tydligare kollektiva begravningar 
och användande av eld vid begravning samt permanen
ta gravplatser - återspeglar dels en förändring av ideolo
gin, dels den omstrukturering och breddning av boende 
och ekonomi som påbörjades redan under slutet av ti
digare period och som fortsätter och som förstärks un
der bronsåldern.

Västsverige

Eva Weiler

Bakgrund - forskningshistorik

Senneolitikum är relativt lite utforskad även i Västsverige, 
som i det här avsnittet omfattar Bohuslän, Dalsland, 
Västergötland samt norra och mellersta Halland.

Kulturellt sett var förutsättningarna för det senneo- 
litiska samhället helt olika i olika delar av den här regi
onen. I centrala Västergötland ligger t ex 2/3 av Sveri
ges gånggrifter samlade inom en liten yta, den äldsta 
och tydligaste manifestationen av ett tidigt jordbrukar- 
samhälle. Sporadiskt förekommer dösar och gånggrifter 
också utmed kusten i Halland samt både ute på öarna 
och på fastlandet i Bohuslän. Innehållet i de äldre me
galitgravarna vittnar om att många fortfarande var i bruk 
under senneolitisk tid, men då i en annan samhällskon- 
text än den de ursprungligen tillhört (Cullberg 1963;
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Fig 6:13. Karta över undersökta hällkistor i Västsverige samt den 
brandgrav och de undersökta boplatser som omnämns i texten. 
Hällkistor: A) Falköping RAÄ 5, B) Herrljunga RAÄ 15,
Brandgrav: Årstad RAÄ 3. Boplatser: 1) Lyse RAÄ 221,2) Norum 
RAA 209, 3) Norum RAÄ 210, 4) Spekeröd RAÄ 8, 5) Tanum RAÄ 
1229, 6) Tuve GAM 14:S 32, 7) Ytterby RAÄ 96, 8) Gällinge RAÄ 
52, 9) Frillesås RAÄ 44, 10) Veddige RAÄ 100, 11) Karleby RAÄ 10, 
12) Månstad utan nr, 13) Väne-Åsaka RAÄ 18, 14) Väne-Åsaka RAÄ 
133.

Sjögren 1986; Blomqvist 1989).
Hällkistorna har däremot en stor spridning i regio- 

nen (fig 6:13). De förekommer i vitt skilda terrängty
per, något som visar att de kanske inte var så hårt knut
na till jordbruksekonomin som man en gång föreställde 
sig (Hyenstrand 1984, s 54). I flera områden, framför 
allt i dagens skogsbygder, representerar hällkistorna den 
första mera permanenta bebyggelsen över huvud taget 
eller åtminstone en bebyggelsestruktur med fasta be
gravningsplatser i terrängen. Inom ett hällristningsom- 
råde i mellersta Dalsland, beläget nära Dalbergsåns ut
lopp i Vänern, finns såväl inhuggna älgfigurer som skepp 
inom samma ytor, ett fenomen som för tanken till de 
nordliga fångstsamhällenas bildvärld under sten- och 
bronsåldern (Rex Svensson 1989) och de nära kontak-
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Fig 6:14. Nära Dalbergsåns utlopp i Vänern finns ett hällristningsområde med både skepp och älgfigurer, 
motiv som anses hämtade ur både jordbrukarnas och fångstsamhällenas bildvärld (Utsnitt efter Rex 
Svensson 1982, s 80). Kartan markerar platsen för ristningarna vid Dalbergsåns mynning.
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ter som måste ha existerat mellan samtida jägare och 
jordbrukare i många områden (fig 6:14).

Andra skillnader inom regionen är rent geologiska. 
Bevarandeförhållandena för ben är utomordentligt goda 
i kambrosilurområdena på Kinnekulle och i Falbygden, 
likaså söder om Falbygden genom den kalkrika morän 
som avsattes av isälvarna neråt Ätradalen. I områdena 
utanför kambrosilurbygden är förutsättningarna för be
varande av organiskt material nästan obefintliga. En an
nan skillnad är tillgången på flintråvara med en betyd
ligt sämre tillgång på flinta i inlandet än ute vid kusten.

Vilka effekter landhöjningen fick på västkusten, som 
gav mer nytt land i norr än i söder, har egentligen ingen 
undersökt närmare, inte heller effekterna av strandlin
jeförskjutningarna längs Vänern. Göta älv var en bred 
havsvik ända fram till första fallet vid Lilla Edet och i 
Viskadalen nådde havet också betydligt längre in i lan
det än i dag. I nordost sträckte sig en stor havsvik långt 
in i nuvarande Hjälmaren. Avståndet mellan den norra 
kusten och Falbygdens nordspets var ungefär 10 mil,

dvs lika långt som mellan Falbygden och dåvarande väst
kusten.

Övervägande delen av det senneolitiska materialet i 
Västsverige härrör från undersökningar av ett antal sto
ra hällkistor i Västergötland under 1800-talets sista de
cennier och 1900-talets början, i någon mån av lösfynd 
som gjorts både av privatpersoner och vid mera syste
matiska fornminnesinventeringar. En mycket liten del 
av materialet kommer från boplatsundersökningar.

Det är i första hand materialet från hällkistorna som 
vår kunskap om senneolitikum bygger på. I Västergöt
land har ca 130 hällkistor undersökts, vilket är 22% av 
det totala antalet registrerade hällkistor. Motsvarande 
siffror i Bohuslän är 15 stycken, dvs 17% och i Dalsland 
15 stycken, motsvarande 13%. I Halland är 14 hällkistor 
undersökta. Orsaken till det höga antalet total- eller 
delundersökta hällkistor i Västergötland var upptäck
ten att de innehöll så välbevarade benmaterial, främst i 
kambrosilurområdena i centrala Västergötland och på 
Kinnekulle vid Vänern. Under tre decennier med bör-
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jan 1863 kom utgrävningarna av megalitgravar att kon
centreras på studier av dessa skelettmaterial. Från mit
ten av 1870-talet inleddes ett direkt samarbete mellan 
Oscar Montelius som arkeolog och Gustaf Retzius som 
fysisk antropolog, nära kopplat till den tidens aktuella 
debatt kring ursprungsbefolkningarna i Skandinavien. 
Utgrävningsresultaten presenterades bl a på världsarkeo- 
logi-kongressen i Stockholm 1874 och de fysisk-antro
pologiska undersökningarna av förhistoriskt material av 
Retzius i den stora publikationen Crania Suecia Anti
qua, utgiven 1899.

Flintdolken kom tidigt att ses som en ledartefakt i 
hällkistorna och dolktypologin, med rötter i Sophus 
Müllers uppordning från 1902, som en riktlinje för da
teringarna av dem. En milstolpe blev undersökningen 
av en hällkista i Norra Säm 1910, mera känd under be
teckningen ”Skogsbokistan”. Den grävdes ut av Sune 
Lindquist, som tillhörde generationen efter Montelius. 
I och med denna undersökning ansågs den danska dolk- 
kronologin bekräftad också förVästsveriges del, dvs att 
enklare gjorda exemplar är äldre än mera arbetade (Fors- 
sander 1936). Sedan dröjde det till 1964 innan någon 
gav sig i kast med senneolitiskt material från Västsverige. 
Då gjorde Kaelas en genomgång av material från Bo
huslän och Västergötland på Göteborgs arkeologiska 
museum och upptäckte, att det fanns ett stort antal dol
kar som föll utanför den etablerade typologin och att 
den därför inte borde appliceras okritiskt på områden 
norr om Danmark (Kaelas 1964). Även om många dol
kar har typbestämbart fäste, menar Kaelas, är bladen ofta 
omhuggna och brukningstiden troligen längre än de 
perfekta exemplar som den gängse typologin bygger på.

En teori som också framförts utifrån den här kritiken 
är att dolkar av typ IV - de tekniskt och konstnärligt 
sett mest arbetade dolkarna med huggna ”sömmar” längs 
fästet - representerar samhällets ledare, dvs att man kan
ske skall arbeta med något slag av social typologi i stäl
let för den gängse kronologiska (Lindman 1988). Men 
till skillnad från äldre forskning bygger både Kaelas och 
Lindman sina teorier på lösfynd, medan de egentligen 
riktade sin kritik mot slutsatser som bygger på danska 
gravfynd.

En nyligen gjord genomgång av dolkar från västgöts
ka hällkistor visar, att dolkfrekvensen i själva verket va
rierar kraftigt i gravarna. Flertalet dolkar ligger i hällkis
tor - bl a i Skogsbokistan - belägna i de stora flodernas 
källområden inne i Västergötland. Av läge och övrigt 
innehåll att döma representerar de en mellanhandspo- 
sition eller en region av speciell betydelse för kommu

nikationerna mellan centrala Västergötland och omvärl
den (Weiler 1994, s 87, fig 78).

Liksom för stora delar av Östra Mellansverige gjor
des också i Västsverige sammanställningar av lösfynd och 
gravar från stenåldern inom ramen för landskapsunder- 
sökningarna i början av 1900-talet. Bland annat stude
rades skafthålsyxornas rumsliga spridning och frekvens 
i Västergötland och på Tjörn och Orust i Bohuslän (Sahl- 
ström 1915; Enquist 1922). Att fyndens spridning ock
så speglar bebyggelsens utbredning var en av teserna i 
dessa arbeten. Götaälvsområdets fornminnen, utgiven 
1923, bygger också i stora drag på lösfynden när det 
gäller att lokalisera förhistorisk bebyggelse och för för
sta gången drogs också Götaälvmynningen, Vänerområ- 
det, Dalsland och nordligaste Flalland in i diskussionen 
(Sarauw & Alin 1923). Mindre kända är däremot Josef 
Sandströms arbeten i sydöstra Västergötland vid unge
fär samma tid, kanske för att de inte resulterade i någon 
publikation. Sandström gjorde bl a smärre utgrävningar 
av boplatser på några öar i sjön Fegen, vilka kan ses som 
en tidig föregångare till Riksantikvarieämbetets fornmin
nesinventering på 1980-talet, som bl a registrerade flera 
flintfynd av senneolitisk karaktär längs insjöstränderna i 
denna del av Västergötland.

Att verkligen lokalisera boplatserna från senneolitisk 
tid är dock fortfarande förknippat med många fråge
tecken. Trots att flera pollenanalyser visar, att röjning 
och uppodling intensifieras i många områden i början 
av den här perioden (t ex Fries 1958; Digerfeldt & We- 
linder 1985; Dennegård & Jansson 1987; Ekman & Len- 
nartsson 1993) har varken gravarnas antal, storlek och 
spridning någon som helst motsvarighet i det sparsamt 
registrerade boplatsmaterialet. Men det finns alternati
va förklaringar och smärre variationer av standardbil
den av senneolitikum som en intensiv landnamsfas. Den 
tydliga kulturpåverkan på det senneolitiska landskapet 
skulle kunna förklaras som ett mer extensivt markut
nyttjande än förut, exempelvis genom svedjebruk eller 
bete. Det förekommer också exempel på pollenanaly
ser med mycket svaga betes- eller åkerbruksindikatio- 
ner i områden som ligger marginellt i förhållande till de 
centrala jordbruksbygderna (Furingsten 1984).

Det är först i och med undersökningar för markex
ploatering som boplatslämningar dykt upp i någon stör
re utsträckning. Vanligen har de påträffats i samband 
med utredningar och förundersökningar och bara ett fåtal 
har varit registrerade tidigare. En sammanställning av 
UV Väst:s utgrävningar mellan åren 1968 och 1980 vi
sade, att andelen undersökta boplatser eller rättare spår
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från senneolitisk tid varit mycket få (Jonsäter 1984). 
Högst 4-5 senneolitiska lokaler går att plocka ut ur de 
listor över undersökta boplatser som publicerades då, 
vilket kan ställas mot 30-talet senmesolitiska och 25 
mellanneolitiska utgrävda boplatser under samma tid.

Boplatsundersökningar, främst i form av invente
ringar och förundersökningar, har också skett inom 
ramen för projektet ”Gånggrifterna i centrala Väster
götland och deras bakgrund”, ett samarbete mellan 
Göteborgs universitet och Skaraborgs länsmuseum. 
Genom såväl detta projekt som länsmuseets under
sökningar av boplatser vid Hornborgasjön är det först 
nu - över hundra år efter de tidigaste undersökningar
na av megalitgravar - som en systematisk kunskap om 
kambrosilurområdets stenåldersboplatser börjar byg
gas upp (Kindgren 1983; Persson 1992).

I många områden levde senneolitiska traditioner kvar 
långt in i bronsåldern, från bruket av skafthålsyxor och 
flathuggna flintredskap till kollektivt använda mega
litgravar. Någon definitiv brytning med det senneoliti
ska samhällets normer sker egentligen inte förrän un
der bronsålderns senare hälft i samband med den kraf
tiga bebyggelseexpansion som då ägde rum på flera 
håll i Sydskandinavien. Men den sydskandinaviska 
bronsålderns alla element kan inte heller appliceras 
okritiskt på Västsverige. Tidiga bronser uppträder inte 
överallt, inte heller monumentala gravhögar, skärvstens- 
högar eller hällristningar. Falbygden, ett område som 
länge framträtt som ett av de mest innovativa områ
dena i Sydskandinavien, framstår nu som ett betydligt 
mera konservativt område än flera av samtidens min
dre traditionstyngda marginalbygder (Weiler 1994, 
s 169).

Gravarnas karaktär 

Hällkistor av senneolitisk typ

Under de senaste tjugofem åren har tio hällkistor grävts 
ut i västra Sverige, nämligen sju i Västergötland, varav 
fyra i trakten av Falköping och två i Göteborg, samt 
en i respektive Bohuslän, Dalsland ochVärmland. Dess
utom undersöktes en osäker hällkista 1970 i Starrkärr 
nära Göta älv. Siffran kan ställas mot det faktum att ca 
180 kistor undersökts helt eller delvis i regionen se
dan 1860-talet (se fig 6:13).

Två av hällkistorna har undersökts av UV Väst och 
utgör var för sig representativa exempel på variatio-

Fig 6:15. Exempel på planer över tre utgrävda hällkistor i 
Västsverige, a) En 7,3 m lång enrummig kista med förrum och 
gavelhål i skiljeväggen mellan rummen. Ek, Timmele socken, 
utgrävd 1908. bj En 5,8 m lång enrummig kista med förrum, 
byggd av kalkstensplattor. Fredriksberg, Falköping, utgrävd 
1973. c) En >9 m lång flerrummig kista, där hällar saknas i ena 
långsidan, vilket är en konstruktionsdetalj och inte en skada. 
Herrljunga 5:21, Herrljunga socken, utgrävd 1982.

ner av ett egentligen ganska stereotypt gravskick: ett kol
lektivt gravrum vars särdrag visar sig i inredningsdetaljer 
och framför allt i utformningen av ingången (fig 6:15). 
Båda exemplen är från Västergötland.

I Falköping undersöktes en hällkista på grund av 
markexploatering 1973 (Falköping RAA 5). Det är det häll- 
kisttätaste området i Sverige över huvud taget med en be
räknad frekvens på en hällkista/0,5 km2 (Weiler 1977,1994; 
Nordström 1987). Hällkistan, som var nedgrävd i marken, 
var 5,8 m lång och bestod av kammare med förrum. Kam-
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Fig 6:16. a) Det största rummet i hällkistan i Herrljunga med bevarat takblock, b) Springorna mellan hällarna i graven var 
tätade med mindre stenar, c) En sprucken häll, där man fortfarande kan se rundningen efter ett gavelhål. Foto E Weiler.

maren var 2,2 m bred i bortre delen och 1,5 m bred i den 
främre och hade golv av kalkstenshällar. Skiljeväggen mel
lan kammare och förrum bestod av två tvärställda kalk- 
stensplattor med en smal springa mellan, dock inget gavel
hål. Till sin storlek och uppbyggnad var kistan av gängse 
typ för området, men tillhör de 25% av Västergötlands 
totala antal hällkistor som är över 5 m långa.

Totalt innehöll kistan skelettrester av 30 gravlagda indi
vider av olika kön och ålder, varav 20 vuxna (>18 år) och 
10 barn. Föremålen utgjordes av 1 flintdolk av tidig typ, 17 
flintavslag, varav flera med slipad yta, 6 bärnstenspärlor, 1 
platt benpärla, 1 lockpipa av ben, 2 bennålar, 1 pryl av ben 
och 1 skärva från mynningen till ett lerkärl, omerad med 
diagonalt placerade rader av punkter. Av fyra samstämmi
ga 14C-analyser att döma användes kistan som begravnings
plats under perioden 2125-1690 BC medan en femte da
tering pekar mot en längre och äldre brukningstid. Enligt 
den populationsberäkning som utfördes samtidigt med den 
osteologiska analysen skulle innehållet kunna motsvara en 
hushållstorlek på 5-7 personer. I materialet finns också spår 
av genetiska särdrag hos några kranier i form av ett extra 
ben i skallsömmarna och s k metopisk söm eller kvardrö
jande pannsöm (Iregren 1977, s 51).

I Herrljunga undersöktes en hällkista av helt annan ka
raktär 1982, också på grund av markexploatering (Herr
ljunga RAA 15, fig 6:16). Den hade varit minst 9 m lång 
och 1,4-1,8 m bred och tillhör därmed den lilla grupp på 
3% hällkistor i Västergötland som är över 9 m långa. Den 
stora kistan hade antagligen lagts i en naturlig moränkulle, 
men området var så skadat att det var omöjligt att bedöma 
hur terrängen sett ut. I kistans norra del hade en 1,5x1,5 
m stor kammare stängts till med en tvärställd häll och i 
den sydligaste delen påträffades en häll med antydan till 
gavelhål. Kammaren var tömd på sitt ursprungliga inne

håll och hade använts för annat ändamål, för den var delvis 
fylld med rödjord och i södra delen hade man eldat kraf
tigt. I kolskiktet påträffades slaggliknande järnklumpar, en 
krukskärva och några små brända ben. Bland benen finns 
en rörbensvägg av ett medelstort däggdjur, kanske av får 
eller svin; således inga människoben (Jonsson, muntl). En
ligt 14C-analyser av träkol användes hällkistan ännu under 
perioden 1035-870 BC, medan träkolet från brandskiktet 
i kammaren är yngre än 1650 AD.

Trots skadorna kunde man fortfarande bedöma kistans 
ursprungliga dimensioner och vissa konstruktionsdetaljer. 
Den var en direkt parallell till en hällkista på Herrljunga 
kyrkogård, belägen bara någon kilometer därifrån och som 
undersökts av Montelius 1875. Såväl ursprunglig längd, 
11 m, som ingång med gavelhål innanför ett förrum och 
en bred öppning i sidan - där det aldrig funnits några sido- 
hällar - är gemensamma drag i de båda kistorna. Eftersom 
den år 1982 undersökta kistan var tömd på sitt senneoliti- 
ska innehåll, stoppar j ämförelsen där. Däremot fann Mon
telius inte mindre än 18 flintdolkar vid sin undersökning 
och ett par små bronsspiraler, som fortfarande tillhör de få 
kända metallföremålen i en så tidig fyndkontext i Sydskan- 
dinavien.

Jämför man däremot kistan i Herrljunga med Falkö- 
pingskistan kan man konstatera, att Falköpingskistan var 
av den för centrala kambrosilurområdet ordinära typen, 
dvs en förhållandevis liten kista i ett tättbefolkat område 
och en starkt traditionsbunden kontext bakåt i tid och rum. 
Herrljunga-kistan låg i en region med extremt stora häll
kistor, ofta parvis belägna och exakta kopior av varandra. 
Delar av området tycks ha varit ett av det traditionella 
samhällets sista utposter med kontinuitet in i bronsåldern. 
De beskrivna exemplen representerar i sin tur ett av två 
olika sätt att markera sociala positioner gentemot sin om-
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givning, nämligen det som lade störst vikt vid det indivi
duella (flintdolkar och exotiska smyckeuppsättningar). Det 
andra, som inte exemplifieras här, betonade kollektivet, dvs 
själva monumentet markerades med stenkretsar eller res
ta stenar vid ingången (Weiler 1994, s 86). Kollektivgrav
skicket som idé kom således att utvecklas på mycket olika 
sätt, dels mot en betoning av den enskilda individen, dels 
mot gravmonumentet som inbegrep alla.

Slutligen finns också mera perifert belägna hällkistor, 
som varken innehåller särskilt många föremål eller beto
nar monumentet, men som t ex också ligger parvis precis 
som exemplet i Herrljunga. De är sällan över fem meter 
långa och förekommer främst i områden som var ganska 
glest befolkade före bronsålderns bebyggelseexpansion 
(Weiler 1994, s 84).

Även om hällkistornas placering varierar kraftigt mel
lan olika terrängtyper, så finns det inget i deras fyndinne
håll som egentligen avviker från gängse mönster. Ett un
dantag från regeln kan möjligen vara en hällkista på Björ- 
kön i Skålleruds socken i Dalsland som undersöktes 1948. 
Den var 6 m lång och omgiven av en låg hög. Såväl läge 
som fynd - mycket pilspetsar av flinta och skiffer, bl a bas
partiet till en spånpilspets med tånge, samt grop- och streck- 
ornerad keramik - pekar mot att det var människor som 
levt mera av fångst än av jordbruk som uppfört och använt 
hällkistan som begravningsplats (Stjernquist 1950; Johans
son 1961). Exemplet talar för kontinuitet bakåt i tiden. 
Om tolkningen av fyndinnehållet är riktig, skulle Skålle- 
rudsgraven vara ännu ett konkret exempel på kontakter 
mellan jägar- och jordbruksbefolkningarnas föreställnings
värld mot slutet av stenåldern, i det här fallet genom bru
ket av samma gravtyp.

Att kollektivgravskicket också existerade jämsides med 
hög- och rösebyggande framgick av dateringen av den ut
grävda hällkistan i Herrljunga. Ett ännu tydligare exempel 
är den år 1916 undersökta hällkistan i Bollestad i Kareby 
socken i södra Bohuslän. Den var 6,2 m lång med gavelhål 
och portstenar. Det finns uppgifter om att den innehållit 
en flintspets, men det fanns framför allt rikligt med pärlor 
och knappar av bärnsten i den samt en liten guldspiral och 
en bronstutulus (Johansson 1961). I samma socken upp
täcktes en stor skadad gravhög år 1961, också innehållan
de dräktdetaljer som en bronstutulus, en bälteplatta, en 
bronsdolk, och bronsarmringar (Fredsjö 1962).

Efterbegravningar i gånggrijter

Senneolitiska fynd är inte ovanliga i dösar och gånggrifter. 
I Bohuslän, där flintdolkar varit relativt ovanliga i de häll-

Fig 6:17. Exempel på kontinuitet? I gånggriften i Luttra hittades 
några stora platta benspetsar tillsammans med tidiga flint
dolkar. Var de föregångare till dolkbladen av flinta, som i sin tur 
speglar ett ökande intresse för individuellt ägande? Skala 1:2. 
Teckning E Crafoord.

kistor som hittills undersökts, finns däremot ett par exem
pel på dolkar som lagts ner i dösar som t ex i Röra på Orust. 
Gånggriftema i Falbygden spelade också en viktig roll i 
människomas föreställningsvärld långt efter det att deras 
urspmngliga betydelse fallit i glömska, nämligen som mar
kering av en släktgrupps revir eller som gränsmarkering 
mellan sådana revir.

Ett av de tydligaste beläggen på denna kontinuitet är det 
faktum, att de äldsta flintdolkama inte finns i hällkistoma 
utan i gånggriftema. I ett fall, nämligen i den år 1863 un
dersökta gånggriften i Luttra utanför Falköping, påträf
fades flintdolkar tillsammans med några kraftiga, platta 
upp till 13 cm långa spetsar som skurits ut ur större ben
stycken samt en 7 cm lång triangulär spets (fig 6:17). 
Kanske skall man se dem som ett slags föregångare till 
dolkbladen och spjutspetsarna av flinta och som ett be
vis för att det tidigt fanns behov av vapen i Falbygden 
(Weiler 1994, s 79). Andra belägg på kontinuitet till Fal
bygdens äldre megalitgravar är tre exempel på hällkistor
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som placerats i högen kring en gånggrift (a a, s 82).
I Falbygden har de äldsta megalitgravarna använts re

lativt ofta ännu under yngre bronsålder. I flera av dem 
har man funnit efterbegravningar med knivar/rakknivar 
av brons, pincetter och dubbelknappar. Tyvärr är fynd
omständigheterna ofta oklara och vad som är funnet i 
själva kammaren och vad som hittats i högen omkring 
den, framgår inte alltid av beskrivningarna.

Tidiga brandgravar

Brandgravar i megalitgravar har vanligen betraktats som 
efterbegravningar. Men senare års undersökningsresultat 
visar att kremering av döda förekom jämsides med och 
till och med tidigare än megalitgravskicket (L Larsson 
1984; Ekmyr-Westman & Johnson 1990). Som också 
framgått av tidigare kapitel kan enstaka brandgravar utan 
synlig markering i ytan beläggas från tidigneolitisk tid 
och framåt också i Västsverige (Lindman 1993b; se 
Nordqvist, kap 4; denna volym).

Ytterligare exempel på tidiga brandgravar är en grav 
från Årstad i mellersta Halland, belägen på ett gravfält 
som användes ännu under romersk järnålder. Brända ben 
av en vuxen individ påträffades enligt utgrävarnas be
dömning spritt i tre koncentrationer tillsammans med 
keramik i och under en äldre markyta på gravfältet. 14C- 
analys av ett frö från graven daterades till tidsintervallet 
1745-1530 B C, medan en träkolsdatering från samma 
anläggning daterades till järnålder (se fig 6:27). Kerami
ken är av senneolitisk karaktär, grovt magrad med tvär- 
snoddsornamentik, möjligen kamstämpel, på mynnings- 
randen, halsen och åtminstone övre delen av buken, där 
den är placerad som ett slags vinkelband. Graven har 
klar rumslig koppling till de äldre bronsåldersgravar som 
också påträffades på gravfältet, medan några bitar TRB- 
keramik generellt talar för platskontinuitet (Strömberg, 
muntl).

Ca 20 % av alla undersökta hällkistor i Västsverige 
har också innehållit brända ben. Mycket få är analysera
de, huvudsakligen för att de dokumenterades under en 
tid då det ännu saknades kunskap om metoden att köns- 
och åldersbestämma också brända ben. Den tidigaste 
analysen av brända ben från hällkistor av stenålderstyp 
publicerades av Gejvall 1954 och omfattade tre gravar i 
Västergötland, i socknarna Södra Härene, Timmele och 
Södra Säm (Gejvall 1954). I exemplet Södra Härene 
hade Gejvall gått igenom 30 liter brända ben från minst 
sex olika individer av olika ålder och kön. I exemplet 
Timmele innehöll 116 g brända ben rester av två indivi

der, en vuxen och ett barn. Härene-kistan innehöll ock
så starkt vittrade obrända skelettdelar, medan det inte 
finns någon uppgift om att kistorna iTimmele och Söd
ra Säm också innehållit obrända skelettrester.

Fenomenet att brända ben i megalitgravar kan härrö
ra från djur och inte enbart människa uppmärksamma
des av Gejvall 1954 i samband med analysen av materi
alet från Härene-kistan. Den år 1982 undersökta häll- 
kistan i Herrljunga visade sig också innehålla några spridda 
brända ben från däggdjur och inte från människa (Jons
son, muntl). Men denna kista var också använd senare 
och benen bör inte automatiskt kopplas till de ursprung
liga gravläggningarna. Vid de senaste årens undersök
ningar av gångmynningar i centrala Västergötlands gång- 
grifter har däremot depositioner av brända ben av hus
djur varit ett genomgående drag. Djuren har bränts på 
annan plats, då det främst är delar av kranier och extre
miteter som deponerats vid gången. Detta skulle kunna 
vara en regional parallell till de depositioner av brända 
människoben som belagts framför megalitgravsmynningar 
i Skåne och som på typologiska grunder - tillsammans 
med bl a brända yxor - dateras till senare delen av mel- 
lanneolitisk och i ett fall till senneolitisk tid (Wattman 
1993).

Det finns uppgifter om svedda brända ben i några 
senneolitiska hällkistor, något som kan tolkas som att 
man inte lärt sig behärska värmetekniken vid krematio
ner eller kanske inte ens haft för avsikt att kremera de 
avlidna. Uppgiften om svedda ben har dock en viktig 
källkritisk aspekt. I ett fall nära Falköping låg kistan nära 
en modern kalkugn, vilket skulle kunna förklara benens 
status. I en delundersökt kista i Edsvära, också i centrala 
Västergötland, fanns både brända och svedda ben, men 
också det övriga fyndmaterialet var eldskadat, bl a den 
elegantaste flintdolken i en kollektion om minst sjutton 
dolkar (Weiler 1994, s 160f).

