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Denna bok som ingår i serien Skånska spår - arkeologi längs Västkustbanan 
berättar om resultaten från delprojektet ”Kring de heliga backarna”. Shama
ner, gravhögar, kult och offerhandlingar är något som ofta förknippas med 
bronsåldern. I denna volym kommer förutom gravarna även frågor som rör 
landskapsutnyttjande, byggnadsskick och samhällsutveckling att belysas.

Arkeologi handlar inte bara om att gräva upp vår förhistoria utan också i hög 
grad om att tolka och förmedla resultaten. Denna bok är den sjätte av elva 
planerade volymer som skall berätta mer om hur vi tolkar det vi grävt upp 
och sätter in det i ett större sammanhang. Arbetet som omfattar olika tids
epoker och vetenskapliga resultat beräknas vara avslutat under år 2005.

Tack vare de storskaliga arkeologiska undersökningar som blivit möjliga då 
järnvägar och vägar byggs har kunskapen om vår förhistoria ökat. Resan är 
lång från den första planläggningen, de första spadtagen fram till den sista 
bokens sista rader. Mycket hinner hända under denna tid. Intrycken är mån
ga liksom förhoppningarna om att kunna lösa de frågor som vi ställt under 
arbetets gång.

En sådan fråga är hur kremerade man sina döda, gemensamt eller enskilt? I 
artikeln om ”Nya perspektiv på den yngre bronsålderns brandgravsmiljöer” 
får vi följa det spännande detektivarbetet med att söka bevis för eldbegängel- 
seplatser.

Produktionen av denna bok är ett framgångsrikt samspel mellan främst re
daktörer, artikelförfattare, bild- och layoutansvariga på UV Syd. Ett stort 
tack även till Banverket som bekostat projektet och alla övriga som varit med 
och bidragit till denna bok.

Lund i januari 2005

Anders Löfgren 
Enhetschef
Riksantikvarieämbetet UV Syd
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Bronsåldersbygd - Inledning ...Fokus är på västra Skåne, men det geografiska

perspektivet varierar från detaljerade studier av specifika platser till diskussioner kring sam

manhang och traditioner med hela Sydskandinavien som arena. Också det vetenskapliga 

angreppssättet varierar - en variation som speglar författarnas olika intresseområden, erfaren

heter och historiesyn. Tillsammans ger de olika bidragen i boken en rik och mångfacetterad bild,

inte bara av livet och samhället för några tusen år sedan, utan också av modern arkeologisk

forskning...



per Lagerås och b o Strömberg

Soldis och eftermiddag. En hård vind drar fram över 
kullar och gravhögar, åkrarna torkar upp och jorden 
ryker. Det är mars månad och nyanlända sånglärkor 
och tofsvipor trycker i den snåla blåsten. Denna dag 
vid Glumslövs backar möter vintern våren. Utsikten är 
hänförande vacker med Ven som en svart skugga i det 
glittrande motljuset över Öresund. Lite längre bort, på 
andra sidan sundet, ligger Själland som en fortsättning 
på det skånska kulturlandskapet. Öresund som gräns 
men också ett farvatten som binder samman. Om nå
gon vecka kommer de första ejdersträcken att leta sig 
ner genom sundet för att runda Skåne i sin väg vidare 
upp i Östersjön.

Glumslövs backar i västra Skåne är en tankeväck
ande och fantasieggande plats, som kanske bäst be
skrivs som en mötesplats i tid och rum. Här möts inte 
bara land, himmel och hav - och idag vinter och vår - 
utan här möter också nutid dåtid. På backarna ligger 
rikligt med kurande gravhögar, slumrande men ändå 
starkt närvarande i landskapet. Kontrasten är stor 
mellan högarnas tretusenåriga stillhet och de fram
rusande bilarna på motorvägen, och för den delen 
snabbtågen på den nyanlagda Västkustbanan.

Gravhögarna är synliga minnen från bronsåldern 
och under mark finns rikligt med andra lämningar 
från samma tid. I denna bok presenteras resultaten av 
ett arkeologiskt forskningsprojekt kring bronsåldern, 
som tar sin utgångspunkt i bevarade lämningar, synli
ga så väl som dolda, men också i landskapet i sig.

Projektet föranleddes av Banverkets utbyggnad till 
dubbelspår på järnvägen Västkustbanan, sträckan 
Helsingborg-Landskrona-Kävlinge. Inför denna om
fattande exploatering genomfördes arkeologiska un
dersökningar inte bara vid Glumslövs backar, utan 
längs hela den cirka fyra mil långa sträckan. Det långa 
snittet genom landskapet har gett oss möjlighet att stu
dera flera olika typer av fornlämningsmiljöer och 
många intressanta fynd har kommit i dagen. Men 
framför allt har det fått oss att lyfta blicken från de

enskilda arkeologiska objekten - att studera samband 
där gravar och boplatser, härdområden och offerkärr ut
gör delar av en helhet i ett brukat och gestaltat landskap.

Den nya järnvägen, och därmed vårt undersök
ningsområde i strikt bemärkelse, sträcker sig i nästan 
hela sin längd genom uppodlad, så gott som trädlös 
fullåkersbygd. Med början i utkanten av Helsingborg 
passeras först Rååns dalgång. Härifrån och vidare sö
derut till Landskrona går järnvägen parallellt med 
kusten, på ett avstånd av ungefär två kilometer. Halv
vägs till Landskrona klättrar den upp över Glumslövs 
backar, som utgör ett markant avbrott i den annars 
låglänta terrängen. Söder om Landskrona når järn
vägen nästan ända ut i kustbandet, men svänger sedan 
inåt land för att i stort sett följa Saxåns och Välabäck- 
ens dalgång fram till Kävlinge. På den sista etappen, 
där järnvägen löper längs med Välabäcken, flankeras 
den av de markanta höjdpartierna Västra Karaby 
backar och Dagstorpsåsen, som liksom Glumslövs 
backar har rikligt med gravhögar.

De arkeologiska undersökningarna längs Västkust
banan började med utredningar sommaren 1995. Då 
konstaterades att så mycket som 32 procent av exploate
ringsområdet utgjordes av fornlämningar, vilka kunde 
avgränsas som 82 separata fornlämningsplatser utsprid
da längs hela sträckan. Av dessa valdes 49 ut för förun
dersökningar, som sedan genomfördes åren 1996 och 
1997. Utifrån förundersökningsresultaten gjordes ytter
ligare prioriteringar så att slutligen 30 platser blev före
mål för mer detaljerade utgrävningar och undersökning
ar. Därtill kommer fyra undersökta platser på anslutan
de vägsträckningar. Slutundersökningarna genomfördes 
huvudsakligen under säsongerna 1998 och 1999.

Hela det arkeologiska projektet har drivits av Riks
antikvarieämbetet, Avdelningen för arkeologiska un
dersökningar, UV Syd i Lund. Utifrån vetenskapliga frå
geställningar och fornlämningsbild har projektet delats 
in i sju delprojekt (Karsten et. al. 1996; Svensson 2002). 
Ett av dessa är delprojektet ”Kring de heliga backarna ”
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Figur 1. Bronsåldershög vid Dagstorp längs Västkustbanan. Foto Thomas Flansson 

Bronze Age burial mound at Dagstorp, western Scania.
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som fokuserat på senneolitikum och bronsålder, det 
vill säga tidsperioden 2300-500 f.Kr. (Lindahl Jensen
1996), och som nu mynnar ut i denna bok. Att senneo
litikum - den sista delen av bondestenåldern - på detta 
sätt studeras och presenteras tillsammans med brons
åldern kan kanske förvåna, men ter sig naturligt ur ett 
kulturhistoriskt perspektiv. Senneolitikum utgör på 
många sätt en inledning till den egentliga bronsåldern, 
och kan beskrivas som en övergångsperiod mellan ett 
mångfacetterat mellanneolitikum och en mer homo
gen sydkandinavisk bronsålderskultur. Tillsammans 
representerar senneolitikum och bronsåldern den älds
ta metalltiden - en period då långväga kontakter, im
port och personligt ägande fick en allt större betydelse. 
Dessa frågor speglas ur olika synvinklar i boken.

Som nämndes ovan skar Västkustbanans exploate
ringsområde genom en mycket fornlämningsrik bygd 
med lämningar från alla tidsperioder. Bland de 82 
identifierade fornlämningsplatserna kunde lämningar 
från senneolitikum eller bronsålder med säkerhet kon
stateras på 32 platser, av vilka 27 helt eller delvis kom 
att slutundersökas. Bland lämningarna kan nämnas ett 
fyrtiotal hus och nästan hundra gravar. Basdokumen
tationen från utgrävningarna, som boken i sin tur vilar 
på, finns sedan tidigare redovisad i arkeologiska rap
porter. Resultat från utredningarna har publicerats av 
Svensson (1995, 1996) och Artursson (1998a), och 
från förundersökningarna av Svensson & Karsten 
(1996, 1997) och Artursson (1999a). Resultat från 
slutundersökningarna finns redovisade i en lång serie 
rapporter. De som har relevans för senneolitikum och 
bronsålder är framför allt de som publicerats av Ar
tursson (1998b, 1999b,c), Aspeborg (1998), Cademar 
Nilsson (1999), Cademar Nilsson & Ericson Lagerås 
(1999a,b), Ericson Lagerås (1999), Fendin (1999), 
Kriig & Thomasson (1999), Lindahl Jensen & Nilsson 
(1999), Lindahl Jensen & Thörn Pihi (1999), Martens 
(1999), Omfors (1999) samt Thörn Pihl (1999).

Med utgangspunkt i de arkeologiska undersök
ningarna längs Västkustbanan behandlar denna bok 
olika aspekter på människor, landskap och samhällen

under senneolitikum och bronsålder. Boken består av 
en serie fristående artiklar som är mer eller mindre sam
manlänkade genom källmaterial, frågeställningar och 
tolkningar. Fokus är på västra Skåne, men det geogra
fiska perspektivet varierar från detaljerade studier av 13

specifika platser till diskussioner kring sammanhang 
och traditioner med hela Sydskandinavien som arena.
Också det vetenskapliga angreppssättet varierar - en 
variation som speglar författarnas olika intresseområ
den, erfarenheter och historiesyn. Tillsammans ger de 
olika bidragen i boken en rik och mångfacetterad bild, 
inte bara av livet och samhället för några tusen år se
dan, utan också av modern arkeologisk forskning.

Boken inleds av Magnus Artursson som gör en sys
tematisk genomgång och tolkning av de huslämningar 
från senneolitikum och bronsålder som dokumente
rats längs Västkustbanan, och även på andra håll i 
södra och mellersta Sverige och i Danmark. Med detta 
vida perspektiv blir det möjligt att urskilja typologiska 
och kronologiska sammanhang i husbyggnadstradi
tioner, liksom även geografisk variation. Utifrån be
byggelsespåren går det dessutom i vissa fall att tolka 
husens funktion. Författaren menar också att husens 
utseende och framför allt storlek speglar sociala och 
ekonomiska förhållanden, och att det i byggnadstradi
tionen går att spåra en ökad social stratifiering.

Artursson vidareutvecklar tankegångarna i nästa ar
tikel. Där lyfts blicken från de enskilda huskropparna 
till mer övergripande bebyggelsemönster och rumsliga 
sammanhang. Också i denna skala framträder social 
stratifiering i ett hierarkiskt samhälle, med tydliga cen- 
trum-periferi-förhållanden och en spännvidd från en
samgårdar till byliknande bebyggelsekoncentrationer.

I Bo Strömbergs artikel diskuteras landskapet un
der senneolitikum och bronsålder. Landskapet har 
brukats och gestaltats genom markanvändning och 
genom anläggandet av monument och bebyggelse. Men 
liksom var tid har sin nutid så har den också sin histo
ria. Redan under senneolitikum och bronsålder har kul
turlandskap ärvts efter tidigare generationer - ett arv 
som kanske tydligast manifesterats i de dominanta
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gånggrifterna - och det nya har fått förhålla sig till det 
gamla. Den äldre bronsålderns omfattande högbyg
gande och dess relation till äldre gravmonument, 
bland annat vid Glumslövs backar, speglar detta kom
plexa förhållande mellan kontinuitet och nystart. Ut
över gravmonumenten tar Strömberg i sin landskaps- 
analys också med boplatser, ceremoniella platser och 
den naturliga topografin.

Gravhögarnas placering och betydelse i landskapet 
står i fokus även för nästa kapitel. Där använder Karin 
Ericson Lagerås GIS-baserad metodik för att studera 
gravhögarnas topografiska synlighet - en så kallad vi- 
sibilitetsanalys. Bland annat kan områden som har 
sikt mot ett ovanligt stort antal högar identifieras och 
avgränsas. Analysen visar också en stark visuell kopp
ling mellan högarna och havet. Högarna kan ha setts 
från havet, men framför allt har det varit möjligt att se 
havet från högarna. Detta leder till en diskussion om 
olika betraktelseperspektiv - från eller mot monumen
ten - och om den symboliska betydelsen av visuella 
samband.

Figur 2. Karta över undersökningsområdet, med den nya järnvägen 
och undersökta platser.

Map of the investigation area in western Scania with the new railway 
and investigation sites.

Från gravhögarnas betydelse i landskapet tar vi steget 
till gravskick och begravningstraditioner. Ett ganska 
stort antal gravar från senneolitikum och bronsålder 
detalj undersöktes inom projektet. Bland dessa fanns 
endast enstaka högar, eller snarare rester av bortplöjda 15
högar, men andra gravtyper var desto rikligare före
trädda. I Janis Runcis artikel presenteras och tolkas 
olika typer av jordgravar, det vill säga gravar där liken 
inte kremerats. Variationen i gravskicket bland jord
gravarna visar sig ha varit stor, även inom samma 
gravfält. Denna komplexitet diskuteras, liksom även 
den inte helt okomplicerade gränsdragningen gente
mot brandgravskicket. Jordgravar och brandgravar 
förekommer ibland tillsammans på gravfälten och en 
samtidighet kan beläggas, även om de har olika kro
nologisk tyngdpunkt. De parallella traditionerna talar 
enligt författaren emot att de två typerna av gravskick 
speglar fundamentala skillnader i bakomliggande reli
giösa uppfattningar.

Fredrik Svanbergs och Caroline Arcinis bidrag 
handlar också om gravtraditioner, men med fokus på 
brandgravskicket. Genom en detaljerad osteologisk 
analys av de brända och hårt fragmenterade benen lyck
as de separera bålplatser från gravar - en metodisk 
landvinning som ger oss nya möjligheter att tolka och 
förstå brandgravfälten. Utifrån den osteologiska analy
sen, samt även identifieringen av palissader och andra 
strukturer, presenterar de en modell för hur brons
ålderns brandgravfält kan ha varit organiserade. De ar
gumenterar för att gravfälten inte bara fungerat som 
förvaringsplats för de döda, utan att de haft en betydligt 
mer komplex betydelse socialt och i landskapet.

I nära anslutning till gravmiljöerna på Glumslövs 
backar undersöktes ett mycket omfattande härdområ
de från bronsåldern. Titti Fendin presenterar en detal
jerad studie av området och visar att benämningen 
härdområde egentligen är förenklad. Platsen har troli
gen använts för renings- och övergångsriter, där elden 
haft central betydelse. Träkolet i anläggningarna do
minerades av ask - ett träd med en framträdande roll i 
folktron och i fornnordisk mytologi. Diskussionen
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grundas på analyser av de enskilda anläggningarna, 
men också på större rumsliga sammanhang. I en land- 
skapsanalys framträder samband med den markanta 
topografin, gravmonumenten, källsprång och vatten- 

16 drag. I detta större perspektiv kan platsen tolkas som
en rituell anhalt vid inträdet till dödens och stillhetens 
landskap på backarnas krön.

Ritualernas betydelse under senneolitikum och 
bronsålder speglas också i de många offer som ned
lagts i våtmarker. Med undantag för ett möjligt offer
fynd vid Annelöv, kom inga våtmarksoffer i dagen i 
samband med Västkustbaneprojektets undersökning
ar. Det finns dock ett stort antal äldre fynd från trak
ten, nu undanstoppade i magasinen och med varieran
de grad av dokumentation från fyndtillfället. Per Kar
sten presenterar en översikt över detta material och 
försöker i möjligaste mån identifiera de faktiska fynd
platserna. Genomgången är en viktig byggsten i flera 
av de övriga artiklarna i boken, där större samman
hang i landskapet och samhället diskuteras, men leder 
i sig också till intressanta slutsatser om offerskickets 
flertusenåriga traditioner.