Att man eldat i vissa hällkistor och att man i några 
fall eldat på platsen också innan en kista byggdes går att 
belägga under västsvenskt senneolitikum, likaså att kre
mation förekom skilt från kollektivgravskicket. Men 
någon riktigt bra förklaring till fenomenet svedda brän
da ben i hällkistorna går inte att ge i dag.
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Bebyggelse och ekonomi 

Boplatser

Spridda fynd av senneolitisk typ, t ex enstaka flintdol- 
kar eller hjärtformiga pilspetsar, förekommer både som 
lösfynd och på boplatser, men däremot har direkta spår 
av själva bebyggelsen visat sig vara utomordentligt svå
ra att hitta. I den här översikten över dagens kunskaps
läge har 14 områden valts ut för närmare presentation 
och översikten omfattar boplatser eller boplatsrester som 
dokumenterats mellan åren 1972 och 1993. Urvalet ut
gör de tydligaste beläggen hittills på senneolitisk bo
sättning i Västsverige, från mellersta Halland och norr
ut. I tre fall har ett enda exempel valts ut bland flera 
möjliga, nämligen i Lyse och Tanums socknar i Bohus
län (Lyse RAÄ 221, Tanum RAÄ 1229), i Falbygden i 
Västergötland (Karleby RAÄ 10) och inom Göteborgs 
kommun (Tuve). I Dalsland finns ännu inga undersökta 
boplatser från senneolitisk tid.

I det här sammanhanget kan också fornborgen på 
Mösseberg vid Falköping kort nämnas, där träkol under 
murarna har givit dateringar till 3000-talet BC (Eng
ström m fl 1986). Även om man kan ha invändningar 
mot att det analyserade kolet kan komma från aktivite
ter långt innan murarna byggdes, är det odiskutabelt att 
stenålderssamhället på Falbygden tidigt hade både de 
organisatoriska förutsättningarna för och behov av för
svar och stora samlingsplatser. Det ger i sin tur alldeles 
speciella förutsättningar för bebyggelseutvecklingen inom 
regionen.

Följande boplatser, flertalet nyupptäckta i samband 
med markexploatering, har valts ut för en diskussion 
och analys av senneolitisk bebyggelse i Västsverige (se 
fig 6:13):

1. Bo, Lyse RAÄ 221: ett nyupptäckt boplatsområde i en 
odlad dalgång, där det ytplockade materialet bl a innehöll 
en skedskrapa av senneolitisk typ. Mitt i dalgången fanns 
mörkfärgningar, mellan ploglager och mjäla, som tolkades 
som kulturlager. Ett fynd av en hjärtformig pilspets finns 

också från platsen samt några bitar keramik och några 
skivskrapor. Den bild man har av området är inslag av 
senneolitiska fynd i dalbottnen tillsammans med svårtolka
de mörkfärgningar, men däremot inga konkreta spår av 

bebyggelse (Weiler 1979). Närmaste hällkista är belägen i 
det fornlämningsrika bergsområdet längs dalens östsida och 

avståndet till den är ca två kilometer fågelvägen. Kistan är 
skadad. Den synliga delen av kammaren är 2,4 m lång och

den är omgiven av en stensättning (Lyse RAA 1:2).

2. Bo, Norum RAA 209: ett boplatsområde, som upp
täcktes i samband med förundersökningar för vägbygge.
Den var belägen i en dalsänka i ett större bergsparti. Rikligt 
med slagen flinta, möjligen bränd kvarts och mörkfärgade 
partier i marken bedömdes som säkra kriterier på en, möjli
gen två boplatser från stenåldern. Vid fortsatta undersök
ningar visade sig det ena området innehålla inslag av sen

neolitisk typ, nämligen två skadade flintpilspetsar med 
urnupen bas och fragment av en tredje samt ett par avslag 

med flathuggen yta. En bärnstenspärla, förarbetet till en 
slipad bergartsyxa och mycket grovt magrad oornerad 
keramik skulle också kunna föras hit, men kan även vara 
äldre. Fynden i övrigt var av mesolitisk karaktär (Olsson 

1982). Som i föregående exempel fanns inga konkreta spår 
av bebyggelse som klart kan knytas till fynden. På platsen 
fanns också lämningar från äldre järnålder.

3. Bo: Norum RAA 210: ett boplatsområde som upptäck
tes vid utredning inför vägbygge. Boplatsområdet täckte ett 
150x300 m stort höjdparti. Vid förundersökningar påträffa
des lämningar av en 1600-talsgård samt - delvis under 
denna - bebyggelse från sten- och järnålder. Den bäst beva

rade bosättningen var från romersk järnålder-folkvandrings- 
tid och när den etablerades hade man städat undan en 
sedan länge övergiven senneolitisk bosättning. I de gamla 

avfallshögarna längs kanten av järnåldersboplatsen påträffa
des en skafthålsyxa, ett par flathuggna pilspetsar, keramik 
av senneolitisk typ och slagen flinta som på teknologiska 

grunder förefaller vara senneolitisk. Bland hundratalet 
anläggningar bestående av stolphål, härdar, kokgropar, 
väggrännor, avfallsgropar och andra gropar gick det inte att 

skilja ut sådana, som kan ha hört till den äldsta bebyggelse
fasen. Inga av de l4C-analyser som utförts på träkol från 
anläggningarna ligger heller inom ramen för senneolitikum 
(Schaller-Åhrberg 1987; muntl). Närmaste hällkista är 

belägen inom synavstånd från boplatsen, vilket i det här 
fallet betyder ca 500 m. Kistan, som är omgiven av en 

stensättning, är skadad och bara en 2x3 m stor rektangulär 
grop med tre kantställda hällar återstår (Norum RAÄ 185).

4. Bo, Spekeröd RAA 8: fynd av två flintdolkar, ett defekt 

skifferhänge och eggpartiet till en skafthålsyxa upptäcktes 
på ett gravfält med underliggande j ärnåldersboplats. Den 

ena av flintdolkarna och skifferhänget påträffades i en oval 

stensättning utan gravgömma, men sju låga kantställda 
hällar nära mitten av den kan ha varit rester efter en kista. 

Den andra dolken låg i sanden mellan ett par block i en 

annan stensättning, belägen 40 meter från den förra. I 
botten av en tredje stensättning fanns ett brandlager med 

fynd av klar j ärnålderskaraktär, men en av tre 14C-analyser
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av träkol gav datering till senneolitikum. Den trasiga skaft- 
hålsyxan påträffades inom en angränsande boplatsyta utan 

gravar. Totalt förekom senneolitiska inslag, från boplats och/ 
eller gravar, inom en yta på ca 60 x 100 m (Schützler & 
Wallin 1979).

5. Bo, Tanum RAA 1229: en av flera boplatser med spår 
av senneolitiska aktiviteter som upptäcktes vid förunder
sökningar inför ett vägbygge. Kontinuerlig plöjning hade 
skadat lämningarna, så att endast de djupast liggande de
larna var bevarade. I en naturlig svacka fanns fynd som 
visade att platsen varit bebodd under senmesolitisk tid, 
senneolitikum, bronsålder och äldre järnålder. Detta bekräf
tas också av 14C-analyser. Fynden består bl a av trasiga 

skäror, skafthålsyxor och dolkar, pilspetsar med urnupen 
bas, skrapor och ett skifferhänge. Ca tre kilometer från 
platsen ligger en hällkista i en stensättning, belägen på ett 

gravfält med elva stensättningar och en domarring. Kistan är 
4 m lång, men har varit längre (Tanum RAÄ 713). Ca 1,6 

kilometer från boplatsen ligger ytterligare tre stensättningar 
och en domarring. En stensättning med en skadad kista i 
mitten har bedömts vara resterna av en hällkista (Tanum 
RAÄ 684). Jämfört med omfattningen av boplatslämninga

rna finns enligt utgrävarens mening märkligt få hällkistor av 
senneolitisk typ i regionen (Gerdin 1994, muntl). De sen
neolitiska lämningarna var överbyggda av ett yngre gravfält.

6. Bo, Tuve, Göteborg GAM 14:S 32: Samma år som 
Lyseboplatsen RAÄ 221 undersöktes så upptäcktes och 
undersöktes även en senneolitisk boplats i norra Göteborg. 
Också den låg mitt i en lerig dalgång och bestod av ett 
kulturlager med två 25 m långa och 4-5 m breda stenpack- 
ningar med fynd av senneolitisk karaktär såsom keramik, 
bitar av skäror och en flintdolk. Stenpackningarna tolkades 
med viss tvekan som lämningar efter ett hus eller som en 
stenläggning utanför ett hus (Andersson 1973). Ca 200 
meter från boplatsen finns rester av en hällkista.

7. Bo, Ytterby RAA 96: en boplats, som påträffades vid 

förundersökningar inför byggandet av ett industriområde. 

Inom området var en stensättning registrerad, vilken dock 
inte gick att återfinna, och en stensträng som visade sig vara 

en av flera. Mellan två bergsimpediment låg en svagt halv- 
månformig meterbred sträng av skärvsten och på ömse 

sidor om denna ett upp till 0,2 m tjockt kulturlager med 

keramik, flinta och brända ben. Kulturlagret fortsatte utan
för exploateringsområdet och dess utsträckning gick därför 

inte att bestämma. En 14C-analys av kol från kulturlagret 
daterades till senneolitikum, medan skärvstenssträngen var 
något yngre (Pettersson 1991).

8. Ha, Gällinge RAA 52: en nyupptäckt och delunder- 
sökt boplats, belägen nere i Löftaåns dalgång, sedan gam

malt känd för sina många lösfynd från neolitikum. Här 
påträffades i åkermark bl a ett stolphålskomplex, antagligen 
till ett hus, och några röjningsrösen, bl a innehållande flint

redskap som skära, mejsel, skrapor och retuscherade spån.
På den röjda ytan invid rösena fanns flera stolphål och 
andra gropar, vissa lerfyllda, samt kulturlagerrester, där 
fynden utgjordes av keramik, brända ben, flintavslag, skra
por, ett fragment av en flintskära, en stridsyxa och en tun- 
nackig bergartsyxa (Nordquist manus a). Från boplatsen är 

det ca 4,5 kilometer fågelvägen till närmaste hällkista. 
Uppgifterna om den är från sekelskiftet, då man odlade 

bort en hög som skall ha innehållit 4 m långa hällar (Gäll
inge RAÄ 33). Att döma av de uppgivna dimensionerna på 

den förstörda kistan förefaller den ha varit av senneolitisk 
karaktär.

9. Ha, Frillesås RAÄ 41: en nyupptäckt boplats som låg 
på stranden till ett biflöde till Löftaån. Totalt undersöktes 

tre ytor på totalt 1500 m2 och inom dessa påträffades ett 
stort antal härdar, gropar och stolphål. Stolphålen, som var 
upp till 0,3 m djupa och förhållandevis smala, låg samlade 
inom en 7x17 m stor yta i sluttningen ner mot vattnet. I 
botten av ett tunt kulturlager på strandbrämet påträffades 
enstaka avslag och kärnor av flinta samt keramik och trä
koisbitar. I en grund grop fanns snörornerad keramik av 
mellan- eller tidig senneolitisk karaktär, men träkol från 

samma grop daterades genom 14C-analys till 800-400 BC 
(Artelius & Strömberg 1994). Avståndet till närmaste kända 
hällkistor är mellan 6 och 7 kilometer. De ligger i dag i 

Stråvalla socken och är numera helt förstörda (Stråvalla 
RAÄ 10 och 74). Eventuellt har det funnits ytterligare en 

hällkista i samma trakter (Lindälv 1962, s 89).

10. Ha, Veddige RAÄ 100: en boplats belägen 200 meter 
från en av Hallands tre registrerade gånggrifter, nämligen 
den s k ”Rumpelösa kyrka” (Veddige RAÄ 24). Matj ordslag

ret på platsen var fyndfattigt och först vid avbaningen av en 
större yta påträffades ett fyndförande kulturlager och an

läggningar. Hade avbaningen gått bara några centimeter 
djupare, hade föremålsfynden försvunnit i schaktmassorna 

och endast gropar blivit kvar (Nordquist manus b). Också 
på denna boplats påträffades stolphålskomplex, som skulle 

kunna vara mittstolphålsrader för flera hus. Invid en av 
dessa fanns en parallellt gående ränna, kanske en väggränna. 
I rännan, som daterats till tiden 2130-1780 BC, påträffades 

en skärva med taggtrådsmönster. Ca 1/3 av den övriga 
keramiken var ornerad med streck-, snör- och nagelintryck 
samt taggtrådsmönstrad vulst. Förutom gånggriften finns en 
hällkista registrerad på andra sidan Viskan ca 5 kilometer 

från boplatsen. Hällkistan är 6,2 m lång och är omgiven av 
en oval hög (Veddige RAA 75).
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Lokalen låg invid en ådal någon kilometer från Viskans 
nuvarande lopp, ett område av central betydelse för kom
munikationerna under senneolitikum och äldre bronsålder. 
Att döma av spridningen av lösfynd av exotisk karaktär 

(flintdolkar, tidiga metallyxor) var Viskan en av de viktigas
te distributionslederna upp till Västergötland, viktigare än 
Atran tvärtemot vad tidigare forskning ansett (Weiler 1994, 
s 86).

11. Vg, Karleby RAA 10 (Lillegården): en boplats som är 
belägen på kalkstensplatån öster om Ålleberg, framstod 

länge som den fyndrikaste TRB-boplatsen i Falbygden 
(Cullberg 1960). Inom ramen för projektet ”Gånggrifterna i 
centrala Västergötland och deras bakgrund” har institutio

nen för arkeologi vid Göteborgs universitet undersökt 
området i omgångar mellan åren 1987 och 1992. Platsen 
var fortfarande bebodd under senneolitisk tid och eventu

ellt ännu senare: ”1 västra delen - - fanns en grupp om några 
anläggningar som särskildes genom att fyllningen var myck
et ljus och knappt möjlig att skilja från den omgivande 
sanden. 1 ett par fall rör det sig om klara stolphål, medan 

det också förekommer flacka gropar” (Sjögren 1992). I 
anläggningarna påträffades bl a en pilspets med urnupen 

bas och en dolkspets men även en bit slagg. Till detta kom
mer en 14C-datering av ben från svin till tidsintervallet 
2020-1755 B C. Boplatsen är belägen i en region där mega

litgravarna ligger mycket tätt.
12. Vg, Månstad: ett par mil sydöst om Borås finns ett 

nyupptäckt boplatsområde av okänd utsträckning, som 
påträffats i samband med kulturgeografiska undersökningar. 
Höga fosfatkoncentrationer i en åker avslöjade ett område 
med härdar och grunda gropar, flera innehållande modernt 

material som porslin och tegel, men även enstaka bitar 
grovt magrad, oornerad keramik. När bottenskiktet i en 
grop vattensållats, visade sig fyllningen innehålla mängder 
med brända sädeskorn, övervägande delen naket korn 

(Mascher, muntl). En 14C-analys av ett sädeskorn daterar 
förrådet till tidsintervallet 1755-1690 B C, vilket innebär att 

det är det hittills största sädesfyndet från neolitisk tid i 
Västergötland. Två undersökta hällkistor i Länghems socken 
har legat 3 respektive 4,5 kilometer från fyndplatsen (Läng- 

hem RAÄ 14 och 19). Båda var 6,5 meter långa och där

med något större än genomsnittet i Västsverige. Den ena var 
skadad men av klart senneolitisk karaktär med gavelhål i 
väggen mellan förrum och kammare. Den andra innehöll 5 
flintdolkar och 2 dolkfragment, 2 skifferhängen, 1 borrtapp 
till en grönstensyxa och rester av 3-4 lerkärl (SHM 24763).

13. Vg, Väne-Åsaka RAA 18: en fossil markyta med 
boplatslämningar som ”konserverats” under en gravhög. 
Boplatsen bestod av några sotgropar och sparsamt med fynd

av flintavslag, enstaka brända ben och tjockväggig keramik 
med falsk tvärsnoddsornamentik. Två ,4C-dateringar daterar 

ytan till tiden 2460-1510 B C. Boplatsen är belägen 5 kilo
meter från Hullsjön, där en pollenanalys visat på intensifie

rad markanvändning under senneolitikum, inte minst i de 
leriga områdena nära sjön (Schiitzler 1984; Digerfeldt & 
Welinder 1985). Fågelvägen är det 3,5 kilometer till när
maste hällkista, som är 3 meter lång (Väne-Åsaka RAÄ 

111).

14. Vg, Väne-Åsaka RAÄ 133: ytterligare ett boplatsom

råde i närheten av Hullsjön, som provundersöktes i sam
band med seminariegrävningar för arkeologistudenter vid 
Göteborgs universitet 1984. Här fanns material från senme- 
solitikum fram till äldre järnålder, där det senneolitiska 

inslaget hittills bestått av en skafthålsyxa, förarbeten till 
sådana yxor och skafthålstappar. Området är odlat och 
mycket skörbränd sten och keramik plöjs årligen upp i 
åkern (Sjögren 1993).

Med undantag av två boplatser i Karleby respektive 
Väne-Åsaka (RAÄ 133), var inga av de ovan beskriv
na lokalerna tidigare registrerade. De är ett represen
tativt urval av och de allra tydligaste beläggen hittills 
på senneolitisk bosättning i Västsverige. De var ge
nomgående övertäckta, undanröjda eller framträdde 
som diffusa kulturlager med inslag av senneolitiska 
föremål såsom dolkar, bitar av dolkar eller andra flat- 
huggna redskap, skifferhängen, enstaka bärnstenspär- 
lor, tidstypisk keramik och defekta skafthålsyxor. Inga 
större sammanhängande boplatsytor har påträffats, inte 
heller några tydliga hus. I två fall, nämligen på bo
platserna i Gällinge och Veddige i Halland, har utgrä
varen noterat "stolphålskomplex” som skulle kunna 
härröra från hus och invid det ena av detta fanns res
ter av en ränna, kanske en väggränna (fig 6:18).

Vi måste konstatera att de kraftiga röjningshori- 
sonter som syns i pollendiagrammen fortfarande sak
nar motsvarigheter i boplatsmaterialet enligt vårt sätt 
att resonera. Jämfört med danska förhållanden på öarna 
och norra Jylland borde vi inte heller förvänta oss stora 
boplatser eller byar så här pass långt norrut utan på 
sin höjd ensamgårdar i den mån man skall räkna med 
en bofast befolkning (Jeppesen 1984; Asingh 1987; 
Ethelberg 1991). Tillsammans kan ett kolonisations- 
förlopp med etablerandet av en rad ensamgårdar an
tagligen ge samma eller till och med kraftigare effek
ter i pollendiagrammen som utvecklingen av enstaka 
större bebyggelseenheter (byar). Som ett konkret ex
empel på en bebyggelseutveckling som krävde helt
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Fig 6:18. Plan över en del av den undersökta ytan på boplatsen 
Gällinge RAA 52.

nya arealer kan nämnas en undersökning i mellersta 
Halland i slutet av 1980-talet, baserad på inventering
ar av boplatser och lösfynd. Under mesolitikum kon
centrerar sig fynden till de dåtida kusterna, dvs återfinns 
i ett redan ganska öppet landskap, likaså under yngre 
stenålder då även de större floddalarna togs i anspråk. 
Under senneolitikum är fyndbilden en helt annan, för 
då har inlandet tagits i bruk och det kunde knappast ske 
utan att röja ny mark (Johansson & Nordquist 1993).

Övervägande delen av de senneolitiska boplatser vi 
känner till i dag, har påträffats i dagens jordbruksbygder 
och i floddalarna. Med ett par undantag uppträder bo
platslämningarna sällan ensamma utan med kontinuitet 
bakåt eller framåt i tiden. Det finns också exempel på 
bebyggelse med klara mellanneolitiska inslag och tydli
ga spår av bronsåldersbebyggelse, där det mellanliggan
de senneolitiska skedet saknas nästan helt eller är mycket 
svårbedömbart, t ex Frillesås RAÄ 41 (fig 6:19).

De bebyggelsespår som upptäckts och prioriterats vid 
arkeologiska undersökningar har mycket ofta visat sig

KULTURLAGE P

Fig 6:19. Plan över undersökningsyta A på boplatsen Frillesås 
RAÄ 41. Det skrafferade partiet i nordvästra hörnet är den 
gamla strandkanten. I ett par gropar påträffades keramik av 
sen mellanneolitisk eller tidig senneolitisk typ och mellan 
groparna ett komplex av stolphål (Efter Artelius &Ć Strömberg 
1994, fig 6].

vara de som är en effekt av bebyggelseexpansionen vid 
bronsålderns mitt och det extensiva markutnyttjande 
som bredde ut sig under några århundraden därefter. I 
många fall har det gällt marker som inte lämpat sig för 
äldre odlingsteknik och som av någon anledning över
gavs under loppet av romersk järnålder. Spåren efter dessa 
bosättningar har varit relativt tydliga. I attraktiva eller 
långvarigt bebodda områden blir spåren efter bebyggel
sen däremot mer otydliga, vilket utgrävningarna i Ta- 
num i norra Bohuslän var ett talande exempel på. Mar
ken användes ju om och om igen till skillnad från plat
ser som var bebodda vid ett tillfälle eller under ett ske
de och sedan övergavs en gång för alla. Kravet på eller 
önskan om tydlighet har varit en klar nackdel när det 
gäller att bedöma spåren efter senneolitisk bebyggelse, 
särskilt den som varit av mindre permanent karaktär el
ler saknar platskontinuitet.
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Mera perifert belägna hällkistor, liksom det konkreta 
exemplet med hällkistan i Skållerud, Dalsland, talar för 
att också människor som levt mera av fångst än av jord
bruk tagit åt sig kollektivgravskicket. Där representera
de hällkistan kanske ett annat bosättningsmönster än den 
sydskandinaviska ensamgården. Var de senneolitiska lös
fynden eller boplatsindikationerna längs insjöarna slut
ligen kommer in i allt detta, vet vi inte alls i dag.

Av de spår av senneolitisk bebyggelse som ändå do
kumenterats i Västsverige pekar platskontinuiteten 
främst bakåt, medan områdeskontinuiteten i någon mån 
pekar framåt. Man fann tydligen de maximalt bästa bo
platserna och jordarna redan under mellanneolitisk tid, 
åtminstone för den odlingsteknik man använde och för 
sitt behov av betesmarker. Först med införandet av göd
selbruk förändrades dessa villkor.

Vanligen är det flera kilometer mellan boplats och 
hällkista, en regel med undantag i Falbygden och delar 
av Bohuslän. I de äldsta megalitbygderna är kopplingen 
till den äldre bebyggelsen mycket påtaglig. En ny osä
kerhetsfaktor i relationen grav - boplats under senneo- 
litikum är däremot upptäckten av både äldre och sam
tida brandgravar och deras relation till kollektivgravskick
et i Västsverige.

Depåfynd

I ett par fall har markexploatering kommit att beröra 
områden nära äldre depåfynd i mossar. Det gäller ett 
par platser i Gällinge och Valida i norra Flalland (fig 
6:20). I inget av fallen påträffades ytterligare föremål 
eller anläggningar som kan knytas till det tillfälle då fö
remålen deponerades i mossen.

1. Ha, Gällinge RAÄ 87: någon gång mellan åren 1913 och 
1914 påträffades ett depåfynd av flintdolkar vid odling av 
mossmark nära Gällinge kyrka i norra Halland. Dolkarna 
var åtta stycken och av tidig typ. På 1940-talet hittade man 
ytterligare en dolk inte långt därifrån, synlig i en torvklump 
som just plöjts upp. När naturgasledningen prospekterades 
genom norra Halland 1986, kom den att gå rakt över plat
sen för depåfynden och utgrävningar gjordes för att under
söka platsens karaktär närmare. Då påträffades kolanhop
ningar och härdrester i utkanten av mossområdet, som av 
14C-dateringar att döma dock är betydligt senare än depå
fyndet (Nordquist 1994).

2. Ha, Valida RAA 259: i ena kanten av Svartemosse i 
Vallda socken utanför Kungsbacka gjordes ett fynd av åtta 
flintskäror omkring 1920. Ett par hundra meter från fynd

Fig 6:20. På kartan har markerats de platser där man 
genomfört undersökningar i anslutning till depåfynd.

platsen påträffades också en kärna av flinta, en skrapa och 
en dolk. I sluttningen ovanför mossen grävdes en del av ett 
stort boplatskomplex ut 1989, men som i exemplet Gäll
inge har inte heller detta komplex någon klar koppling till 
de föremål som deponerats i mossen (Gerdin 1989).

Ekofakter

I fem hällkistor finns uppgifter om sädeskornsavtryck i 
keramik och fyra av dem analyserades i mitten av 50- 
talet (Hjelmquist 1955, s 37). Samtliga fynd har gjorts 
i Västergötland och tre av hällkistorna grävdes ut av 
Montelius mellan åren 1874 och 1891, medan den 1) ärde 
undersöktes av T J Arne 1906. Analysen visade varie
rad förekomst av enkorn, emmer och naket korn och i 
ett fall ett osäkert exempel på skalkorn. Exemplet naket 
kom kommer från en hällkista i Marbäck nära Ulricehamn. 
Den ligger i sin tur i övergången mellan dagens jordbruks
bygd och skogslandet, bara 20 kilometer nordöst om det 
omfattande sädesförrådet med övervägande naket kom
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/ / ///./.

Humus

/ / Sotig, sandig humu. Sand/grov mo

Fig 6:21. Profil genom en av svackorna i 
Munkeröd. Fyra olika kollager är synliga, 
skilda åt av sotig, sandig humus 
(Efter Lindman 1993a, fig 41). Kartan 
visar platsen för utgrävningarna i 
Munkeröd.

som påträffats på den nyupptäckta boplatsen i Månstad.
Resultaten av de få osteologiska analyser som gjorts av 

benmaterial från hällkistor i Västsverige, är vanligen indi
rekta belägg på bl a husdjurshållning. Benprylar brukar t ex 
vara tillverkade av skenbenet hos får eller get. Skeletten av 
två rävar i en hällkista i Falköping har bedömts vara sekun
dära för att rävarna kan ha använt kistan som gryt, medan 
ben av ringduva och gädda i samma kista lika gärna kan ha 
varit rävföda som färdkost för de avlidna (Iregren 1977, 
s 57). Direkta belägg på tamdjur i gravar finns endast från 
de hällkistor som Gejvall analyserade 1954, nämligen brända 
ben av hund samt häst eller nötkreatur.

Andra indirekta spår av fågeljakt och fiske finns också 
bland artefaktema, som t ex metkrokar av ben och en spalt
flöjt, också av ben, som kan ha använts som lockpipa vid 
fågeljakt (Lund 1979).

Inom projektet ”Gånggriftema i centrala Västergötland 
och deras bakgrund” finns preliminära och preliminärt da
terade analysresultat från Falbygden beträffande djurben 
från neolitiska boplatser. På en delundersökt boplats i

Karleby i fullåkersbygden påträffades ovanligt nog ett 
bevarat kulturlager som också innehöll ben av nöt, får/ 
get, svin och hare (Persson 1992, s 22). Av de båda I4C- 
analyser som är publicerade dateras ett ben av nöt till 
mitten av 3000-talet B C och ett ben av svin till tidsin
tervallet 2020-1755 BC (se fig 6:27).

Att döma av det material, som hittills publicerats el
ler finns tillgängligt i manus, har osteologiska analyser 
nästan enbart gjorts på ben från boplatser i Falbygden. 
Att analyser saknas från övriga senneolitiska lokaler be
ror sannolikt på att det är svårt att knyta den lilla mängd 
ben det vanligen är fråga om till sin tidsmässiga kon
text. På en boplats i södra Bohuslän (Norum RAA 209) 
fanns 187 g brända ben av får/get, möjligen svin och 
nöt/kronhjort samt en, möjligen bearbetad, bit hom från 
kronhjort eller älg. Benen låg i den sotfärgade humösa 
fyllningen i gropar med oregelbunden form. Materialet 
var blandat med både mesolitiska och neolitiska inslag 
(Olsson 1982, s 135). På två boplatser, som enligt en 
enstaka 14C-analys eller tidstypiska fynd tillhör perio
den i fråga, hittades 55 g (Gällinge RAÄ 52) respektive 
3 g brända ben (Veddige RAÄ 100).

Åkerjordarna

Som redan påpekats har den tydliga röjningsfasen un
der senneolitisk tid, som är så påtaglig i flertalet pollen
diagram, hittills inga motsvarigheter i känt boplatsma
terial. Men de systematiska undersökningar, som påbör
jats av kulturgeografer i sydöstra Västergötlands röjnings- 
röseområden, visar att den äldsta röjningsfasen kan ha 
sina rötter redan i senneolitikum, även om flertalet här
rör från bebyggelseomläggningen vid bronsålderns mitt 
(Connelid m fl 1993).

Lämningar i Munkeröd (Norum RAA 217) i södra 
Bohuslän tolkades vid förundersökningarna som ett för
historiskt boplatsområde, som använts vid ett flertal till
fällen. Men det som förmodades vara gropar och even
tuella hus med försänkta golv visade sig i stället vara 
kollager i stratifierade lagerföljder, medan lämningar av 
traditionell boplatstyp såsom stolphål, skärvstenssam- 
lingar och keramik förekom i mycket liten omfattning. 
Lagerbildningama i sänkoma bestod av humus, sand, aska, 
sot, kol, torv, bark och trä samt på några ställen rikligt 
med artefakter (Lindman 1993a, s 39). Tunna kollager 
följde den ursprungligt ojämna och kuperade markytan, 
som inte syntes längre på grund av odling (fig 6:21).