Ole Stilborg har i sitt bidrag tittat närmare på den 
bronsålderskeramik som framkom vid undersökning
arna av såväl boplatser som gravar. Han undersöker 
om keramiken skiljer sig åt mellan dessa två kontexter, 
och diskuterar materialet i förhållande till tidigare ty- 
pologiska och kronologiska indelningar. Genom ana
lyser visar han att den lera som använts är hämtad i 
närområdet och att keramiken därmed är lokalt fram
ställd.

I bokens avlutande kapitel lyfter vi perspektivet. 
Här diskuterar Magnus Artursson, Per Karsten och Bo 
Strömberg samhället under senneolitikum och brons
ålder, och urskiljer generella drag, traditioner och 
strömningar, likväl som brytpunkter och förändring. 
En ökad individualisering och stratifiering kan urskil
jas, liksom också en stor variation inom den på ett 
översiktligt plan ganska enhetliga sydskandinaviska 
kultursfären. Som en kontrast till det generella, lång
siktiga tidsperspektivet betonas också den historiska

betydelsen av enskilda händelser och individer. Kapit
let ska inte i första hand ses som en syntes, utan snara
re som en vidareutveckling av en del av de tankegång
ar som presenterats i boken, och ett försök att teckna 
en sammanhängande historia, trots ett fragmentariskt 
och ofta gåtfullt källmaterial.

Innan vi nu släpper läsaren vidare i boken, vill vi 
passa på att tacka författarna för deras engagemang 
och kämpainsatser. Vi vill också tacka Barbro Lindahl 
Jensen (som projektledare ledde hon arbetet genom 
planering, fältarbete och rapportering), samt alla de 
övriga som arbetat inom projektet De heliga backar
na, men som inte medverkar i boken: Håkan Aspe- 
borg, Susanne Augustsson, Bo Bondesson Hvid, Bir
gitte Borrby Hansen, Torbjörn Brorsson, Anna Brus- 
ling-Aspeborg, Åsa Cademar Nilsson, Annika Gardell, 
Cecilia Grönberg, Ulf Danell, Susanna Eklund, Yvon
ne Eklund, Tyra Ericson, Markus Eriksson, Patrik 
Iversson, Tim Grønnegård, Peter Gustavsson, Sven 
Hellerström, Annika Jeppsson, Margareta Johansson, 
Ola Kadefors, Pär Karlsson, Annika Knarrström, Ste
fan Kriig, Linda Larsson, Rolf Larsson, Sven Lennarts- 
son, Anna Lihammer, Thomas Linderoth, Lindsay 
Lloyd Smith, Patrik Lord, Jes Martens, Anna Mattis- 
son, Örjan Mattsson, Stefan Månsson, Ing-Marie 
Nilsson, Maj-Lis Nilsson, Bengt Nordqvist, Tina Om
fors, Hans Oreheim, Elisabeth Persson, Claes Petters
son, Linda Qviström, Julijana Radakovits, Annica 
Ramström, Mats Regnell (paleoekologi), Carl-Johan 
Sanglert, Henrik Schilling, Susanne Selling, Daniel Ser- 
lander, Fredrik Svanberg, Kenneth Stark, Jörgen Streif- 
fert, Susanne Svensson, Joakim Thomasson, Aprilla 
Thörn Pihi, Bengt Westergaard, Annika Westerholm, 
Jacob Wiberg, Jonas Wikborg och Katarina Öster
ström. Vi vill också tacka Mats Mogren som med lek- 
törsläsning, goda råd, morot och piska hjälpt oss att 
avsluta boken, samt Thomas Hansson, Henrik Pihi 
och Staffan Hyll som bidragit med en professionell 
formgivning.

Slutligen: Byggandet av Västkustbanan var ett omfat
tande exploateringsprojekt. Inom uppdragsarkeologins
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ram och med stöd av kulturmiljölagen har vi under
sökt, dokumenterat och tolkat en del av de fornläm- 
ningar som kom att förstöras. Dessa förhistoriska 
spår lever nu - som klena ersättningar för den verkli
ga varan - vidare i ritningar, anläggningsbeskrivning- 
ar, fyndlistor och databaser, liksom i tolkningsmodel
ler, idéer och diskussioner. Boken ger en vetenskaplig 
ingång till detta material, men kan knappast ersätta 
den mer känslomässiga och estetiska upplevelse som

erbjuds av verkliga fornlämningar ute i landskapet. Vi 
hoppas naturligtvis att boken ska inspirera till diskus
sioner och vidare forskning kring senneolitikum och 
bronsålder, men också att den kan locka någon till ett 
besök vid Glumslövs backar, eller varför inte vid Kara- 17
by backar och Dagstorpsåsen - platser där bronsål
derns gravhögar ännu bildar horisontlinjen. Trots ex
ploatering finns det mycket arkeologi kvar att uppleva 
ute i det skånska kulturlandskapet.
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Summary
Bronze Age Land - Introduction
In this book we present results and interpretations 
from The Sacred Hills Project (De heliga backarna) - a 
subproject within The West Coast Line Project (Väst- 
kustbaneprojektet, VKB) run by the National Herita
ge Board (Riksantikvarieämbetet), Archaeological Ex
cavations Department, with its branch office in Lund. 
The West Coast Line Project is a large-scale contract 
archaeology project, occasioned by the National Rail 
Administration’s expansion of the West Coast Railway 
Line in western Scania. The subproject and the book 
focus on the Late Neolithic-Bronze Age period, i.e. 
2300-500 cal. BC, while other subprojects and archa
eological periods are presented in other books from 
the project.

The railway, and thus the investigation area, is 
about 40 kilometres long. From north to south, it 
starts at the city of Helsingborg and runs parallel to 
the coast of the Öresund sound down to the city of 
Landskrona. On the way between these two cities, it 
passes over the hills of Glumslövs Backar - a scenic 
landscape rich in burial mounds. After Landskrona, it 
turns more inland and follows the valleys of the rivers 
Saxån and Välabäcken to the town of Kävlinge. The 
entire investigation area runs through a cultivated and 
drained, almost treeless agricultural landscape. In spi
te of the effects of modern agriculture, the region is

still rich in prehistoric remains. Burial mounds and 
other Neolithic and Bronze Age monuments dominate 
the visible remains, while the hidden ones are more 
diverse.

Based on trial excavations, as many as 82 prehisto
ric sites were identified, making up 32% of the deve
lopment area. On 32 of the sites, remains from the 
Late Neolithic or the Bronze Age were discovered, of 
which a total of 27 were more or less carefully investi
gated. Among the investigated features were the re
mains of about forty houses and almost one hundred 
graves. The archaeological fieldwork was carried out 
during a four-year period, starting with trial excava
tions in 1995, followed by preliminary excavations in 
1996-1997, and, finally, full-scale excavations in 
1998-1999.

The papers presented in this book deal with the 
Late Neolithic and Bronze Age periods. They are ba
sed on the investigations and results from the West 
Coast Line Project, but, depending on the subject, the 
scope of the individual papers varies from detailed site 
analyses to general discussions on a South Scandinavi
an scale. The book is written in Swedish, but each pa
per has an English summary and English captions in 
order to give the non-Swedish reader a chance to grasp 
the general outline of the project as well as the main 
conclusions.



B r såld bygd Inled ning

Referenser
Artursson, M. (red.). 1998a. Väganslutningar till Västkustba

nan, delen Landskrona-Helsingborg. Skåne, Malmöhus 
län. Arkeologisk utredning. Riksantikvarieämbetet UV 
Syd Rapport 1998:18.

Artursson, M. (red.). 1998b. Rya - en medeltida bytomt och 
en förhistorisk boplats. Skåne, Kvistofta sn, Raä 92. Arke
ologisk slutundersökning. Riksantikvarieämbetet UV Syd 
Rapport 1998:21.

Artursson, M. (red.). 1999a. Väganslutningar till Västkustba
nan mellan Landskrona-Helsingborg, block 1-2. Arkeolo
gisk förundersökning. Riksantikvarieämbetet UV Syd 
Rapport 1999:11.

Artursson, M. (red.). 1999b. Glumslöv - boplats- och bebyg
gelselämningar från tidigneolitikum till yngre järnålder. 
Skåne, Kvistofta sn, Raä 92. Arkeologisk undersökning. 
Riksantikvarieämbetet UV Syd Rapport 1999:40.

Artursson, M. 1999c. Häljarp - boplatslämningar från yngre 
bronsålder och förromersk järnålder. Skåne, Tofta sn, 
Häljarp 14:1, VKB SU5. Arkeologisk undersökning. Riks
antikvarieämbetet UV Syd Rapport 1999:94.

Aspeborg, H. 1998. Västkustbanan 3:4 - en boplats från yng
re bronsålder vid Hilleshög. Skåne, Skåne län, Järnvägen 
Västkustbanan. Delen Helsingborg-Kävlinge. Avsnittet 
Helsingborg-Landskrona (Block 1-2). Arkeologisk under
sökning, VKB 3:4, Härslövs sn, Hilleshög 25:1. Riksantik
varieämbetet Rapport UV Syd 1998:4.

Cademar Nilsson, Å. 1999. Gravfält och boplats från bronsål
der. Skåne, Örja sn, Raä 2 Oxhögarna. Arkeologisk under
sökning. Riksantikvarieämbetet UV Syd Rapport 1999:64.

Cademar Nilsson, Å. 8c Ericson Lagerås, K. 1999a. Gravfältet 
vid Häljarps mölla - med tyngdpunkt i senneolitikum och 
bronsålder. Skåne, Tofta sn, Häljarp 1:6 och 2:5, VKB 
SU2. Arkeologisk undersökning. Riksantikvarieämbetet 
UV Syd Rapport 1999:96.

Cademar Nilsson, Å. 8c Ericson Lagerås, K. 1999b. Gravfältet 
vid Annelöv - ett gravfält från bronsålder och boplatsläm
ningar från senneolitikum till äldre järnålder. Skåne, Anne
löv sn, Annelöv 38:1, VKB SU13. Arkeologisk undersök
ning. Riksantikvarieämbetet UV Syd Rapport 1999:104.

Ericson Lagerås, K. 1999. En gravgrupp från yngre bronsålder 
och boplatser från yngre bronsålder och yngre järnålder 
vid Rya. Västkustbanan 2:5. Arkeologisk slutundersök
ning. Riksantikvarieämbetet UV Syd Rapport 1999:3.

Fendin, T. 1999. Boplats och härdgropsområden från bronsål
dern vid Glumslöv. Skåne, Glumslövs sn, Övra Glumslöv 
10:5. Västkustbanan 3:3. Arkeologisk undersökning. Riks
antikvarieämbetet UV Syd Rapport 1999:39.

Karsten, P., Knarrström, B., Kriig, S., Lindahl Jensen, B., Reg- 
nell, M. 8c Svensson, M. 1996. Projektprogram. Inför arke
ologiska förundersökningar av Järnvägen Västkustbanan,

delen Helsingborg-Kävlinge, Malmöhus län, Skåne, 1996. 
Riksantikvarieämbetet UV Syd Rapport 1996:51.

Kriig, S. 8c Thomasson, J. 1999. Vikingatida och medeltida 
gårdslämningar i Säby. En arkeologisk slutundersökning 
inför byggandet av Västkustbanan. Arkeologisk slutunder
sökning. Riksantikvarieämbetet UV Syd Rapport 1999:4.

Lindahl Jensen, B. 1996. Kring de heliga backarna. I: Karsten, 
P. m. fl. Projektprogram. Inför arkeologiska förundersök
ningar av Järnvägen Västkustbanan, delen Helsingborg- 
Kävlinge Malmöhus län, Skåne, 1996. Riksantikvarieäm
betet UV Syd Rapport 1999:92.

Lindahl Jensen, B. 8c Nilsson, M.-L. 1999. Ett källsprång i 
Saxtorp - med fynd från tidigneolitikum och yngre brons
ålder. Skåne, Saxtorp sn, Kvärlöv 19:1, VKB SU9. Arkeo
logisk undersökning. Riksantikvarieämbetet UV Syd Rap
port 1999:92.

Lindahl Jensen, B. 8c Thörn Pihi, A. 1999. Boplats från brons
ålder och en mellanneolitisk brunn. Skåne, Annelöv sn, 
Annelöv 6:4, VKB SU14Ö. Arkeologisk undersökning. 
Riksantikvarieämbetet UV Syd Rapport 1999:103.

Martens, J. 1999. Kogegrubeområde med grave og lertag- 
ningsgruber ved Säbyholm. Skåne, Säbyholm, Vej 1156, 
Plads 1A:5. Arkeologisk undersökning. Riksantikvarieäm
betet UV Syd Rapport 1999:58.

Omfors, T. 1999. Boplatslämningar vid Rååns dalgång. Skå
ne, Helsingborg stad, Ramlösa 9:6, VKB 1A:7. Arkeolo
gisk undersökning. Riksantikvarieämbetet UV Syd Rap
port 1999:14.

Svensson, M. (red.). 1995. Översiktlig arkeologisk utredning. 
Skåne, Malmöhus län, Järnvägen Västkustbanan, delen 
Helsingborg-Kävlinge. Riksantikvarieämbetet UV Syd 
Rapport 1995:52.

Svensson, M. (red.). 1996. Arkeologisk utredning. Skåne, 
Malmöhus län, Järnvägen Västkustbanan, delen Helsing
borg—Kävlinge. Riksantikvarieämbetet UV Syd Rapport 
1996:25.

Svensson, M. (red.). 2002. Västkustbanan (VKB) - Samman
fattning av ett pågående projekt. Riksantikvarieämbetet 
UV Syd Rapport 2002:13.

Svensson, M. 8c Karsten, P. (red.). 1996. Arkeologisk förun
dersökning. Skåne, Malmöhus län, Järnvägen Västkustba
nan, delen Helsingborg-Kävlinge. Avsnittet Helsingborg- 
Landskrona (block 1-2). Riksantikvarieämbetet UV Syd 
Rapport 1996:48.

Svensson, M. 8c Karsten, P. (red.). 1997. Arkeologisk förun
dersökning. Skåne, Malmöhus län, Järnvägen Västkustba
nan, avsnittet Helsingborg-Landskrona. Volym 1-2. Riks
antikvarieämbetet UV Syd Rapport 1997:83.

Thörn Pihi, A. 1999. En välbebodd kulle i Kvärlöv. Skåne, 
Annelöv sn, Kvärlöv 17:1 och 18:2, VKB SU12. Arkeolo
gisk undersökning. Riksantikvarieämbetet UV Syd Rap
port 1999:105.



Byggnadstradition ...Vissa avvikande drag kan alltså iakttagas, men generellt sett kan man

dock säga att byggnadstraditionen i södra och mellersta Skandinavien har ett antal gemensamma 

grunddrag bland annat vad det gäller storlek och form på långhusen, den takbärande konstruk

tionens utseende och rums- samt funktionsindelningen av långhusen. Dessutom kan man ofta se 

likheter i hur gårdarna har varit uppbyggda och i vilka typer av kompletterande byggnader som

har funnits i anslutning till långhusen...



Magnus Artursson

Husmaterialet från senneolitikum och bronsålder har 
under de senaste 10-15 åren blivit mycket stort i 
många delar av södra och mellersta Skandinavien. Det 
övergripande målet för den här artikeln är därför att 
med utgångspunkt i denna nya kunskap där bland an
nat materialet från Västkustbaneprojektet ingår, dis
kutera utvecklingen av byggnadstraditionen i Skåne 
och östra Danmark men också i övriga delar av södra 
och mellersta Skandinavien. Ett tema som också kom
mer att tas upp är Öresund som kommunikationsled 
och gräns. Vilka likheter och vilka skillnader kan man 
se vad det gäller byggnadstraditionen i området? Frå
gan är om man också kan se en regional uppdelning 
inom Skåne vad gäller byggnadstraditionens utseende 
och hur en sådan eventuell skillnad skall tolkas.