Av 14C-dateringarna att döma hade platsen utnytt
jats under längre perioder från yngre stenålder till medel-
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tid, med tyngdpunkten i senneolitikum-förromersk järn
ålder och vendeltid-tidig medeltid. Att döma av brand
skiktens datering har man bränt av området i olika om
gångar, totalt ca 50 000 m2. Men hela området hade inte 
använts samtidigt, utan man får tänka sig en cykel med 
åker-bete-igenväxning och åker igen. Området tolkas som 
svedj ebruks-område med svedning i uppvuxna lövsko
gar, där frågan om tunga lerjordar och plog inte spelade 
någon roll (Lindman 1993a, s 114). En sammanställ
ning över samtliga 14C-dateringar från utgrävningarna i 
Munkeröd visar att odlingen under senneolitikum skett 
i omgångar i området (fig 6:22).

Artefakter

Sten

Den lokalt tillverkade enkla skafthålsyxan av sten före
kommer såväl som lösfynd som på boplatser och i gra
var och den användes bevisligen ännu under bronsål
dern (Baudou 1960). Yxan har större rumslig utbred
ning än bebyggelsen; det är exempelvis genom att stu
dera spridningen av skafthålsyxor som tidiga kontakter 
över Vättern går att belägga redan under denna period. 
Studerar man spridningen av skafthålsyxor i Västergötland 
i stort, kan man enkelt konstatera att frekvensen avtar kraftigt 
i landskapets sydöstra delar, medan den är störst i nordväst 
där också den mesta råvaran fanns. Där det var brist på 
stenyxor dyker arbetsyxor av brons (holkyxor) först upp, 
medan stenyxornas brukningstid ökar i längd ju närmare 
råvarukällan man kommer (Weiler 1994, s 113ff). Det var 
från området kring Halle- och Hunneberg vid Göta älvs 
utlopp i Vänern som man hämtade mycket av yxråvaran 
och att angränsande delar av södra Dalsland visar samma 
höga frekvens av enkla skafthålsyxor som västgötasidan 
har säkert samma förklaring.

Arbetsredskap som t ex yxor deponerades inte i de sen- 
neolitiska gravarna i normal storlek, på samma sätt som 
man lade ner vapen (dolkar, spjutspetsar, pilspetsar). Till 
skillnad från boplats- och lösfynd förekommer enbart små, 
sällan mer än decimeterlånga skafthålsyxor av sten i häll- 
kistoma. De är ofta omhuggna och man kan fortfarande se 
rundningen efter det gamla skafthålet i nacken på den nya 
yxan. I en hällkista i Torbjörn torp i Falbygden hade en bara 
8 cm lång skafthålsyxa, tillverkad av röd kalksten som är 
helt olämplig att göra redskap av, lagts ner i graven. I åt
minstone tre fall, två i Västergötland och ett i Bohuslän, 
hade skafthålstappen lagts ner i graven, inte yxan.

Fig 6:22. Översikt över samtliga uC-dateringar från 
utgrävningarna i Munkeröd, som visar att odlingen under 
seneolitikum skett i omgångar (Förenklad efter Lindman
1993a, fig 50). Dateńngama av träkol är utförda dels på 
prover från sektioner av lager, dels på enstaka lager/ 
anläggningar. Dateringarna är återgivna med 1 sigma, 
markerade med svart. Vården från samma profil är 
sammanhållna med streck.

Flinta

Det är skillnad mellan flinta från gravar och flinta från 
boplatser. Med några få undantag är materialet från de
påer och från hällkistor genomgående av mycket hög 
kvalitet, t ex är flertalet dolkar och andra föremål ofta 
helt oanvända. Skillnaden är så påtaglig att det ligger 
nära till hands att tro, att man införskaffade flintartefak- 
ter enbart för offer- eller begravningsändamål. Boplats- 
och lösfynd är vanligen defekta, men enstaka oskadade 
flintdolkar kan förekomma på boplatser. Några få stick
prov i områden utan hällkistor har visat att också där 
finns lösfynd av trasiga dolkar, skäror eller allmänt svår- 
definierade flathuggna flintföremål av senneolitisk ka
raktär.

Ett par slagplatser för flinta i södra Bohuslän har do
kumenterats på ett sätt som gjort det möjligt att kon
statera att materialet åtminstone i ett fall var den sista
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Fig 6:23. Teckningar av ett urval dekorerad keramik av senneolitisk typ från Västsverige, a-b) keramik från brandgraven i 
Årstad i Halland, där a är omerad med tvärsnodd eller möjligen kamstämpel, som är placerad som ett slags vinkelband på 
övre delen av buken, c) keramik från en av boplatserna i Bohuslän, Norum RAA 210, dekorerad med glesa 
tvärsnoddsintryck. d) keramik från en av boplatserna i Halland, Veddige RAA 100, dekorerad med vulst och 
taggtrådsmönster. Skala 1:2. Teckningar a-c A Andersson, dE Crafoord.

etappen i arbetet med att framställa ett redskap. Man 
behärskade bifacial teknik och resultatet har varit en 
spjutspets, en dolk eller en skära (Bengtsson 1993). Här 
fanns således regionala insikter i den teknik som kräv
des för att framställa artefakter som hade stort symbo
liskt värde i många sammanhang.

Sydskandinavisk flinta finns inte naturligt i Väster
götland eller i de andra Vanerlandskapen. Så kallad kam- 
brisk flinta förekommer däremot lokalt på Kinnekulle 
vid Vänern, uppkallad efter sitt ursprungslager i den 
kambriska lagerföljden i berget. Den lämpar sig inte för 
större redskap och har sin kronologiska tyngdpunkt i 
mesolitikum. På en boplats i Hångsdala utanför Falkö
ping påträffades en avslagsskrapa av kambrisk flinta, som 
är mycket ovanlig på de neolitiska lokalerna i Falbygden 
(Sjögren 1992). Förutom hällkistorna på själva Kinne
kulle har en enda hällkista, i Rångedala mellan Borås 
och Ulricehamn, innehållit mindre redskap eller avslag 
av kambrisk flinta. Också i neolitiska gravsammanhang 
hör denna lokalt präglade flinta således till undantagen.

Keramik

Någon systematisk genomgång av senneolitisk keramik 
i Västsverige har inte gjorts utöver den som publicera
des av Oldeberg 1954 i samband med genomgången av 
materialet från en hällkista i Södra Härene i Västergöt
land. Oldeberg tog också upp keramik från andra häll-

kistor i Sydsverige och konstaterade likheter i såväl gods
behandling som dekor över stora områden (Oldeberg 
1954, s34ff).

Genom de senaste årens exploateringsgrävningar i 
Västsverige har omerad keramik av senneolitisk typ 
kunnat kopplas till samtida 14C-dateringar i två fall (fig 
6:23d, fig 6:23a). Det första exemplet är från boplatsen 
i Veddige nära Viskan (Veddige RAÄ 100), där träkol 
från en ränna, kanske en väggränna, innehållande en 
keramikskärva med taggtrådsmönster daterats till tids
intervallet 2020-1755 B C. Det andra exemplet är från 
Årstad, också i Halland (Årstad RAÄ 3), där ett frö från 
en brandgrav med keramik omerad med tvärsnodd eller 
kamstämpel daterats till tidsintervallet 1745-1530 BC 
(se fig 6:27).

Ben, skiffer och bärnsten

Redskap och smycken av ben eller horn är vanliga fynd 
i hällkistor, men de är naturligtvis bara bevarade i kam- 
brosilurområdena. De består av olika slags spetsar som 
nålar, prylar och metkrokar samt pärlor och löpöglor. 
Många nålar är ornerade med raka eller diagonalt place
rade linjer och en del är slitna eller nötta på ett sådant 
sätt att de antagligen varit avsedda till att fästa ihop ett 
plagg (Hjärthner-Holdar 1975). Det finns några exem
pel på bencylindrar som lagts ner i gravarna och en så
dan cylinder har tolkats som lockpipa vid fågeljakt. Att 
också knivar, spjut- och pilspetsar av ben förekommer
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Fig 6:24. Bämstensknapp från Bohuslän, avbildad från sidan 
och underifrån (Efter Montelius 1917, nr 654). Skala 1:2.

parallellt med spetsar av importerad flinta är fynden från 
gånggriften i Luttra ett exempel på.

Skifferhängen tillhör de vanligaste fynden i de väst
svenska hällkistorna och är även relativt vanliga som 
lösfynd. De var fortfarande i bruk under bronsåldern. 
Det finns ett fynd av ett skifferhänge från en stensätt- 
ning i Ljungby i mellersta Halland, funnen tillsammans 
med en liten skafthålsyxa av tälj sten i en stensättning av 
klar yngre bronsålderstyp (Gerdin 1990).

Förutom hängen finns några andra föremål av skiffer 
med mera oklar proveniens. En närmast flathuggen, osli
pad bredbladig spjutspets av grå skiffer fanns bland fyn
den från en hällkista i Södra Härene i Västergötland och 
har inga motsvarigheter i regionen (Oldeberg 1954). En 
annan solitär av klart främmande ursprung är en deci- 
meterlång pilspets med bred tånge, tillverkad av röd
brun skiffer. Detta nordligt präglade lösfynd är från Jäll- 
by socken, också belägen i Västergötland, som i sin tur 
är en av de tre västsvenska fyndplatserna för tidigt guld.

Slutligen finns ett par lösfynd av stora spetsar med 
rak bas av svart, polerad skiffer utan någon som helst 
praktisk funktion eftersom eggarna är sågtandade, en typ 
av dekor som också förekommer på vissa skifferhängen 
(Weiler 1994, s 63).

Närmare 50% av alla utgrävda hällkistor har innehål
lit bärnsten, huvudsakligen pärlor. På boplatser kan också 
enstaka bärnstenspärlor förekomma. Det finns också 
tecken på att pärlor eller kanske hela uppsättningar av 
bärnstenspärlor varit i omlopp under både mellan- och 
senneolitikum. I Vartofta i centrala Västergötland på
träffades en sådan depå av pärlor i slutet av 1800-talet, 
bl a i form av små dubbelyxor av mellanneolitisk typ. 
Fyndomständigheterna är tyvärr inte helt klara och först 
trodde man att det rörde sig om två olika depåer, tills

det gick att pussla ihop en halva av samma pärla ur var
dera depån (Cederschiöld 1953). Av intresse i det här 
sammanhanget är att det till fyndet hör en flintdolk av 
tidig typ men med omhugget blad. Hör den hit, är den 
ett belägg för att pärlorna verkligen varit i omlopp en 
längre tid.

Från Skogsbokistan i Norra Säm i Västergötland kom
mer en löpögla av bärnsten, ett material som knappast 
är funktionellt i det här sammanhanget. Löpöglor till
verkades också av skiffer och framför allt av ben. Sam
ma skillnader finns bland andra dräktdetaljer som knap
par, som framförallt gjordes av bärnsten, men i enstaka 
fall också i ben (Weiler 1994, s 63). Bärnstensknappar 
som eventuellt suttit i ett skinnplagg är belagt i ett de
påfynd från Skredsvik i mellersta Bohuslän (Montelius 
1917, nr 654, fig 6:24).

Den här skillnaden i material - såväl lokala som im
porterade - talar för en viss rangordning mellan män
niskorna som bar dem. I varje fall vill man gärna tänka 
sig att ett skinnplagg med bärnstensknappar gav bära
ren högre anseende än ett som var hopfäst med bennå
lar. Förklaringen kan naturligtvis vara enklare, nämligen 
att det rör sig om kläder till fest respektive till vardags.

Brons och guld

Små guldspiraler har påträffats i tre hällkistor, belägna i 
Jällby och Torbjörn torp i centrala Västergötland och i 
Kareby i Bohuslän. De har sina exakta motsvarigheter i 
brons, också från hällkistor. I Jällby uppträder guld i 
odiskutabel senneolitisk miljö, medan de båda övriga 
kistorna också innehållit metall av tidig bronsålderstyp 
som t ex en tutulus och en ring. Fynden av de tidigaste 
dräktdetaljerna i metall koncentrerar sig således till några 
få områden i Västsverige, nämligen centrala Västergöt
land och södra Bohuslän. På boplatserna har aldrig så 
tidiga metallföremål påträffats.

1 en hällkista i Karleby i Falbygden påträffades udden 
av en bronsspjutspets 1874, det enda tidiga metallföre
mål som faller utanför gruppen dräktdetaljer. Av allt att 
döma har den suttit i skelettet till en individ, som kan
ske till och med avlidit av skadan. Samma hällkista har 
innehållit de hittills kraftigaste pil- och spjutspetsarna 
av flinta, så hela fyndkontexten talar för att det kan ha 
förekommit direkta konflikter i den gamla jordbruks
bygden i centrala Västergötland under senneolitikum- 
äldre bronsålder (Weiler 1994, s 69).
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Diskussion och sammanfattning

Det senneolitiska materialet i Västsverige vad beträffar 
boplatser och gravar visar ofta på platskontinuitet bakåt 
i tiden. Områdeskontinuiteten pekar i vissa fall framåt. 
De enstaka mycket tidiga brandgravarna är ännu för få 
för att man skall kunna uttala sig om kontinuitet eller 
diskontinuitet.

Under den här perioden inleds en process som slutar 
med att kollektivet överges till förmån för det individu
ella. Att döma av de västsvenska hällkistornas innehåll 
och utseende ökade behovet av att tydligare än förut 
markera sin sociala position, knuten dels till den enskil
da individen, dels till vissa områden. I det arkeologiska 
materialet finns för första gången spår av konflikter i ett 
av de områden som karaktäriserats som de tidigast eta
blerade jordbruksbygderna, nämligen i Falbygden. An
dra fynd som visar i samma riktning är ett tidigt behov 
av vapen och en eventuell mycket tidig försvarsanlägg
ning på Mösseberg utanför Falköping.

Kollektivgravar som stora hällkistor bör ha motsvarat 
begravningsplatsen för en familj eller en släkt under flera 
generationer. Det boplatsmaterial vi hittills känner till är 
dock för otydligt för att man skall kunna dra några slutsat
ser kring bebyggelsens omfattning och karaktär utifrån släkt
skap och sociala förhållanden. Det är i stället fråga om in
dikationer på var bebyggelse och odlingsbar mark låg un
der den här tiden. Boplatserna uppträder i form av över
lagrade, bortröjda eller diffusa kulturlager, vanligen med 
koppling till äldre eller betydligt yngre aktiviteter på plat
sen. Frågan är dock om vi i dessa centrala jordbruksbygder 
i megalitgravskickets nordligaste utpost bör söka efter 
motsvarigheter till kontinentens bybebyggelse eller om det 
är de ensamgårdar eller mindre konglomerat av gårdar som 
förekom på danskt område under senneolitikum. Också 
frågan om mindre permanenta bosättningsformer bör tas 
med i den fortsatta diskussionen om hur bebyggelsen un
der senneolitikum egentligen såg ut.

Under senneolitikum och senare har det fortfarande 
funnits kontakter med grupper av helt annat slag än dem 
i söder och som sannolikt var mera inriktade på fångst, 
fiske eller boskapsskötsel än på åkerbruk. Det visar sig 
t ex i spridningen av skifferspetsar av främmande ur
sprung, enstaka exempel på att även kollektivgravarna 
utnyttjades av andra än jordbrukare och gemensamma 
hällristningsområden, t ex i Vänerområdet.

Det finns ingenting i boplatsmaterialet som direkt av
slöjar de kraftiga ideologiska och tekniska förändringar som 
utifrån gravar och lösfynd att döma ägde rum under den

här tiden. Man kan dra den allmänna slutsatsen, att det var 
den starka kontinuiteten bakåt som skapade krav på eller 
tvingade fram förändringar av sådant som ansågs föråldrat.

Gravar och lösfynd speglar kontakter långt utanför 
de lokala och inte bara kontakter söder- och västerut 
som länge betonats inom den arkeologiska forskningen 
i regionen. Här bör t ex fynden från Jällby, en liten sock
en inne i Västergötland, betonas särskilt med sina fynd 
av såväl en guldspiral i en hällkista som ett lösfynd av en 
pilspets av rödbrun skiffer av nordlig typ. Att de nordli
gare och mellansvenska kontakterna hittills uppmärk
sammats mindre än de sydliga har antagligen en forsk
ningshistorisk förklaring. Hällkistornas innehåll innebar 
naturliga kontakter med dansk arkeologisk forskning som 
t ex Sophus Müllers dolkkronologi 1902 och dessa fort
satte genom kollegan Georg Sarauws tillträde som mu
seichef i Göteborg 1912. För den som var inriktad på 
att hitta flinta, bedömdes naturligtvis inlandets boplat
ser som fyndfattiga jämfört med kustens och indikationer
na på senneolitisk bebyggelse som otydligare än under 
perioderna innan, ett synsätt som fortsatt att prägla se
nare arkeologgenerationer. Men att så stor tonvikt lagts 
vid utgrävningar av boplatser längs äldre havsstränder 
har naturligtvis också inverkat på möjligheten att få bättre 
kunskap om en bebyggelse som på allvar tog inlandet 
innanför de större floderna och sjöarna i permanent 
besittning.

En jämförelse mellan regionerna - 
senneolitikum i mellersta Sverige

Jenny Holm, Eva Olsson, Eva Weiler

I tidigare forskning betonades tolkningen av att befolk
ningen under senneolitikum övergick från ett mångkul
turellt samhälle till ett samhälle som mer präglades av 
den materiella kulturens enhetlighet. Vår uppfattning 
om en ökad enhetlighet är densamma som i äldre forsk
ning. Uppfattningen att förändringarna var plötsliga ifrå
gasätts dock här, likaså att de var likartade i de två stu
derade regionerna. Betoningen på problemet kontinui
tet och diskontinuitet har varit ett sätt att angripa frå
gan. Uppfattningen om perioden som ”enbart” en över
gångsperiod får anses vara överspelad, då just den arke
ologiska periodindelningen istället fokuserar uppmärk
samheten på förändringsprocessen.

Föreliggande genomgång av de senneolitiska fynden i 
Östra Mellansverige och Västsverige belyser också de
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konsekvenser de olika forskningstraditionerna fått för 
tolkningarna av det arkeologiska källmaterialet. Vid en 
jämförelse mellan Östra Mellansverige och Västsverige 
framgår de olika intresseinriktningarna inom forskning
en med all tydlighet. I Östra Mellansverige har trots få
taliga boplatsfynd en diskussion initierats kring samhälls
förändringar kopplade till ekologiska förändringar. De 
artefakter man utgått ifrån är främst lösfyndens sprid
ning och keramikens varierande utseende. Registrerade 
liksom undersökta gravar har varit få. I Västsverige har 
tyngdpunkten legat på kronologi och teknologi, baserat 
på flintartefakter. Dessutom fördes i slutet av 1800-ta- 
let och början av 1900-talet en intensiv diskussion kring 
skeletten i den stora mängd hällkistor som undersöktes 
då, kopplad till den tidens idéer om Skandinaviens ur
sprungsbefolkning. Förutsättningar för diskussioner kring 
ekologi och samhällsförändringar har inte saknats i Väst
sverige, men t ex har de pollenanalyser som utförts bara 
undantagsvis kopplats till bebyggelsearkeologiska stu
dier av just den här perioden. Dessa olika forsknings
inriktningar sätter fortfarande sin prägel på tolkningen 
av samhället i respektive region; de östsvenska boplats
fynden utnyttjas i ekologiska diskussioner och de väst
svenska gravfynden används för tolkningar av ökad ag
gressivitet och social stratifiering.

I både Öst- och Västsverige har antalet kända och 
undersökta boplatser ökat i samband med senare års 
exploateringsundersökningar. I Östra Mellansverige har 
även antalet undersökta gravar ökat. Den rumsliga lo
kaliseringen av föremål, boplatser och gravar visar del
vis kontinuitet bakåt i tiden, delvis pekar den framåt. 1 
både Östra Mellansverige och Västsverige har föremål 
som skafthålsyxor en vid spridning i landskapet och finns 
både i dåtida kust- och inlandsområden. Boplatsernas 
lokalisering skiljer sig dock mellan regionerna. Gemen
samt för båda regionerna är att boplatser påträffats i 
kustzonen, men det finns fler kända boplatser i det väst
svenska inlandet än det finns i Östra Mellansverige. Detta 
har dock sannolikt källkritiska orsaker, då flertalet ex
ploateringsundersökningar i Östra Mellansverige hittills 
utförts i områden som motsvarar den dåtida kustzonen. 
Även hällkistornas lokalisering skiljer sig, då dessa i Östra 
Mellansverige koncentreras till ett fåtal områden med
an de i Västsverige finns över i stort sett hela regionen.

I Östra Mellansverige finns hällkistor inom några av 
de inlandsområden som även har fynd från äldre bon
dekulturer, men mönstret är inte entydigt. Det finns andra 
inlandsområden med samma kulturella bakgrund, men 
som saknar kända hällkistor. Även de få, mindre monu

mentala, hällkistorna i kustzonen i Mälardalen är kon
centrerade enbart till vissa av de områden där fångstnä
ringar dominerat tidigare. Utbredningen av de kustbund
na hällkistorna norr om Mälaren sammanfaller till stor 
del med de områden som har en stor mängd fornläm- 
ningar från bronsålder. I dessa områden, där strandför
skjutningen friläde nya stora landområden under brons
åldern, förefaller bebyggelsen ha etablerats i en bred zon, 
med både strandnära och icke strandnära bosättningar, 
både inom nya områden och i kontakt med äldre bo
sättningar. I Östra Mellansverige finns således en områ
deskontinuitet bakåt i tiden, men för både boplatser och 
gravar föreligger såväl områdeskontinuitet som tydlig 
platskontinuitet in i bronsålder. I Västsverige finns kon
centrationer av hällkistor både inom och utanför äldre 
megalitbygder, även i områden utan koppling till jord
bruksmark. Här visar både boplatser och gravar 
platskontinuitet bakåt, dels mot megalitbygden, dels mot 
områden med fångstnäringar. Till skillnad mot Östra 
Mellansverige så visar boplatserna i Västsverige endast i 
enstaka fall områdeskontinuitet in i bronsålder och många 
hällkistor ligger perifert i förhållande till bronsålders- 
bygden. Centrala Västergötland har jämförts med Upp
land vad beträffar utvecklingen mot mer stratifierade 
samhällsformer och tidiga politiska centra under brons
åldern (T B Larsson 1986). Denna utveckling är ett in
tressant faktum med tanke på de radikalt olika förutsätt
ningarna; djupa rötter i det samhälle som hade en lång 
tradition av uppförande och användande av gravmonu
ment i Västergötland, till skillnad från i Uppland där 
sådana dyker upp först under senneolitikum.

Gemensamt för båda regionerna är att flertalet ”bo
platser” består av små ytor med spridda fynd och diffu
sa anläggningar, medan konstruktioner som långhus en
dast har påträffats på ett fåtal platser, främst i Östra Mel
lansverige. Det faktum att de boplatser som hittills är 
kända innehållit endast ett fåtal fynd och inte haft an
läggningar synliga ovan mark, visar på att de är svåra att 
lokalisera vid inventering. Merparten har påträffats vid 
undersökning av andra fornlämningar. Det finns sanno
likt flera förklaringar till att boplatserna i båda dessa 
regioner uppfattas som små. En tidigare förklaring var 
att man endast hade möjlighet att undersöka relativt 
små ytor, men mönstret består även efter det sista årti
ondets ytstora undersökningar, varför denna förklaring 
framstår som mindre sannolik. Till en del kan arkeolo
ger ha prioriterat dessa mindre ”synliga” delar av forn- 
lämningen lägre, både vid undersökningen och urvalet 
för datering. Tydligt är också att många boplatser, både i
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Öst- och Västsverige ligger på platser som utnyttjats 
under betydligt senare perioder och där lämningarna har 
”röjts undan” och blivit ännu svårare att identifiera. Det 
finns få belägg för att naturprocesser i form av trans- 
gressioner täckt över boplatser, vilket föreslagits för Östra 
Mellansverige.

En rimlig förklaring är att de undersökta ytorna ut
gör de faktiska spåren av ensamliggande gårdar, där var
je enhet endast bestått av ett eller möjligen ett par hus. 
De få ekofaktfynden visar främst på boskapsskötsel och 
odling, medan indikationerna på jakt och fiske är få. De 
studerade boplatsernas anknytning till den dåtida kust
en, kopplad till senare års analyser av människoben och 
tolkningen av geografins betydelse för den ekonomiska 
inriktningen, indikerar dock att även marina resurser 
utnyttjats. Förändringar i pollendiagrammen i både Öst- 
och Västsverige har tolkats som att landskapet under 
senneolitikum i större omfattning än tidigare utnyttjats 
för bete, oberoende av om man vid tolkningen utgått 
ifrån stagnationVregenerationsmodellen eller inte. Fy
siska spår i landskapet av svedjebruk har diskuterats med 
utgångspunkt från västsvenska fynd och visar på åter
kommande avbränningar inom lövskogsområden. De di
rekta spåren av odling i diagrammen varierar och är ofta 
relativt vaga. Pollensammansättningen är naturligtvis 
beroende av vilken typ av bassänger/våtmarker som 
analyserats, dvs om de varit små lokaler omgivna av höj
der och därmed förmodligen återspeglat endast den lo
kala floran, eller om det varit stora sjöar i flacka land
skap som återspeglar floran i en hel region. Hur män
niskorna utnyttjat omgivningarna ger också olika resul
tat, då ett mönster med fler små boplatser med ”vand
rande” åkrar i kort träda kan ge större utslag än en stor 
boplats med omgivande roterande åkrar. Även en för
ändrad organisation av boskapshållningen, med övergång 
till gemensam fäboddrift, skulle kunna ge möjlighet till 
att hålla fler djur och utnyttja större områden. De olika 
tolkningarna av bosättningsmönstret får konsekvenser 
för hur man vill förklara förändringar under perioden i 
termer av minskad rörlighet och därmed sammanhäng
ande ökad territorialitet.

Man kan också diskutera i hur stor uträckning intro
duktionen av hällkistan som gravform i Östra Mellan
sverige och i delar av Västsverige, utanför megalitbyg
den i Falbygden och längs västkusten, är ett tecken på 
ökad bofasthet. Innebar byggandet av hällkistor verkli
gen en introduktion av en monumental och kollektiv 
grav i dessa områden? Graden av monumentalitet va
rierar, i och med att det förekommer nedgrävda hällkis

tor i Västsverige och att en del av hällkistorna i Mälar
dalens kustzon byggts över. Hällkistornas storlek varie
rar också avsevärt mellan regionerna; den största häll
kistan i den studerade kustanknutna gruppen i Mälar
dalen är endast 4 m lång, jämfört med den största i Väst
sverige som är 14 m. Monumentaliteten är således inte 
lika utpräglad vid den östsvenska kusten som i Väst
sverige. Den tydligt kollektiva gravformen förekommer 
sporadiskt i Östra Mellansverige redan under föregåen
de period genom stridsyxkulturens dödshus och i Väst
sverige representeras den av gånggrifterna. Kanske är 
det fenomenet "permanens” vi ska fokusera på i våra 
tolkningar - att man skapade något ”som kunde vara för 
evigt”.

De typologiskt äldsta daterade begravningarna med 
senneolitiska fynd finns i dösar och gånggrifter i vissa 
delar av Västsverige. Det betyder antagligen att man såg 
dessa storstensgravar som jämförbara med hällkistorna, 
t ex som en permanent begravningsplats. Om bosätt
ningsmönstret förändrades, dvs med ett ökat inslag av 
jordbruk och därmed ökande insatser för att röja mark 
tillsammans med ett behov av att markera ägande kan 
detta förklara det ökade behovet av permanenta och 
delvis monumentala gravplatser. Om man kopplar 
hällkistbyggandet till ett mer intensivt markutnyttjan
de, innebär det att befolkningen i delar av Östra Mel
lansverige fortfarande hade en annan ekonomisk bas än 
människorna i Västsverige. Det går dock inte att direkt 
att koppla samman hällkistorna med en näring baserad i 
huvudsak på jordbruk. Många av hällkistorna ligger ut
anför den centrala jordbruksbygden, t ex i dagens skogs
bygder på sydsvenska höglandet eller i centrala och nor
ra Dalsland, i områden med förutsättningar för eller 
behov av en mer differentierad ekonomi. Genomgång
en har också visat, att kulturindikatorerna i flera pollen
diagram från Västergötland är svagare i områden som 
ligger marginellt jämfört med de centrala jordbruksbygd
erna. I områden nordväst om Vänern har jägare och bön
der levat längre i symbios med varandra än i många andra 
områden i Västsverige och "lånat”/tagit till sig företeelser 
ur varandras föreställningsvärld. Under samma period som 
hällkistorna uppfördes och användes förekom också ut
nyttjandet av eld i samband med begravningar både i Öst
ra Mellansverige och Västsverige, dels som enskilda feno
men, dels i hällkistorna. Enstaka brandgravar förekom re
dan under tidigare perioder, men det är sannolikt att el
dens betydelse vid begravningsakten ökade under denna 
period, för att bli allmän under bronsålder.

Vad de topografiska förutsättningarna beträffar och
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Fig 6:25.1 stora drag kvarstår vår bild av hällkistomas 
spridning i landet så som B O H Johansson presenterade den 
1961. Korrigeringar av hans kartbild får göras främst i 
hällkistområdets gränstrakter. Utsnitt efter Johansson 1961, 
med kompletteringar i O Mellansverige.

därmed möjliga kontaktvägar, så stod havsnivån under 
senneolitikum högre än idag och detta gör att avståndet 
fågelvägen mellan Falbygden och Hjälmarhavsviken 
endast var tio mil, dvs detsamma som avståndet mellan 
Falbygden och Göteborgs dåvarande skärgård (fig 6:25). 
Detta skapade en naturlig kontaktväg i denna kustzon, 
som inte uppmärksammats särskilt mycket i arkeolo
gisk forskning. En annan kommunikationsled har lett 
från Falbygden över Vättern till västra Östergötland. 
Sammantaget innebär detta att ytterligare en dimensi
on läggs till Falbygdens centrala betydelse under perio
den.

Under denna period förekommer, till skillnad från ti
digare, samma typer av föremål i båda regionerna (fig 
6:26). Variationer i utformning och deponering finns dock 
fortfarande. Antalet flintföremål är t ex fortfarande be
tydligt färre i Östra Mellansverige än i Väst- och Syd
sverige. Då skafthålsyxor förekommer i hällkistorna i 
Mälardalens kustzon är de av samma storlek som de lös
funna, till skillnad från de västsvenska gravfynden som 
oftast består av mycket små, omhuggna yxor. I Mälarda
lens kustzon finns, till skillnad mot tidigare, skäror en
bart på boplatserna och inte i gravarna, medan i Väst
sverige återfinns de i båda typerna av kontext. Detta 
fenomen fokuserar kopplingen mellan död och frukt
barhet, en koppling som förefaller skilja sig mellan oli
ka områden. Under perioden introduceras metallen i
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Fig 6:26. Tabell över föremål av senneolitisk karaktär, funna i 
gravar och på boplatser i Västsverige och i Östra 
Mellansveriges kustzon.

större mängd i båda regionerna. De äldsta metallfynden 
i Västsverige ligger i hällkistor, men som framgått av 
föregående kapitel, förekom metall i Östra Mellansve
rige i gravsammanhang redan under mellanneolitikum, 
medan senneolitiska metallföremål inte påträffats i de 
studerade hällkistorna. Detta innebär att även metall 
deponeras på olika sätt i regionerna. Keramiken uppvi
sar likheter mellan Öst- och Västsverige, där de S-for- 
miga kärlen med tvärsnodds-/snördekor återkommer. 
Däremot förefaller i dagsläget förekomsten av gropar 
på denna typ av keramik vara unikt för Östra Mellan
sverige och företeelsen kan främst jämföras med finsk 
keramik.

När det gäller dateringar av de undersökta lokalerna 
är det uppenbart svårt att utgå ifrån den sy dskandina
viska kronologin beträffande t ex flintföremål, eftersom 
deras användningstid är oklar. De få absoluta datering
arna ligger, beroende på om de klart kan kopplas till 
ledartefakter eller inte, i Östra Mellansverige i tidsinter
vallet 2460-1780 BC alternativt 2460-1518 BC och i 
Västsverige 2560-1530 BC alternativt 2560-1460 BC. 
De Öst- och Västsvenska intervallen är båda längre än 
de avgränsningar av senneolitikum som finns för Syd- 
skandinavien, ett intervall som ligger 2350-1700 BC. En 
orsak kan vara att de här presenterade intervallen base
ras på relativt få dateringar, dvs är resultat av ett osäkert 
statistiskt utfall och delvis har höga standardavvikelser,
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en annan att kopplingen till ledartefakter och avgräns- 
ningen mot äldre och yngre perioder varit svår. Det fö
refaller som om de dateringar vi länkat till senneolitiska 
fynd överlappar dateringarna från sen stridsyx- och grop- 
keramisk kultur i Östra Mellansverige, medan någon 
överlappning med t ex gropkeramisk kultur i Västsverige 
inte är synlig. Totalt finns dock fortfarande få dateringar 
från säkra fyndsammanhang och frågan om de mellan- 
neolitiska kulturerna existerat under senneolitikum (jfr 
Welinder 1983) är fortfarande oklar.

Hur ska vi förstå de förändringar vi kan iaktta i käll
materialet? En hypotes baserad på det västsvenska ma
terialet är att den etablering av ny bebyggelse som av
speglas i pollendiagrammen och i etablerandet av mer 
eller mindre monumentala, kollektiva begravningsplat
ser utanför boplatserna i delar av Västsverige, måste ha 
bidragit till att bryta gamla kulturgränser och grupp
bildningar. En grupp definierades inte längre genom spe
cifika delar av sin materiella kultur utan på grundval av 
jorden som kunde vara ett stycke mark eller ett grav
monument i terrängen. Denna ekonomiska och ideolo
giska förändring med betoning på ägande och så små
ningom också på individen, avspeglades också i den 
materiella kulturen. Viktiga artefakter i den nya jord- 
bruksekonomin blev skäror, medan det ökande intres
set för individen istället för på gruppen, avspeglades i 
flintdolkar och exotiska smycken. Att utrusta alla eller 
nästan alla med en flintdolk, som man tycks ha gjort i 
vissa delar av Västergötland, kan dock ha varit ett slags 
gruppidentitet i ny skepnad. Andra förändringar av be

tydelse är också en utveckling mot social stratifiering, 
som först nådde sin kulmen i de tidigaste etablerade 
jordbruksbygderna. Mera vapen var i omlopp och just i 
Falbygden finns för första gången spår av konflikter.

I Östra Mellansverige avviker de studerade kustom
rådena från den ovan skisserade bilden. Även här visar 
pollendiagrammen och den vidare geografiska spridning
en av lösfynden i stort på en ekonomisk förändring och 
en etablering av ny bebyggelse över större områden. Den 
låga frekvensen hällkistor visar dock på att marken och 
ägandet inte varit lika viktigt att markera här. Föremå
len, som keramik, skafthålsyxor och dolkar har fortfa
rande haft en viktig roll, sannolikt mer för att definiera 
lokalsamhället än individen och att detta ingick i en större 
helhet. Det har t ex räckt att lägga ner en skafthålsyxa 
eller dolk per grav och inte en för varje individ i graven. 
En ideologisk förändring med betoning på ägande och 
individer och en därpå följande social stratifiering, är 
således svår att se i den östmellansvenska kustzonen. 
Närheten till samhällen med en annan social struktur i 
norr och i öster kan naturligtvis ha påverkat och förse
nat den utveckling som pågick i väster.

Vår gemensamma tolkning av perioden senneoliti
kum i mellersta Sverige är att små lokalsamhällen, som 
tidigare i den materiella kulturen både markerat likhe
ter med varandra liksom sin särart, tydligare markerar 
enhetlighet över stora områden. Förändringarna i mate
riell kultur avspeglar sannolikt sociala förändringar, men 
dessa sker på olika sätt och vid olika tidpunkter i regio
nerna.
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Fig 6:27. Tabell över använda ,4C-analyser. De östsvenska lokaler som ingår är de som har I4C-dateringar som faller inom det 
definerade seneolitiska tidsintervallet. För dessa platser har även de värden inkluderade som faller inom bronsålder, då frågan om 
kontinuitet diskuteras (för mellanneolitiska dateringar på dessa lokaler, se kap 5; denna volym). Dessutom har östsvenska lokaler 
med senneolitiska fynd och dateringar enbart till bronsålder medtagits. För Västsverige har urvalet baserats enbart på de ,4C- 
dateringar som faller inom senneolitikum och de dateringar med kontinuitet in i bronsålder har endast tagits med i de fall fynden 
har publicerats. De med * markerade värdena härföre kalibrering korrigerats för appoximativa Å.,3C-värden (se Olsson Edenmo 
kap 5, fig 5:46; denna volym). Korrigeringen är för människoben +85 år.

Landskap
Socken+RAÄ-nr Plats Fornl.typ Lab.nr ,4C-ålder

BP
Material Nr i flg 6:2

(serie 1,2)
Ög
Högby 87 //. prästgård boplats, grop Beta 57146 3650± 110 träkol 13
Rappestad 22 Fålåsa grav, hällkista St-3613 3425± 180 ben* 23
Rappestad 22 Fålåsa grav, hällkista St-3614 3230+ 100 ben* 49
Linköping 142 kv Paragrafen boplats, stolphål Beta 37176 3640+ 60 träkol 20
Linköping 142 kv Paragrafen boplats, stolphål Beta 37185 3655+ 55 träkol 17
Linköping 142 kv Paragrafen boplats, stolphål Beta 37191 3655± 60 träkol 16
Borg 168 Borgs kyrka boplats?, brunn Beta 36577 3630+ 80 träko! 18
ÖEnebv 166.167 Pryssgården boplats, stolphål Ua-6420 3320+ 60 träkol 53

Nä
Viby 218 Vreten boplats, anl Ua-5753 3455+60 träkol (al) 42

Sö
Trosa-Vagnhärad 272 Fänsåker boplats, lager Ua-5994 3855+100 träkol (ek) 1
Trosa-Vagnhärad 272 Fänsåker boplats, grop Ua-5995 3745+85 träkol (ek) 7
Trosa-Vagnhärad 272 Fänsåker röjnings? lager Ua-5992 3330+80 träkol (al?) 51
Trosa-Vagnhärad 272 Fänsåker röjnings ? lager Ua-5993 3265+80 träkol (al) 58
Gnesta 254 Österkärv boplats, stolphål Ua-7110 3185+ 70 träkol 61
Turinge 11 m fl Fjälla boplats?, lager St-10149 3655+90 träkol 14
Tveta 45 Kvedesta 1 boplats, grop Ua-1680 3840+95 träkol (hassel) 2
Tveta 45 Kvedesta I boplats, stolphål Ua-1681 3030+95 träkol (lönn) 70
Tveta 45 Kvedesta I boplats, stolphål Ua-1802 3070+130 träkol (ek) 66
Tveta 45 Kvedesta I boplats, stolphål Ua-1803 3130+80 träkol (hassel) 64
Tveta 45 Kvedesta 1 boplats, stolphål Ua-1804 3010+100 träkol (hassel) 71
Grödinge 477 Smällan 1 boplats, stolphål Ua-1606 3410+120 träkol (hasset) 39
Grödinge 536 St Malmtorp boplats?, lager St-9881 3585+80 sot 27
Botkyrka 254 Eklundsltov boplats, grop Ua-1379 3445+ 105 träkol (tall) 35
Botkyrka 352 Häggsta II boplats, grop St-11061 3815+ 115 träkol 3
Botkyrka 352 Häggsta VI boplats, tager Ua-7961 348S+-65 bei. D ker (INS) 34
Botkyrka 352 Häggsta VI boplats, grop Ua-7965 3625+-75 sädeskorn 22
Botkyrka 352 Häggsta VI boplats, lager Ua-7994 3690+-65 bei D ker (INS) 10
Strängnäs 337 Stadsskogen boplats, härd Ua-6531 3615+ 70 träkol (tall) 25
Torshälla 145 Folkesta boplats, härd Beta 44857 3010+ 50 träkol 72
Torshälla 145 Folkesta boplats, härd Beta 44863 3450+ 55 träkol 44
Torshälla 145 Folkesta boplats, härd Beta 44864 m5± 55 träkol 52

Up
Nors lunda 140 Plåtbacken boplats, grop ETH 7734 3630+ 70 träkol 21
Husby-Årlinghundra 138 Maren boplats, kulturi Ua-6748 3500+ 45 sädeskorn 37
Husby-Årlinghundra 138 Maren boplats, grop Ua-6749 3315+ 45 sädeskorn, samma anl 57
Husby-Årlinghundra 138 Maren boplats, grop Ua-7368 3400+ 70 sädeskorn, samma anl 45
Husby-Årlinghundra 138 Maren boplats, härd Beta 67106 3350+ 90 träkol 47
Odensala 235 0. prästgård boplats?, härd Ua-6387 3770+ 60 träkol 6
Odensala 235 0. prästgård boplats?, härd GrN-20396 3660+ 40 träkol 19
Odensala 288 O. prästgård grav, hällkista Ua-6133 3585+ 55 träkol 30
Odensala 288 0. prästgård grav, hällkista Ua-6134 3630+ 55 träkol 24
Vallentuna 262 Lings berg boplats, härd St-10601 3770+ 75 träkol 5
Övergran 22 Nyckelby boplats, skärvsthög Beta 36818 3700+ 90 träkol 9
Övergran 22 Nyckelby boplats, skärvsthög Beta 32723 3150+ 70 träkol 63
Övergran 271 Brunnsta boplats, härd Beta 32727 3600+ 130 träkol 15
Litslena 237 Hällby boplats, gropar St-8477 3660+ 115 träkol 12
Lilslena 237 Hällby boplats, slcäivsthög St-8476 3075+ 110 träkol 69
Knivsta 16 Vrå/Knivsta boplats, lager Ua-5573 3595+ 60 bel. OD ker (INS) 29
Knivsta 16 Vrå/Knivsta boplats, lager Ua-5574 3295+ 70 bel. rabbig ker (INS) 56
Knivsta 16 Vrå/Knivsta boplats, lager Ua-5579 3565+ 70 bel. vulstker (SOL) 31
Enköping 14 Bergvreten boplats, skärvsthög St-6011 3205+ 135 träkol 59
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Socken+RAÄ-nr Plats Fornl.typ Lab.nr l4C-ålder Material Nr i fig 6:2
BP (serie 1, 2)

Enköping 14 Bergyreten boplats, skärvsthög St 6010 3I30± 330 träko1 46
Enköping 14 Bergvreten boplats, skärvsthög St 6012 3095± 90 träkol 68
Enköping 14 Bergvreten boplats, skärvsthög St 6009 3240± 90 träkol 60
Enköping 17 Annelund väst boplats, stolphål Ua-1819 3670± 110 träkol 11
Enköping 17 Annelund väst boplats, stolphål Ua-1820 3540± 120 träkol 28

Enköping 17 Annelund öst grav, bengrop Ua-492 3360± 100 tand* 38
Enköping 17 Annelund öst grav, häUkista Ua-1643 3330± 105 tand* 41
Enköping 17 Annelund öst grav, hällkista Ua-1644 3625± 105 tand* 8
Enköping 17 Annelund öst grav, bengrop Ua-1645 3245± 105 tand* 48
Enköping 17 Annelund öst grav, bengrop Ua-1646 3175± 110 tand* 55
Enköping 17 Annelund öst grav, bengrop Ua-1647 3020± 80 tand* 67
Enköping 17 Annelund öst boplats, skärvsthög Ua-1648 3410± 105 träkol 43
Enköping 17 Annelund öst boplats, skärvsthög Ua-1649 3440± 110 träkol 36
Enköping 17 Annelund öst boplats, skärvsthög Ua-1650 3105± 100 träkol 65
G Uppsala 21 i Storvreta/Ekeby boplats, skärvsthög St 9172 3280± 90 träkol 54

Vsm
Badelunda 851 Lunda boplats, stolphål UtC-1519 3620± 50 träkol 26
Badelanda 459 Bjurhovda grav, hällkista St-2841 3460± 100 träkol 33
Badelunda 459 Bjurhovda grav, hällkista St-2842 3425± 100 träkol 40
Badelunda 459 Bjurhovda grav, hällkista St-2843 3510± 100 träkol 32
Badelunda 459 Bjurhovda grav, hällkista St-2844 3315± 100 träkol 50
Skuttunge 88 Dragby grav, hällkista St-700 3175± 80 träkol 62

Hs
Enånger 68 Hedningahällan boplats, härdgrop Ua-5080 3780± 110 sädeskorn (nk) 4

Bo
Norum 217 Munkeröd svedja T-8163 2780± 110 träkol (lövträd)
Norum 217 Munkeröd svedja T-8165 2450Ł 80 träkol (lövträd) -

Norum 217 Munkeröd svedja T-8166 3650± 110 träkol (lövträd) 4
Norum 217 Munkeröd svedja T-8172 2890± 90 träkol (lövträd) 21
Norum 217 Munkeröd svedja T-8174 3220± 120 träkol (lövträd) 19
Norum 217 Munkeröd svedja T-9783 2375± 95 träkol (lövträd) -

Norum 217 Munkeröd svedja T-9785 2920± 105 träkol (lövträd) 20
Norum 217 Munkeröd svedja T-9787 2575± 150 träkol (lövträd) -

Norum 217 Munkeröd svedja Ua-5082 3460± 70 träkol (lövträd) 14
Norum 217 Munkeröd svedja Ua-5083 2850± 70 träkol (lövträd) 23
Norum 217 Munkeröd svedja Ua-5185 3340± 50 träkol (lövträd) 18
Norum 217 Munkeröd svedja Ua-5165 3460± 70 träkol (lövträd) 15
Norum 217 Munkeröd svedja Ua-5167 2460± 80 träkol (lövträd) |§!§ ■

Spekeröd 8 Dyrtorp grav, brandl. St-4708 3770± 95 träkol 3
Ytterby 96 Rollsbo boplats, kultur i Ua-1045 3565± 110 träkol 7
Ytterby 96 Rollsbo boplats, skärvsstr. Ua-1048 2820± 115 träkol 22

Ha
Veddi ge 100 Diseflat boplats, ränna KI-2696 3610± 100 träkol 5
Årstad 3 Sannarp grav, brandgrop Ua-5424 2200± 70 träkol, samma anl
Arstad 3 Sannarp grav, brandgrop Ua-5724 3380± 80 frö, samma anl 17

Vg
Falköping 5 Fredriksberg grav, hällkista St-5149 3450± 80 skelett* 11
Falköping 5 Fredriksberg grav, hällkista St-5150 3540± 80 skelett* 6
Falköping 5 Fredriksberg grav, hällkista St-5152 3410± 75 skelett* 12
Falköping 5 Fredriksberg grav, hällkista St-5153 3450± 20 skelett* 13
Falköping 5 Fredriksberg grav, hällkista St-5154 3865± 70 skelett* 1
Herrljunga 15 Nya Kyrkogården grav, hällkista St-9249 2820± 70 träkol -

Karleby 10 Littegården boplats, kulturl. Ua-1367 3565± 85 ben (svin) 9
Månstad Rösered boplats, grop St-13753 3450± 25 sädeskorn 14
Väne-Åsaka 18 Åsaka Landbog. boplats, kulturl. St-8645 3735± 195 kulturlager 2
Väne-Åsaka 18 Åsaka Landbog. boplats, kulturl. St-8646 3425± 205 kulturlager 10
Örsås (utan nr) Röstorp boplats, röjn.röse Ua-2490 3585± 75 träkol 8
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I följande kapitel kommer ett antal hyddor och hus från 
i stort sett hela stenåldern att presenteras och diskute
ras. Målsättningen är att belysa stenålderns hyddor och 
hus utifrån konstruktion, kronologi samt att i någon mån 
diskutera bosättningsmönster. Avsikten var ursprungligen 
att även diskutera boplatsernas inre struktur, men då 
materialet i detta avseende är mycket ojämnt visade sig 
detta vara svårt. Syftet är därför primärt att presentera 
det befintliga materialet samt att skissera eventuella 
regionala tendenser vad gäller byggnadsskick och bosätt
ningsmönster, vilka i sin tur kan tjäna som utgångspunkt 
för interregionala jämförelser. Ambitionen har således 
inte varit att här genomföra en mer djupgående analys 
och tolkning av lämningarnas samhälleliga kontext.

Materialet härrör från arkeologiska undersökningar i 
Syd-, Väst- och Östra Mellansverige, med en kraftig över
vikt för de södra delarna av landet. Denna spridning vi
sar i stort sett enbart på två saker; exploateringstrycket 
kring vissa städer som Malmö och Stockholm samt 
forskningsundersökningar i Ystad- och Hagestadområdet. 
På grund av det ojämna källäget har de regionala av
snitten nedan ett något olikartat upplägg. FörVästsveri- 
ges och Östra Mellansveriges del görs en i stort sett full
ständig sammanställning av de hydd- och huslämningar 
som undersökts, medan det sydsvenska avsnittet efter 
en mer omfattande forskningshistorik endast diskuterar 
ett urval lämningar.

De behandlade hyddorna och husen emanerar både 
från exploateringsundersökningar och från rena forsk
ningsundersökningar. Boplatserna har huvudsakligen 
undersökts av Lunds Universitets Historiska Museum, 
Riksantikvarieämbetet UV samt Malmö Museer.

Sydsverige
Mats Larsson, Inger Torstensdotter Åhlin

I detta avsnitt kommer ett relativt stort antal hydd- och 
huskonstruktioner huvudsakligen från Skåne att disku
teras (fig 7:1). Samtliga skånska hyddor och hus är inte 
medtagna. Urvalet inskränker sig till publicerade eller 
rapporterade hus. Undantaget utgöres av Herrestorp och 
Valje där rapporterna är under utarbetande. Kronolo
giskt omfattar materialet konstruktioner från mesoliti- 
kum till senneolitikum. Tyngdpunkten är lagd främst på 
väldokumenterade och väldaterade lämningar, vilka an
setts som representativa för den behandlade perioden.

Forskningshistorik

Sett i förhållande till det mycket stora antalet under
sökta stenåldersboplatser i Sydskandinavien är antalet 
framkomna hus och hyddlämningar begränsat. Detta är 
ett problem som har diskuterats i flera sammanhang och 
ett betydande antal förklaringar har presenterats och 
diskuterats.

Under mesolitikum finner vi i Sydskandinavien och 
angränsande områden en karakteristisk bosättningstyp; 
en mindre boplats med en hyddlämning intill en igen
växande sjö. Ett flertal sådana platser har undersökts, 
t ex Ageröd och Bare mosse i Skåne, Ulkestrup och Lund
by II på Själland samt Duvensee i Schleswig-Holstein 
(Welinder 1971a; L Larsson 1975; Henriksen 1980; Bo- 
kelman 1981; Andersen m fl 1982). Dessutom har även 
boplatser med hyddlämningar belägna på sandjordar utan 
direkt strandbundenhet undersökts. Kännetecknande för 
denna bosättningstyp är små nedgrävda hyddbottnar eller 
rundlar med stolphål (M Strömberg 1986; M Larsson 
1994a).

Samtliga ovan nämnda platser kan placeras inom 
Maglemosekulturen. Ett fåtal hyddor har 14C-daterats till 
perioden 7270-7000 BC, bl a Ulkestrup (K-2305) och 
Hagestad 6:2 till mellan 7880 och 7540 BC (Lu-373).
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Fig 7:1. Karta över de i texten nämnda sydsvenska lokalerna.
1) Ageröd, 2) Valdemarsro, 3) kv Anten, 4) Fosie,
5) Herrestorp, 6) Skateholm, 7) Mossby, 8) Piledal,
9) Bredasten, 10) Tingshög, 11) Kabusa, 12) Tygapil,
13) Hagestad, 14) Valje.

En från ovan nämnda typer avvikande konstruktion är 
belagd vid Tingby utanför Kalmar (Rajala & Westergren
1990). Huset var 8,8 m långt och mellan 3,3 och 3,5 m 
brett och bestod av en central rad med takbärande stolpar 
samt en bärande vägg. Fyndmaterialet antyder att huset 
skall dateras till övergången boreal- och atlantisk tid (ca 
7800-7500 BC). Mot dateringen av huset har Johansson 
(1993, s 121fl) haft invändningar. Ett flertal källkritiska 
aspekter har diskuterats, exempelvis 14C-dateringar, 
stolphålsdatering och fyndspridning.

De hyddor som har kunnat identifieras kan indelas i 
flera undergrupper, bl a plattformar av bark/trä, nedgräv
da konstruktioner, stolphålskonstruktioner av typen vind
fång, sammansatta konstruktioner med både stolphål och 
golv samt stenkonstruktioner (Newell 1981, s 243).

Hyddkonstruktionema var vanligtvis små, mellan 2,5x2,5 
och 6x4 m.Taket och väggarna var sannolikt tillverkade av 
vass eller bark. Att utifrån dessa små, i vissa fall också otyd
liga, konstruktioner dra några slutsatser kring social struk
tur, befolkningsstorlek eller bosättningarnas tidsmässiga 
varaktighet har visat sig att vara vanskligt. Omfattningen 
på det vid undersökningarna framkomna materialet tyder 
på stora variationer i dels antalet individer, dels i boplatser
nas varaktighet. Vissa små enheter som exempelvis Du- 
vensee 13, utgörs av ett ytterst litet artefaktmaterial, vilket 
kan indikera en bosättning av mycket kort varaktighet, ett

till två dagar (Bokelman 1981). Den vanligaste tolkningen 
har varit att dessa små bosättningar utgjort sommarboplatser 
av familj estorlek med tre eller fyra hyddor, vilka varit pla
cerade med ca 40 m avstånd (Blankholm 1985; L Larsson 
1990).

För att bättre kunna förstå dessa jägarsamhällens socia
la struktur har artefaktspridning kring härdar och i hyd
dorna studerats. Även i de fall där konkreta belägg för hyd
dor saknas har koncentrationer av artefakter och bränd flinta 
analyserats för att därigenom kunna urskilja mönster vil
ket kan indikera hyddplatser. Grön har i några studier (1983,
1987) visat att det i flera fall finns två koncentrationer av 
mikroliter i hyddorna, vilket kan tyda på att två individer 
alternativt två hushåll utnyttjat hyddan.

Om källäget för den äldre delen av mesolitikum är rela
tivt bra, är förhållandet beträffande den yngre delen av 
perioden det omvända. Antalet kända hyddkonstruktio- 
ner är litet. En tendens mot större hyddor kan dock urski
ljas i materialet. K Andersen (1983, s 176) observerade vid 
sitt omfattande arbete i Aamosen på nordvästra Själland 
att hyddkonstruktionema blev större mot senmesolitikum; 
från 5-7x4-5 m under Maglemosetid till 7-15x7-15 m under 
Kongemosetid och vidare till Erteböllekulturens upp till 
20x10 m stora konstruktioner. Antagandet bygger på fynd- 
spridning, vilket gör att iakttagelserna måste accepteras med 
en viss försiktighet. Utvecklingen tolkades av Andersen som 
indikationer på en ökande befolkningstäthet under senare 
delen av atlantisk tid.

Under senare år har omfattande arkeologiska undersök
ningar utförts på flera stora danska Erteböllelokaler som 
t ex Ertebölle, Björnsholm och Norsminde (S HAndersen 
& Johansen 1987; S H Andersen 1991, 1993). Vid dessa 
undersökningar har även ytor utanför själva “kökken- 
möddingen” undersökts med intentionen att om möjligt 
belägga hyddor eller hus. Inte i något fall kunde några tyd
liga konstruktioner beläggas. Härdar framkom både vid 
Ertebölle och Björnsholm samt på den förstnämnda plat
sen även en flintslagningsplats (S H Andersen & Johansen 
1987, s 38; S H Andersen 1993, s 78).

I en starkt källkritisk diskussion avfärdar Eriksen och 
Madsen (1984) merparten av de i den äldre litteraturen 
behandlade tidigneolitiska hustyperna. Redan tidigare hade 
Barkaer- och Stengadekonstruktionema diskuterats och på 
ett övertygande sätt bedömts vara rester av tidigneolitiska 
gravanläggningar typ långhögar (Glob 1975; Madsen 1979). 
I ett nyligen publicerat arbete behandlas den klassiska 
Barkaerundersökningen och Liversage (1992) ansluter sig 
till ovan nämnda forskares slutsatser.

Eriksen och Madsen ser i ovan nämnda arbete 1984
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Fig 7:2. Huskonstruktion från Hanstedgård på Jylland (Efter 
Eriksen &! Madsen 1984).
a) ränna, gråsvart fyllning, b) ränna, grå fyllning, c) rödbränd sand, 
härd, d) mörk, gråbrun sand, e) gropar, f) recent, skada, g) ingångs- 
broläggning, h) pinnhål, i) stolphål >30 cm djupa, j) grunda stolphål i 
anslutning till ränna, k) stolphål <30 cm djupa, l) pinnhål.

små oregelbundna hyddor eller närmast D-formade 
konstruktioner av en typ som t ex framkommit vid Mose
gården på Jylland som karakteristiska för tidigneolitikum 
(Madsen & Jensen 1982, s 67f). Idag står det dock klart att 
det inom den tidiga trattbägarkulturen även byggts hus av 
betydligt kraftigare dimensioner (fig 7:2).

Det totala husmaterialet från tidigneolitikum är ännu 
relativt litet men en särskild hustyp kan urskiljas. Detta 
stöds av nya undersökningar i Danmark, där ett flertal hus 
av samma typ som de skånska framkommit under senare 
år (Buus-Eriksen 1992, s 13f). Karakteristiskt för dessa hus 
är en takbärande konstruktion av mesulatyp, svagt elliptis- 
ka vägglinjer och en längd på mellan ca 10 och 20 m (fig 
7:3).

För mellanneolitikum är källäget sämre. För översiktens 
skull indelas perioden i de två faserna MN A och MN B. 
Den förstnämnda fasen omfattar trattbägarkulturen (TRB 
MN I-V) och den gropkeramiska kulturen (GRK), medan 
den sistnämnda fasen omfattar stridsyxkulturen (STY) 
(Nielsen 1979, s 57f; L Larsson 1992, s 93).