Ytterligare en viktig aspekt på hus- och boplatsma
terialet är frågan om man kan se tecken på en social 
stratifiering som skulle kunna motsvara den som man 
kan se i samtida gravar och i offermiljöer? Materialet 
på boplatserna som hittills framkommit tycks i viss 
grad avspegla den mer eller mindre tydliga stratifiera- 
de sociala struktur som man anser sig kunna se i andra 
material (se bl.a. Larsson 1986; Nordquist 2001). Det 
finns till exempel en variation i storlek på samtida 
långhus i området som kan tolkas som ett tecken på en 
social stratifiering, men åsikterna går isär när denna 
uppdelning på olika storlekskategorier egentligen blir 
riktigt märkbar (se diskussion hos Earle m.fl. 1998; 
Kristiansen 1998; Nordquist 2001, s. 202 f.; s. 225 ff.; 
Lekberg 2002, s. 248 ff.; s. 263 f.; Artursson m.fl. 
2003, s. 145 f.). Boplatser som skiljer ut sig vad det 
gäller ett mera högstatusbetonat fyndmaterial är rela
tivt få i området än så länge, vilket försvårar analysen. 
Emellertid så finns det ett antal boplatser som redan 
under senneolitikum har en blandning av stora, mel
lanstora och små långhus, vilket skulle kunna tolkas 
som ett tecken på att det har funnits en hierarkiskt 
uppbyggd samhällsstruktur i området (Artursson

2000; Gidlöf & Johansson 2003). De stora långhusen 
skulle kunna vara en del av en ideologi och en sam
hällsstruktur som successivt har vuxit fram under sen
neolitikum och bronsålderns period I och som har 
präglats av en tilltagande social stratifiering och en 
monopolisering av till exempel långväga kontakter 
och tillverkning samt distribution av flintdolkar och 
metallföremål. En monopolisering av kunskapen om 
det avancerade flinthantverket och metalltekniken kan 
enligt flera författare ha inneburit möjligheter att suc
cessivt bygga upp ett stratifierat samhälle (se bl.a. Apel 
2001, s. 323 ff.; Nordquist 2001, s. 199 ff.; s. 232 ff.; 
Lekberg 2002, s. 275 ff.).

Senare tids forskning har visat att det har funnits en 
varierad uppsättning av byggnadstyper på boplatserna 
(Björhem & Säfvestad 1989, s. 77 ff.; 1993, s. 105 ff.; 
Tesch 1993, s. 157 ff.; Larsson 1995, s. 38 ff.; Nord
quist 2001, s. 226). Långhus av varierande storlek, 
olika typer av stolpbyggda, mindre ekonomibyggna
der, grophus och hyddor har existerat parallellt både 
på basboplatser och på mera specialiserade boplatser 
för till exempel jakt och fiske. Den vanligaste typen av 
byggnad på basboplatserna har emellertid varit lång
huset, eventuellt kompletterat med en mindre byggnad 
som förmodligen har haft en ekonomifunktion. Den 
vanligaste typen av bebyggelse har traditionellt ansetts 
vara ensamgården eller utspridda, byliknande struktu
rer där den enskilda gården har varit den minsta be
ståndsdelen. Det finns emellertid också exempel på 
mera koncentrerade, byliknande strukturer i vissa om
råden (Artursson denna volym). Variationen i bebyg
gelsestruktur har förmodligen bland annat varit bero
ende av geografiskt läge, där varierande lokala miljö
förhållanden, ekonomisk bärkraft och tillgång till rå
varor för produktion av högstatusföremål som hög- 
kvalitativ flinta eller bärnsten har avgjort vilken be
byggelsestruktur som har varit dominerande. Dessut
om har med största säkerhet sociala och kulturella
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faktorer spelat en stor roll för hur man har valt att 
organisera bebyggelsen i olika områden.

Liksom under tidig- och mellanneolitikum så finns 
det skillnader i byggnadsteknik och materialval mellan 
den profana bebyggelsen och de rituella byggnaderna 
och konstruktionerna samt gravarna under senneoliti- 
kum och bronsålder (se bl.a. Artursson m.fl. 2003, s. 
55; jfr. Victor 2002, s. 54 ff.). Här måste det röra sig 
om ett medvetet val som man har gjort, där de olika 
typerna av byggnader och andra konstruktioner har 
uppförts på skilda sätt. Detta visar enligt min mening 
att materialval och byggnadsteknik har spelat en stor 
roll för att markera olika betydelser inom byggnadstra
ditionen. Som exempel kan nämnas den rituella bygg
naden vid Sandagergård på norra Själland (Kaul 
1987), som kan ha uppförts med någon typ av syllkon- 
struktion i sten, ett materialval och en byggnadstradi
tion som man inte ser på samtida boplatser i området. 
Liknande rituella byggnader av så kallad Broby-typ el
ler så kallade stengrundshus finns i hela södra och mel
lersta Sverige och de kan i samtliga fall knytas till grav
fält eller enstaka gravar (se bl.a. Victor 2002, s. 77 ff.). 
Frågan är emellertid om de har varit egentliga hus. En
ligt senare tolkningar kan de istället ha varit symbolis
ka byggnader där husformen endast har markerats 
med stenkonstruktioner och vallar. De kan därför alter
nativt tolkas som gravkonstruktioner som utformats 
som symboliska hus eftersom många av dem innehåller 
gravar (se bl.a. Arcini & Svanberg denna volym).

Genomgången av byggnadstraditionens utseende 
och förändring i den här artikeln har delats in i två 
delar utifrån den takbärande konstruktionens utseen
de i långhusen. Först behandlas långhusen med en två- 
skeppig konstruktion och andra samtida byggnadsty
per som har använts under perioden senneolitikum till 
och med bronsålderns period I, ca 2300-1500 f.Kr., 
och därefter behandlas långhus med en treskeppig 
konstruktion och andra samtida byggnader som har 
använts under bronsålderns period II-VI, ca 1500- 
500 f.Kr. Materialet redovisas mer i detalj i bilaga 1 
och 2 (Artursson 2005).

Forskningshistorik

Omfattande exploateringsundersökningar och forsk- 
ningsundersökningar under senare år har givit oss en 
allt bättre bild av hela den förhistoriska byggnadstra
ditionen samt gårds- och bebyggelsestrukturen i områ
det (se bl.a. Säfvestad 1995; Artursson denna volym). 
Framförallt är det de stora markexploateringarna för 
bostäder och kommunikationer som har givit oss en 
mera fullständig bild av bebyggelsen. Den tidigare bil
den präglades till stor del av resultaten från mindre 
forskningsundersökningar, där till exempel olika typer 
av hyddor och mindre delar av långhus endast gav en 
begränsad del av verkligheten ( se bl.a. Jensen 1979, s. 
23 ff.).

Senneolitikum och bronsålderns period I, ca 
2300-1500 f.Kr.
Innan de stora undersökningarna gjordes av boplatser 
från senneolitikum och bronsålderns period I i bland 
annat Skåne, på Bornholm och på Jylland präglades 
bilden av byggnadstraditionen av de stora gropar eller 
grophusliknande konstruktioner som ibland hittades 
under vissa exploaterings- och forskningsundersök
ningar i området. De otydliga och svårtolkade resulta
ten från de tidiga undersökningarna från 1960- och 
1970-talen berodde till stor del på dels sättet som man 
banade av undersökningsytorna, dels på en okunskap 
och omedvetenhet om vad man egentligen letade efter 
(se bl.a. Pettersson 2000, s. 20 f.). Avbaningarna av 
ytorna skedde ofta med hjälp av stora schaktmaskiner 
som skadade ytorna och endast lämnade kvar större 
och tydliga anläggningar som gropar och härdar. 
Stolphålen utplånades eller var alltför svåra att upp
täcka på de skadade ytorna. Ofta skedde också avba
ningarna utan att det fanns arkeologer på platsen. En
dast i ett fåtal fall hade man tid att finrensa ytor efter 
det att avbaningen hade skett (se bl.a. Björhem & Säf
vestad 1993, s. 21 ff.). Dessutom dök de senneolitiska 
så kallade grophusen ofta upp som en sidoeffekt i sam
band med undersökningar av andra typer av boplatser
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eller gravområden, vilket ledde till att de inte fick den 
uppmärksamhet som de förtjänade. Alternativt så tog 
man bara upp mindre ytor vid till exempel forsknings- 
undersökningar, vilket begränsade möjligheterna att 
identifiera hela konstruktioner och som därför gav en 
ofullständig syn på byggnadstraditionen.

Det finns en rad exempel på undersökningar av så 
kallade grophus med en datering till senneolitikum och 
bronsålderns period I från Skåne under 1960- och 1970- 
talen där man inte har haft tillfälle eller brytt sig om att 
finrensa och undersöka området kring groparna, eller 
alternativt tagit upp för små ytor runt konstruktionerna 
för att säkert kunna avgränsa dem. Man kan därför mis
stänka att en stor del av de här anläggningarna i verklig
heten har utgjorts av nedgrävda eller nedsänkta delar 
som har ingått i långhus. Exempel på sådana undersök
ningar finns från bland annat Furulund (Tillander 
1963), Norrvidinge (Callmer 1972), Stockholmsgården 
i Valleberga (Strömberg 1968; 1971), Hagestad i Skåne 
(Strömberg 1992; 1999) och från Köpingeområdet 
(Tesch 1993, s. 158 f.). Troligen så har det dock funnits 
ett mindre antal grophusliknade konstruktioner paral
lellt med långhusen, varför det är viktigt att man i fram
tiden verkligen försöker avgränsa konstruktionerna för 
att få ett mera tillförlitligt underlag.

Undersökningen vid Myrhøj på norra Jylland mås
te ses som en tydlig vändpunkt vad det gäller studier 
av senneolitiska långhus. På platsen lyckades man 
identifiera stolpbyggda delar i ett antal långhuskon
struktioner med delvis nedsänkt golvdel trots att de 
ytor man tog upp runt dem var mycket begränsade 
(Jensen 1973). Man fick fram lämningar efter både 
stolpburna tak och väggar i anslutning till tre större 
nedsänkta eller nedgrävda golvdelar (se Artursson 
2005, bilaga 1). Emellertid banade man endast av en 
större yta runt ett av långhusen, hus D, vilket tyvärr 
försvårar tolkningen av de två andra, hus EAB och 
GAB. Det är emellertid mycket sannolikt att de har 
haft ett liknande utseende som hus D, som har haft en 
nedsänkt östdel och en tvåskeppig konstruktion, där 
taket har burits av en rad med stolpar placerade längs

med mittlinjen i långhuset. Väggarna har burits av 
nedgrävda stolpar som har lämnat spår efter sig i form 
av stolphål.

Efterhand som undersökningarna i området har 
ökat i antal så har flera långhus med ett liknande utse
ende med en datering till senneolitikum och bronsål
derns period I hittats (se bl.a. Skov 1982; Simonsen 
1983; Sarauw 2003). Flertalet av de långhus som hit
tills har undersökts i södra och mellersta Skandinavien 
har emellertid ingen nedsänkt eller nedgrävd del, utan 
de består endast av en stolpkonstruktion. I en del fall 
kan man se att det endast finns en mycket flack ned
sänkt del i vissa långhus. Denna kan man ofta tolka 
som spår efter en nedsliten golvyta (se bl.a. Rosberg & 
Lindhé 2001, s. 26 ff.).

Under 1980- och 1990-talet gjordes en rad stora 
undersökningar i bland annat Skåne (Björhem & Säf- 
vestad 1989: Artursson 2000), på Bornholm (Nielsen 
& Nielsen 1986; Nielsen 1998; 1999) och på Jylland 
(se t.ex. Boas 1991; 1993) som gav ett stort antal lång
hus från senneolitikum och bronsålderns period I. Bil
den av byggnadstraditionen förändrades därmed radi
kalt. Den största delen av materialet utgjordes av lång
hus av olika storlek och konstruktion och antalet grop
hus blev relativt sett mycket mindre. Flera av grophusen 
kunde dessutom omtolkas som delundersökta långhus 
med en nedsänkt eller nedgrävd del. Antalet långhus 
med den här konstruktionsdetaljen har ökat i antal och 
kan idag anses vara ett naturligt inslag i byggnadstradi
tionen i flera områden i södra Skandinavien, till exem
pel på Jylland (se bl.a. Simonsen 1983) och i Skåne (se 
bl.a. Pettersson 2000, s. 20 f.).

Om man ser på den bild som Björhem & Säfvestad 
(1989, s. 78 ff.) samt Tesch (1993, s. 157 ff.) ger av 
byggnadstraditionen under senneolitikum och äldre 
bronsålder så präglas den fortfarande av en viss osäker
het. Man är inte riktigt säker på vilka typer av hus och 
hyddor som verkligen ingår i traditionen. Björhem & 
Säfvestad har valt att göra en relativt omfattande upp
delning av materialet, framförallt vad det gäller långhu
sen. Frågan är dock om det är meningsfullt att använda
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sig av en så allmänt hållen indelning som denna. Det 
går inte att konstruera ett typologiskt-kronologiskt 
schema med hjälp av den här indelningen utan det är 
endast ett sätt att sortera de olika byggnadstyperna. 
Detta påpekar också Björhem & Säfvestad. Dessutom 
överlappar vissa av grupperna varandra. Som exempel 
kan nämnas att den takbärande konstruktionens utse
ende blandas ihop med förekomsten av nedsänkta de
lar i byggnaderna, något som endast förvirrar bilden.

Sten Tesch (1993, s. 157ff) har nöjt sig med en indel
ning av materialet i tre kategorier; långhus, grophus och 
små hus med varierande utseende. Vad det gäller date
ringarna av de olika typerna av huskonstruktioner så 
går varken Björhem & Säfvestad eller Tesch närmare in 
på detta. De nöjer sig med att konstatera att de här oli
ka typerna av huskonstruktioner har funnits under sen- 
neolitikum och bronsålderns period I. Poul Otto Niel
sen (1998) har däremot gjort ett försök att dela in lång
husen kronologiskt. Hur denna indelning har gjorts och 
vilken typ av dateringar han har använt är dock oklart, 
men han anser att de kan delas in i 4-5 kronologiska 
grupper från början av senneolitikum och fram till och 
med bronsålderns period I. Frågan är emellertid om 
skillnaden i utseende är så regelmässig eller om det finns 
så bra dateringar av de olika typerna av långhus att det
ta verkligen är möjligt. Enligt min erfarenhet kan man 
oftast bara placera in långhusen i relativt långa tidsav
snitt utifrån 14C-dateringarna, som till exempel den äld
re delen av senneolitikum, SN I ca 2300-1950 f.Kr., el
ler den yngre delen av senneolitikum, SN II ca 1950- 
1700 f.Kr., och i bronsålderns period I, ca 1700-1500 
f.Kr. Tyvärr är kvalitén på 14C-dateringarna i de flesta 
fall inte bättre än så, delvis på grund av att kalibrering- 
skurvan flukturerar relativt mycket i det här tidsinter
vallet. Samtidigt är mängden fynd oftast mycket liten i 
anläggningarna som kan knytas till långhusen, vilket 
försvårar en fynddatering av dem.

Förutom de byggnadstyper som har diskuterats 
ovan så har man också i vissa delar av södra och mel
lersta Skandinavien undersökt olika typer av hydd- 
konstruktioner som kan dateras till senneolitikum och

bronsålderns period I (se bl.a. Andersson & Hjärtner- 
Holdar 1989, s. 213; Fagerlund & Hamilton 1995, s. 
58; Biwall m.fl. 1997, s. 289; Lomborg 1973; 1980; 
Rasmussen 1995; Hadevik & Gidlöf 2003, s. 130). De 
tycks emellertid ha varit relativt sällsynta under perio
den i området, i varje fall om man skall döma av de 
som än så länge har undersökts och rapporterats. 
Många av dem är dessutom osäkra och mycket svår
tolkade. Majoriteten kan dateras till den allra senaste 
delen av senneolitikum och till bronsålderns period I.

Vad det gäller gårds- och bebyggelsestrukturen så 
är det först under de senaste 10-20 åren som materia
let har blivit tillräckligt stort för att tillåta studier 
kring de här frågorna. De stora ytavbaningarna av 
boplatser har givit oss en mer eller mindre tydlig bild 
av hur de har varit uppbyggda och hur man har place
rat bebyggelsen i landskapet (se Artursson denna vo
lym). Tidigare studier har ofta använt sig av indirekta 
metoder där man har inriktat sig på placeringen av 
gravfält och gravar för att analysera bebyggelsens or
ganisation och struktur (se bl.a. Hyenstrand 1979). 
Detta har i stort sett endast givit oss upplysningar 
kring i vilka områden befolkningen har varit koncen
trerad. Det nuvarande kunskapsläget tillåter oss emel
lertid att göra mera detaljerade, direkta studier av be
byggelsestrukturen i mindre områden. Exempel på så
dana studier finns från bland annat Skåne (Björhem & 
Säfvestad 1989, s. 122ff; Tesch 1993, s. 135f; Arturs
son 2000, s. 23ff) och från Jylland (Ethelberg 2000, s. 
239; Earle m.fl. 1998; Kristiansen 1998).