Det totala antalet huskonstruktioner från MN A i Syd- 
skandinavien är ytterst begränsat. Under en lång följd av år 
ansågs de små hästskoformade konstruktionerna på den 
klassiska Troldebj ergsboplatsen på Langeland, som 
karakteristiska för perioden (Winther 1935). Under sena
re år har dessa konstruktioner på nytt diskuterats i ljuset 
av nya likartade anläggningar från t ex Hanstedgård på Jyl
land (Eriksen & Madsen 1984). Några tydliga långhus av

Fig 7:3. Sammanställning av tidigneolitiska hus från 
Sydskandinavien (Efter Buus-Eriksen 1992). a) Bygholm, b) 
Mossby, c) Skaeppekaergård, d) Omehus, e) Limensgård hus 
FH.

den tidigneolitiska typen, som kan dateras till den äldre 
delen av MNA, har ännu inte framkommit. Välkända är 
däremot de väldokumenterade långhusen från Bornholm 
som kan daterats till övergången MN A och MN B (Niel-
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sen & Nielsen 1985).
Från danskt område föreligger enstaka hus från enkel- 

gravskulturen. Ett väldokumenterat hus härrör från Hem
med på Jylland (Boas 1993, s 126f). Konstruktionen var av 
en tvåskeppig typ med en längd på 16 m och en bredd på 
6 m. Huset har daterat till sen enkelgravskultur (aa,s 127).

Slutet av stenåldern, senneolitikum, är jämförelsevis väl 
representerad i materialet. Hus från denna period har un
dersökts i hela Sydskandinavien. De första uppmärksam
made senneolitiska husen var de grophusliknande konstruk
tionerna (se exTilander 1963, s 123ff; M Strömberg 1971, 
s237ff; Callmer 1973, s 122ff). Dessa konstruktioner kan 
indelas i tre grupper där den första gruppen grophus ingår 
som en del av långhusen, den andra utgörs av konstruktioner 
utan bärande stolpar, medan den tredje gruppen består av 
konstruktioner med mittsulor. Storleken på husen varierar 
kraftigt; från ca 10 m2 till nästan 100 m2 (Björhem & Säf- 
vestad 1989, tabell XIV). Vissa av husen, som t ex de från 
Myrhöj på Jylland, har haft en nedgrävd del med 
mittsulekonstruktion samt en stolpkonstruktion ovan mark.

De första undersökta långhusen från senneolitikum i 
Skåne, och för övrigt också i Sverige, framkom i samband 
med undersökningarna i Fosie IV utanför Malmö (Björ
hem & Säfvestad 1989). Inom undersökningsområdet doku
menterades totalt tolv tvåskeppiga hus. Husen har grup
perats utifrån olika konstruktionsdetaljer, där hus med 
mittsulor och systematiskt placerade indragningar är klart 
dominerande. Hus liknande de från Fosie har även under
sökts på andra håll i Skåne, bl a kan nämnas hus från St 
Köpinge utanför Ystad (Tesch 1993, s 160).

Sammanfattningsvis kan sägas att det stora genombrot
tet för husforskningen i Sydsverige kom i samband med 
de stora exploateringsundersökningama under slutet av 
1970- och början av 1980-talet. Det var då arkeologerna 
fick möjlighet att för första gången undersöka stora, sam
manhängande ytor. Mycket negativt har under åren sagts 
om grävmaskinsarkeologi men utan den hade vår kunskap 
om förhistoriska hus och bosättningsstrukturer varit avse
värt mindre.

Mesolitikum

Till skillnad mot övriga delar av landet har majoriteten av 
de undersökta mesolitiska lokalerna i Skåne framkommit 
genom forskningsundersökningar. Få exploateringsunder- 
sökningar har berört mesolitiska boplatser (se kap 1). Un
der senare tid är dock en lokal i Blekinge undersökt. Detta 
medför att publiceringslaget och källmaterialets karaktär 
är av en delvis annorlunda art jämfört med övriga delar av

Fig 7:4. Hyddan från Ageröd l:h. (Efter Göthbergmfl (red), 
1995, Katalogdel, s 71).

landet. I detta avsnitt kommer några av dessa undersök
ningar där hyddkonstruktioner framkommit att diskuteras.

För bosättningar vid igenväxande sjöar kan Ageröd an
ses som representativ (Althin 1954; L Larsson 1978). Vid 
undersökningen av Ageröd I framkom en konstruktion som 
tolkats som en hyddlämning. Hyddan var byggd på ett ar
tificiellt lager av kalkstenshällar (L Larsson 1975). Detta 
lager benämndes “vita lagret” och sträckte sig 30 m längs 
stranden och ca 4 m ut från denna. Hyddans botten be
stod av ett lager sten som täckte en yta på ca 24m2 (8x3 
m). Mellan 0,5 och 1 m från kanten av stenläggningen på
träffades ett antal stolphål. Dessa bildade en bred U-for- 
mad öppning mot söder, dvs mot den foma sjön. Inga spår 
av härdar påträffades inuti hyddan, men två stycken fanns 
utanför denna (fig 7:4). Ett betydligt större antal flint- och 
benartefakter framkom kring hyddan än i övriga delar av 
“vita lagret”. Fyndmaterialet utgöres av bl a triangelmik- 
roliter, breda trapetser och handtagskärnor. Materialet kan 
med andra ord placeras i den sena Maglemosekulturen. 
Några 14C-dateringar föreligger inte från hyddan men det 
“vita lagret” som hyddan vilar på har daterats till omkring 
7100 BC (L Larsson 1975, s 18).

Som nämnts tidigare har boplatser inte enbart påträf
fats vid igenväxande sjöar utan även på sandjordar i inlan
det. Ett exempel på denna typ av boplatsläge utgör Hage- 
stads-området, där ett betydande antal boplatser under
sökts (M Strömberg 1986, s 57ff). Idag är området beläget 
ca 2 km från kusten. Bosättningarna är koncentrerade till 
en höjdsträckning invid ett mindre vattendrag som stått i 
förbindelse med Hagestad mosse. Inom ett begränsat om
råde framkom fyra hyddkonstruktioner med en likartad 
karaktär. En av hyddorna (1) var 3,4x2,9 m stor och 
0,08-0,1 m djup, med en fyllning av sotig sand. I fyll
ningen förekom flintavslag och artefakter, bl a triangel- 
mikroliter. Dessutom påträffades träkolsfragment och 
brända hasselnötsskal. En 14C-datering föreligger från
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Fig 7:5. Hydda från Valje.

hyddkonstruktionen. Denna har gett en datering till 
perioden 7890-7540 BC (Lu-373). Hyddan härrör med 
andra ord från en något äldre del av Maglemosekultu- 
ren än Ageröd I.

Under 1994 undersöktes tre möjliga hyddkonstruk- 
tioner, varav en får anses som mycket osäker, vid Valje 
utanför Sölvesborg (Bergenstråhle & Knarrström ma
nus). Hyddbotten A var 4,7x3,55 m och bestod av en 
rundoval nedgravning fylld med grå och sotig sand (fig 
7:5). Nedgravningens yttre begränsningar omgavs av 
stolphål av varierande storlek, medan inga stolphål fram
kom i själva nedgravningen. Inga daterbara föremål på
träffades i hyddan. Två 14C-prov har dock givit mesoli- 
tiska dateringar. Ett stolphål i anslutning till hyddan har 
givit dateringen 6620-6040 BC (Ua-6618). Från själva 
nedgravningen föreligger ett prov som daterats till 6640- 
6470 BC (Ua-6621). Hydda B var 5,1x4,25 m stor och 
av samma karaktär som den ovan diskuterade. I anslut
ning till nedgravningen framkom ett stort antal stolp-
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Fig 7:6. Erteböllehyddan från Bredasten, Skåne. 
(Efter M Larsson 1986b).

hål. Från själva nedgravningen föreligger ett 14C-prov 
som har daterats till 5250-4960 BC (Ua-6622). Det fram
går med all tydlighet att hyddorna inte är samtida. Den 
äldsta av de båda dateras till sen Maglemosekultur, medan 
den yngre får anses tillhöra Kongemosekultur under atlan
tisk tid.

Från senmesolitisk tid kan nämnas två undersökning
ar från Sydskåne; Bredasten och Skateholm. Vid först
nämnda plats undersöktes 1984 en boplats med en hydd- 
konstruktion, som daterats till tidig Erteböllekultur 
(M Larsson 1986a). Boplatsen var belägen vid Herres
tad mosse som är Skånes största mosskomplex. Höjden 
över havet uppgick till 3,3 m (fig 7:6). Undersökningen 
omfattade ca 90 m2. Under ett fyndrikt kulturlager fram
kom 23 anläggningar (a a, s 28ff). Intressantast av dessa 
var en rund-oval anläggning, ca 6x6 m, som omgärdades 
av en ränna med en bredd på från 0,5 till 1 m. I området 
innanför rännan påträffades ett antal anläggningar varav 
en, belägen i östra delen, tolkats som en härd. Dessut
om fanns tre kraftiga stolpfärgningar i konstruktionens 
centrala del. Anläggningen har tolkats som en hydda med 
en ränna som kan ha haft två funktioner, antingen har 
den tjänstgjort som ett dräneringsdike eller som stolp- 
hålsfundament. På grund av den mycket mörka, sotiga 
och svagt torviga fyllningen i rännan gick det inte att
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Fig 7:7. Tidigneolitiskt hus från Valdemarsro i Malmö (Efter 
Lindahl-Jensen 1992).

med säkerhet urskilja några pinn- eller stolphål. Nord
öst om hyddan undersöktes en stor härd med koncentra
tioner av flintavslag/-avfall, ben och redskap. I det oste
ologiska materialet dominerar vildsvin klart [L Jonsson 
1986, s 50). Dateringen av boplatsen vid Bredasten bygger 
på två faktorer; strandförskjutningskurvan samt det 
arkeologiska materialet. Det sistnämnda indikerar att 
boplatsen skall placeras i en tidig del av Erteböllekul- 
turen, Trylleskovfasen (Vang-Petersen 1984). I årtal rör 
det sig om intervallet 5400-4900 BC. Under den aktu
ella perioden låg havsytans nivå i området på omkring 
3-3,5 möh (Christensen 1982, s 177). Boplatsens främre 
gräns sätts av en till ca 3,5 meter stigande havsyta, vil
ket inträffar omkring 4800-4900 BC.

Till ungefär samma tid som Bredasten kan en kon
struktion från Skateholm föras (L Larsson 1985, s 197ff). 
Denna undersöktes i början av 1980-talet i samband med 
de omfattande undersökningarna av de mesolitiska grav
fälten vid Skateholm. Anläggningen, A10, framträdde 
efter matjordsavbaningen mycket tydligt mot den ljusa 
sanden. Formen var närmast rektangulär med måtten 
10,7x6,5 m. Nedgravningens djup varierade mellan 0,2 
och 0,3 m och fyllningen utgjordes av svart, sotig sand. 
Anläggningen kan närmast karakteriseras som ett grop- 
hus. Ett betydande antal stolpfärgningar framkom varav 
tre var större och även djupare än de övriga. Dessa fanns 
i husets centrala del. Stolparna har sannolikt ingått i en 
takbärande konstruktion (a a, s 200). Centralt i huset 
låg också en härd. Husets datering bygger uteslutande 
på det arkeologiska materialet. Framförallt har tvärpi-
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Fig 7:8. Tidigneolitiskt hus från Mosshy, Skåne.

larn a, liksom i Bredasten, legat till grund för dateringen. 
Hälften av tvärpilarna kan placeras i Maglemosegårds- 
fasen och den andra hälften i Tryllesko vfasen. Av detta 
följer att anläggningen kan dateras till perioden ca 5200- 
4700 BC (a a, s 203f).

Tidigneolitikum

Från skånskt område föreligger idag ett litet antal välda- 
terade hus från tidigneolitikum. Husen kan grovt inde
las i två större grupper; stolphus med mittsulekon- 
struktion samt grophusliknande konstruktioner. Till först
nämnda grupp hör två hus, det ena härrör från en 
exploateringsundersökning vid Valdemarsro utanför 
Malmö och det andra framkom vid forskningsundersök- 
ningar utförda i samband med Ystadsprojektet vid 
Mossby i Sydskåne.

Huset från Valdemarsro var 12,25 m långt och bred
den varierade mellan 5,75 och 6,5 m (Lindahl-Jensen 
1992, s 58f). Längden är något osäker då gränsen för 
exploateringsområdet skar husets östdel. Huset var orien
terat i öst-västlig riktning och beläget på en svagt mar
kerad höj drygg, ca 10 m ö h. Den takbärande konstruk
tionen bestod av fyra stolpar, varav en ingick i gavel
konstruktionen (fig 7:7). I ett av stolphålen till den tak
bärande konstruktionen framkom en snörornerad myn- 
ningsskärva. Skärvan och husets morfologi daterar hu
set till tidigneolitisk tid.

Vid Mossby i Sydskåne undersöktes 1985 en tidig
neolitisk boplats (M Larsson 1992, s 66ff). På boplatsen
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Fig 7:9. Långhusen från Herrestorp i Skåne. Foto C Pettersson.

framkom ett betydande fyndmaterial från en tidig del 
av den aktuella perioden. De fem 14C-dateringar som 
föreligger från boplatsen daterar den till intervallet 4250- 
3640 BC. Dateringarna hör till de äldsta från perioden i 
Skandinavien. Av särskilt intresse var en tydlig huslämning 
med mittsulekonstruktion. Huset överlagrades delvis av 
ett upp till 0,14 m tjockt kulturlager. Endast ett av de 
centrala takbärande stolphålen syntes i samband med 
framrensningen av ytan, medan övriga två framkom ef
ter det att kulturlagret undersökts. Dessutom påträffa
des även ett flertal mindre stolphål, vilka har ingått i 
väggkonstruktionen. Husets längd uppgick till 12 m och 
bredden till maximalt 6 m (fig 7:8).

Ingen härd framkom i huset, men en lerplatta med 
måtten 0,7x0,5 m var belägen i husets sydöstra del. På 
plattan påträffades en slipsten av sandsten. I stolphålen 
(A26 och A65) framkom fynd i form av flintavslag och 
oornerad keramik. I det delvis överlagrande kulturlag
ret påträffades bl a snörornerad keramik och ett mindre 
antal flintavslag (M Larsson 1992, s 7Of). Huset dateras 
med stöd av keramiken till en tidig del av tidigneolitikum. 
Ovan nämnda radiometriska dateringar härrör inte från 
huset, utan kommer från en grop (A8), som var belägen

ca 80 meter från huset. I denna anläggning framkom 
dock keramik, som bedömts vara i det närmaste iden
tisk med keramiken från det överlagrande kulturlagret 
både med avseende på ornering och teknik.

Vid Tygapil (Valleberga) har M Strömberg undersökt 
tre konstruktioner som har daterats till senare delen av 
tidigneolitikum. Anläggningarna var belägna inom ett 
30x20 m stort område. Den bäst bevarade av konstruk
tionerna, A2, utgjordes av en rektangulär nedgravning 
med måtten 7x4 m och ett djup som uppgick till 0,1 m 
(M Strömberg 1978, s 73f). Längs med nedgravningens 
västra kant fanns fyra stolphål med stenskoning.

Mellanneolitikum

Från MN A är antalet kända skånska huskonstruktioner 
mycket få. Vid Stävie har ett mindre stolpburet kvadra
tiskt hus undersökts och dess datering ligger sannolikt i 
MN I (Wallin 1990, s 3lf).

Vad som närmast kan klassificeras som grophuslik- 
nande konstruktioner har undersökts på några platser i 
Skåne. De har daterats till den yngre delen av MN A. 
Här kan nämnas konstruktioner från Piledal vid Ystad 
och Fosie Boställe i Malmö (Roth 1967, s 4ff; Salomons- 
son 1971, s 74; M Larsson 1992, s 57f). Antalet hus från 
MN B ökar inte i förhållande till de från MNA. Det rör 
sig fortfarande om ett relativt litet antal hus av varie
rande konstruktion. Från skånskt område finns en delvis 
nedgrävd konstruktion från Kabusa i den sydligaste de
len av landskapet (L Larsson 1992, s 104f). Konstruk
tionen hade en närmast trapetsoid form och var 13,5x7 m 
stor. Anläggningens djup var ringa, mellan 0,03 och 0,06 
m. Inom konstruktionen kunde totalt tio stolpfärgningar 
beläggas. Dessutom framkom stolphål utanför anlägg
ningen. Anläggningen, som har sina närmsta paralleller 
på Jylland kan utifrån fynd och 14C-dateringar dateras 
till stridsyxkultur.

I samband med en exploatering undersöktes under 
hösten 1992 en boplats belägen strax öster omVellinge 
på fastigheten Herrestorp 3:2 (fig 7:9) (Torstensdotter 
Ahlin manus).Topografin i det aktuella undersöknings
området utgörs av en svag, i öst-västlig riktning löpande 
höjdsträckning De undersökta lämningarna härrör från 
två skilda delar av neolitikum, dels en äldre fas från ti
digneolitikum, dels en yngre fas från MN B och över
gången till senneolitikum. De två huslämningarna till
hörde de båda yngre perioderna. Husen, som var beläg
na inom undersökningsområdets högsta parti var båda 
av mesulakonstruktion och öst-västligt orienterade.
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Fig 7:10. Husen från Herrestorp. Hus I är daterat till övergången MN B - senneolitikum och Hus II till senneolitikum.

Det största huset, Hus I, var ca 35 m långt och ca 8 m 
brett (fig 7:10). Den takbärande konstruktionen utgjor
des av sju stolphål placerade utmed husets mittaxel. Det 
inbördes förhållandet mellan de takbärande stolparna 
varierade mellan 3,7 m och 6,15 m. De tre stolphål som 
burit den inre takbärande konstruktionen var kraftigt 
dimensionerade, i flera fall stenskodda och med ett 
medeldjup på 0,68 m. I en del stolphål förekom en tyd
lig färgning efter stolpen och utifrån färgningen bör stol
parna ha haft en diameter på ca 0,35 m. I huset fanns 
två ingångar, som båda var belägna på den södra långsi
dan, i husets östra respektive västra del. Fragment av 
bränd lera förekom i många av stolphålen, vilket anty
der att byggnaden har haft lerklinade väggar. Några res
ter efter eventuella rums- eller funktionsindelningar har 
inte varit möjliga att konstatera.

Det arkeologiska fyndmaterialet från husen var mycket 
sparsamt. Merparten av de arkeologiskt daterbara an
läggningarna tillhör den tidigneolitiska fasen på boplat
sen. Dateringen av huset grundar sig på fyra ‘^-date
ringar. I samtliga fall är det träkol eller makrofossil från

den takbärande konstruktionen som daterats. De kalib
rerade dateringarna (1 sigma) faller mellan 2400 BC (Ua- 
5938-39) och 1740/1840 BC (Ua-5940-41)

Hus I kan med stöd av dateringarna placeras i över
gången MN B-SN. Vad gäller dateringarna föreligger ett 
intressant förhållande till en närbelägen stridsyxgrav som 
framkom i samband med en exploatering inför 
husbyggnation. Graven undersöktes av UV Syd 1990. 
Gravkonstruktionen och gravgodset tyder på en date
ring till stridyxekulturens period 5 eller 6. En 14C-date- 
ring som härrör från ett lårben i primärgraven har date
rats till intervallet 2200-1980 BC (Ua-5361) (Söderberg 
1993). Det föreligger således en klar möjlighet för en 
samtidighet mellan graven och ovan diskuterade hus.

Senneolitikum

Vi lämnar härmed MN B och går vidare till nästa period 
som är senneolitikum. Från denna period finns ett bety
dande antal undersökta huslämningar. Det är i detta sam
manhang lämpligt att ta vid där vi slutade; med husen
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Fig 7:11. Hus 16 från Fosie IV som är daterat till senneolitikum (Efter Björhem 8Ć Säfvestad 1989).

Fig 7:12. Långhuset från kv Anten i Malmö. Daterat till senneolitikum. (Efter Göthbergmfl (red), 1995, Katalogdel, s 33).

från Herrestorp. Som nämndes ovan kan Hus I placeras i 
övergången MN B-Senneolitikum men det är helt tyd
ligt att det mindre av de båda husen, Hus II, klart tillhör 
senneolitikum.

Hus II, var 21 m långt och ca 7,5 m brett (fig 7:10). 
Den takbärande konstruktionen bestod av fyra kraftiga 
stolpar placerade i husets mittaxel, med ett inbördes 
avstånd varierande mellan 4 och 6 m. Aven i Hus II 
fanns en ingång, och i likhet med det större huset var 
ingången placerad på den södra långsidan. Precis som 
fallet var med Hus I sviker det arkeologiska fyndmateri
alet och vi får förlita oss på 14C-dateringarnas utsago. 
Två dateringar föreligger. Den ena dateringen har gett 
värdet 2010-1740 BC (Ua-5942) medan den andra gett 
värdet 1920-1700 BC (Ua-5943). Båda dateringarna är 
kalibrerade med ett sigma. Hus II kan anses som yngre 
än Hus I och dateras till senneolitikum. Dateringarna 
indikerar att en klar kontinuitet föreligger på platsen.

En jämförelse med andra tvåskeppiga senneolitiska 
långhus ligger nära till hands. Ett viktigt jämförelsema
terial utgör de av Malmö Museer undersökta långhusen

från Fosie IV samt ett hus från kv Anten i sydvästra 
Malmö (fig 7:11) (Björhem & Säfvestad 1989, Thöm
1991). Merparten av de senneolitiska husen från 
Malmöregionen är mindre än huset från Herrestorp, både 
beträffande längd och bredd och uppvisar vanligtvis en 
tydlig regelmässighet i ett flertal konstruktionsdetaljer. 
Avseende längd utgör exempelvis huset från kvarteret 
Anten ett undantag då detta var 28,5 m långt och 6,3 m 
brett (fig 7:12). Ytterligare ett exempel föreligger från 
en undersökning i kv Benkammen i Malmös sydöstra 
utkant, där ett 30x7,5-8 m stort långhus daterat till 
senneolitikum undersöktes 1986-87 (E Jonsson 1991).

Huset i kv Anten uppfattas som tillbyggt i en eller 
eventuellt flera etapper och i de rekonstruktionsforslag 
som föreligger finns stora likheter i den ursprungliga 
grundstommen med de senneolitiska husen från Fosie 
IV, exempelvis hus 11, 12 m fl (Björhem & Säfvestad 
1989, s 32ff). Husets datering grundar sig på morfologi
ska likheter med Fosiehusen, men även fynddatering. I 
ett av stolphålen framkom sex förarbeten till flintyxor 
med utsvängd egg. Yxorna betecknas som ett offerfynd
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Fig 7:13. Yxoffer från ett stolphål i det senneolitiska huset i kv 
Anten. Foto I Nilsson, Malmö Museer.

(fig 7:13). Även fynden av yxorna har paralleller i Fo- 
siematerialet, där det i flera hus framkom fynd som när
mast kan karaktäriseras som offerfynd (a a, s 72).

Vid en jämförelse mellan de senneolitiska husen från 
Malmö och husen från Herrestorp utgör gavelkonstruk
tionen en av de mest markanta skillnaderna. I de sen
neolitiska husen från Malmö är gavelstolpen placerad i 
linje utmed husets mittaxel, medan gavelstolphålen på 
Herrestorpshusen är placerade på ömse sidor om hu
sets mittaxel, med ett inbördes avstånd på 2,3 m i Hus 
I och 1,7 m i Hus II. Ytterligare skillnader föreligger 
beträffande andra detaljer i gavelns uppbyggnad, bl a 
sluter inte vägglinjen an mot gaveln. Särskilt tydligt fram
träder detta på huset i kv Benkammen och på Hus I i 
Hemmed Plantage (Boas 1993, s 130).

En annan ofta förekommande konstruktionsdetalj i 
den takbärande konstruktionen på de tvåskeppiga 
senneolitiska husen är de systematiskt placerade in- 
dragningsstolparna. På Herrestorpshusen förekom inga 
indragningsstolpar. Ytterligare ett specifikt förhållande 
som noterats på de senneolitiska husen är att avståndet 
mellan de två västligast belägna stolphålen i den bäran

de konstruktionen oftast är det längsta (Björhem & Säf- 
vestad 1989, s 130ff). Detta är en detalj som även kan 
iakttagas på husen från Herrestorp.

I samband med Ystadprojektet undersöktes bl a ett 
långhus av en något avvikande typ vid Piledal utanför 
Ystad (L Larsson & M Larsson 1985; L Larsson 1992, 
s 118f). Huset var ca 33 m långt och 5,5 m brett och 
hade en mittsulekonstruktion i vilken ingick fem takbä
rande stolpar. Gaveln var rundad i den sydöstra delen, 
medan huset uppenbarligen varit öppet i väst. Detta är 
ett fenomen som även iakttagits på de likartade husen 
från Limensgård på Bornholm (Nielsen & Nielsen 1985). 
Piledalshuset tillhör en hustyp som kan dateras till över
gången senneolitikum och äldre bronsålder.

Paralleller till husen från Herrestorp och Fosie finns 
även i sydöstra delen av Skåne, vid Tingshög i St Köpin
ge socken, där ett 11,6 m långt och 5,8-6 m brett sen- 
neolitiskt hus har dokumenterats. Huset uppvisar stora 
likheter med de senneolitiska husen från Fosie. En av
görande skillnad består dock i att gavlarna saknade bä
rande stolphål utmed husets mittaxel. I övrigt uppvisar 
husen nära nog identiska drag (Björhem & Säfvestad 
1989, s 70f;Tesch 1993, s 160). Dateringen av huset var 
problematisk, då det var byggt på ett tidigneolitiskt 
kulturlager och endast tidigneolitisk keramik påträffa
des i stolphålen. Detta är ofta ett förekommande pro
blem vid dateringen av senneolitiska boplatser som inte 
är specifikt för Tingshögsboplatsen (jfr Herre- 
storpsboplatsen). De avsatta fyndmängderna är nära nog 
obefintliga, vilket medför att det för boplatsområden 
som varit bebodda under flera olika perioder, föreligger 
stor risk att de senneolitiska husen blir felaktigt daterade 
(Tesch 1993, s 159). En l4C-datering från ett av de tak
bärande stolphålen gav emellertid en datering till senneo
litikum 2290-1790 BC ( St-7455) (Tesch 1993, s 101).

I Danmark har ett flertal liknande hus undersökts men 
i detta sammanhang ska endast några exempel nämnas. 
Vid Hemmed Plantage på Jylland undersöktes ett hus som 
har daterats till tidsintervallet 1880-1520 BC (K 5797- 
5800) (Boas 1993, s 130). Boplatsen hade redan under 
förhistorisk tid utsatts för omfattande flygsands drift, 
vilket har lett till att äldre kulturlager blivit överlagrade 
och därför möjliggjort stratigrafiska dateringar (a a, s 119). 
Det 45 m långa och 6 m breda mesulahuset hade en 
bärande konstruktion som utgjordes av sex stolpar, med 
ett maximalt avstånd på ända upp till nio meter. Lik
som på flera av de ovan omtalade husen förekom indrag
ningsstolpar, vilka utgjorde en del av den takbärande 
konstruktionen. Gavlarnas uppbyggnad hade en slåen-
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de likhet med de gavelkonstruktioner som förekommer 
på de dokumenterade senneolitiska husen från 
Malmöregionen, där vägglinjen inte går ända fram till 
gaveln.

Vid Hemmed Kirke har ett tvåskeppigt 16x6 m stort 
hus daterat till sen enkelgravskultur undersökts. Huset 
hade lätt rundade gavlar och i övergången mellan lång
sida och gavel, stod två tätt placerade stolphål. Den bä
rande konstruktionen utgjordes av tre takbärande stol
par (Boas 1993, s 126f). Det största avståndet mellan 
dessa förelåg mellan de mellersta och östligast belägna 
stolparna, ett förhållande som avviker från de stridyxe- 
och senneolitiska hus som ovan beskrivits.

Bosättningsmönster och bebyggelse under 
stenålder i Sydsverige

Som framgått av exemplen ovan föreligger stora varia
tioner avseende de mesolitiska konstruktionernas form. 
Bland annat förekommer nedgrävda anläggningar, t ex 
de från Hagestad och Skateholm medan anläggningen 
vid Skateholm har antagits ha haft en takbärande 
konstruktion. Dessutom finns en kombination av 
stenläggning och stolpkonstruktion belagd i Ageröd, 
medan en konstruktion med ränna har undersökts vid 
Bredasten. Variationen i storlek är stor; från ca 10 m2 till 
ca 60 rrr. Blankholm (1985), som studerat Maglemose- 
kulturens hyddlämningar i Danmark, ser dock ingen 
tydlig utveckling avseende storlek eller konstruktion 
under denna långa tidsperiod. Hyddorna antas ha varit 
bebodda av en liten grupp människor på uppskattningsvis 
sex till nio personer. På större boplatser kan det ha fun
nits två samtidiga hyddor.

Det är ofta svårt att närmare studera hyddornas läge 
på boplatserna och deras förhållande till olika 
aktivitetsområden. Till viss del beror detta på under
sökningsteknik, exempelvis vid Hagestad där endast 
smärre ytor kring själva hyddkonstruktionen undersök
tes. Boplatsen Bredasten har dock lämnat en del viktig 
information kring aktivitetsområden och anläggnings- 
spridning. Det framgick tydligt att den inre delen av 
hyddan varit relativt ren från flintavfall och redskap 
(M Larsson 1986a, s 44f). Däremot framträder härden 
strax utanför hyddan som ett viktigt aktivitetsområde 
med betydande mängder flintavslag, redskap och 
knackstenar. Mycket avfall har dessutom hamnat i rän
nan kring hyddan.

Sammanfattningsvis kan vi under mesolitikum se en stor 
variation både i val av bosättningsområde och hyddkon-

struktion. Den idag förhärskande synen på bosättnings- 
mönstret under mesolitikum i Sydsverige innebär en sä
songmässig bosättning, i vilket den sociala enheten antas 
utgöras av en familjegrupp. Det finns en tendens till att 
både boplatserna och hyddkonstruktionema blir större 
under atlantisk tid, som t ex Skateholm och Bredasten.

Under senare år har det tidigneolitiska samhällets 
struktur och bosättningsmönster diskuterats av ett fler
tal forskare. Gemensamt för dessa är synen på det tidig
neolitiska samhället som baserat på små grupper av 
familjestorlek i ett cykliskt bosättningsmönster. Boplat
ser med olika funktion har urskiljts som basboplatser, 
jaktstationer och ceremoniella platser (Sarupsanlägg- 
ningar) (se ex Madsen & Jensen 1982; Madsen 1982; 
M Larsson 1984, 1988, 1992). Ett flertal exempel kan 
anföras, men i en intressant studie av den sena Lengyelkul- 
turen i centrala Polen har Grygiel (1986) urskilt enskil
da hushålls aktivitetsområden. Dessa överstiger sällan 
800 m2 (Grygiel 1986, s 21 Of). Ett liknande mönster går 
att urskilja även i Sydskandinavien. Mossbyboplatsen 
hade t ex en yta av ca 450 m2 (M Larsson 1992, s 80). 
Madsen (1982, s 67) anser att boplatsen Mosegården 
uppskattningsvis haft en omfattning på ca 500-600 m2. 
På den danska lokalenTopperögel (Själland) undersöktes 
ett ganska fragmentariskt hus av mesulatyp (Buus-Erik- 
sen 1992). Huset täcktes av ett ca 600 m2 stort kultur
lager.

Under tidigneolitikum kan vi således förutsätta en 
utveckling mot ensamliggande gårdar. På de tidigare dis
kuterade lokalerna, med undantag för Tygapil, har en
dast ett hus belagts, detta trots att omfattande ytor har 
undersökts i flera fall. Mycket forskning återstår kring 
de tidigneolitiska boplatsernas inre struktur och storlek 
men utifrån några välundersökta boplatser med hus kan 
ändå vissa slutsatser dragas. Boplatserna är små, upp
skattningsvis ca 600 m2stora och bebodda av en familje
grupp. I den arkeologiska litteraturen anses ofta att bo
sättningarna är av familj estorlek. En modell med ett re
lativt stabilt bosättningsmönster, där odlingen varit ba
serad på vad som närmast kan karakteriseras som ett 
trädgårdsbruk har under senare år diskuterats (M Lars

son 1992).
Utvecklingen under mellanneolitikum följer den ovan 

skisserade från tidigneolitikum upp i mitten av mellan
neolitikum (MN III). Detta antagande är baserat på se
nare års undersökningar i Sydskåne, Kabusaområdet, där 
ett mindre bosättningsområde studerats (M Larsson 1990;
1992).

Antalet påträffade huskonstmktioner från perioden är
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få, framförallt från MN A. Konstruktionerna är i flera fall 
helt eller delvis nedgrävda. Intressant är att det under se
nare år har framkommit nya hus som kan dateras till MN B. 
Husen pekar på två huvudsakliga utvecklingstendenser; 
delvis nedgrävda hus och långhus av mesulatyp. Mesula- 
huset utgör uppenbarligen en typ som kan följas tillbaka 
till tidigneolitikum. Även under mellanneolitikum kan vi 
utgå från att den ensamliggande gården utgör den domi
nerande bosättningsmodellen. Inget tyder idag på någon 
begynnande agglomerering av bebyggelsen under MN B.

Senneolitikum framstår i ljuset av den föregående peri
oden som mycket väl representerad när det gäller huskon
struktioner. Ett flertal typer finns, t ex grophus och lång
hus. Det är idag svårt att säga något om deras inbördes 
kronologiska förhållande, men de har inte påträffats till
sammans. Först under senneolitikum finns tecken på en 
begynnande agglomerering av bebyggelsen. På flera plat
ser, t ex Fosie och Hagestad, kan vi se att flera gårdar upp
enbarligen existerat samtidigt på samma plats. I fallet Ha
gestad även kombinerat med gravfält. Vid övergången mot 
bronsålder sker uppenbarligen en utveckling mot långa och 
relativt smala hus som kan betecknas som Piledalshus.

Hyddor och hus från västsvensk stenålder

Robert Hemek

Sedan exploateringsarkeologins uppsving på 1960-talet så 
har, åtminstone regionalt i Västsverige, ett tämligen stort 
antal stenåldersboplatser undersökts. Trots detta har mycket 
få konstruktioner påträffats, vilket till stor del torde bero 
på undersökningsmetoden, vilken i huvudsak tillgått på två 
sätt. Antingen har man grävt ett antal mer eller mindre 
glest spridda m2-rutor över hela undersöknings-/boplats- 
ytan. Boplatsens“centrala delar" ansågs vara synonyma med 
de rutor som kvantitativt hade flest flintor. Den andra 
metoden innebar att man undersökte boplatslagren längs 
meterbreda schakt, en metod som lämpade sig bäst i ett 
sluttande terrängplan. Ofta kombinerades de båda meto
derna. Med dessa arbetssätt undersöktes sällan större 
sammanhängande ytor. För detta krävs att undersökning
en kombineras med en tredje metod - avbaning av jordla
ger med grävmaskin. Generellt sett är det tack vare denna 
“grävmaskinsarkeologi” som mängder av förhistoriska hus
lämningar har framkommit under de senaste åren men för 
stenålderns vidkommande är dock antalet hydd- och hus
lämningar i Västsverige fortfarande litet (fig 7:14). Från

HUSEBY KLEV 

f-Gyp MUNKERÖD

TUF1LEDALEN
t TU VE KYRKA 

V SANDARNA

TOFTAAS ■■

Fig 7:14. Karta över Västsverige med de i texten aktuella 
lokalerna utmärkta.

mesolitikum finns t ex bara en säkert belagd hyddlämning 
och för neolitikums del har samtliga mera tillförlitliga hus 
påträffats i den halländska åkerbygden. Dessutom förelig
ger en del tveksamheter vad gäller dateringen av de neo- 
litiska husen.

Hyddor från mesolitikum

Den välkända eponymboplatsen vid Sandama i Göteborg 
har länge varit det enda västsvenska exemplet där man 
med någorlunda säkerhet har tyckt sig kunna belägga spå
ren efter en hydda eller underlaget till ett tält. I kulturlag
ret fanns två golv eller hyddbottnar som bestod av kuller
sten. Stenpackningama mätte 1,8x1,7 respektive 1,9x1,5 m 
(fig 7:15). Invid och omkring den sistnämnda stenpack- 
ningen påträffades sexton stycken stolphål, vilka alla hade 
en diameter kring 0,18 m (Alin m fl 1934; Andersson m 
fl 1988). Drygt hälften av stolphålen bildade en i det när-
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Fig 7:15. De mesolitiska hyddorna från Sandama respektive Huseby klev i Bohuslän. (Efter Andersson mfl 1988 respektive 
Hemek under arbete).

maste rektangulär grundplan av 6x3 m storlek. Huruvida 
dessa stenpackningar verkligen har varit hyddbottnar eller 
inte kan diskuteras, de har också beskrivits som stora eld
städer. Däremot är konstruktionens datering odiskutabel 
eftersom boplatsen stratigrafiskt överlagrades av metertjocka 
trans gressionslager.

På ytterligare två mellanmesolitiska boplatser i Göte
borgsområdet har enkla konstruktioner påträffats som kan 
vara rester efter hydd- eller tältbottnar. Vid Tuve kyrka bil
dade ett antal ca 0,4 m stora stenar en krets med 3 m dia
meter (Wigforss 1975). På en boplats i Tumledalen, även 
den på Hisingen, har man också spekulerat över möjlighe
ten att några stenar kan ha fungerat som tyngder för en 
tältduk. Främsta argumenten för detta var att stenarna låg 
i halvcirkelform och att fyndmängden inom denna var åt
skilligt större än utanför (Knutsson 1978).

Hösten 1991 framkom, med hjälp av just en grävma
skin, den senaste och hittills enda säkra hyddbotten från 
mesolitikum. Fyndplatsen ligger vid Huseby klev på nord
västra Orust, något högre upp i dalgången (kleven) jäm
fört med de mer kända leröverlagrade materialen från ti
dig boreal tid (Hernek & Nordqvist 1995). Platsen med 
hyddan uppmärksammades först då grävmaskinen blott
läde en 2x1 m stor sotinblandad ansamling med ostron

skal. Vad vi funnit var en kökkenmödding i miniformat. 
Efter framrensning av den omgivande ytan framträdde res
terna av en oval, 3,5x2,2 m stor, något nedsänkt hyddbotten. 
Storleken kunde bestämmas genom att den omgavs av ett 
ca 0,9x0,4 m brett mörkare parti, en vall (fig 7:15) Detta 
mörka parti tydliggjordes ytterligare av att det till stora 
delar innehöll rikligt med starkt fragmenterade ostronskal. 
Själva “mini”-möddingen var belägen i sydvästra kanten av 
den omgivande vallen. Av allt att döma har hyddan delvis 
grävts in i den bakomliggande backen, som sannolikt har 
utgjorts av ett äldre strandhak. Haket bestod i sin tur av en 
naturligt ansamlad skalgrusbank från senglacial tid.

Trots att den ljusa mjäliga sanden under hyddan gav de 
bästa förutsättningar för att bevara resterna efter uppresta 
stolpar påträffades inga sådana, varken i eller omkring 
hyddbottnen. Strax utanför vallen fanns dock två mindre, 
parallella rännor, vilka troligen fungerat som avledare för 
regnvatten. Hyddan har genom kol från ostronhögen och 
genom hasselnötskal från hyddan, daterats till tidsinterval
let 5963-5719 B C, vilket motsvarar en tidig fas av lihult- 
tid. Undersökningen var extra lyckosam då det, förutom 
flinta, fanns ett mycket rikligt benmaterial både inne i och 
i anslutning till hyddan. Eftersom bearbetningen av ma
terialet pågår kan ännu inget sägas om hur fynden fördelar
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sig över boplatsytan.
Till skillnad från det västsvenska skärgårdslandskapet är 

åtminstone södra och mellersta Halland relativt fattigt på 
boplatser från mesolitikum, något som troligen beror på 
svårigheterna att lokalisera dem snarare än en avspegling 
av en faktisk förhistorisk situation. Få lokaler har under
sökts och att hyddorna saknas här är knappast förvånande.

Hyddor och hus från neolitikum

Som nämndes inledningsvis är det främst i Halland, och 
först under senare år, som spåren efter neolitiska husläm
ningar har påträffats. Trots detta utgick den äldre forsk
ningen rörande hyddor från det bohuslänska materialet. 
Dessa hyddlämningar måste dock anses som osäkra och 
därtill är dateringsunderlaget ibland bristfälligt.

Den första tolkade västsvenska hyddan påträffades i ett 
sadelläge vid Multorp i Tanums socken. Lämningen, som 
kunde skönjas redan i markytan, bestod av 23 stycken tätt 
lagda 0,2 m stora stenar som bildade en 2,4x2 m stor oval 
med öppning i väster. Något djupare, men innanför denna 
lilla stenkrets, påträffades en drygt meterstor härd med 
skörbrända stenar. I undre delen av härden låg en spånpil- 
spets (Frödin 1911, s 424ff). Hela anläggningen förefaller 
vara av det ovanligare slaget, men förmodligen förhåller 
det sig så att härden och senare även stenkretsen (en grav?) 
har anlagts på en betydligt äldre boplats, från mellanneoli- 
tikum.

Förmodligen har de kronologiska förhållandena varit lik
artade när det gäller de trattbägaranläggningar som under
söktes 1932 vid Rörby i Tossene socken. Några grunda, drygt 
2 meter stora skål- och trågformiga anläggningar tolkades 
som hyddbottnar (Alin 1955, s 280). Från en inlandsbo- 
plats på den lilla ön Lerholmen i den dalsländska sjön Stora 
Hästefj orden, på gränsen till Bohuslän, har en möjlig 
mellanneolitisk hyddbotten undersökts. Vid undersökningen 
1925 påträffades en rektangulär, ca 2x2 m stor hyddbot
ten med ett stolphål i ena kanten. Den ena väggen utgjor
des av en brant, 1,2 m hög bergssida, medan motstående 
vägg bestod av “metertjocka rullstenar”. Beskrivningen av 
hyddans konstruktion för tankarna till vissa av de tomt- 
ningar, daterade till 1000-1700 e Kr, som finns ute i den 
bohusländska ytterskärgården. Hyddans golv utgjordes dels 
av fast berg, dels av stensatta partier. Invid bergssidan fanns 
en liten härd, byggd som en stenkrets. Inne i hyddan på
träffades en spånpilspets, en spånskrapa samt en mängd 
flintavfall (Rex-Svensson 1988, s 153, 208).

Vid Brofjorden i mellersta Bohuslän har UV Väst 
undersökt flera stenåldersboplatser. På två av dessa, forn-

Fig 7:16. Trattbägarhus från Snöstorp (Hästhagen) respektive 
Slottsmöllan i Halland. (Efter Westergaard 1993 respektive 
Westergaard under arbete).

lämning 13dSć 13a i Lyse socken, framkom spår som tol
kades som hyddrester. Den ena bestod av en 3,6 m stor, 
rund hyddbotten omgiven av tolv stenar. Fyndmaterialet 
daterade anläggningen till tidigneolitisk/mellanneolitisk 
trattbägarkultur (Jonsäter 1977, s 361). Den andra läm
ningen är, som utgrävaren själv påpekar, mycket svårtol
kad. Den utgjordes i stort sett endast av ett knappt deci- 
metertjockt, ovalformigt 7x1,3 m stort skikt som innehöll 
en del järnutfällningar. Fyndmaterialet var gropkeramiskt 
(a a, s 219f).

Längre söderut, vid Munkeröd utanför Stenungsund, har 
man funnit två större anläggningar som har tolkats som 
hyddbottnar. Lokalen är den enda av de här nämnda bo
huslänska lokalerna som inte varit direkt strandbunden. 
Hyddbottnama var 6x4 m och 12x3,5 m stora och djupet 
uppgick till 0,1 respektive 0,15-0,2 m. Fynden utgjordes 
av små mängder flinta och keramik. Anläggningarna har 
på analys av träkol 14C-daterats till tidig- och mellanneo
litisk tid (Lindman 1993, s 86ff).

I övrigt har frågan om den neolitiska bebyggelsen i Bo
huslän kort diskuterats i en artikel av Persson (1991). I 
denna artikel görs ytmässiga jämförelser mellan danska och 
några undersökta bohuslänska lokaler och Persson finner 
det högst rimligt att tänka sig en liknande bebyggelse som 
den danska åtminstone på de större västsvenska lokalerna. 
Däremot måste bebyggelsen sett annorlunda ut på de många 
strandbundna neolitiska boplatser som av topografiska skäl
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Fig 7:17. (Överst): Ett möjligt tidigneolitiskt hus från Båtsberg i Halland. (Efter Schaller-Åhrberg 1994. Ett möjligt neolitiskt hus 
från Eskilstorp, Halland. (Efter Schaller-Åhrberg 1994 respektive Strömberg under arbete).

är mycket små (a a, s 169).
Om de bohuslänska lämningarna har det gemensamt 

att det är tveksamt om de överhuvudtaget skall betraktas 
som huslämningar, finns knappast något tvivel när det gäl
ler motsvarande halländska lämningar. Istället råder det här 
osäkerhet när det gäller dateringen. Samtliga de sex stolp- 
byggda husen saknar säkerställda dateringar. En av anled
ningarna är att husen ligger på platser som också har be
tydligt yngre inslag, huvudsakligen då från yngre bronsål
der/äldre järnålder. Någon rangordning av husen efter nå
gon sannolikhetskalkyl kommer inte att göras här, men husen 
kommer att presenteras med en viss källkritisk hållning.

Från trattb ägarkultur finns tre hus. Två av dessa är fun
na i Halmstadstrakten och har undersökts av Halmstads 
länsmuseer. Det ena och det mest övertygande huset har 
påträffats på en sandig höjdplatå vid Hästhagen i Snöstorp 
socken. Huset var ett 17 m långt och 5,5 m brett tvåskep- 
pigt hus av mesulatyp [fig 7:16). Mellan de kraftiga mitt
stolparna som burit upp taket var avståndet ca 6 m, med
an det mellan de klenare väggstolparna var ca 2 m. Huset 
har haft rundade gavlar och en ingång på var långsida i 
husets östra del. Någon härd inne i huset har inte kunnat 
påvisas. Husets datering baseras dels på en yngre härd som

stratigrafiskt skär ett av stolphålen, dels på fyllning och 
fynd i stolphål. Tre matskorpedateringar på keramik fun
na ett tjugotal meter från huset gav värden mellan 3626- 
2905 BC (Westergaard 1993; 1994).

Det andra långhuset framkom vid Slottsmöllan, beläget 
på en terrassbildning ovanför Nissans norra strand. Huset, 
som hade fem takbärande stolpar mätte 13x5,5-5 m 
(fig 7:16). Fyndmaterialet domineras av tidigneolitisk ke
ramik och flinta. Datering på en keramikskärva gav värdet 
3754-3531 BC. Husplanen avviker emellertid något från 
de tidigneolitiska hus som har påträffats i Danmark och i 
Skåne (Buus-Eriksen 1992). Slottsmöllehusets samband 
med det neolitiska fyndmaterialet får tillsvidare anses som 
något osäker.

Ett möjligt tidigneolitiskt långhus undersöktes 1986 
av UVVäst i samband med utbyggnaden av naturgasen. 
Fyndplatsen är Båtsberg i Gödestad socken någon mil 
öster om Varberg. Stolphålen har tolkats som resterna 
efter ett ca 17x5 m stort hus som saknat inre takbäran
de stolpar (fig 7:17). Möjligheten av att stolphålen re
presenterar två mindre hus har också diskuterats. Den 
neolitiska dateringen bygger på fynd av ornerad 
trattbägarkeramik, en I4C-datering på en avlång härd inne



280 B IWALL, HERNEK, KIHLSTEDT, LARSSON, TORSTENSDOTTER ÅHLIN

/ HÅRT ) 

PACKAD^

(LERSAND 
\ ^

-r •

Fig 7:18. Vid Toarp i Halland påträffades ett långhus, möjligen daterbart till senneolitikum. Anläggningarna i husets 
sydvästra del är kulturlagerrester. (Efter Strömberg 1993).

i huset (3894-3647 B C, KI-2678), samt dateringar från 
en sekundärt anlagd avfallsgrop. Denna grop daterades 
till yngre bronsålder/förromersk järnålder (Schaller- 
Åhrberg 1994).

Det fjärde stolpbyggda neolitiska långhuset framkom 
så sent som 1993 inför byggandet av nya motorvägen 
genom Halland. Fyndplatsen är Eskilstorp i Getinge sock
en norr om Halmstad. Huset, som var tvåskeppigt, låg i 
en svag östsluttning invid ett mindre berg (fig 7:17). Sex 
kraftigare stolpar har burit upp taket på det 18x5 m 
stora huset. Både tak- och väggstolpar har varit djupt 
förankrade, 0,4-0,5 respektive 0,2-0,4 m. Grundplanen 
överensstämmer med hus som har daterats till senneo
litikum. Från fyllningen i en takbärande stolpe finns en 
14C-datering på träkol som gav värdet 1885-1745 BC. 
Detta är det enda av långhusen som var beläget på en 
yta utan uppenbara yngre inslag. Trots detta gav en an
nan 14C-datering äldre bronsålder, medan ytterligare tre 
var från äldre järnålder. De anläggningar som säkert kunde 
knytas till järnåldern låg dock ett femtiotal meter läng
re mot norr.

Till raden av neolitiska långhus hör också ett 
33x6 meter nordost-sydvästligt orienterat, tvåskeppigt 
hus från Toarp i Slöinge socken. Boplatsen var belägen i 
en svag nordsluttning på en moränhöj d invid Suseån. 
Husets takbärande konstruktion bestod av tre klart 
urskiljbara mittstolpar samt 33 vägg- och gavelstolpar 
(fig 7:18). Därtill fanns ytterligare ett antal stolpar i 
anslutning till vägglinjerna. Alla väggstolpar anses dock 
inte ha återfunnits. Husets norra gavel var svagt rundad.

Fynden i stolphålen utgjordes av flintavslag, spån och 
övrig flinta samt en keramikskärva av senneolitisk typ 
(B Strömberg 1993). På boplatsytan förekom fynd och 
anläggningar från flera perioder. Exempelvis låg ett grop
hus ett tiotal meter norr om långhuset som 14C-daterats 
till yngre romersk järnålder-vendeltid. I grophusets fyll
ning fanns typisk senneolitisk keramik och i en intillig
gande grop påträffades ett flertal vävtyngder som också 
kan hänföras till senneolitikum (a a, s 16). Själva lång
huset har, med viss reservation, daterats till senneoliti
kum. Dateringen är baserad på jämförelser och fynd i 
stolphål och i intilliggande anläggningar.

Slutligen finns ytterligare ett halländskt hus, från 
Hörsås i Getinge socken, som möjligen kan vara neoli- 
tiskt (TRB). Dateringen är emellertid högst osäker.

Likheter och olikheter hos långhusen

Samtliga fem långhus återfinns, i vid mening, inom den 
halländska kustregionen, dock inte i direktkontakt med 
havet. Med ett undantag, Båtsberg, ligger de i nära an
slutning till åar och/eller vattendrag. Jordmånen, som 
husen legat på, är lättdränerad sandjord och samtliga 
hus har påträffats i plöjd åkermark utan bevarade kul
turlager. Ytterligare en i dateringshänseende försvåran
de omständighet är att det på samtliga platser också fö
rekommer yngre inslag, huvudsakligen från bronsålder 
och äldre järnålder. Minst antal sekundära anläggningar 
fanns kring det senneolitiska huset i Eskilstorp. Husen 
som alla tycks ha varit ensamliggande, har varit en- eller
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Fig 7:19. Gropkeramisk hydda från Toftaås och huslämning från Bläshammar som låg under ett gropkeramiskt kulturlager.
Av I4C-dateringar att döma är huset emellertid från bronsålder. (Efter Artelius 1992 respektive Hemek 1995).

tvåskeppiga. Samtliga, förutom det senneolitiska huset 
iToarp, var orienterade i ungefär nordväst-sydostlig rikt
ning.

Ett gemensamt drag är att stolphålen varit otydliga 
och svåra att identifiera, beroende på att humusinbland
ningen i stolphålens fyllning var liten. För Hallands del 
uppmärksammades fenomenet av Westergaard som lett 
utgrävningarna av två av husen, Slottsmöllan och Snös
torp. Den svaga humusinblandningen beror på att jor
den under årens lopp har lakats ur. Detta innebär att 
ännu äldre anläggningar kan ha försvunnit helt, och san
nolikheten att åtminstone visuellt finna exempelvis neo- 
litiska stolphål i lättdränerade sandjordar får anses som 
låg. Förekomsten av diffusa stolphål kan därmed gene
rellt ses som ett argument för en tidig datering (Wester
gaard 1994]. Något som överlag utmärker neolitiska hus 
är också att stolphålen är fyndfattiga, något som bekräf
tas av de här redovisade husen. Bara vid Snöstorp och 
Toarp påträffades fynd, vilka bestod av två oornerade 
neolitiska keramikskärvor samt flinta av mer allmän ka
raktär.

Vid en jämförelse mellan de västsvenska husen och 
andra i Skandinavien mer säkert daterade hus kan man 
konstatera att det enda huset som planmässigt överens
stämmer med den tidigneolitiska hustypen, så som den 
presenteras hos Buus-Eriksen (1992), är huset i Snö
storp. Husen från Båtsberg och Hörsås saknar båda inre 
takbärande stolpar, något som man tidigare inte känt till 
varken från tidig- eller mellanneolitisk tid. Orsaken kan 
möjligen sökas i en regional byggnadstradition.

Huset i Slottsmöllan anses vara neolitiskt delvis på 
grund av att den västra gaveln är bredare än den östra. 
Det senneolitiska huset i Eskilstorp har stora likheter 
med ett hus i Hemmed Plantage (hus III) på östra Jyl
land. I de olika förhistoriska bebyggelsefaserna i Hem
med Plantage har detta hus fått stå som förebild just för 
den senneolitiska hustypen (Boas 1993).Till samma tid 
hör möjligen också huset från Toarp i Slöinge, vars date
ring till stor del bygger på jämförelser med andra under
sökta hus från perioden, bl a från Fosie utanför Malmö.

Gropkeramiska huslämningar i Halland

Mer oansenliga bostadslämningar har undersökts av UV 
Väst på två gropkeramiska boplatser i Lindberg socken 
norr om Varberg. Avståndet mellan boplatserna är lite 
drygt 2 km och båda har ursprungligen legat strax intill 
den dåtida stranden, vid norra mynningssidan av en lång
sträckt fjord.

Den ena fyndplatsen är belägen vid Toftaås och un
dersöktes 1984. Det rör sig om en i marken försänkt 
hyddbotten som omgavs av några större stenar. Formen 
var oval och storleken uppgick till 6,5x4,5 m (fig 7:19). 
Inom hyddbottnen fanns förutom en härdrest, en ljust 
grå, hårt packad lera som utgjort hyddans golv. Under 
detta golv fanns ett lager påförd sand, vilket sannolikt 
haft ett dränerande syfte. Hela anläggningen var över
täckt av ett mycket tunt kulturlager. Tre stolphål anty
der att hyddan kan ha haft en takkonstruktion uppbu
ren av stolpar (Artelius 1992, s 106). Strax intill hyd
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dan fanns fyra gropar som innehöll flinta samt enstaka 
keramik. Fyndmaterialet i såväl hyddan som i groparna 
var genomgående gropkeramiskt och inga yngre inslag 
förekom. Tyvärr finns ingen 14C-datering från boplat
sen.

Den andra hyddlämningen, från Bläshammar, tas med 
i denna sammanställning trots att den neolitiska dater
ingen är mycket osäker. Den exemplifierar emellertid 
väl svårigheten att datera stolpbyggda huslämningar 
(Hernek 1995). Hyddan ifråga är en mindre, ca 3,5x3 m 
stor konstruktion och den framkom under ett till synes 
opåverkat kulturlager innehållande ett rikligt grop
keramiskt fyndmaterial (fig 7:19). Sammanlagt ingick 
ett tiotal diffusa men helt säkra stolphål som hade en 
diameter av 0,2-0,4 m. Stolphålens inbördes förhållan
de ger dock ingen entydig bild av hur hyddan varit kon
struerad. Grundformen kan även ha varit rund. Kera
mikdateringar från ett av stolphålen samt från en större 
grop inom hyddans begränsning, gav dateringar till mel- 
lanneolitikum (3090-2700 BC). Sammanlagt finns från 
undersökningsytan sex mellanneolitiska dateringar vil
ka ligger inom tidsintervallet 3090-2610 BC. Vid un
dersökningstillfället rådde inget tvivel om att husläm
ningen verkligen tillhörde den gropkeramiska bosättning
en på platsen. För detta talade i viss mån husets storlek 
och dess centrala placering i förhållande till utbredningen 
av keramiken och flintan. Av allt att döma hade dess
utom ytan i och omkring huset blivit rensad på sten. 
Flera av stolphålen innehöll enstaka små fragment av 
träkol (av ek). 14C-dateringar från två stolphål gav emel
lertid dateringar till yngre bronsålder, medan träkol från 
ett tredje gav äldre romersk järnålder. Trots dessa sena 
dateringar finns i fyndmaterialet bara en keramikskärva 
och möjligen också en flathuggen spets som kan härle
das till senare tidsperioder. Utgrävaren vill, trots de sena 
14C-dateringarna, inte utesluta att huset kan ha tillkom
mit under den gropkeramiska bosättningen. Den alter
nativa tolkningen är då att kolet genom olika processer 
har förts ner genom marklagren (a a, s 46).

Hyddor och hus från stenålder i Östra 
Mellansverige

Anders Biwall, Britta Kihlstedt

Under 1900-talets förra hälft delundersöktes ett flertal 
stenåldersboplatser i regionen, framförallt från neoliti- 
kum. Vid dessa framkom ett antal anläggningar som tol
kades som hus eller hyddor. Många av lämningarna fram
står idag som tveksamma och svåra att värdera, bl a be
roende på att undersökningarna endast omfattade be
gränsade ytor och kontexten därför är oklar. De stora 
exploateringsundersökningar av stenåldersboplatser, som 
utförts under senare år, har gett bättre möjligheter att 
söka spåra hur olika aktiviteter organiserats inom bo
platsytan och att lokalisera strukturer som hus, hyddor 
och gravar. Ett flertal sådana anläggningar har också på
träffats, framförallt på de yngre stenålderslokalerna. Det 
kan därför vara motiverat att göra en aktuell sammanställ
ning av regionens hyddor och hus, trots att delar av 
materialet endast är preliminärt publicerat.

En stor del av materialet består av svårtydda anlägg
ningar som hamnar i en arkeologisk gråzon pga de tolk- 
ningssvårigheter de presenterar. Även dessa har in
kluderats i följande sammanställning, trots att en nog
grann värdering av de enskilda lämningarna inte varit 
möjlig. Materialet härrör från Östergötland, Söderman
land, Närke, Västmanland och Uppland, med ett par 
exempel också från Dalarna och Gästrikland (fig 7:20).