Från att tidigare ha sett det senneolitiska samhället 
som endast bestående av ensamliggande, kringflyttan
de gårdar, så har allt flera författare under senare tid 
börjat diskutera existensen av en mera koncentrerad 
bebyggelse i vissa områden med så kallade utspridda 
byar i kombination med ensamliggande gårdar. I vissa 
fall finns det faktiskt tecken på att det också har exis
terat en tätare, byliknande bebyggelse i vissa central
områden, som till exempel i sydvästra Skåne och på 
norra Jylland. Vid en undersökning i samband med 
Citytunnelprojektet vid Almhov söder om Malmö har
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en tät bebyggelsestruktur med ett större antal samtida 
flerfasiga gårdslägen framkommit. Bebyggelsestruktu
ren här talar för att man har haft en fast gårds- och 
byorganisation på platsen under åtminstone 100-200 
år (Gidlöf &Johansson 2003). Också i Limfjordsom
rådet på Jylland finns det tydliga indikationer på att 
det har funnits en tät bybebyggelse i flera faser vid Bej- 
sebakken under inledningen av senneolitikum (Niel
sen 2002, s. 199; Sarauw 2003).

Bronsålderns period II—VI, ca 1500-500 f.Kr.
Tidiga undersökningar under 1900-talets början av 
hyddbottnar och så kallade stengrundshus präglade 
länge uppfattningen om hur byggnadstraditionen hade 
sett ut i området under bronsåldern (Schönbäck 1951; 
Victor 2002). Stengrundshusen ansågs redan från bör
jan ha haft en rituell funktion, varför de enda byggna
der som kunde knytas till profana miljöer ansågs vara 
hyddor. Undersökningen av den så kallade bronsål- 
dershyddan vid Boda i Uppland 1906 (Almgren 1912; 
Victor 2002, s. 127f) bidrog i hög grad till uppfatt
ningen om hur byggnadstraditionen hade sett ut under 
bronsåldern i Sverige och även övriga delar av Skandi
navien. Detta i kombination med fynd av så kallade 
husurnor i gravar som avbildade mindre, hyddliknan- 
de byggnader gav upphov till teorier om att byggnads
traditionen under bronsåldern endast hade bestått av 
hyddor och mindre hus (se bl.a. Almgren 1912; 
Schönbäck 1951; Victor 2002, s. 54). Nu tolkas hu
surnorna oftast som symboliska hus utan direkta före
bilder i den skandinaviska byggnadstraditionen, i var
je fall inte vad det gäller långhustraditionen. Förebil
derna för husurnorna kommer med största sannolik
het istället från södra Europa och det är troligen oftast 
själva urnornas form, storlek och naturliga begräns
ningar i materialet som har styrt deras utseende. De 
lämningar efter bronsåldershyddor som faktiskt har 
undersökts i södra och mellersta Skandinavien kan 
dock förmodas ha haft vissa likheter med de byggna
der som husurnorna avbildar, varför man inte kan ute
sluta att det har funnits ett visst samband (Almgren 
1912, s. 151; Victor 2002, s. 34f; 127f). Framförallt 
gäller detta hyddor som kan förmodas ha haft en ritu
ell funktion som döds- eller kulthus i anslutning till 
gravar.

Något som ytterligare bidrog till den vaga bilden av 
byggnadstraditionen var att antalet kända bronsål- 
dersboplatser länge var litet, varför man trodde att 
man hade fört ett kringflyttande liv och därmed inte 
hade lämnat så stora spår efter sig (se bl.a. Strömberg 
1954; Jensen 1979, s. 23ff). Denna bild präglade länge 
forskningen kring bronsålderns bebyggelsestruktur.

Man ansåg långt fram i tiden att man hade haft ett 
kringflyttande levnadssätt och att detta hade präglat 
bebyggelsens utseende. Ofta kan man se att man på 
grund av sina begränsade kunskaper om boplatserna 
endast har haft en mycket allmän uppfattning om hur 
byggnaderna har sett ut (se bl.a. Strömberg 1954, s. 
375ff). Först under 1950- och 1960-talet började man 
få ett grepp om hur byggnadstraditionen egentligen 
hade sett ut i och med en del större undersökningar i 
Danmark (se bl.a. Thrane 1982). Undersökningar av 
de första långhusen från bronsålder i Danmark skedde 
under mitten av 1950-talet vid Fragterup i Himmer
land (Thrane 1971; Boysen & Wulff Andersen 1983, 
s. 118; Draiby 1985). Dateringen av dem till yngre 
bronsålder vållade emellertid debatt, och då de inte 
publicerades utförligt var man mycket skeptisk till 
dem. Teorierna om att bronsålderns byggnadstradi
tion hade bestått av mindre hus och hyddor var länge 
fast förankrad i arkeologkåren, men undersökningar
na vid Ristoft 1967 på västra Jylland visade slutligen 
att det verkligen hade ingått regelrätta långhus i bygg
nadstraditionen, i varje fall under yngre bronsålder 
(Becker 1968; Thrane 1971).

Utvecklingen av forskningen kring byggnadstradi
tion och bebyggelsekultur leddes alltså i början av 
danska forskare genom de tidiga studierna av boplat
ser från framförallt yngre bronsålder som gjordes på 
Jylland (Thrane 1982). Undersökningarna under 
1960- och 1970-talet i Danmark gav ett relativt rikt 
material med långhus som ledde till ett uppsving för 
forskningen kring den yngre bronsålderns bebyggelse 
(se bl.a. Becker 1972; 1980; 1982). Undersökningarna 
vid Bjerg A och B, Spjald och Grøntoft (Becker 1968; 
1972; 1980; 1982) visade tillsammans med undersök
ningen vid Ristoft att långhustraditionen definitivt 
kunde dras ned i yngre bronsålder. Under 1980- och 
1990-talet utökades materialet ytterligare (se bl.a. Säf- 
vestad 1995, s. 13ff) och en viktig del i kunskapsupp
byggnaden var att man undersökte ett ökande antal 
boplatser med långhus som kunde dateras till äldre 
bronsålder, något som tidigare hade varit en bristvara.
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Undersökningarna vid till exempel Egehøj (Boas 
1983), Højgård (Ethelberg 1987; 1993), Brdr. Gram 
(Ethelberg 2000), Hemmed Kirke och Hemmed Plan
tage (Boas 1991; 1993) och i Thy-området samt övri
ga nordvästra Jylland (Bertelsen m.fl. 1996; Kristian
sen 1998; Earle m.fl. 1998; Bech & Mikkelsen 1999; 
Earle 2002) har givit ovärderlig kunskap om bygg
nadstradition och bebyggelsestruktur under framför
allt äldre bronsålder i västra Danmark.

I Sverige gav två undersökningar 1971-1972 i Tur
inge sn, Södermanland, ett resultat som visade att det 
även i Sverige hade funnits en tradition att bygga lång
hus och mindre stolpbyggda byggnader under brons
åldern (Tesch 1980, s. 89ff). Visserligen var flera av 
konstruktionerna otydliga och svårtolkade samtidigt 
som dateringarna var osäkra, men i vissa fall handlade 
det obestridligen om långhus och mindre byggnader 
med en datering till övergången mellan äldre och yng
re bronsålder, ca 1200-1100 f.Kr. Under slutet av 
1970-talet utfördes en rad exploateringsundersök- 
ningar i Köpingeområdet av Sten Tesch (1980, s. 83ff; 
1993, s. 162ff). De gav ett rikt husmaterial som bestod 
av långhus, stolpbyggda mindre byggnader och grop
hus som huvudsakligen kunde dateras till yngre brons
ålder. Materialet från äldre bronsålder var tyvärr be
gränsat och de långhus som kunde föras till perioden 
undersöktes endast delvis. Däremot var materialet 
från yngre bronsålder relativt rikligt och utifrån de 
större ytor som togs upp kunde man även resonera 
kring bebyggelsestrukturen i området. Enligt Sten 
Tesch fanns det inget i materialet som talar för att det 
funnits byliknande strukturer i området under yngre 
bronsålder, utan han ville tolka lämningarna som spår 
efter en utspridd ensamgårdsbebyggelse eller mindre 
anhopningar av gårdar, där man hade haft ett rörligt 
bosättningsmönster och flyttat runt gårdarna inom ett 
lokalt resursområde (1980, s. 86ff; 1993, s. 172).

Utifrån materialet från Skåne har Sten Tesch kon
struerat en modell för hur utvecklingen av byggnads
traditionen och framförallt långhustraditionen under 
bronsåldern har sett ut. Modellen bygger till stor del

på dels en storleksindelning av långhusen, dels en in
delning som baseras på om det finns en gruppering av 
de takbärande bockarna inom huskroppen. De stora 
långhusen utan tydlig indelning i sektioner anser han 
vara äldst. Ju längre fram i tiden man kommer desto 
vanligare blir det med en uppdelning av långhusen i 
två sektioner (Tesch 1993, s. 162).

Parallellt med Sten Teschs arbete i Köpingeområdet 
gjorde man i Malmö stora undersökningar vid Fosie IV 
1979-1983 (Björhem & Säfvestad 1989; 1993). Detta 
var en av de första riktigt stora ytavbaningarna som 
gjordes i Sverige och genom att man fick tillfälle att fin- 
rensa stora sammanhängande ytor kunde man identifie
ra ett stort antal långhus från tidsperioden senneoliti- 
kum till yngre järnålder. Man kunde också studera be
byggelsestrukturen i området, något som inte hade varit 
möjligt tidigare. Björhem & Säfvestad presenterade en 
modell för hur långhusen hade utvecklats under sen- 
neolitikum, bronsålder och järnålder. De ansåg sig 
bland annat kunna se att bockbredden i den treskeppi- 
ga takbärande konstruktionen successivt hade minskat 
under bronsålderns och järnålderns gång.

I andra områden i Sverige som till exempel vid Bro
gård i södra Halland (Carlie 1992), Kv. Glasrutan och 
Pryssgården i Östergötland (Karlenby 1994; Borna- 
Ahlkvist m.fl. 1998; Borna-Ahlkvist 2002) och Vrå, 
Ekeby och Tibble samt Apalle i Uppland (Karlenby 
1 994; Göthberg 2000; Ullén 2003) har också ett större 
antal långhus och andra byggnadstyper från bronsål
dern undersökts. De tycks alla ingå i samma bygg
nadstradition som den i Skåne och Danmark. Dock 
finns det en viss variation i bland annat den takbäran
de konstruktionens utseende i en del områden som 
Östergötland och östra Mellansverige, där en uttalat 
trapetsoid form är mycket vanlig. Många av dem är 
emellertid exakta kopior av långhus i Skåne och Dan
mark, vilket talar för att man har haft liknande före
ställningar om hur byggnadstraditionen skulle se ut 
och hur långhusen skulle delas in och användas.

Vad det gäller materialet från Norge så var det 
länge litet, men vid undersökningar vid bland annat
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Forsandmoen 1986 framkom omfattande bebyggelse
lämningar från bronsålder (Løken 1989; 1998, s. 
171 ff; 1999). Också i andra områden i södra Norge 
har man undersökt treskeppiga långhus från bronsål
dern, som vid Austbø, Hundvåg vid Stavanger och 
Orstad i Klepp. Långhusen i södra Norge kan enligt 
Trond Løken jämföras med dem från norra Jylland 
och fyndmaterialet i övrigt tycks också ha tydliga lik
heter med detta område.

Förutom långhus så har man också undersökt min
dre stolpbyggda byggnader och grophus med en date
ring till bronsålderns period II—VI (se bl.a. Björhem & 
Säfvestad 1993, s. 82ff; s. 144ff; Tesch 1993, s. 171ff). 
Oftast ligger de placerade intill långhus och bildar då 
gårdsenheter där de förmodligen har fungerat som oli
ka typer av ekonomibyggnader. Också olika typer av 
hyddor har undersökts på boplatser från tidsperioden 
(se bl.a. Lomborg 1973; 1980; Westergaard 1989; 
1993; Løken 1989, s.l42ff). De finns både i anslut
ning till långhus på vanliga boplatser och i grupper på 
boplatser som kan förmodas ha varit specialiserade på 
jakt och fiske (se bl.a. Løken 1989, s. 142ff; Gustavs
son 1997).

De slutsatser man traditionellt har dragit utifrån 
materialet betonar dels att det finns en skillnad i bygg
nadstradition mellan äldre och yngre bronsålder, 
främst genom att långhusen generellt har blivit mindre 
över tiden (Karlenby 1994, s. 23, fig. 9), dels att bred
den i den takbärande konstruktionen samt totalbred
den på långhusen successivt har minskat (se bl.a. Björ
hem & Säfvestad 1993, s. 105ff). Det är visserligen 
sant att det finns en mindre variation i storlek under 
yngre bronsålder och att det i stort sett inte finns några 
stora eller mycket stora långhus under perioden, men 
det finns i varje fall fortfarande en uppdelning på stor- 
lekskategorier. Vidden i spridningen är visserligen inte 
lika stor som under äldre bronsålder, men den finns 
ändå där. De andra delar som har ingått i byggnadstra
ditionen, mindre stolpbyggda byggnader och grophus, 
har med största sannolikhet haft olika ekonomifunk
tioner på gårdarna. De förekommer nästan uteslutande

i anslutning till långhus och har kompletterat huvud
byggnaden på gården.

Vad det gäller kunskapen kring hur gårds- och be
byggelsestrukturen har sett ut under bronsålderns pe
riod II—VI så är kunskapsläget ungefär detsamma som 
för senneolitikum och bronsålderns period I. Det är 
först under de senaste 10-20 åren som man har haft 
möjlighet att ta upp så stora ytor att det har blivit möj
ligt att behandla sådana frågor (se Artursson denna 
volym). Materialet har blivit så stort att man kan labo
rera med olika modeller för gårds- och bebyggelse
strukturen, och det finns flera möjligheter till tolk
ning. Den traditionella tolkningen att bebyggelsen to
talt har dominerats av utspridda ensamgårdar (se bl.a. 
Björhem & Säfvestad 1993, s. 358ff; Tesch 1993, s. 
172; Kristiansen 1998; Earle m.fl. 1998) har fått en 
rad konkurrenter som betonar variationen, dels på det 
lokala planet, dels på det regionala (se bl.a. Jensen 
1979, s. 23ff; Ullén 2003; Artursson denna volym). 
Enligt vissa författare kan man i de mera centrala om
rådena i södra och mellersta Skandinavien se en betyd
ligt större variation i bebyggelsestrukturen än vad som 
tidigare var fallet. Ensamgårdar har funnits parallellt 
med mera koncentrerade, byliknande strukturer även 
under bronsåldern.

Byggnadstraditionen under 
senneolitikum och bronsålderns 
period I, ca 2300-1500 f.Kr.

Den tvåskeppiga takbärande konstruktionen i långhu
sen från södra och mellersta Skandinavien har en lång 
tradition med sina rötter i senmesolitikum (Grönberg 
2001; Artursson m.fl. 2003). Den översiktliga bild man 
får av byggnadstraditionens utveckling under senneoli
tikum och bronsålder utifrån 1980- och 1990-talens ar
keologiska undersökningar är relativt tydlig (Artursson 
2005, bilaga 1 och 2). De tvåskeppiga långhusen domi
nerar helt under senneolitikum och bronsålderns period 
I för att under bronsålderns period IB—II successivt er
sättas av de treskeppiga. De treskeppiga långhusen har
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sedan använts under hela brons- och järnåldern och 
även in i medeltid. Långhusen från senneolitikum och 
bronsålder tycks ha haft ett likartat utseende i hela 
södra och mellersta Skandinavien, i varje fall om man 
skall döma av den takbärande konstruktionens utse
ende. Det finns skillnader i detaljer, men i huvudsak 
tycks de följa en gemensam utvecklingslinje. Uppsätt
ningen av mindre byggnader, grophus och hyddor på 
boplatserna förändras över tiden, så att de under in
ledningen av senneolitikum är relativt ovanliga för att 
under slutfasen av sennolitikum och under bronsålder 
dyka upp allt oftare. Det finns också specialboplatser i 
vissa områden som endast har haft hyddliknande 
byggnader.