Mesolitikum

Materialet är magert när det gäller mellansvenska hydd- 
och huslämningar från mesolitikum. Detta trots att ett 
femtontal boplatser från perioden undersökts under de 
senaste decennierna. Flertalet har varit strandnära boplat
ser i regionens sydöstra del. Endast på två av dessa har 
hyddlämningar påträffats. I övriga delar av regionen har 
hyddlämningar undersökts på tre lokaler.

Den äldsta anläggningen härrör från Högby i Öster
götland (M Larsson 1996). Här framkom vid en under
sökning 1992 en oregelbunden samling stolphål, vilken 
med viss tvekan kan tolkas som spåren efter en liten, ca 
8 m2 stor, hydda. Ca 10 meter norr om denna fanns yt
terligare en otydlig stolphålskoncentration. I området 
mellan stolphålssamlingarna fanns flera härdar, härdgro
par och skärvstenskoncentrationer samt små mängder 
fynd. De mesolitiska dateringarna från boplatsen spän
ner från ca 7500 BC till ca 5500 BC. Larsson tolkar den
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Fig 7:20. Östsvenska lokaler som nämns i texten, siffrorna 
hänvisar till fig 7:32.

förstnämnda anläggningen som tillhörig en av de äldsta 
faserna, medan den andra stolphålskoncentrationen möj
ligen är något yngre (a a, s 14). Lämningarna föreslås 
främst ha nyttjats under sensommar-höst inom ramen 
för ett säsongmässigt bosättningsmönster. Med sitt läge 
intill en grund sjö utgör boplatsen en av de få under
sökta inlandslokalerna i regionen.

Den något yngre boplatsen vid Yttermo i Leksand, un
dersökt 1984, innehöll ett betydligt rikare och mer varie
rat material. Boplatsen kan grovt dateras till ca 6500-5000 
BC (M Larsson 1994a, s 248; Göthberg m fl 1995, s 247f). 
På boplatsen undersöktes två ca 25 m2 stora hyddor bestå
ende av ovala stolphålskretsar. Tolkingen av konstruktio
nerna är inte självklar. I det ena fallet fanns inne i hyddan 
två par gmnda, parställda stolpar vilka antas ha utgjort stöd 
för taket (M Larsson 1994a, s 240). I den andra hyddan 
antas väggstolparna ensamma burit takets tyngd. Även 
denna hydda innehöll dock mittstolpar, men dessa var ej 
parställda (fig 7:21). Möjligen har ytterligare en hydda fun
nits på platsen. Lokalen är intressant då den innehåller 
information om boplatsens inre struktur. Hyddorna, som 
varken innehöll härdar eller några större fyndmängder, var 
grupperade runt en central, relativt fynd- och anläggnings- 
tom yta. Flera aktivitetsområden som t ex redskapstillverk- 
ning, matlagning och bearbetning av skinn var lokaliserade 
till olika, delvis överlappande områden utanför hyddorna 
och då i synnerhet till vissa av härdarna. Boplatsen uppfat

o»'
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Fig 7:21. Mesolitiska hyddor av varierande typ. 1) den 
stolpbuma Hydda II från Leksand, 2) tolkningsplan över den 
eventuella hyddbottnen från Jordbromalm bestående av en 
halvcirkelformad skärvstensvall, 3) hydda 3 från Pärlängs- 
berget med nedsänkt golv, väggrännor/vallar och stolphål.

tas som en basboplats av relativt permanent karaktär.
En delvis likartad boplatsstruktur beskrivs från den 

sörmländska, kustnära boplatsen Pärlängsberget från 
övergången mellan mesolitikum och neolitikum (Hall
gren m fl 1995). Fem anläggningar, av vilka tre eller fyra
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kan uppfattas som samtida, har tolkats som hyddor. Dessa 
var grupperade runt en central plats, vilken tolkas som 
gemensamt utnyttjad för redskapstillverkning. Mindre 
skärvstenskoncentrationer förekom i anslutning till hyd
dorna, medan fosfatbilden antyder att organiskt avfall 
deponerats utanför hyddområdet. Hyddorna bestod av 
rundat rektangulära, ca 3x2-3 m (7-8 m2) stora nedgräv- 
ningar, vilka har tolkats som nedsänkta golv (fig 7:21). 
Längs groparnas långsidor löpte rännor/vallar innehål
lande skärvsten och sot. I och i anslutning till dessa fanns 
stolphål.Två av hyddorna hade härdar placerade i eller 
intill väggrännorna. Lokalen har tolkats som en boplats 
utnyttjad för specialiserade aktiviteter under sommar
halvåret.

Från Södermanland kommer ytterligare en anläggning 
som har vissa drag gemensam med hyddorna från Pärl- 
ängsberget, bl a genom sitt strandnära läge i skärgårds
miljö. Detta är en eventuell hyddlämning på boplatsen 
vid Jordbromalm på Södertörn, vilken är daterad till ca 
5000 B C. Anläggningen bestod av en låg hästskoformad 
vall av skärvig sten, med en inre, ca 2x2 m stor stenfri 
yta (fig 7:21). Innanför skärvstensvallen fanns en över
sandad härdgrop, men det är oklart om denna ska anses 
som samtida med vallkonstruktionen. Materialet är inte 
slutgiltigt bearbetat och tolkningen är därför prelimi
när. Boplatsen är endast delundersökt, varför förekom
sten av ytterligare anläggningar är oklar. Både i och ut
anför den eventuella hyddan framkom koncentrationer 
med slagen kvarts, vilka tolkas som slagplatser (Drotz & 
Lindgren, muntl).

Slutligen skall helt kort nämnas en endast prelimi
närt publicerad lokal i Vittersjö, Gästrikland, då den upp
visar en för regionen unik struktur. Boplatsen, som är 
preliminärt daterad till 6000-5500 BC (ca 5000 f Kr, 
Björck 1995a), innehöll ett flertal närmast rektangulära 
hyddor, ca 7x4 m stora, med nedsänkta golv omgivna av 
vallar av jord och sten och med inåtlutande stolphål pla
cerade innanför vallarna. Hyddorna var placerade par
vis med kortsidorna vända mot varandra. Ett av de hit
tills undersökta hyddparen uppvisade en tydlig varia
tion i fyndhänseende med en fyndtom och en fyndrik 
hydda.

Tidigneolitikum

När det gäller tidigneolitikum har länge de förmodade 
huslämningar som Florin undersökte på de stora sörm
ländska boplatserna vid Mogetorp och Östra Vrå varit 
ensamma i sitt slag. Båda dessa lokaler är belägna på

Fig 7:22. Tidigneolitiska bebyggelselämningar. 1) mesulahus 
från Brunneby (Visselmyra) i Östergötland, 2) en möjlig 
parallell från Frotorp, Närke, 3] en eventuell hyddbotten från 
Smällan, Södermanland.

åssträckningar i kustnära, men inte strandbundna lägen 
i dåtidens innerskärgård. Den mest kända anläggningen 
är hyddlämning II vid Mogetorp. Denna var rektangu
lär, 18x 8 m stor (NV-SO), begränsad av stensträngar 
och den förefaller ha varit uppdelad i två avdelningar. 
Huset uppges ha haft ett lergolv och ett antal centralt 
placerade, möjligen parställda, stolphål. Norr om hus
grunden framkom två härdar och i anslutning till an
läggningen förekom förhöjda fosfatvärden och rikligt med
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Fig 7:23. Mesulahuset på Brunneby-boplatsen under utgrävning. Gavelrännan i husets västra del syns närmast kameran. 
Foto M Larsson.

fynd, framförallt keramik (Florin 1938, s 34ff; 1958, s 29ff 
s 5 2ff). Ytterligare en husgrund uppges ha undersökts vid 
Mogetorp. Denna utgjordes av en ansamling klumpstenar 
med intilliggande stolphål och förefaller betydligt mera 
tveksam (Florin 1958, s 26f). De anläggningar som på
träffades vid ÖstraVrå utgjordes av tre små, närmast fyrsi- 
diga stenläggningar med markerade kantstenar. Endast en 
av dessa undersöktes fullständigt och befanns bestå av en 
5x4 m stor, rundat fyrsidig stenram inneslutande ett“golv” 
av grusbemängd, stenig mjäla. Två härdgropar var belägna 
utanför anläggningen. Fyndspridningen, med bränd lera inuti 
anläggningen och stora mängder keramik och benrester i 
området utanför, stärker den föreslagna tolkningen (Florin 
1938, s 31f; 1958, s 93ff). Beskrivningen av anläggningar
na är dock delvis motsägelsefulla och tolkningarna ifråga
sattes redan på 40-talet av Bagge som bland annat antydde 
att Mogetorpshuset “friserats” under utgrävningen (1948, 
s 353f; 1950, s 252f).

Under senare år har huslämningar undersökts på ytter
ligare fyra lokaler vilket har resulterat i en tydligare och 
mer varierad bild av periodens byggnadsskick. Bland annat 
har ett antal hus av mesulakonstruktion påträffats. Ett av 
dessa är ett hus som undersöktes 1991 i Brunneby (Vissel- 
myra) vid Motala ström i Östergötland (fig 7:22, 7:23). 
Huset bestod av en gavelränna i väster och troligen tre 
mittstolpar. Även väggstolparna var bevarade och bildade 
tillsammans med gavelrännan ett 9,5x4 m stort, rektangu
lärt rum med avrundade hörn (M Larsson 1994b). Husty
pen har jämförts med de mesulakonstruktioner som i 
Sydskandinavien representeras av t ex Mossbyhuset 
(M Larsson 1992, s 66ff). Från Brunneby finns inga ,4C- 
dateringar till tidigneolitikum, men delar av fyndmaterialet

från boplatsen, som också innehåller lämningar från j ämålder, 
är av klart tidigneolitisk karaktär.

En konstruktion som möjligen kan vara av liknande 
typ undersöktes 1993 på en tidigare okänd inlandslokal 
vid Frotorp i Närke (Eriksson m fl 1994; Blomqvist m fl 
manus). Boplatsen, som är 14C-daterad till ca 3900-3400 BC, 
ligger i åkermark och den aktuella huslämningen var bara 
delvis bevarad och tolkningen är därför osäker. Huset be
stod av en ca 4x3,5 m stor U-formad ränna med en öpp
ning i nordväst (fig 7:22). I och innanför rännan fanns flera 
stolphål. Dessutom löpte en rad av stolphål från rännan 
och västerut. En tolkning av anläggningen är att den ut
gjort en mesulakonstruktion med en total längd av ca 10 m. 
Rännan i den östra gaveln skulle då, genom sin förlängning 
i en mellanvägg, bilda ett avgränsat rum inom huset. Möj
ligen föreligger här en parallell till Mogetorpshusets två 
avdelningar. Vid både Frotorp och Brunneby fanns ett re
lativt litet fyndmaterial associerat till de nämnda husen. 
Däremot fanns områden med kulturlager innehållande ti- 
digneolitiska fynd och/eller fyndkoncentrationer av olika 
karaktär skilt från husen. Huset i Brunneby förefaller vara 
ensamliggande, medan situationen i Frotorp är mera oklar. 
På den senare boplatsen finns ytterligare anläggningar, vil
ka kan vara rester efter hydd- eller huskonstruktioner. Bland 
dessa fanns en cirkelrund (ca 3 m i diameter), flack ned
gravning, vilken möjligen kan ha utgjort en hyddbotten. 
Också på två ännu inte publicerade tidigneolitiska lokaler 
i Västmanland, Skogsmossen och Skumparberget, har hus 
påträffats vilka förefaller vara mesulakonstruktioner av lik
nande storlek och typ som Brunnebyhuset (Apel & Hall
gren, muntl). Inte heller dessa boplatser är direkt strand
bundna, de ligger på åssträckningar i lägen som kan antas
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ha varit lämpliga för jordbruk. Dateringarna av boplatser
na är i stort sett jämförbara med de från Frotorp.

Av en helt annat typ är den anläggning som påträffa
des vid Smällan söder om Stockholm (Olsson & Miller 
manus). Inte bara anläggningen i sig utan också dess 
strandnära läge i skärgårdsmiljö skiljer den från de ovan 
nämnda samtida husen. Den aktuella delen av boplat
sen är daterad till ca 4070-3700 BC. Hyddlämningen 
utgjordes av en krets klumpstenar, ca 4 m i diameter, 
med en öppning i väster (fig 7:22). Inga stolphål kunde 
urskiljas i anslutning till anläggningen, som i sig är svår 
att värdera. Fyndspridningen kan dock tolkas som att 
det faktiskt rör sig om en hydda, möjligen någon form 
av tältkonstruktion. Utanför hyddans öppning återfanns 
en avfallsdeposition innehållande bl a keramik och brända 
ben. Inne i hyddan fanns flera gropar och huvuddelen 
av den slagna kvartsen. Fyndkategoriernas utbredning 
visar en tydlig koppling till konstruktionen och ger in
tryck av att ha påverkats av förekomsten av ett fysiskt 
hinder, en vägg.

Tidigneolitiska hyddlämningar har också undersökts 
på boplatsen vid Fågelbacken i Västmanland. Hyddorna 
uppges ha varit D-formade, ca 5-6x4-5 m stora, bestå
ende av stolphål och bågformade avfallslager, ställvis av 
gropkaraktär (Apel m fl 1995, s 48, s 95ff). Tolkningen 
av hyddorna baseras på paralleller med danskt material. 
Boplatsen uppvisar en tydlig rumslig struktur, bl a med 
koncentrationer av keramik i anslutning till hydd- 
lämningarna. Boplatsen har uppfattats som en samlings
plats med inslag av rituella aktiviteter, bl a på grund av 
den rikliga förekomsten av brända människoben. Även 
denna lokal är ännu endast preliminärt publicerad och 
detaljerade planer är därför inte tillgängliga.

Mellanneolitikum 

Gropkeramiska hyddor

Huvuddelen av de anläggningar som i den äldre littera
turen beskrivs som hyddor (ett tiotal) härrör från grop
keramiska boplatser. Tre av dessa utgörs av mer eller min
dre tydliga cirklar eller halvcirklar av stolphål, ibland 
med en centralt placerad stolpe (Lindqvist 1916; Ek
holm 1926; Hallström 1938; Welinder 1971b). Andra 
beskrivs som rundade försänkningar eller stenröjda ytor 
alternativt stenpackningar vilka tolkas som hyddgolv 
(Lindqvist 1916; Bagge 1938; Bagge ATA dnr 2158/34). 
I ett par fall beskrivs också lämningar som möjligen ut
gjort vindskydd, där stenar och/eller stolpar placerats

Fig 7:24. Hydda från Svintuna vid Bråviken.

på ett sådant sätt att befintliga större block eller berg
väggar utnyttjats i konstruktionen (Arne 1909; Ekholm 
1929). I några fall nämns förekomst av lerklining.

Anläggningarna varierar således till sin konstruktion, 
men huvuddelen beskrivs som mindre, rundade hyddor. 
I ett par fall uppträder flera av dessa tillsammans, men i 
allmänhet har endast en anläggning undersökts på de 
olika lokalerna. Detta kan dock vara en följd av de be
gränsade undersökningsytorna. Informationen om de 
nämnda konstruktionernas kontext är mycket ojämn. 
Generellt kan sägas att större delen av de förmodade hydd- 
lämningarna förefaller vara associerade med relativt stora 
fyndmängder - keramik, brända ben och stenavfall - såväl 
innanför som utanför anläggningarna.

På fem lokaler har under senare år framkommit läm
ningar som har tolkats som gropkeramiska hyddor, delvis 
av samma otydliga karaktär som de ovanstående. Den enda 
av dessa undersökningar som ännu är fullständigt publice
rad är Svintuna vid Bråviken (M Larsson 1995a). Här 
påträffades en oval stolphålskrets, ca 30 mz stor, bestående 
av tolv, något oregelbundet placerade stolphål och med en 
trolig öppning i nordväst (fig 7:24). Utanför hyddan fanns 
flera gropar och härdar, vars kronologiska hemvist delvis 
är oklar, då även yngre perioder finns belagda på platsen. 
Endast en absolut datering kan kopplas till den grop
keramiska bosättningen, ca 3350-3100 BC (Ua-6844). Date
ringen av hyddan till denna period baseras framförallt på 
fyndspridningen. Hyddan innehöll relativt få fynd, medan 
avfall, i form av gropkeramik, kvarts- och bergartsavslag
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Fig 7:25. Den eventuella hyddbottnen på den gropkeramiska boplatsen vid Kyrktorp 9B på Södertöm. Foto P Wallin.

samt brända ben, framförallt har deponerats i ett område 
utanför hyddans öppning. Även påAbyboplatsen, inte långt 
från Svintuna, har vid undersökningar 1995 framkommit 
en lämning som möjligen kan tolkas som en hyddbotten 
(Larsson, muntl). Denna bestod av en närmast rektangulär 
nedgravning, ca 5,5x2,5 m stor, med enstaka stolphål inn
anför kanten. På Åbyboplatsen har tidigare påträffats en 
eventuell hydda (Bagge ATA dnr 2158/34).

Av en annan karaktär är den eventuella hyddbotten som 
undersöktes 1986 på boplatsen vid Kyrktorp 9B på Söder
törn (Olsson & Lindgren, manus; Göthberg m fl 1995, 
s 186). Den bestod av en närmast kvadratisk, stenfri yta, 
2,5x2,5 m stor, vilken var omgiven av en oregelbundet 
rundad skärvstenspackning med en öppning mot norr (fig 
7:25). Boplatsen har nyttjats under flera skilda perioder, 
men anläggningen kan föras till senare delen av mellanneo- 
litikum genom enTL-datering på skärvsten. Dateringen 
stöds av en koncentration av porös gropkeramik, troli
gen härrörande från ett och samma kärl, vilken påträf
fades i skärvstenspackningen. I övrigt är fynd- och 
anläggningskontexten oklar på grund av svårigheter att 
skikta materialet från de olika förekommande tidsperi
oderna. Den aktuella ytan, belägen invid en insjö/våt
mark, innehöll dock betydligt färre fynd och anläggningar 
än övriga samtida delar av boplatskomplexet, vilka låg i 
direkt anslutning till den dåtida havsstranden. Anlägg

ningen, som är den enda av de gropkeramiska hyddorna 
som med säkerhet kan sägas vara ensamliggande, avvi
ker således genom sitt undandragna, icke strandbundna 
läge. De tidigare nämnda hyddlämningarna förefaller ligga 
på mer fyndrika, direkt strandbundna delar av boplat
serna. Det är inte omöjligt att Kyrktorpshyddan haft en 
annan, möjligen mer rituellt präglad, funktion, vilket 
möjligen också antyds av keramikdepositionen i an
läggningens vägglinje.

De återstående två lokaler som kort skall nämnas avvi
ker från ovanstående genom en mer komplex struktur. På 
en boplats vid Fräkenrönningen i Gästrikland undersöktes 
nyligen en lokal med sex hyddor grupperade runt en sten- 
röjd, relativt fyndfattig yta och öster om dessa ytterligare 
en hydda (Heimer 1994, s 25; Björck 1995b; Göthberg 
m fl 1995, s 249f). Hyddorna var ca 7-20 m2 stora och 
bestod av runda/ovala stenkretsar i vilka fanns spår efter 
stolpar. De föreslås ha varit täckta av exempelvis hudar, 
vilka förankrats i vägglinjens stenar. En liknande boplats
struktur, med flera hyddor grupperade runt en central yta, 
framkom vid undersökningen vid Bollbacken i Västmanland. 
Dessa var ca 15 m2 stora, begränsade av stolphål och upp
visade en avvikande rektangulär eller trapetsoid grundplan 
(Artursson, muntl; Heimer 1994, s 26). Detaljerade pla
ner från dessa undersökningar är ännu inte publicerade.
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Stridsyxkulturens hus

Hus eller huskonstruktioner från stridsyxkultur är en ovanlig 
företeelse i regionen. Trots ett stort exploateringstryck har 
endast ett fåtal hus från denna tid undersökts. Nedanstående 
exempel härrör främst från undersökningar i Linköping- 
strakten. Dessutom har Stockholms läns museum under
sökt ett dödshus från mellanneolitisk tid vid Turinge i Sö
dermanland. Arkeologikonsult AB har undersökt ett hus 
från denna tid vid Fågelbacken i Västerås. I detta avsnitt 
behandlas husen från Linköping mer ingående.

Undersökningsområdet kv Glasrutan i Linköping är 
beläget ca 500-600 m norr om Bergsgraven, en grav från 
stridsyxtid med flera begravningar (jfr fig 5:39). Boplatsen 
som undersöktes 1988 och 1989 hade sin tidsmässiga tyngd
punkt förlagd till yngre bronsålder och äldre järnålder, men 
har också inslag av mellan- och senneolitiskt material (Kar
lenby manus). Ett av de hus (A4, fig 7:26) som under
söktes var beläget på den södra delen av en mindre morän
rygg 40 m ö h och täcktes helt av ett kulturlager. Kulturlagret 
innehöll flinta, kvarts och keramik, bl a en skärva strid- 
syxkeramik. Huset är en tvåskeppig konstruktion uppbyggt 
av stolpar i tre parallella rader, där den södra raden skadats 
vid ett järnvägsbygge. Den bevarade storleken uppgår till 
9x3 m, men med en rekonstruerad sydvägg blir storleken 
9x5,5 m. Huset är daterat till 2468-2205 BC (Beta 34671).

Vid undersökningar 1989 berördes en ca 1100 m2 stor 
yta strax väster om impedimentet där ovan nämnda hus 
var beläget. Här påträffades 200 anläggningar av varieran
de art, men med övervikt för stolphål. Ett antal av dessa 
stolphål bildade två konstruktioner av liknande typ som 
HusA4 (F2, F8, fig 7:27). Området där dessa var uppförda 
bestod av glacial lera i en svag norrsluttning på 39 m ö h. 
Husen överensstämmer väl med hus A4 både storleks- 
mässigt och typologiskt. De utgörs av omkring 10 m långa 
och ca 5 m breda mesulakonstruktioner. Förutom typolo
gin finns det inget annat som daterar dessa båda hus, då 
nästan inga fynd eller kolprover fanns att tillgå (Karlenby 
manus). Boplatsen har varit en inlandsboplats med nära 
till sjöar och vattendrag (Roxen och Stångån).

I Linköpings norra utkant i anslutning till Stångån un
dersöktes en boplats i kv Paragrafen där ett välbevarat hus 
från senneolitikum påträffades (se nedan). Vid sidan av de 
anläggningar som kunde knytas till det senneolitiska huset 
påträffades andra som troligen tillhört en äldre konstruk
tion. Radiometriska mätningar ger några av dessa anlägg
ningar en datering till MN B, 2906-2710 BC (Beta 37188) 
och 2558-2206 BC (Beta 37192). Fynd av stridsyxkera- 
mik stöder dateringen. Situationen är alltså komplicerad,

Ev stolphål

Fig 7:26. Det mellanneolitiska huset från kv Glasrutan, 
Östergötland. Skala 1:200.

Fig 7:27. Två mellanneolitiska hus från kv Glasrutan 2, 
Östergötland. Skala 1:200.

men troligtvis har det funnits en äldre huskonstruktion 
som delvis förstörts i samband med att det senneolitiska 
huset byggdes. Konstruktionen är av mesulatyp, där i prin
cip bara väggstolparna är bevarade. Huset längd går ej att 
utröna, men bredden har varit ca 5 m (M Larsson, 1995b).

Vid Arkeologikonsults undersökningar för Mälarbanan 
påträffades ett hus daterat till stridsyxtid vid den kända 
stenåldersboplatsen Fågelbacken nordost om Västerås. Date
ringen baseras främst på förekomsten av stridsyxkeramik i 
ett anslutande kulturlager, som förutom keramik också inne
höll kvarts och flinta. Huset var en 13x4 m stor mesula-
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Fig 7:28. Hus II i Annelund, Uppland.

konstruktion med endast tre mittstolpar bevarade. Huset, 
som hade en svagt trapetsoid form, förefaller ha haft en 
försänkt golvyta i den södra delen (Heimer 1994, s 3Iff).

Vid Gläntan i Turinge väster om Södertälje påträffades 
vid undersökningar en huskonstruktion uppbyggd av fyra 
kraftiga hörnstolpar. Byggnadens storlek har uppgått till 
4,6x2,8 m med lätt trapetsoid form. Huset har tolkats som 
ett dödshus med anledning av de begravningar som fram
kom i huset. Minst sex individer, bl a två barn, finns 
representerade i benmaterialet. Platsen där huset var upp
fört utgjorde under mellanneolitikum en mindre sandig 
halvö i en vik. Daterande för huset var en stor mängd strids- 
yxkeramik, där ca 20 olika kärl påträffats. Vidare är de yxor 
som framkom också typiska för stridsyxkulturen (Lind
ström 1994, s 59ff).

Senneolitikum

I Uppland och Östergötland har ett flertal hus undersökts 
som både genom typologiska element och radiometriska 
mätningar har gett en senneolitisk datering. Dessa har 
framkommit vid större undersökningar i samband med 
vägomläggningar och uppförandet av nya bostads-och 
industriområden. Exempel på detta är ombyggnaden av 
El8 vid Annelund öster om Enköping och de tidigare 
nämnda undersökningarna vid kv Glasrutan och kv Pa
ragrafen i Linköping. Vidare påträffades ett hus vid Pryss- 
gården i Östra Eneby utanför Norrköping.

Vid Annelund några kilometer öster om Enköpings 
centrum undersöktes en boplats innehållande ett stort 
antal anläggningar och konstruktioner av skilda slag, 
däribland en hällkista av neolitisk typ. Dateringarna spän
ner från senneolitikum och framåt. Boplatsen som ligger 
längs en flack sydsluttning, ca 25-30 m ö h, har genom

delundersökningar uppskattats till en storlek av ca tolv 
hektar. Boplatsens tidigaste skede har troligen haft havsvik- 
sanknytning som sedermera genom landhöjningen över
gått till ett läge invid en våtmark med begynnande kärr
bildning (Fagerlund & Hamilton 1995, s 2f).

Bland anläggningarna påAnnelundsboplatsen förekom 
bl a ett flertal hus av varierande typ. Ett av husen, hus II 
(fig 7:28) beläget i de västra delarna av undersöknings
området var minst 15m långt och ca 5 m brett, en två- 
skeppig konstruktion med fem till sex mittstolpar. Hu
set daterades till senneolitikum, 2198-1833 BC (Ua-1819) 
och 2026-1691 BC (Ua-1820), genom kol från stolphål. 
Från samma stolphål finns ytterligare två dateringar, där 
sädeskorn använts för analysen. Dessa 14C-prover gav 
värdena 388-114 BC (Ua-1635) och 1078-829 BC (Ua- 
1636). Trots resultatet, som illustrerar svårigheten att 
datera material i stolphål, överväger indikationerna för 
en datering till senneolitikum snarare än till yngre brons
ålder. Detta med tanke på husets form och uppbyggnad 
samt fynd av en flintpilspets med urnupen bas och del 
av en flintskära från en skärvstenshög omedelbart söder 
om huset (Fagerlund & Hamilton 1995).

I en artikel i Forn vännen 1988 omnämns också C- 
och O-formade hus/hyddor vid Annelund. Dessa påträf
fades i området intill hällkistan (Andersson & Hjärth- 
ner-Holdar 1989, s 213). Området består av ett stort antal 
nedgrävningar som kan tillhöra konstruktioner med en 
oval form eller vindskyddsliknade konstruktioner med 
en öppen sida (Fagerlund & Hamilton 1995, s 58). Då 
konstruktionerna får anses vara osäkra kommer de inte 
att redovisas närmare i denna artikel. Detta gäller även två 
stensatta hyddbottnar från Näistä utanför Stockholm. Date
ringen är osäker, men i anslutning till anläggningarna fram
kom fynd från senneolitikum-bronsålder (ATA 2056/30).
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Fig 7:29. Exempel på senneolitiska hus från kv Glasrutan 2, Östergötland, a) Hus F3, b) Hus F9.

Fig 7:30. Senneolitiskt hus från kv Paragrafen, Östergötland.

I samband med de fortsatta undersökningarna i kv Glas
rutan 1989 grävdes ett område omedelbart väster om 
1988 års yta (se ovan). Förutom de ovan antagna 
mellanneolitiska husen framkom också huskonstruktio
ner som genom typologiska element och jämförelsestudier 
tolkats som senneolitiska (fig 7:29). De fem husen (F3, 
4, 6, 7, 9,) är anlagda i glaciallera på en svag norrslutt
ning där höjden över havet ligger på 39 m. Husen är 
tvåskeppiga konstruktioner med mittstolpar och storle

ken varierar mellan 8-19 m i längd och 4-6 m i bredd. 
Förutom typologiska jämförelser saknas material som kan 
säkerställa en datering till senneolitikum men konstruk
tioner får trots detta faktum anses som tydliga (Karlen
by manus).