Mer detaljerade beskrivningar av huskonstruk
tionerna från senneolitikum och bronsålderns period I 
finns i bilaga 1 (Artursson 2005).

Den skånska byggnadstraditionen
Vår nuvarande bild av den skånska byggnadstraditio
nen under senneolitikum och bronsålderns period I 
bygger till stor del på ett antal större moderna under
sökningar som till exempel den vid Fosie IV utanför 
Malmö (Björhem & Säfvestad 1989), undersökningar
na i Köpingeområdet (Tesch 1993), vid Stångby sta
tionssamhälle (Artursson 2000) och inom Öresunds- 
broprojektet (Björhem & Sarnäs 2000a; 2000b; Sar- 
näs & Nord Paulsson 2001) samt Citytunnelprojektet 
(Gidlöf & Johansson 2003). Långhusen från området 
har ett relativt homogent utseende, men det finns en 
viss variation i materialet, både inom regionerna och 
mellan dem.

Antalet publicerade långhus med en datering till 
senneolitikum och bronsålderns period I, dvs. ca 
2300-1500 f.Kr., är relativt stort i Skåne om man jäm
för med övriga delar av Sverige. Förmodligen är det 
verkliga antalet undersökta långhus i området dock 
ännu större, eftersom vissa av konstruktionerna med 
nedsänkt golvdel tidigare har tolkats som grophus 
(Pettersson 2000, s. 20 f. Av de undersökta långhusen 
har ett stort antal 14C-daterats vilket ger en relativt god

bild av utvecklingen av byggnadstraditionen över ti
den. Övriga långhus som endast har daterats typolo
giskt eller med hjälp av fynd är oftast svåra att placera 
tidsmässigt inom tidsperioden, varför de inte är lika 
användbara i en kronologisk-typologisk modell. De 
undersökta byggnaderna av olika typ är i stort sett helt 
koncentrerade till de traditionella centralområden 
som har definierats utifrån fördelningen av olika forn- 
lämningstyper (se bl.a. Hyenstrand 1979; Strömberg 
denna volym).

En stor del av materialet från Skåne kommer från 
den sydvästra delen av landskapet. I området söder 
om Malmö har man sedan början av 1980-talet under
sökt ett stort antal långhus och andra huskonstruktio
ner från senneolitikum och bronsålderns period I. 
Bland annat har undersökningarna vid Fosie IV och i 
angränsande områden givit ett rikt husmaterial. Den 
klassiska senneolitiska långhustypen från Fosie IV är 
den mindre eller mellanstora konstruktionen med tre 
takbärande mittstolpar som har kombinerats med re
gelbundet placerade, indragna takbärande stolpar 
(Björhem & Säfvestad 1989). Totalt framkom fem mer 
eller mindre kompletta långhus av den här typen, hus 
11, 12, 13, 16 och 22 (fig. 1). Ett av långhusen, hus 
22, har förlängts i den östra delen varför det har ett 
något avvikande utseende. Långhusen har varit ca 
13,15-17,5 m långa och 5,8-6,7 m breda. De är samt
liga bredast på mitten eller i den östra delen, varför de 
förmodligen har haft en svagt trapetsoid eller konvex 
form. Skillnaden i bredd har emellertid varit så liten 
att den knappt kan ha varit synlig för blotta ögat. De 
flesta av de här långhusen har två indragna takbäran
de stolpar vid varje mittstolpe, men i vissa fall saknas 
en del av dem. Detta kan bero på bortplöjning eller 
andra källkritiska faktorer, men det kan också bero på 
en viss variation i konstruktionen. Väggarna har ofta 
ett mycket regelbundet utseende med direkt motställ
da stolpar i långsidorna och rakt avslutade gavlar upp
byggda av tre stolpar. Långhusen har regelbundet pla
cerade ingångar i den östra delen av långhusen i båda 
långsidorna. Ingångarna har ofta varit motställda,
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Figur 1. Mindre och mellanstora långhus, 
hus 11, 12, 13, 16 och 22, från Fosie IV. 
Skala 1:400.

Small and middle sized longhouses, hou- 
*° 0 se II, 12, 13, 16 and 22, at Fosie IV,
Hus 22 southwestern Scania in southern Sweden.
Fas 2 Scale 1:400.

men i vissa fall är de något förskjutna i förhållande till 
varandra.

Den här typen av mindre och mellanstora långhus 
har således ett mycket regelbundet utseende och tycks 
ha byggts efter en mycket väl genomtänkt och etable
rad lokal byggnadstradition. Långhustypen är i stort 
sett begränsad till Malmöområdet, även om det finns 
enstaka långhus på ett fåtal andra platser i Skåne som 
har ungefär samma regelbundna utseende. Det är 
emellertid relativt ovanligt att det finns regelbundet 
placerade indragna stolpar i anslutning till samtliga 
mittstolpar utanför Malmöområdet. Det finns dock 
undantag vid till exempel Limensgård på Bornholm 
(Nielsen & Nielsen 1986; Nielsen 1999) och inom vis
sa områden på Jylland (se bl.a. Boas 1991; 1993), där 
flera av långhusen har regelbundet placerade indragna

stolpar (fig. 5). Vad det gäller dateringen av den här 
långhustypen vid Fosie IV så finns det en del problem 
med l4C-analyserna. På grund av att flera av 14C-date- 
ringarna har stora felmarginaler så är resultaten svåra 
att använda. Hus 11 och 13 har emellertid fått 14C- 
dateringar som har en rimlig felmarginal. De har date
rats till 2290-1890 f.Kr. respektive 2180-1780 f.Kr., 
medan hus 12 har en mera svårtolkad ,4C-datering till 
2300-1500 f.Kr. Hus 22 har endast fynddaterats till 
senneolitikum-äldre bronsålder. Dateringen av lång
husen är alltså i vissa fall osäker, men i flera fall finns 
det både 14C-dateringar och fynd som placerar dem i 
senneolitikum eller eventuellt i bronsålderns period I.

Det tycks finnas en tydlig linje i utvecklingen av 
långhusen vad det gäller deras form och storlek i Skå
ne under perioden. Det finns visserligen avvikelser i
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detaljer, men huvudlinjen är klar. Man kan tydligt se att 
utvecklingen av de senneolitiska långhusen har sina röt
ter i mellanneolitikum, och att det sker någon form av 
standardisering av byggnadstraditionen redan under 
övergången mellan mellanneolitikum och senneoliti- 
kum (se bl.a. Artursson m.fl. 2003, s. 141ff). Förutom 
att det finns en variation i storlek mellan långhusen så 
skiljer sig deras utseende i plan något åt vad det gäller 
till exempel antalet mittstolpar och deras placering, 
väggarnas konstruktion och regelbundenhet, gavlarnas 
utformning och form, ingångarnas placering, före
komst av nedsänkta eller nedgrävda golvdelar etc. Det 
är emellertid svårt att se någon tydlig utvecklingsten
dens över tiden i enskilda konstruktionsdetaljer som 
skulle kunna användas för en typologisk-kronologisk 
indelning av materialet i Skåne. Det relativt stora anta
let 14C-daterade långhus visar en viss spridning i utseen
de över tiden vad det gäller detaljer och det är svårt att 
se att dessa skillnader skulle bero på olika dateringar. 
Det är snarare så att det tycks finnas en viss lokal och 
regional variation vad det gäller detaljer i utformningen 
av samtida långhus, som till exempel gavlarnas kon
struktion, antalet mittstolpar, förekomst av indragnin
gar etc. Det är dock möjligt att urskilja vissa allmänna 
tendenser i förändringen av det övergripande utseendet 
vad det gäller huskroppens form och storlek. Denna 
förändring illustreras kanske bäst av utvecklingen vid 
Limensgård på Bornholm som diskuteras senare, men 
det finns även ett användbart material från Skåne (fig. 
2-4) (Artursson 2005, bilaga 1).

Under SN I har långhusen i Skåne oftast haft raka 
långsidor och raka eller lätt rundade gavlar (se fig. 6). 
Det finns emellertid också exempel på långhus som 
har haft en lätt konvex eller konkav form och även en 
del som har haft en trapetsoid form. Under SN II ser 
bilden ungefär likadan ut, men man kan se att det blir 
vanligare med lätt rundade eller runda gavlar, men of
tast bara i den ena änden av långhuset. Under bronsål
derns period I blir den runda gavelformen allt vanliga
re och ofta finns den då i båda ändarna av långhuset, 
men även långhus med raka eller lätt rundade gavlar

förekommer. Man måste emellertid vara medveten om 
att materialet från bronsålderns period I ännu är myck
et litet och att det därför är svårt att göra generella ut
talanden om byggnadstraditionen från den här perio
den. Ofta är långhusen från perioden sämre bevarade 
än de senneolitiska och i många fall finns endast de 
takbärande mittstolparna kvar (se bl.a. Sarnäs & Nord 
Paulsson 2001, s.77f). Ett undantag är långhuset från 
Istaby i Blekinge, precis på gränsen mot Skåne (Björk - 
quist & Persson 1979). Här finns det emellertid ingen 
säker datering av långhuset, men det dateras till brons
ålderns period I utifrån en typologisk bedömning.

Vad det gäller långhusens storlek så kan man se en 
intressant utveckling över tiden. Om man endast an
vänder sig av de 14C-daterade långhusen från Skåne så 
kan man se att det finns en uppdelning av dem i olika 
storlekskategorier redan från början av senneolitikum 
(jfr. Nielsen 1998) (fig. 2-4). De största långhusen un
der SN I har varit ca 25-30 m långa och därefter följer 
mellanstora långhus som har varit ca 18-22 m och 
mindre långhus som har varit ca 9-16 m långa (fig. 3). 
Under SN II kan man se en tydlig tendens till att de 
stora långhusen blir ännu större, ända upp till ca 37- 
39 m (Gidlöf & Johansson 2003), medan intervallet 
nedåt ser ut ungefär som innan (se fig. 4). Man får 
alltså en större spännvidd i storleksuppdelningen, nå
got som kan tolkas som ett tecken på en mera uttalad 
hierarkerisering av samhällsstrukturen under perioden 
(se bl.a. Earle 2002, s. 57 och där anförd litteratur). 
Långhuset har förmodligen börjat användas på ett 
mera aktivt sätt för att markera en hög social position. 
Det kända materialet från bronsålderns period I i Skå
ne är tyvärr ännu för litet och dåligt bevarat för att 
man säkert skall kunna uttala sig om uppdelningen av 
långhusen på storlekskategorier under perioden. Ma
terial från andra områden i södra Skandinavien, till 
exempel på Jylland, talar emellertid för att utveckling
en har varit kontinuerlig.

Om man gör en bedömning av vad denna uppdel
ning på olika storlekskategorier innebär i kvadratme
teryta så får man under SN I ett storleksspann på ca
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75-200 2m (fig. 3), medan man under SN II får ett stor- 
leksspann på ca 75-300 2m (fig. 4). Det handlar alltså 
om en betydande ökning av innerytan från SN I till SN 
II. Vad denna utökade inneryta har använts till är dock 
osäkert. Det finns en rad möjliga användningsområ
den, som stall, lagerutrymme för foder, spannmål och 
utsäde eller eventuellt som en samlingsplats för det 
övre skiktet i samhället, där man kanske har hållit soci
alt och rituellt viktiga fester och gästabud.

Slutsatsen av den här diskussionen måste bli att för 
att kunna placera in långhusen i en typologisk-krono- 
logisk modell så måste man ha antingen naturveten
skapliga dateringar av god kvalitet eller fynd som kan 
ge ett någorlunda snävt dateringsunderlag. Eftersom 
mängden fynd i långhusen oftast är mycket liten blir 
det till syvende och sist de naturvetenskapliga date
ringarna som måste användas. Det är ännu inte möj
ligt att konstruera en modell för utvecklingen av bygg
nadstraditionen i Skåne endast utifrån enskilda drag 
eller detaljer i långbusen, men däremot kan man an
vända sig av deras form och storlek för att konstruera 
en trolig huvudlinje för utvecklingen. Mera tydliga 
undantag från huvudlinjen i utvecklingen av långhus 
från senneolitikum och bronsålderns period I, som till 
exempel husen från Hagestad 44 (Strömberg 1992; 
1999) (se Artursson 2005 bilaga 1), måste fortfarande 
betraktas som osäkra vad det gäller deras storlek och 
utseende. Här behövs större undersökningsytor för att 
få en bättre bild av byggnadstraditionen i området.

Vad det gäller övriga huskonstruktioner som min
dre, stolpbyggda hus och grophus så är situationen 
mera osäker. Antalet kända mindre, stolpbyggda hus 
är mycket få i Skåne och inskränker sig till en hand
full. Som exempel kan nämnas ett stolpbyggt hus med 
en något nedsänkt golvyta som har undersökts i an
slutning till ett långhus med källare vid Västra Karaby 
(Pettersson 2000, s. 16ff). Det finns dessutom en tidiga
re undersökt närliggande lokal vid Norrvidinge med två 
gropar innehållande senneolitiskt material som Johan 
Callmer (1972) har tolkat som lämningarna efter två 
grophus, men som av bland annat Claes B. Pettersson

(2000, s. 2Off) har tolkats som lämningarna efter en 
liknande gård som den vid Västra Karaby, bestående 
av ett långhus med källare och ett grophus eller ett 
mindre stolpbyggt hus med nedsänkt del. Dessutom 
kan ett antal av byggnaderna vid Hagestad 44 antas 
tillhöra den här kategorin, men som nämndes tidigare 
så måste deras utseende betraktas som osäkert på 
grund av de begränsade undersökningsytorna (Ström
berg 1992; 1999).

Inte heller grophusen tycks vara speciellt vanliga på 
de boplatser från perioden som har undersökts i områ
det. Det fåtal som har undersökts och som säkert kan 
tolkas som grophus kan räknas på ena handens fingrar 
(se bl.a. Tesch 1993, s. 158). De lämningar i Köpinge- 
området som Sten Tesch anser verkligen är spår efter 
grophus har ofta varit relativt stora och ligger inte i 
anslutning till några samtida långhus. Majoriteten av 
dem måste emellertid betraktas som osäkra bland an
nat på grund av av de begränsade undersökningsytor
na som ofta har tagits upp runt dem. Här kan återigen 
vissa av byggnaderna i Hagestadsområdet nämnas, nu 
som ett exempel på förmodade grophus med osäkert 
utseende (se bl.a. Strömberg 1992; 1999), samt de 
ovan nämnda så kallade grophusen vid Norrvidinge 
(Callmer 1972; jfr. Pettersson 2000, s. 20ff).

Det begränsade antalet säkra mindre, stolpbyggda 
byggnader och grophus inom gårdslägena skulle kun
na tyda på att de har fungerat som någon typ av speci
aliserade ekonomi byggnader eller verkstäder och att 
de därför endast har funnits på ett fåtal gårdar. Lång
husen har varit de vanligaste byggnaderna på gårdar
na och här har man inrymt i stort sett samtliga funk
tioner. Endast i undantagsfall har man haft flera bygg
nader på en och samma gård. En tendens i materialet 
är emellertid att det tycks bli vanligare med mindre 
byggnader i anslutning till långhusen under SN II (se 
bl.a. Pettersson 2000, s. 16ff) och eventuellt också un
der bronsålderns period I—II (se bl.a. Sarnäs & Nord 
Paulsson 2001, s. 92ff ).

Hyddkonstruktioner från tidsperioden är mycket 
sällsynta i Skåne och de som har undersökts måste be
traktas som osäkra både till tolkning och datering (se 
bl.a. Hadevik & Gidlöf 2003, s. 130). De exempel 
som finns från bland annat Mellansverige (Andersson 
& Hjärtner-Holdar 1989, s. 213; Fagerlund & Hamil
ton 1995, s. 58; Biwall m.fl. 1997, s. 289) och Jylland 
(Lomborg 1980; Rasmussen 1995) är också i vissa fall 
svårtolkade. En del konstruktioner ger ett något otyd
ligt intryck och mycket arbete återstår innan vi kan 
skapa oss en bild av den här kategorin av byggnader.
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Figur 2. En översiktlig modell över utvecklingen av långhusen i Skåne under sen- 
neolitikum och bronsålderns period I, ca 2300-1500 f.Kr. Skala 1:400.

A model of the development of the longhouses from Scania, southern Sweden, 
during the Late Neolithic and Bronze Age period I, 2300-1500 BC Scale 1:400.
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Figur 3. Ett försök till översikt över storleksspridningen hos långhus från Skåne un
der SN I, ca 2300-1950 f.Kr. Areal och längd anges på respektive axel. Skala 1:400.

An overview of the variation in size of the longhouses from Scania during the Late 
Neolithic Z, 2300-1950 BC. Size and length are given on the axes. Scale 1:400.

Byggnadstraditionen i södra och mellersta 
Skandinavien
Eftersom det totala antalet långhus från senneolitikum 
och bronsålderns period I är relativt stort i södra och 
mellersta Skandinavien och antalet växer hela tiden är 
det svårt att få en översiktlig bild av materialet (se Ar- 
tursson 2005, bilaga 1). Trots detta får man intrycket 
att byggnadstraditionen i mycket har liknat den i Skå
ne och att den har varit relativt enhetlig över i stort sett 
hela området. Det finns mindre lokala och regionala

variationer, men huvudtemat är i stort sett detsamma. 
Byggnadstraditionen med långhus, mindre stolpbygg- 
da byggnader, grophus och hyddor tycks ha varit 
spridd upp till Mellansverige och de södra samt västra 
delarna av Norge. Materialet från Mellansverige är 
emellertid ännu så länge mycket litet, varför det finns 
en osäkerhetsfaktor här (Ulväng 1992). Det mesta ta
lar emellertid för att även detta område har haft i stort 
sett samma byggnadstradition.
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Figur 4. Ett försök till översikt över storleksspridningen hos långhus från Skåne under SN 11, ca 1950- 
1700 f.Kr. Areal och längd anges på respektive axel. Skala 1:400.

An overview of the variation in size of the longhouses from Scania during the Late Neolithic II, 1950- 
1700 BC. Size and length are given on the axes. Scale 1:400.
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Figur 5. Exempel på långhus med indragningar. Hus 13 från Fosie IV och hus AK från Limensgård 
på Bornholm har de indragna stolparna placerade i anslutning till mittstolparna, medan hus AB 
från Limensgård har indragningar även mellan mittstolparna. Observera den typisk placeringen av 
mittstolparna i det mindre och det mellanstora långhuset, med ett större avstånd mellan dem i 
den västra delen. Skala 1:400.

Longhouses with supplementary, roof bearing posts placed close to the walls. House 13 from Fo
sie IV outside Malmö, Sweden and house AK from Limensgård on Bornholm, Denmark are exam
ples of longhouses where all the supplementary, roof bearing posts have been placed in connec
tion with the roof bearing posts in the middle, while house AB at Limensgård has supplementary 
posts also in between these. Notice the typical placement of the roof bearing post in the middle 
in the small and the middle sized houses, where there is a larger distance in the western part of 
the long houses. Scale 1:400.

Byggnadstraditionen är således tydlig och den består 
huvudsakligen av tvåskeppiga långhus som har kom
pletterats av mindre, stolpbyggda och grophusliknan- 
de byggnader. Dessutom finns det ett fåtal exempel på 
olika typer av hyddkonstruktioner som ibland hittas 
på mer ordinära boplatser (Rasmussen 1995) och ib
land på förmodade specialboplatser för jakt och fiske 
(se bl.a. Biwall m.fl. 1997, s. 289; Gustavsson 1997). 
Långhusen dominerar definitivt bilden och de utgör

den största delen av de undersökta byggnaderna i områ
det. De är ofta välbevarade och har i många fall kraftiga 
stolphål efter de takbärande mittstolparna och tydligt 
markerade väggar med ofta kraftiga väggstolphål. I 
många av långhusen från Skåne, Bornholm och Jylland 
ingår det också så kallade indragna stolpar i den takbä
rande konstruktionen. De har oftast placerats i anslut
ning till mittstolparna, men ibland också i utrymmet 
mellan dessa (fig. 5). Detta är speciellt vanligt i de större
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långhusen. Många av de mindre långhusen med tre 
mittstolpar har haft en typisk placering av dem, där 
det har funnits ett större avstånd mellan mittstolparna 
i den västra delen av långhuset.

Långhusen har i de flesta fall haft en rektangulär 
eller trapetsoid form, men det finns även exempel på 
långhus som har haft en svagt konvex eller konkav 
form (fig. 6). Gavlarna har oftast varit raka eller svagt 
rundade under SN I, för att under SN II och under 
bronsålderns period I allt oftare vara mer eller mindre 
tydligt rundade. I vissa fall har man kombinerat de två 
gavelformerna i samma långhus, ett drag som blir 
mycket vanligt under SN II och bronsålderns period I. 
Under den sistnämnda perioden blir det också vanligt 
med långhus som har haft rundade eller runda gavlar i 
båda ändarna (fig. 7). En del av de raka gavlarna kan 
ha haft en öppen konstruktion, som kan liknas vid en 
så kallad megaronkonstruktion från medelhavsområ
det (Lekberg 2002, s. 252), dvs. en öppen, verandalik- 
nande konstruktion. En speciell form av öppen gavel 
är den där gavelstolparna har legat något utdragna 
från den övriga konstruktionen (fig. 8). Ibland kombi
neras detta drag med att gavelstolphålen dessutom är 
större och djupare än övriga väggstolphål, vilket för
modligen innebär att gavlarna har haft en kraftigare 
och/eller annorlunda konstruktion. I vissa fall har de 
öppna gavlarna varit bredare än den övriga huskrop
pen, vilket har gett långhusen en lätt konkav form. 
Ytterligare en variant av gavelkonstruktion är en lätt 
rundad form med en lätt utkragning, dvs. hörnstolp- 
hålen ligger placerade något utanför vägglinjerna i 
långsidorna.

Placeringen av ingångarna i de mindre långhusen 
har ofta varit mycket regelbunden, de har i de flesta 
fall placerats längs med långsidorna i den östra delen 
och de har oftast varit motställda. Som exempel kan 
nämnas de små och medelstora långhusen från Fosie 
IV (Björhem & Säfvestad 1989) (fig. 1). I de övriga 
storlekskategorierna är placeringen av ingångarna 
mera varierad. Majoriteten av långhusen har legat i 
öst-västlig riktning när de topografiska förhållandena

så har tillåtit, men det finns också ett mindre antal 
långhus som ligger i nord-sydlig eller en annan rikt
ning.

I vissa långhus finns det nedgrävda eller nedsänkta 
golvdelar och ibland också djupare delar som kan tol
kas som lämningar efter källare. Ofta ligger de i den 
östra delen av långhusen. Intressant nog så finns det 
exempel på långhus från mellanneolitikum som har 
haft liknande nedgrävda eller nedsänkta golvdelar, nå
got som visar att det finns en kontinuitet i byggnads
traditionen (se bl.a. Larsson 1992, s. 103 ff.). I vissa 
fall finns det också djupare gropar inne i långhusen 
som kan tolkas som förvaringsgropar av olika slag. 
Ibland finns det också spår efter härdar och kokgro
par. Oftast har de placerats i den västra delen av bygg
naderna där det i många fall är störst avstånd mellan 
mittstolparna, och på grund av detta har man ofta tol
kat den som bostadsdelen.

Det finns en tydlig skillnad i långhusens konstruk
tion och uppbyggnad på så sätt att vissa är mycket re
gelbundet konstruerade och försedda med kompletta 
uppsättningar av indragna stolpar i anslutning till 
mittstolparna, medan andra är mera oregelbundna 
och har endast få eller inga indragna stolpar alls. De 
olika konstruktionstyperna tycks finnas parallellt i 
samma områden, vilket kan betyda att variationen an
tingen beror på skillnader i den individuella byggnads
traditionen på varje gård eller att det har funnits en 
konstruktionsskillnad eller betydelseskillnad i de olika 
byggnadstraditionerna. Kan den förstärkta takbäran
de konstruktionen med indragna stolpar innebära att 
vissa långhus har haft ett annat, tyngre taktäckande 
material som till exempel grästorv istället för de lätta
re materialen vass eller halm?

De regelbundet konstruerade långhusen med kom
pletta uppsättningar av indragna stolpar är vanligare i 
vissa områden som i Skåne och på Bornholm, vilket kan 
betyda att det också har funnits en viss geografisk vari
ation i konstruktionen. Det är intressant att se att det 
just i dessa områden har funnits en byggnadstradition 
under mellanneolitikum där långhus med indragna
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Figur 6. Långhus med rak, konvex, trapetsoid respektive konkav form. Skala 1:400. 

Longhouses with straight, convex, trapezoid and concave shape. Scale 1:400.
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Figur 7. Långhus från SN II och bronsålderns period 1 med rundad eller rund gavel. 
I vissa fall har man kombinerat en rundad eller rund gavel i ena delen av långhu
sen med en rak i den andra. Skala 1:400.

Longhouses from the Late Neolithic II and Bronze Age period I with a rounded or 
round gable. Scale 1:400.
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stolpar och väggrännor har varit relativt vanliga. Mel- 
lanneolitiska långhus från Skabersjö (Jeppson 1996) 
och St. Herrestad (T. Andersson 1997; 1999) i Skåne 
och Grødbygård samt Limensgård på Bornholm (se 
Nielsen & Nielsen 1986; Nielsen 1999) har en indra
gen stolpkonstruktion som med största sannolikhet 
har ingått i den takbärande konstruktionen. Man kan 
därför tala om en kontinuitet i byggnadstraditionen 
från åtminstone mellanneolitikum och framåt.

Som tidigare har diskuterats gällande den skånska 
byggnadstraditionen så är det svårt att se en tydlig 
skillnad i konstruktionerna över tiden vad det gäller 
detaljer. Istället finns det en generell tendens till ut
veckling av långhusens form och storlek som på ett 
övergripande sätt kan användas för att grovt datera 
dem. Detta är lättast att se i områden som har stora 
material från en och samma plats som till exempel i 
vissa delar av Skåne, på Jylland och på Bornholm. Ett 
tydligt exempel finns från Limensgård på Bornholm 
där man enligt min mening kan se en kronologisk 
skillnad vad det gäller storlek och form på långhusen.

Figur 8. Olika typer av gavelkonstruktioner på långhus; sluten rak, öp
pen rak, öppen rak med utdragning, lätt rundad och lätt rundad med 
utkragning. Skala 1:400.

Different types of constructions of the gabel; closed and straight, 
open and straight, open and straight and placed with a distance to 
the rest of the house, slightly rounded and slightly rounded with a 
corbelling.

Exemplet Limensgård
Vid Limensgård undersöktes totalt 16 stycken långhus 
som kan dateras till senneolitikum och möjligen 
bronsålderns period I (Nielsen 1999, s. 156). Kanske 
finns det ytterligare två långhus som kan tillhöra peri
oden, hus FH och FJ, men de har placerats i tidigneoli- 
tikum av Poul Otto Nielsen bland annat utifrån fynd 
av keramik och 14C-dateringar (1999, s. 150). Hus FJ 
har l4C-daterats till 3940-3700 f.Kr. medan hus FH 
emellertid har 14C-daterats till 1970-1770 f.Kr. med 
en kombinerad metod, det vill säga SN II, varför pla
ceringen av båda i tidigneolitikum kan ifrågasättas. 
Samtliga långhus vid Limensgård låg koncentrerade 
inom en mindre, ca 100x100 m stor yta och kan troli
gen tolkas som lämningarna efter flera samtida gårds- 
lägen på en mindre höjd som har använts under en 
längre tid. Av de 16 långhusen med en förmodad date
ring till senneolitikum och bronsålderns period I har 
sex stycken 14C-daterats (AUD 1995, s. 323f). Date
ringarna visar på en spridning över tiden från 2290- 
2040 f.Kr. till 1880-1680 f.Kr., dvs. från inledningen 
av senneolitikum till början av bronsålderns period I. 
Tyvärr finns det ännu inte en detaljerad beskrivning av 
samtliga långhus vid Limensgård, utan endast delar av 
materialet har publicerats i ett flertal mindre artiklar 
(Nielsen & Nielsen 1986; Nielsen 1998; 1999). Dess
utom är fyra av dem så dåligt bevarade att de inte går 
att behandla vidare här. På grund av detta är det svårt 
att skapa sig en helhetsbild av utvecklingen på platsen 
och det är svårt att göra en säker fasindelning (Arturs- 
son denna volym).

Om man ser på långhusen på platsen så finns det en 
tydlig uppdelning av dem i olika storlekskategorier (fig. 
9-12). Längden varierar mellan ca 19-44 m. De längsta 
långhusen, hus AB och S, ligger båda inom samma om
råde. De har varit ca 44 m respektive 40 m långa och 
har haft en bredd på ca 7,5-9 m respektive 7,5-8,4 m. I 
samma område som hus AB och S ligger också det tred
je största långhuset på platsen, hus T, som har varit ca 
32-34 m långt och 6,5-7 m brett. Dess längd är osäker 
eftersom det inte finns några bevarade väggstolpar i
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Figur 9. Översikt över 12 av långhusen från Limensgård på Bornholm 
uppställda efter storlek och förmodad datering. Skala 1:400.

An overview of the 12 longhouses at Limensgård on the island of 
Bornholm, Denmark. The longhouses have been sorted after size 
and probable dating. Scale 1.400.
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den östra gaveln. Denna kontinuitet i placeringen av 
de största långhusen inom samma område talar enligt 
min mening för att en och samma sociala enhet konti
nuerligt har utnyttjat det här gårdsläget. Kanske kan 
man tolka det som platsen för den lokala stormanna- 
gården (se Artursson denna volym).

Hus AB och S har förutom sin storlek vissa andra 
likheter. De är båda imponerande och komplicerade 
konstruktioner med regelbundet placerade indragna 
stolpar, inte bara i anslutning till mittstolparna utan 
också mellan dem. Detta gäller speciellt hus AB, som 
har ett större antal indragna stolpar utan kontakt med 
mittstolpar. Placeringen och antalet mittstolpar varierar 
mellan långhusen, hus AB har sju stycken och hus S 
åtta. Det är emellertid svårt att urskilja vilka som är 
ursprungliga och vilka som kan ha tillkommit senare, 
varför skillnaden kanske inte har varit så stor från bör
jan. Båda långhusen har en form där bredden är störst 
vid gavlarna, vilket ger dem ett lätt konkavt utseende. 
Konstruktionen av de östra gavlarna är rak och öppen i 
båda långhusen, medan de västra gavlarna skiljer sig åt. 
Den västra gaveln i hus AB är rundad, medan den är rak 
och öppen i hus S. En annan skillnad är att hus S har en 
nedsänkt golvdel i mittdelen. Hus AB har 14C-daterats 
till 2290-2040 f.Kr. med en kombinerad metod.

Hus T skiljer sig från de två andra på flera punkter 
förutom storleken. Långhuset har sju mittstolpar, men 
det finns inte indragna stolpar i anslutning till alla. 
Dessutom är långhusets långsidor i stort sett helt raka. 
Båda gavlarna har varit raka och öppna. I långhusets 
östra del finns det en nedsänkt golvdel. Hus T har 14C- 
daterats till 1920-1740 f.Kr.

Utifrån de 14C-dateringar som finns så skulle man 
kunna förmoda att hus AB har varit det tidigaste i 
området och att det har avlösts av hus S. Hus T har 
den yngsta 14C-dateringen och skulle därför utifrån de 
naturvetenskapliga dateringarna kunna tolkas som det 
sista långhuset inom gårdsläget. Emellertid skär an
läggningar som ingår i hus AB vissa av dem som ingår 
i hus T, varför detta inte kan stämma. Vad som är rela
tivt säkert är emellertid att de tre husen inte har legat

här samtidigt, vilket bland annat visas av deras inbör
des läge. Enligt Nielsen & Nielsen (1986, s. 110) skul
le hus AB kunna vara det senaste på platsen bland an
nat grundat på dess utseende med en rundad västga- 
vel, vilket ofta ses som ett sent drag. Om detta stäm
mer så skulle man kunna tänka sig att hus T istället är 
det äldsta och att det har avlösts av hus S och AB i nu 
nämnd ordning. Fyndmaterialet från den nedsänkta 
golvdelen i hus S, där det bland annat ingår en hand- 
tagsdel från en flintdolk av typ I, kan emellertid visa 
på en relativt tidig datering av långhuset. Det kan dock 
röra sig om ett äldre föremål som har hamnat i den 
nedsänkta golvdelen sekundärt.