Vid undersökningar i kv Paragrafen utanför Linköping 
framkom som tidigare nämnts ett välbevarat hus från 
senneolitikum (fig 7:30). Det 17m långa och 7 m breda 
huset av mesulatyp framkom i ett kulturlager. Flera ra-
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Fig 7:31. Hus 4 från Pryssgården, Östergötland.

diometriska mätningar visar på en datering av huset till 
senneolitikum; 2111-1885 BC (Beta 37176), 2133-1888 
BC (Beta 37191), 2130-1893 BC (Beta 37185). Som 
framgått ovan finns även dateringar och fynd från 
mellanneolitikum på platsen, vilket har tolkats som att 
det senneolitiska huset överlagrade en äldre byggnad 
(M Larsson 1995b).

På en sandig sydsluttning ner mot Motala ström väster 
om Norrköping ligger Pryssgården. Boplatsen som omfat
tar lämningar från neolitikum och in i järnålder är belägen 
på ca 28 m ö h. Ett av husen (fig 7:31) är en tvåskeppig 
konstruktion, ca 31 m lång och ca 6 m bred, med fem 
bevarade mittstolpar. Det har daterats genom radiometri
ska mätningar till 1686-1499 BC (Ua-6420). Även ett par 
fynd av pilspetsar med urnupen bas indikerar en datering 
till senneolitikum-äldre bronsålder (Stålbom 1995).

Stenålderns bebyggelse i Östra Mellansverige

Det ovan behandlade materialet är kvantitativt magert 
och kvalitativt ojämnt både vad gäller anläggningarnas 
konstruktion och boplatskontext. Urvalet av lokaler är 
snävt och har stor kronologisk och geografisk spridning. 
Detta till trots skall nedan ett försök göras att skissera 
några för regionen generella drag.

Den handfull mesolitiska anläggningar som beskrivits 
ovan består företrädesvis av små runda eller rundade

hyddor. Det förekommer såväl enkla stolphålskretsar som 
anläggningar med nedsänkta golv, väggrännor och/eller 
vallar, delvis med inslag av sten, bl a skärvsten. I de nord
ligare landskapen förekommer också större ovala eller 
rektangulära konstruktioner, ibland med centralt place
rade stolpar. Huvuddelen av de behandlade lokalerna är 
senmesolitiska och någon kronologisk skiktning av kon
struktionstyper eller boplatsstrukturer kan inte ses.

På några lokaler förekommer anläggningarna i grup
per. Boplatserna uppvisar i dessa fall en tydlig rumslig 
struktur, där hyddorna är grupperade runt en central 
plats och olika aktivitets- och avfallsområden kan ur
skiljas. För dessa lokaler har olika tolkningar av den so
ciala organisationen förts fram. Utgående från antagan
det att en hydda motsvarar en familjegrupp, tolkas Lek- 
sandsboplatsen som en basboplats för ett band om ca 
15 personer (M Larsson 1994a, s 245f). Den struktu
rellt likartade boplatsen vid Pärlängsberget skulle med 
samma resonemang representera en liknande gruppstor
lek. I det senare fallet har utgrävarna även diskuterat 
alternativa tolkningar där lokalen föreslås ha varit nyttjad 
för specialiserade aktiviteter, vilka endast utförts av en 
del av medlemmarna ur ett större band (Hallgren m fl 
1995, s 32f). Forskningsläget är sådant att det är svårt 
att relatera dessa enstaka tolkningar till en helhetsbild 
av mesolitikum i regionen. Förekomsten av både större 
och mindre lokaler än de här beskrivna antyder ett kom-
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plext och varierat bosättningsmönster, dock med en kon
stant betoning på strandbundna lokaler.

Hus- och hyddkonstruktionerna på TRB-lokalema 
uppvisar både likheter och olikheter med det äldre ma
terialet. De typer som inte förekommer under mesoliti- 
kum är dels de mesulahus som till sin grundtyp och 
storlek påminner om de sydskandinaviska anläggningarna 
från samma tid, dels de anläggningar som utifrån 
sydskandinaviska paralleller tolkats som D-formade hyd
dor. Samtidigt förekommer också mindre, hyddliknande 
anläggningar, vilka mer påminner om äldre former.

Förekomsten av TRB-boplatser i varierande topogra
fiska lägen har ansetts avspegla en biandekonomi, där 
bland annat kustboplatserna representerar säsongmäs
sigt utnyttjade fångststationer, medan de agrart prägla
de boplatserna återfinns i icke strandbundna lägen (Hul- 
thén &Welinder 1981; Welinder 1982). I det ovan refe
rerade materialet finns hydd- och huslämningar på 
boplatser som skulle kunna representera båda dessa ty
per. Dessa skiljer sig också åt sinsemellan. Hyddan på 
den strandnära boplatsen vid Smällan, med platskon
tinuitet från senmesolitikum till mellanneolitikum, ut
gör ett exempel på den förstnämnda typen, medan hu
sen på t ex Brunneby och Skogsmossen skulle kunna 
representera byggnadstyper på mera agrart präglade 
boplatser. Huruvida flera hyddor funnits på boplatsen 
vid Smällan är oklart, men huset i t ex Brunneby ger 
intryck av att vara ensamliggande. Det är inte osanno
likt att det senare bebotts av en eller par familjegrup
per. Fågelbacken med sina D-formade hyddor förefaller 
representera en annan struktur. Som tidigare nämnts 
tolkas platsen som en lokal med ett markerat inslag av 
rituella aktiviteter. Boplatsen föreslås ha utgjort en kust
nära samlingslokal för flera svedjegårdar, vilka bedrivit 
jordbruk längs åssträckningen inåt land. En liknande 
tolkning skulle möjligen kunna appliceras på de stora 
lokalerna i Katrineholmsområdet, även om de begränsade 
undersökningarna av dessa och deras topografiska belä
genhet gör bilden mera otydlig.

Sammantaget ger detta en bild av ett bosättningsmöns
ter bestående av lokaler med olika ekonomiska och so
ciala/rituella funktioner, till vilka också kan kopplas bygg
nadstyper av varierande karaktär. Detta är dock en för
enklad bild utifrån ett snävt källmaterial mot vilken man 
kan ha källkritiska invändningar. Övriga boplatser i re
gionen låter sig inte utan viss svårighet inpassas i en så
dan modell. En invändning är också att samtliga lokaltyper 
inte kunnat påvisas inom någon enskild del av regionen. 
Det kan därför inte uteslutas att materialet i stället speglar

inomregionala variationer (se vidare Kihlstedt, kap 4; 
denna volym).

Hus-/hyddlämningarna från mellanneolitikum förstär
ker dikotomin mellan den gropkeramiska kulturen och 
stridsyxkulturen såsom de avspeglar sig i det arkeolo
giska materialet i övrigt (för en diskussion kring de sam
hälleliga tolkningarna av detta förhållande hänvisas till 
Edenmo & Olsson, kap 5; denna volym). På de grop
keramiska, strandbundna boplatserna påträffas en flora 
av ofta svårtydda lämningar. Dessa är i allmänhet små, 
runda eller rundade, med rester efter vägglinjer i form 
av stolphålskretsar och/eller låga skärvstensvallar och 
med nedsänkta, stenlagda eller stenröjda golvytor. Lik
heterna med de mesolitiska och en del av de tidigneo- 
litiska anläggningarna är påfallande. Kontrasten mot 
stridsyxkulturens stolpburna mesulahus är stor. De se
nare, som endast har påträffats på inlandslokaler, är i 
genomsnitt 10 m långa och ca 4,5-5 m breda med ca 3- 
5 mittstolpar. Dessa hus uppvisar en betydligt högre grad 
av konstruktionsmässig enhetlighet, vilket antyder att 
de har omgärdats av striktare kulturella regelsystem. 
Intrycket av enhetlighet kan dock vara bedrägligt, då 
husen från stridsyxkultur är få och deras datering delvis 
problematisk. I de fall dateringen baseras på typologi
skaj ämförelser är risken för cirkelresonemang uppenbar.

På några av de gropkeramiska boplatserna uppträder 
flera hyddor tillsammans. På de platser där så inte är 
fallet avspeglar detta troligen grävningstekniska/be- 
varingsmässiga förhållanden. Det är därför svårt att uti
från detta källmaterial dra slutsatser om boplatsmönster 
och social struktur. Stridsyxhusen förefaller däremot 
utgöras av ensamgårdar och kan förenklat antas repre
sentera mindre grupper om ett eller ett par hushåll. Ett 
undantag utgör kv Glasrutan där flera hus kan ha varit i 
bruk samtidigt. Intressant är också den platskontinuitet 
fram i senneolitikum som finns på flera av de östgötska 
lokalerna (jfr Olsson & Holm, kap 6; denna volym). På 
dessa platser förefaller boplatserna etableras i och med 
uppförandet av de hus som kan föras till den yngre 
stridsyxkulturen. Möjligen signalerar detta att en 
omstrukturering av bebyggelsen i den västra delen av 
regionen sker vid denna tid.

Under senneolitikum består de undersökta boplatser
na uteslutande av större mesulahuskonstruktioner, medan 
hyddor inte är lika vanliga eller tydliga. Genom- 
snittsstorleken på husen är större än under mellanneo
litikum; ca 15-20xca 5-7 m. Boplatsen vid kv Glasrutan 
är intressant då eventuellt flera hus har nyttjats samti
digt. Liknande scenario får man anta gäller för Annelunds-
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boplatsen, där indikationer på en mycket stor boplats finns, 
men endast en mindre del är undersökt. Med största san
nolikhet finns även inom detta område en större ansam
ling hus från senneolitikum på samma sätt som i kv Glas
rutan.

Ovan refererade material belyser svårigheterna med att 
behandla de här valda landskapen som en enhetlig arkeo
logisk region. Området är topografiskt disparat där de öst
ra, framförallt de sydöstra delarna, under en stor del av 
stenålder utgjort ett kraftigt uppbrutet skärgårdslandskap, 
medan egentliga inlandsområden bara funnits i de västra 
landskapen - Närke och delar av Östergötland - samt i 
norr. Kontakter med olika angränsande samhällen kan också 
antas ha varierat i de olika områdena. Variationen i det här 
behandlade materialet förefaller knyta an till denna kust-/ 
inlandsvariation. Mindre hyddor av varierande slag, där sten 
ofta förekommer som konstruktionselement, är karaktä
ristiska för de strandbundna boplatserna i kustområdena, 
såväl under mesolitikum som tidig- och mellanneolitikum. 
Anläggningarna påminner ibland om norrländska och fin
ska grop- och vall anläggningar. I synnerhet anläggningarna 
från Jordbromalm och Kyrktorp har drag gemensamma 
med skärvstensvallarna i Norrlands inland (ex Liedgren
1995). De mer enhetliga, stolpburna mesulahusen med 
tydliga sydskandinaviska paralleller på agrart präglade 
boplatser, förekommer däremot företrädesvis på icke strand
bundna boplatser och då framförallt i de västra landska
pen. Förhållandet är tydligast och mest diskuterat vad gäl
ler mellanneolitikum, men har relevans även för övriga 
perioder.

Som framgår av ovanstående står antalet hyddor och 
hus inte i proportion till det relativt stora antalet under
sökta lokaler. Det förefaller således vara karaktäristiskt för 
en stor del av framförallt de äldre stenåldersboplatsema 
att de innehåller få arkeologiskt synliga lämningar efter 
bebyggelse. En av de källkritiska orsaker som föreslagits 
har varit att undersökningarna koncentrerats till fyndin- 
tensiva områden, vilka kan kategoriseras som avfallsom
råden, och att husen inte legat där avfallet deponerats och 
därför inte uppmärksammats. Även om enstaka av de ovan 
behandlade lokalerna, Frotorp, B runneby och Kyrktorp 9B, 
skulle kunna stödja ett sådant resonemang är detta långt 
ifrån en generell bild. De senaste decenniernas undersök
ningar har också omfattat betydligt större delar av boplatser
na än tidigare, inklusive ytor med låg fyndfrekvens, varvid 
även "avsides” liggande huslämningar i högre grad borde 
ha lokaliserats. En troligare förklaring är att spåren efter 
hyddorna och husen helt enkelt är otydliga och svåra att 
identifiera. Detta kan delvis ha sin orsak i att effekten av

sekundära processer som urlakning och omrörning 
accentueras på boplatser som ligger på väl dränerad, lättrör
lig, strandnära sandmark (jfr Hernek; detta kapitel). Detta 
kräver en uppmärksamhet på fyndens utbredning, vilken 
kan ge stöd för att spåra och tolka arkeologiskt osynliga 
eller otydliga anläggningar (jfr exemplet Smällan ovan). 
Den låga arkeologiska synligheten hos hydd-/huslämningar 
under framförallt vissa delar av stenåldern bör dock stå i 
relation även till den förhistoriska situationen, till den för
historiska synligheten. Lämningarnas grad av synlighet kan 
naturligtvis ses som en mer eller mindre direkt funktion 
av ett rörligt respektive stabilt bosättningsmönster. Den 
varierande graden av markering av huset på boplatserna, 
liksom den varierande utformningen av bebyggelsen, ut
gör dock också kulturella uttryck, riktade såväl inåt mot 
den egna gruppen som utåt mot andra grupper. Därför 
indikerar förändringar av bebyggelsens utformning 
förändringar även i den ideologiska (jfr Hodder 1990) 
och sociala strukturen. Den tillfälliga och otydliga ka
raktären hos framförallt den mesolitiska bebyggelsen kan 
t ex kopplas till behovet av social flexibilitet. En rigid 
och permanent reglering av det sociala rummet skulle 
kunna vara ett hinder för den rörlighet som karaktäri
serar den sociala strukturen hos många jägar-Zsamlar- 
samhällen.

Mesolitiska hyddor och neolitiska hus 
- bebyggelse och samhälle i Syd- 
och Mellansverige

Anders Biwall, Britta Kihlstedt, Mats Larsson, Inger Tor
stensdotter Åhlin

I det föregående har ett betydande antal hus och hyd
dor från mesolitikum till senneolitikum i Syd-, Väst- 
och Östra Mellansverige presenterats. Även om den bild 
av husen som börjar framträda fortfarande är ganska 
diffus och de olika hydd-/huskonstruktionerna framstår 
som varierade, finns dock en del intressanta likheter och 
olikheter i det behandlade materialet. I följande avsnitt 
kommer huvuddragen i hyddornas och husens konstruk
tion att summeras och i viss mån även förändringar i 
bosättningsmönster att beröras. För översiktens skull är 
diskussionen kronologiskt strukturerad. Avslutningsvis 
kommer kort några sociala och ideologiska tolkningar 
av bebyggelsens utformning att diskuteras.
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Konstruktionstyper och bebyggelsemönster 
- interregionala jämförelser

Generellt anses bosättningsmönstret under tidig-Zmel- 
lanmesolitikum vara rörligt där sommarbosättningarna 
antas spegla mindre befolkningsgrupper, sannolikt av 
familj estorlek. Enstaka hyddor som kan kopplas till denna 
typ av bosättning finns i samtliga regioner, men det skån
ska materialet dominerar. Under vintern skulle enligt 
detta synsätt ett flertal grupper sluta sig samman vid 
kusten. Inga spår efter denna typ av tidigmesolitiska 
bosättningar finns dock i Skåne. I Västsverige finns ett 
betydande antal boplatser daterade till perioden och även 
i Östra Mellansverige förekommer flera jämförbara lo
kaler. På dessa finns dock inga, eller otydliga spår efter 
bebyggelse.

Under senare delen av mesolitikum ser vi i Skåne en 
tendens mot större boplatser vid kusten. Möjligen kan 
detta också kopplas till större och kraftigare konstruk
tioner som t ex huset från Skateholm. Samtidigt finns 
även mindre lokaler i inlandet som dock saknar husläm
ningar. Ett varierat bosättningsmönster kan också ses i 
Östra Mellansverige. De kända boplatserna är främst 
koncentrerade till kustzonen, men inlandslokaler före
kommer i regionens västra del. På några av de strandnä
ra boplatserna har hyddor framkommit, varav vissa i 
grupper. I Västsverige kan under Lihultkultur ett lik
nande bosättningsmönster som det östsvenska urskiljas. 
Några hyddor har dock inte påträffats på dessa lokaler. 
Kunskapen om hyddor och hus under mesolitikum är 
således bristfällig. Med tanke på de stora undersökta 
senmesolitiska boplatserna och gravfälten är detta för
hållande anmärkningsvärt.

Det tidigneolitiska byggnadsskicket präglas både av 
kontinuitet och förändring. I samtliga här behandlade 
regioner förekommer dels hyddor och grophus av olika 
slag, ofta påminnande om de mesolitiska typerna, dels 
mesulahus och D-formade hus/hyddor. Man kan troli
gen för Sydsveriges del tala om ett bosättningsmönster 
med såväl relativt permanenta basboplatser, som tillfäl
liga jaktstationer. Emellertid har hus endast kunnat be
läggas på basboplatserna. På dessa finns alla hustyper 
representerade. I Skåne kan således inte variationen i 
konstruktion knytas till olika ekonomiska zoner. Ett lik
nande bosättningsmönster med jordbruksboplatser, jakt- 
/fiskeboplatser och möjligen också samlingslokaler, kan 
skisseras för Östra Mellansveriges del. Här finns dock 
möjligen en tendens till att olika hydd-/hustyper kan 
kopplas till lokaler med olika ekonomiska och sociala/

rituella funktioner. Exempelvis förekommer mesulahus 
endast på agrart präglade boplatser, medan det på de 
strandbundna lokalerna, som i allmänhet saknar husläm
ningar, endast påträffats hyddor. Materialet är dock ofull
ständigt och variationer inom olika delar av den östmel
lansvenska regionen är stor. Detsamma kan sägas om 
situationen i Västsverige, där mesulahus av sydskandi
navisk typ framkommit på de agrart präglade halländ
ska boplatserna, medan de bohuslänska kustboplatser
na innehåller enstaka, ofta otydliga hyddor. Den geo
grafiska uppdelningen är dock mer påtaglig här än i Östra 
Mellansverige.

De tidigneolitiska mesulahusen förtjänar en kommen
tar. Under tidigneolitikum kan vi se en markant upp
gång i de arkeologiskt synliga kontakterna mellan regio
nerna. Detta tar sig uttryck i en relativt homogen mate
riell kultur över stora områden (se vidare kap 4; denna 
volym). Med reservation för det magra materialet kan 
möjligen en liknande tendens ses vad gäller delar av be
byggelsen. I samtliga här behandlade områden förekom
mer, tillsammans med hyddor av varierande slag, mes
ulahus av grovt sett samma grundtyp, relativt små, ca 
10-15 m stora hus, ofta med elliptisk vägglinje och en 
rad takbärande stolpar. Husen uppvisar överallt en tyd
lig koppling till de agrart präglade boplatserna och före
faller i allmänhet vara ensamliggande.

Husen från MNA är få och utifrån dagens kunskaps
läge av skiftande karaktär. I samtliga regioner förekom
mer små, hyddliknande, ibland nedgrävda konstruktio
ner. Sådana, ofta otydliga hyddor av varierande konstruk
tion, är den enda byggnadstyp som påträffats på de grop- 
keramiska boplatserna i Östra Mellansverige. Endast i 
Halland finns i början av perioden långhus av mesula- 
hustyp, vilka hör hemma i sen trattbägarkultur. Under 
MN B uppträder dock både i Syd- och Östra Mellan
sverige långhus av likartad typ, vilka kan kopplas till 
stridsyxkulturen. Dessa saknas dock ännu på Västkus
ten. I Skåne förekommer även otydliga, delvis nedgrävda 
konstruktioner från samma period. Flera av de behand
lade lokalerna i både Skåne och Östra Mellansverige 
uppvisar en tydlig kontinuitet från stridsyxkultur till 
senneolitikum, både vad gäller hustypologi och boplats
lokalisering, vilket tyder på att en omlokalisering av 
bebyggelsen sker under sen MN A.

Under senneolitikum finns flera olika hustyper be
lagda; de vanligaste typen är långhus av mesulatyp, men 
även långhus av “Piledalstyp’’, grophus och hus med en 
delvis nedsänkt del förekommer. De senare finns främst 
i det skånska området. Det är oklart vad de olika hus
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typerna representerar, men de påträffas i allmänhet inte 
tillsammans. Detta kan tyda på ett varierat bosättnings
mönster under perioden och/eller en mer komplex so
cial struktur. Det senare föreslås vara orsaken bakom de 
enstaka, stora husen av “Piledalstyp” (se nedan), vilka 
sannolikt är sena och tillhör övergången senneolitikum/ 
äldre bronsålder både i Skåne och Östergötland. Under 
senneolitikum ser vi också en tendens mot smärre 
grupperingar av hus som t ex i Fosie IV, Hagestad och 
kv Glasrutan (Linköping). Det är dock svårt att dra några 
slutsatser om husens samtidighet eftersom säkra date
ringar saknas. Det är därför oklart om denna agglomera
tion av flera samtida gårdar signalerar en förändrad so
cial struktur eller om det rör sig om en ökad grad av 
platsbunden bebyggelsekontinuitet inom ramen för ett 
system med ensamgårdar.

Huset - en bild av samhällets sociala och 
ideologiska struktur

Hus och hyddor utgör, liksom den materiella kulturen i 
övrigt, kulturella uttryck. Bebyggelsens utformning har 
inte bara en ekonomisk/praktisk funktion, utan är 
betydelsebärande i en djupare samhällelig mening (jfr 
ex Hodder 1990; Kyhlberg 1995). Ovan har det behand
lade materialet främst diskuterats i typologiska, krono
logiska och bebyggelsearkeologiska termer. Vi vill också 
ytligt beröra husens och hyddornas potential för 
samhälleliga tolkningar i en vidare mening. Våra utgångs
punkter och ställningstaganden är delvis olika och vi har 
därför valt formen av en öppen, kortfattad presentation 
av några olika tolkningsmöjligheter.

Att antalet undersökta hyddor och hus, framförallt 
vad gäller de mesolitiska lokalerna, inte står i propor
tion till de undersökta boplatserna påtalas i flera av de 
ovanstående avsnitten. Detta har diskuterats främst i 
källkritiska termer. Fenomenet kan också, som kort be
rörts ovan, kopplas till en diskussion om boplatsernas 
betydelse som ett socialt rum. Jägar-/samlarsamhällets 
behov av social flexibilitet svarar mot den tillfälliga och 
otydliga karaktären hos de mesolitiska hyddorna. En ri
gid och permanent reglering av boplatsens sociala rum 
skulle möjligen hämma den flexibilitet och rörlighet 
mellan grupper som utgör kärnan i den sociala struktu
ren hos många jägar-Zsamlarsamhällen. Den högre grad 
av enhetlighet och stabilitet i bebyggelsen som är synlig 
under neolitikum och som först antyds i och med 
introduktionen av de tidigneolitiska mesulahusen, kan

ses som garanter för reproduktionen av en annan sam
hällsform där ett fastare reglerat hushåll får större bety
delse i den sociala strukturen.

En förändring av bebyggelsens utformning utgör också 
indikationer på ideologiska förändringar med avseende 
på föreställningar knutna till hus, hem och boende (jfr 
Hodder 1990). Graden av markering av hus/hyddor på 
boplatsen kan ses som ett uttryck för invånarnas syn på 
boplatsens relation till det omgivande landskapet. Di- 
kotomin mellan kultur/natur och vilt/tamt har föresla
gits utgöra centrala begrepp framförallt i det tidigneo
litiska samhällets ideologiska struktur. Ur detta perspektiv 
kan det tidigneolitiska mesulahuset, vilket företrädesvis 
förekommer på de agrart präglade boplatserna, ses som 
en tydligare markering av boplatsen i förhållande till sin 
omgivning; som ett led “i tämjandet av ett vilt landskap”. 
På så sätt kan husen sägas haft samma ideologiska syfte 
som yxoffer och monument; att markera människans 
närvaro i landskapet under en period, när samhällets 
förhållande till den omgivande naturen förändrades.

Ett annat exempel på hur huset kan ses som en kul
turell metafor, denna gång för makt, kan hämtas från 
senneolitikum. Olika hustyper är belagda under perio
den; långhus av mesulatyp, långhus av “Piledalstyp”, grop
hus och hus med en delvis nedsänkt del. Vad de olika 
hustyperna representerar och om en kronologisk skikt
ning förekommer är idag oklart. Men tydligt är att de 
olika hustyperna inte påträffas tillsammans och att hu
sen av "Piledalstyp” sannolikt är sena och tillhör över
gången senneolitikum/äldre bronsålder både i Skåne 
(Piledal) och Östergötland (Pryssgården). Hustypen 
uppträder under en period när tillgången på brons san
nolikt haft stor ekonomisk och social betydelse samti
digt som det sociala kontaktnätet mellan vissa ledande 
familjer utvecklas. Mot denna bakgrund kan husen av 
Piledalstyp ses som ett uttryck för en förändrad social 
struktur; hustypen är ett sätt för en framväxande elit 
att manifestera och legitimera sin makt och visa sitt in
flytande.

Det är påtagligt hur perioder av interregional enhetlig
het i husens utformning svarar mot perioder då också 
den materiella kulturen i övrigt karakteriseras av homo
genitet över stora områden. Sådana perioder är framfö
rallt tidigneolitikum, MN B och senneolitikum. Den ma
teriella kulturen har, liksom husen, under dessa perio
der av samhällelig förändring omgivits av striktare kul
turella regelsystem och haft en tydlig roll som samman
bindande länk mellan olika områden.
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Fig 7:32. Tabell med topografiska uppgifter och 
Lokalerna är markerade på karta i fig 7:20.

: referenser till de hus/hyddor från östra Mellansverige som nämns i texten.

Nr Lokal Antal anl Period Referens
1 Yttermo

RAA -, Leksand sn, Da 2-3 MES M Larsson 1994a
2 Vittersjö

RAA 65, Ockelbo sn, Gä ? MES Björck 1995
3 Fräkenrönningen

RAA 399, Valbo sn, Gä 7 GRK Björck 1995, Heimer 1994
4 Frotorp

RAÄ 220, Viby sn, Nä 1 TN Eriksson m fl 1994
5 Smällan

RAA 447, Grödinge sn, Sö 1 TN Olsson Sd Miller manus
6 Kyrktorp 9B

RAA 448, Grödinge sn, Sö 1 GRK Olsson Sd Lindgren manus
7 Mogetorp

RAA 1, Katrineholms stad, Sö 1-2 TN Florin 1938; 1958
8 Östra Vrå

RAA 43, Stora Malm sn, Sö 3 TN Flońn 1938; 1958
9 Överåda

RAA 263, Trosa-Vagnhärad sn, Sö 1 GRK Welinder 1971b
10 Gläntan

RAÄ 415, Turinge sn, Sö 1 STY Litulström 1995
11 Jordbromalm

RAA 230, Österhaninge sn, Sö 1 MES Lindgren Sd Drotz 1994
12 Pärlängsberget

RAÄ 143, Överjäma sn, Sö 5 MES Hallgren m fl 1995
13 Annelund

RAA 17, Enköpings stad, Up 1 SN Fagerlund Sd Hamilton 1995
14 Återvall

RAA 3 7, Ingarö sn, Up 1 GRK Hallström 1938; AT A dnr 1710/39
15 Åloppe Rusthållarskog

RAÄ 5, Nysätra sn, Up 1 GRK Lindqvist 1916
16 Åloppe Norrskog

RAA 7, Nysätra sn, Up 3 GRK Lindqvist 1916; Ekholm 1926
17 Persbo

RAA 138, Skuttungesn, Up 1 GRK Ekholm 1929, 1931
18 Ytterby

RAA 140, Skuttunge sn, Up 1 GRK Ekholm 1929
19 Fågelbacken ? TN Heimer 1994;

RAA 73, Hubbo sn, Vsm 1 STY Apel m fl 1995
20 Bollbacken

RAA 258, Torstuna sn, Vsm 4 GRK Artursson, mund; Heimer 1994
21 Brunneby (Visselmyra)

RAA 42, Brunneby sn, Ög 1 TN M Larsson 1994b
22 Fagervik

RAA 23, Krokek sn, Ög GRK Bagge 1938
23 Svintuna

RAÄ 87, Krokek sn, Ög 1 GRK M Larsson 1995a
24 Åby

RAA 36, Kvillinge sn, Ög 1-2 GRK Larsson, muntl; Bagge ATA 2158/34
25 Kv Paragrafen 1 SN Hedvall Sd Larsson 1992, s 32f;

RAÄ 142, Linköpings stad, Ög 2 STY M. Larsson 1995b
26 Kv Glasrutan 1 STY Hedvall Sd Larsson 1992, s 32f;

RAA 161, Linköpings stad, Ög 2-3 SN M. Larsson 1995b
27 Högby

RAA 243, Mjölby sn, Ög 1 MES M Larsson 1996
28 Pryssgården

RAÄ 166, 167, Östra Eneby sn, Ög SN Stålbom 1995
29 Skogsmossen

RAÄ 633, tellingsbro sn, Vsm 1 TN Hallgren, muntl
30 Skumparberget

RAA 194, Glanshammar sn., Vsm 1 TN Apel, muntl
31 Näistä

RAÄ 29, Spånga sn, Up 2 SN-BRÅ ATA 2056/30
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nder det senaste decenniet har Riksantikvarie
ämbetet utfört en rad exploateringsundersökningar 
av stenåldersboplatser i södra och mellersta Sverige. 
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denna bok resultaten utifrån både ett regionalt och ett samlat 
perspektiv. Bokens sju tematiska kapitel fokuserar på kontakter 
under mesolitikum, regional särart med exempel från bergarts- 
yxor, strandförskjutningens betydelse för arkeologiska tolk
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