Nästa storlekskategori på platsen består av fyra 
långhus som har varit ca 28,5-31 m långa och 6,4-7,9 
m breda, hus AM, EQ, R och Z. De ligger placerade i 
två grupper i den mellersta och södra delen av under
sökningsområdet (Nielsen 1989, s. 20, fig. 12). De har 
alla ett lite varierande utseende med vissa skillnader i 
detaljer. Tre av dem, hus AM, EQ och R, har fem 
stycken mittstolpar medan hus Z har minst åtta styck
en, varav två har satts om. Konstruktionen med in
dragna stolpar varierar i regelbundenhet mellan lång
husen. Vissa har i stort sett kompletta uppsättningar 
medan andra endast har det i delar av konstruktionen. 
I två av långhusen, hus R och EQ har det funnits ned
sänkta golvdelar och i hus AM fanns det lämningar 
efter innerväggar i form av rännor. Tre av långhusen 
har 14C-daterats till den senare delen av senneolitikum 
och inledningen av bronsålderns period I. Hus AM 
har 14C-daterats till 1940-1750 f.Kr., hus EQ till 
2040-1760 f.Kr. och hus Z till 1880-1680 f.Kr.

De mellanstora och mindre långhusen finns också 
representerade vid Limensgård. Det finns tre stycken 
mellanstora, ca 20-25 m långa långhus, hus AJ, AK 
och BR I (fig. 9), och fyra stycken mindre, ca 18-20 m 
långa långhus, hus AC, AQ, BJ och ER De mellanstora 
långhusen ligger placerade väl samlade i undersök
ningsområdets nordöstra del. De har ett varierande 
utseende och har haft fem eller sex takbärande mitt
stolpar. Konstruktionen med indragna stolpar är mer
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eller mindre regelbundet uppbyggd, hus AK har en 
komplett uppsättning medan den i hus AJ är mera spo
radisk. Dateringen av långhusen är osäker för två av 
dem, men hus AK har 14C-daterats till 2140-1920 f.Kr.

De mindre långhusen var placerade i områdets mel
lersta och norra del. Deras utseende var mera oregel
bundet och flera av dem var dåligt bevarade. Antalet 
mittstolpar var mycket varierande och konstruktionen 
med indragna stolpar uppträdde sporadiskt eller inte 
alls. I två av långhusen fanns det en nedsänkt golvdel. 
I ett fall så finns det en mindre byggnad i anslutning 
till ett av långhusen. Det är hus EV, en mindre byggnad 
som tycks höra ihop med hus BR I. Byggnaden har för
modligen varit enskeppig och bestod av väggstolpar 
samt en nedsänkt golvdel i norra delen. Förmodligen 
har den haft en ekonomifunktion på gården.

Att tolka materialet från Limensgård utifrån det hit
tills publicerade materialet är svårt, men jag har ändå 
gjort ett försök (Artursson denna volym). Utifrån de 
tillgängliga 14C-dateringarna, presenterade stratigrafi- 
ska förhållanden mellan långhusen och skillnader i de
ras utseende kan man göra en preliminär uppdelning 
efter storlek och form. Om man dessutom tar hänsyn 
till deras inbördes placering så kan man enligt min me
ning urskilja fyra gårdslägen som har använts samtidigt 
under i varje fall tre faser. Det kan alltså röra sig om en 
byliknande struktur. Att bestämma om platsen har an
vänts kontinuerligt och hur länge varje långhus har va
rit i bruk är tyvärr omöjligt, men om man utgår ifrån att 
det har rört sig om ett kontinuerligt bruk av platsen och 
att varje långhusfas har haft en längd på ca 100-150 år 
så kan man, enligt min mening, utifrån de publicerade 
14C-dateringarna, anta att den byliknande strukturen 
har varit i bruk från ca 2050-1700 f.Kr., dvs. från slutet 
av SN I till övergången till bronsålderns period I. Poul 
Otto Nielsen (1999, s. 161) anger ungefär samma date- 
ringsintervall för den seneolitiska bebyggelsen vid Lim
ensgård, ca 2100-1700 f.Kr.

Om man ser på långhusen i de tre förmodade faserna 
så kan man se att det finns en viss skillnad mellan dem 
(se fig. 9). De långhus som enligt min mening tillhör den

första fasen, hus T, R, AK och EP, har alla mer eller 
mindre raka långsidor och raka, mer eller mindre öpp
na gavlar. I flera fall har de regelbundet placerade in
dragna stolpar i anslutning till mittstolparna. Två av 
långhusen har nedgrävda delar som kan vara spåren 
efter källare eller förvaringsgropar. Det enda av lång
husen som har 14C-daterats, hus T, har placerats i in
tervallet 1920-1740 f.Kr. med ett sigma och 2030- 
1680 f.Kr. med två sigma, vilket gör att fasen skulle 
kunna dateras till ca 2050-1950 f.Kr.

Långhusen som tillhör fas två, hus S, EQ, AJ och 
AQ, har alla en mer eller mindre tydlig konkav form 
där långsidorna alltså buktar lätt in mot mittlinjen. 
Gavlarna är fortfarande helt öppna och det finns in
dragna stolpar i anslutning till vissa av mittstolparna, 
men dessutom mellan dessa. Två av långhusen har 
nedgrävda delar. Ett av långhusen, hus EQ, har 14C- 
daterats till 2040-1760 f.Kr., vilket gör att fasen skulle 
kunna dateras till ca 1950-1850 f.Kr.

Den sista fasen, fas tre, har bestått av hus AB, AM, 
Z och BR I och de har alla haft en mycket lätt konkav 
eller trapetsoid form eller i stort sett raka långsidor. 
Den västra gaveln är lätt rundad eller rundad i samtli
ga långhus och den östra har antingen varit öppen 
med rakt avslut eller lätt rundad. Det finns spår efter 
indragna stolpar i samtliga långhus, oftast placerade i 
anslutning till mittstolpar men även mellan dessa. Tre 
av långhusen har 14C-daterats, hus AB, AM och Z, till 
2290-2040 f.Kr., 1940-1750 f.Kr. respektive 1880- 
1800 f.Kr. Som vi tidigare har sett så kan den tidiga 
14C-dateringen av hus AB bero på en inblandning av 
äldre material, eftersom det rent stratigrafiskt är sena
re än hus T, som har 14C-daterats till 1920-1740 f.Kr. 
Hus AB kan därför med stor sannolikhet anses tillhöra 
fas 3, bland annat på grund av den rundade gaveln i 
väster. Om man ser på 14C-dateringarna av hus AM 
och Z med två sigmas intervall så hamnar de i interval
let 2040-1680 f.Kr. respektive 1890-1610 f.Kr., var
för fas tre skulle kunna dateras till ca 1850-1700 f.Kr.

Den här typologiska-kronologiska indelningen av 
materialet från Limensgård överensstämmer i stort
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sett med den man har kunnat se på andra platser i söd
ra och mellersta Skandinavien, främst vad det gäller 
långhusen form. Detta gäller först och främst gavlar
nas utformning, som går från raka eller lätt rundade 
till en alltmera rund form. Som vi har kunnat se så är 
andelen stora eller mycket stora senneolitiska långhus, 
dvs. ca 25-44 m långa byggnader, relativt stor vid 
Limensgård. I själva verket så är det den största kända 
andelen på en och samma plats i södra Skandinavien 
än så länge. Intressant nog ligger de tre största långhu
sen samlade inom ett och samma område och de skulle 
alltså kunna representera en stormannagård som har 
legat i anslutning till två eller tre samtida, mellanstora 
eller mindre gårdar.

Byggnadstraditionen tar form
Utifrån de exempel som har diskuterats här kan man 
skapa sig en översiktlig bild av utvecklingen i området. 
Under SN I har majoriteten av långhusen i centrala 
områden i södra Skandinavien som Skåne, Bornholm 
och Jylland haft mer eller mindre raka långsidor och 
rakt avslutade gavlar som i vissa fall har varit öppna. 
Ibland kan man också se att huskropparna har haft en 
svagt trapetsoid eller konvex form. Flera långhus har 
haft så kallade indragna stolpar som har placerats i 
anslutning till mittstolparna. Under SN II tycks varia
tionen i huskropparnas form bli större så att det paral
lellt finns långhus med rak, konvex, konkav eller tra
petsoid form. Också variationen i gavlarnas form blir 
större, det finns allt från raka former som ibland har 
varit öppna till mer eller mindre rundade gavlar. Ib
land kan man se att det har funnits olika gavelformer 
på ett och samma långhus. Också under den här perio
den har det funnits långhus med indragna stolpar, dels 
i anslutning till mittstolparna, dels mellan dessa. Un
der bronsålderns period I kan man slutligen se att det 
återigen blir vanligare med raka långsidor, men det 
finns förfarande en viss variation i huskropparnas 
form. Det blir också allt vanligare med runda gavlar i 
båda ändarna av långhusen, men parallellt finns det 
också långhus med i stort sett raka eller lätt rundade

gavlar. De indragna stolparna tycks samtidigt bli 
ovanligare under perioden.

Långhusen har dessutom varit uppdelade i olika 
storlekskategorier redan från inledningen av senneoli- 
tikum och denna utveckling har sedan förstärkts över 
tiden så att man inom vissa områden i södra Skandina
vien under den senare delen av senneolitikum och un
der bronsålderns period I får mycket stora långhus 
med en längd på upp till ca 44-47 m parallellt med 
mellanstora och mindre långhus (se diskussion hos 
Nordquist 2001, s. 197f; Lekberg 2002, s. 248ff; s. 
263f). Under SN I tycks storleksspannet sträcka sig 
mellan ca 9-30 m medan man under SN II når upp i ett 
storleksspann på ca 9-47 m. Materialet från bronsål
derns period I är ännu relativt litet men det tycks även 
under den här perioden finnas ett större storleksspann 
än vad det gjorde under SN I. De riktigt stora långhu
sen som har varit över ca 30-35 m långa dyker således 
upp först under SN II och används in i bronsålderns 
period I.

Det finns många möjliga förklaringar till varför det 
har funnits en uppdelning av långhusen i storlekskate
gorier, men enligt min mening så är det mest troligt att 
sociala skillnader ligger bakom den här bilden. Helle 
Vandkilde (1996, s. 285f) har tidigare argumenterat 
för detta på ett mycket trovärdigt sätt, och hon beto
nar dessutom att storleksskillnaden över tiden visar på 
en strukturell skillnad mellan SN I och SN II samt 
bronsålderns period I. Den markanta ökningen i längd 
på långhusen framförallt under perioden 1950-1500 
f.Kr. kan enligt Vandkilde tolkas som ett tecken på att 
vissa grupper har lyckats att koncentrera ekonomisk 
och politisk makt genom att använda sig av det ökan
de metallinflödet. Hon betonar alltså skillnaden mel
lan SN I repektive SN II och bronsålderns period I vad 
det gäller byggnadstraditionen, men hon diskuterar 
inte närmare den storleksuppdelning som existerar re
dan under SN I. Enligt min mening kan man emellertid 
se en mera kontinuerlig storlekstillväxt hos långhusen 
under hela perioden. Den riktigt stora ökningen kom
mer dock mycket riktigt under SN II och bronsålderns
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Figur 10. Ett försök till översikt över storleksspridningen hos långhus från Limensgård 
under fas 1, ca 2050-1950 f.Kr. Areal och längd anges på respektive axel. Skala 
1:400.

A survey of the longhouses dated to phase 1, 2050-1950 BC, from Limensgård on 
the island of Bornholm, Denmark. Size and lenqth are qiven on the axes. Scale 
1:400.
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Figur 11. Ett försök till översikt över storleksspridningen hos långhus från Limensgård under fas 2, ca 
1950-1850 f.Kr. Areal och längd anges på respektive axel. Skala 1:400.

A survey of the longhouses dated to phase 2, 1950-1850 BC, from Limensgård on the island of Born
holm, Denmark. Size and length are given on the axes. Scale 1:400.
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period I. I hennes fortsatta resonemang kring bygg
nadstraditionen och vad den egentligen återspeglar så 
tar hon upp möjligheten att de riktigt stora långhusen 
kan ha använts av flera familjer och att detta skulle 
kunna återspegla den mera grupporienterade ideologi 
som hon anser sig kunna se tecken på i det övriga ma
terialet från SN II (1996, s. 283ff). Enligt min mening 
måste emellertid husmaterialet anses som alltför dåligt 
bevarat för att man skall kunna visa något sådant. Att 
det finns ett fåtal långhus med en härd i varje gaveldel 
ger inget välunderbyggt stöd för den teorin.

Om man ser på utvecklingen av kvadratmeterytan i 
långhusen från perioden så kan man liksom vad det 
gäller deras längd se en markant ökning från SN I till 
SN II. Om man använder sig av en plats som Limens
gård på Bornholm för en jämförelse av kvadratmeter
ytan i långhusen, så kan man se att uppdelningen på 
storlekskategorier finns under hela boplatsens exis
tens. Under den förmodade fas 1, som troligen kan 
dateras till övergången mellan SN I och SN II, har stor- 
leksspannet varit ca 110-225 m2 (fig. 10), för att un
der fas 2, som troligen kan dateras till den första hälf
ten av SN II, öka till ca 110-280 m2 (fig. 11). Under 
fas 3, som kan dateras till andra hälften av SN II, har 
spannet varit ca 170-345 m2 (fig. 12). Samtidigt som 
det allra största långhuset har blivit ännu större jäm
fört med fas 2, så har alltså storleken på de andra lång
husen generellt ökat. Som vi tidigare har sett i det 
skånska materialet så ser utvecklingen ut på ungefär 
samma sätt här, med den skillnaden att den allra störs
ta kategorin långhus inte är lika stora i Skåne som de 
är på Bornholm och på Jylland. Detta kan dock bero 
på källkritiska aspekter och det är möjligt att det så 
småningom kommer att dyka upp lika stora långhus 
även i Skåne. De största hittills kända långhusen från 
Skåne kommer från Almhov utanför Malmö och de är 
ca 37-39 m långa (Gidlöf & Johansson 2003).

Frågan är vad det ökande innerutrymmet egentligen 
har använts till? Det finns flera möjligheter, men det är i 
stort sett omöjligt att säkert belägga någon av dem. 
Kanske har man utökat lagerutrymmet för djurfoder,

spannmål eller utsäde, kanske handlar det om ställ
ning av husdjur. En annan möjlighet är att delar av 
långhusen har använts som verkstäder för till exempel 
flint- och metallhantverk. Eventuellt kan man också 
tänka sig att delar i de riktigt stora långhusen har an
vänts som ett gemensamt utrymme för det övre skiktet 
i samhället där socialt och rituellt viktiga fester och 
gästabud har hållits. Funktionerna som verkstad för 
flint- och metallhantverk och som gästabudshall skulle 
kunna ha varit ett sätt att ytterligare förstärka det sto
ra långhusets värde som maktsymbol och exotiskt in
slag i landskapet. Funktionen skulle kunna liknas vid 
den som flera av de så kallade hallarna förmodas ha 
haft i Skandinavien under yngre järnålder, där man 
bland annat har hittat spår efter utrymmen som kan 
ha använts som stora fest- och samlingslokaler för eli
ten och som ibland även innehåller spår efter metall
hantverk (se bl.a. Herschend 1997; 1998).

I vissa områden i södra och mellersta Skandinavien 
så kan man alltså se en relativt komplicerad bild med 
en rad olika typer av byggnader och storlekskategorier 
av långhus, medan man i andra endast har ett fåtal 
undersökta byggnader. Detta försvårar än så länge 
möjligheterna att skapa en någorlunda allmängiltig 
modell för byggnadstraditionens utveckling i hela om
rådet. Om man jämför med utvecklingen i närområdet 
söder om Skandinavien (se bl.a. Nadler 2001), så finns 
det en liknande tendens till att man uppför fler lång
hus och dessutom fler stora långhus under den senare 
delen av senneolitikum och under inledningen av 
bronsåldern. Poul Otto Nielsen (1999, s. 159ff) har 
presenterat en översikt av utvecklingen i bland annat 
Central- och Mellaneuropa och här kan man enligt 
honom se att man i till exempel Böhmen, Niedersach
sen och Bayern har byggt liknande stora eller mycket 
stora långhus under tidsperioden. Vissa av dem kan 
knytas till den så kallade Unétice-kulturen och signale
rar tillsammans med de stora långhusen i södra Skan
dinavien enligt Nielsen existensen av en hövdingaklass 
med långväga kontakter i Nord- och Centraleuropa 
under SN II (a.a. s. 161). Utvecklingen mot alltmera



Bygg

komplicerade och större långhus i södra Skandinavien 
kan alltså ses i ljuset av de långväga kontakterna med 
bland annat Unétice-kulturen och visar fram mot de 
stora, ca 40-50 m långa, treskeppiga långhus som i 
vissa fall har haft en stalldel och som dyker upp i södra 
Skandinavien bronsålderns period IB och under peri
od II, dvs. under tidsperioden ca 1600-1300 f.Kr. (Ar- 
tursson m.fl. denna volym).

Vad gäller mindre, stolpbyggda hus och grophus så 
är materialet relativt litet i hela området. På vissa går
dar eller inom en del byliknande strukturer finns det 
emellertid tydliga exempel på mindre, stolpbyggda hus 
som har legat i anslutning till långhus och som för
modligen har fungerat som ekonomibyggnader. Som 
exempel kan nämnas den byliknande strukturen från 
den tidigare delen av SN I vid Bejsebakken vid Lim
fjorden på norra Jylland där det fanns ett flertal min
dre byggnader i anslutning till långhusen (Sarauw 
2003). Också vid Limensgård på Bornholm (Nielsen 
1999) och i Västra Karaby i Skåne (Pettersson 2000, s. 
16ff) har liknade, mindre byggnader undersökts.

Grophusen har inte heller varit speciellt vanliga på 
de boplatser från perioden som har undersökts i områ
det. Det begränsade antal som har undersökts och som 
säkert kan tolkas som grophus är mycket få (se bl.a. 
Tesch 1993, s. 158). De lämningar som Sten Tesch 
verkligen tror är spår efter grophus i Köpingeområdet 
är ofta relativt stora och ligger inte i något fall i direkt 
anslutning till samtida långhus. Den största delen av 
dem måste dock betraktas som osäkra bland annat på 
grund av de begränsade undersökningsytorna som har 
tagits upp runt dem. Också en del av byggnaderna från 
Hagestadsområdet kan förmodas vara mer eller min
dre säkra grophus (se bl.a. Strömberg 1992; 1999).

Slutligen har vi de hyddliknande konstruktionerna, 
en typ av byggnader som tycks ha varit relativt sällsynt 
under perioden i området, i varje fall om man skall 
döma av de som än så länge har undersökts. I området 
finns det dock vissa exempel som till exempel vid An- 
nelund i Uppland (Andersson & Hjärtner-Holdar 
1989, s. 213; Fagerlund & Hamilton 1995, s. 58) och

Näistä utanför Stockholm (Biwall m.fl. 1997, s. 289) 
samt vid Vadgård på Jylland (Lomborg 1973; 1980; 
Rasmussen 1995). Många av dem är emellertid osäkra 
och mycket svårtolkade. Majoriteten kan dateras till 
den allra senaste delen av senneolitikum och till brons- 51

ålderns period I. Många har anlagts på mera speciali
serade boplatser för till exempel fiske och jakt och har 
förmodligen bara använts under en kort tid. Det finns 
emellertid också exempel på platser med en kombina
tion av långhus och hyddor där ekonomin tycks ha 
varit baserad på jordbruk och husdjurshållning, men 
där fisket har spelat en stor roll. Som exempel kan 
nämnas boplatserna vid Vadgård på Jylland med en 
datering till bronsålderns period I (Rasmussen 1995).

Byggnadstraditionen under brons
ålderns period II—VI, ca 1500-500 f.Kr.
Förändringen i byggnadstraditionen under bronsål
derns period IB—II i södra och mellersta Skandinavien 
var mycket tydlig. De tvåskeppiga långhusen som 
hade funnits i området sedan senmesolitikum-tidig- 
neolitikum försvann successivt och ersattes av treskep
piga långhus. Vad som låg bakom den här förändring
en av byggnadstraditionen är omdiskuterat. Det finns 
hypoteser om att det har berott på rent funktionella 
eller råvarumässiga faktorer, men det finns också hy
poteser om att det har berott på kulturell påverkan 
från andra områden i norra och nordvästra Europa.

Sten Tesch (1993, s. 162) har i ett kapitel i sin av
handling fört fram några hypoteser som tar fasta på ett 
antal funktionella och råvarumässiga förklaringar.
Han anser att förändringen av byggnadstraditionen 
kan ha berott på en brist på grovt timmer, vilket skulle 
ha ändrat på förutsättningarna för hur ett långhus kun
de uppföras. Enligt Tesch skulle man inte ha behövt så 
mycket grovt och högkvalitativt timmer för att uppföra 
treskeppiga långhus. Han anser också att det skulle ha 
varit lättare att tillfoga en stalldel i ett treskeppigt lång
hus, något som enligt min mening kan anses som tvek
samt. De här teorierna motsägs dessutom av Sten
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Tesch själv i ett annat kapitel i hans avhandling (1993, 
s. 208f), där han istället betonar sociala och ideologis
ka skäl till förändringen av byggnadstraditionen. En 
författare som diskuterar möjligheten att förändringen 
huvudsakligen kan ha berott på en kulturell påverkan 
utifrån är Per Ethelberg (1993, s. 154). Han anser att 
den treskeppiga långhuskonstruktionen har utvecklats 
inom ett område som har omfattat nordvästra Europa 
och södra Jylland, bland annat inom den så kallade 
Sögel-Wohldekulturen, och att den från detta område 
successivt har förts norrut tillsammans med andra tek
niska innovationer som till exempel metallföremål och 
metallhantverket. Man kan se att det sker en föränd
ring av byggnadstraditionen under övergången mellan 
senneolitikum och bronsålderns period I bland annat i 
Holland (Fokkens 1999) och även material från Hesel 
i nordvästra Niedersachsen visar på en samtida för
ändring av byggnadstraditionen från två- till treskep- 
pig konstruktion i långhusen (Nielsen 1999, s. 161).

Förändringen av byggnadstraditionen kan enligt 
flera författare ha ingått i ett ideologiskt paket av nya 
inslag i samhället. Enligt Pär Nordquist (2001, s. 264 
ff.; s. 279) kan förändringen av byggnadstraditionen 
vara ett utslag av en så kallad ”symbolisk inflations
spiral”, där olika typer av symboler medvetet har an
vänts för att särskilja eliten från de lägre sociala klas
serna. På grund av detta har man hela tiden tvingats 
att välja nya uttryck eftersom symbolerna successivt 
tagits upp och accepterats allt längre ned i den sociala 
hierarkin. Traditionen att bygga treskeppiga långhus 
skulle alltså ha introducerats som en del av ett ideolo
giskt paket av nyheter som har bestått av förändring
ar i den materiella kulturen men också av rituella och 
religiösa aspekter. Den nya byggnadstraditionen har 
spridit sig snabbt och efterhand har den förmodligen 
förlorat sin funktion som särskiljande. Den här typen 
av ständigt pådrivande förändring hos det övre skik
tet i samhället för att visa sin utvalda position disku
teras också av Per Lekberg (2002, s. 292 ff.), som an
ser att den har haft en stor betydelse för introduktio
nen av nya inslag i den materiella och icke-materiella

kulturen under senneolitikum och äldre bronsålder i 
området.

Om man ser på byggnadstraditionens utveckling 
över tiden så tycks den utvecklas från en situation där 
treskeppiga långhus med jämnt placerade takbärande 
bockar i huskroppen dominerar under bronsålderns 
period IB—II till en situation under period III-VI där 
långhus som har haft en mer eller mindre tydlig gruppe
ring av de takbärande bockarna blir allt vanligare. Båda 
typerna tycks emellertid finnas parallellt redan under 
period II, något som tyder på en successiv övergång. 
Långhustypen med jämnt placerade takbärande bockar 
är emellertid den tidigaste i området och måste betrak
tas som den tekniska utgångspunkt som sedan succes
sivt har modifierats. Det finns dessutom en intressant 
övergångsform mellan de två- och treskeppiga långhu
sen, där man har kombinerat de två konstruktionsty
perna. Antalet långhus av det här slaget är emellertid 
relativt få, vilket talar för att de endast förekommit un
der en kort övergångsperiod (Ethelberg 2000).

Ett viktigt inslag i byggnadstraditionen under 
bronsåldern tycks också de så kallade kulthusen ha 
varit (se bl.a Victor 2002). De hittas ofta i anslutning 
till gravar eller gravfält och har med största sannolik
het ingått i ritualer kopplade till de döda förfäderna. 
Enligt vissa författare kan de också tolkas som en spe
ciell gravform, då ett antal av dem har brandgravar 
kopplade direkt till sig, bland annat vid Gualöv i nord
östra Skåne (Höst & Svanberg 2003). En intressant 
företeelese i samband med en diskussion av byggnads
traditionen som kan kopplas till den rituella världen 
är också de långhus som har hittats under gravhögar 
(se bl.a. Boysen & Wullf Andersen 1983; Andersson
1997). Här kan man misstänka att det finns olika ty
per av lämningar; dels lämningar efter långhus som 
har hamnat under gravhögarna av en slump när man 
har anlagt dem på gammal boplatsmark, dels att man 
har begravt människor i de långhus de en gång har 
bott för att sedan anlägga en gravhög över byggnaden. 
Man skulle alltså ha omvandlat en profan byggnad till 
ett dödshus. Det är naturligtvis också möjligt att man
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har anlagt långhus eller långhusliknande konstruktio
ner som enbart har varit symboliska byggnader, döds
hus, i samband med begravningen och uppförandet av 
gravhögarna. Alla dessa tre förklaringar är möjliga 
och förmodligen finns de alla representerade i materia
let. En parallell till långhusen under hög kan också 
rent idémässigt skeppen under hög vara. Traditionen 
att bygga stenskepp och sedan uppföra högar eller ro
sen över dessa är relativt vanlig i vissa områden i södra 
Skandinavien som till exempel i södra Halland och 
nordvästra Skåne (se bl.a. Artelius 2000a; 2000b; 
Hernek 2000a; 2000b).

Ett skifte från två- till treskeppiga långhus tycks 
således ha skett i övergången mellan bronsålderns pe
riod IB och första hälften av period II i södra Skandi
navien, det vill säga ca 1600-1400 f.Kr. (Lomborg 
1980; Ethelberg 1987). Det tycks emellertid finnas en 
viss tidsskillnad mellan det östdanska (zon I) och väst- 
danska (zon II) materialet, där övergången till treskep
piga hus tycks ha skett tidigare i zon II (Ethelberg 
1993, s. 154). Zon I omfattar de danska öarna och 
norra Jylland medan zon II omfattar södra Jylland och 
det nordvästeuropeiska slättlandet. Med största san
nolikhet kan man räkna in Skåne som en del av zon I, 
varför utvecklingen här förmodligen har följt samma 
spår. Utifrån det här resonemanget skulle man då kun
na anta att den treskeppiga långhuskonstruktionen 
har spridit sig från nordvästra Europa och södra Jyl
land norrut genom södra och mellersta Skandinavien. 
Troligen har förändringen delvis berott på en kultu
rell, social och teknisk omvandling av samhället, där 
bland annat spridningen av den klassiska nordiska 
bronsålderns föreställnings- och föremålsvärld ingått 
som en del tillsammans med den nya byggnadstradi
tionen (se t.ex. Vandkilde 1996, s. 305 ff.). Övergång
en från två- till treskeppiga långhus i Skåne skulle i så 
fall, om Ethelbergs resonemang ovan stämmer, ha ägt 
rum någon gång under period II av bronsåldern, ca 
1500-1300 f.Kr. Det finns emellertid indikationer på 
att förändringen har startat tidigare i Skåne, redan 
omkring ca 1600 f.Kr.

Det finns, som tidigare nämnts, hybridformer mellan 
två- och treskeppiga långhus som har haft takbärande 
bockar kompletterade av en eller flera mittstolpar, 
men de är relativt sällsynta (se bl.a. Tesch 1993, s. 
162; Ethelberg 2000). Vissa av långhusen vid Limens
gård på Bornholm (Nielsen & Neilsen 1986) och 
Hemmed Kirke på mellersta Jylland (Boas 1991; 
1993) kan sägas vara sådana hybrider. Fenomenet 
tycks dessutom vara relativt vanligt i Mellansverige (se 
bl.a. Fagerlund & Hamilton 1995, s. 82 ff.; Hamilton 
& Sieurin-Lönnqvist 1998, s. 64 ff.). Det faktum att 
de är relativt sällsynta anser Sten Tesch (1993, s. 162) 
talar för att förändringen av byggnadstraditionen 
skedde relativt snabbt i ett steg över ett stort område. 
Emellertid kan även de senneolitiska långhusen med 
indragna takbärande stolpar i anslutning till mitt
stolparna enligt Tesch också tolkas som en hybrid
form, vilket skulle göra företeelsen något vanligare 
och övergången mera utdragen än vad som vanligen 
förs fram.

Mera detaljerade beskrivningar av huskonstruk
tionerna från bronsålderns period II—VI finns i Arturs- 
son 2005, bilaga 2.

Den skånska byggnadstraditionen
En stor del av husmaterialet från Skåne som undersök
tes tidigt, det vill säga under den senare delen av 1970- 
talet och under början av 1980-talet, kommer från den 
sydvästra och sydöstra delen, från undersökningarna 
vid Fosie IV (Björhem & Säfvestad 1993) och från Kö- 
pingeområdet (Tesch 1993). Under 1990-talet har yt
terligare stora undersökningar gjorts i bland annat 
Malmöområdet (se bl.a Sarnäs & Nord Paulsson 
2001; Rostovånyi & Hydén 2002) och i nordöstra 
Skåne bland annat längs med E22:an (Carlie 2003). 
Underligt nog så finns det ännu inte något större mate
rial från nordvästra Skåne, som annars har omfattan
de lämningar från bronsålder i form av högar och an
dra typer av gravar. Detta beror dock med största san
nolikhet på källkritiska faktorer, antalet undersök
ningar i området är mycket litet.
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Figur 13. Långhusen och de mindre byggnaderna från bronsålder vid 
Fosie IV uppdelade efter boplats och förmodad datering. Skala 1:400.

The longhouses and the smaller buildings from the Bronze Age at Fo
sie IV sorted by settlement and probable dating. Scale 1:400.

Husmaterialet från sydvästra Skåne är relativt stort och 
domineras av det från Malmöområdet (Artursson 
2005, bilaga 2). Så är till exempel materialet från Fosie 
IV relativt omfattande men i flera fall dåligt bevarat 
(Björhem & Säfvestad 1993, s. 82 ff.). Oftast är endast 
stolphålen efter de takbärande stolparna bevarade och 
bara små delar av vägglinjerna finns kvar. Av de 14 
långhus som antas höra hemma i bronsåldern är tre 
osäkra och behandlas därför inte vidare här (a.a. s. 83, 
tabell 10). Av de återstående 11 är förmodligen två kon
struktioner, hus 88 och 96, någon form av speciella 
byggnader, troligen kulthus som har termolumines- 
censdaterats till yngre bronsålder. De nio kvarvarande

byggnaderna kan betraktas som mer eller mindre säkra 
långhus eller mindre byggnader och de ligger samtliga 
inom boplats I och VI (fig. 13). Tre stycken av dessa har 
14C-daterats. Endast ett långhus, hus 75, har fått en 14C- 
datering till äldre bronsålder, medan hus 1 och 81 har 
placerats i yngre bronsålder. De övriga sex husen har 
daterats utifrån fyndmaterialet eller utifrån sitt utseende 
och placering i förhållande till de som har 14C-daterats.

De boningshus eller ekonomibyggnader som går 
att bedöma är alltså samtliga koncentrerade till bo
plats I och VI inom undersökningsområdet vid Fosie 
IV (fig. 13). De kan tolkas som lämningarna efter två 
eller tre gårdslägen som har funnits i området under 
tidsperioden bronsålderns period IB—II fram till förro
mersk järnålder (se Artursson denna volym). Inget av 
gårdslägena har emellertid använts kontinuerligt un
der den här tidsperioden, utan bebyggelsen tycks ha 
återkommit till de här platserna med olika tidsintervall.
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Byggnadstraditionen har varit likartad mellan de olika 
gårdslägena. Intressant nog så finns det dock en viktig 
skillnad mellan dem; det är endast gårdsläget inom bo
plats I som har haft mindre ekonomibyggnader i anslut
ning till långhusen. Detta gäller genom hela använd
ningstiden, varför mycket talar för att det representerar 
en kontinuerlig olikhet i åsikterna om hur en gård skul
le se ut och att det är samma grupper av människor som 
har bebott de två gårdslägena över tiden.

Den skånska byggnadstraditionen
Om man skall döma av de långhus som har 14C-daterats 
i området så förändras således byggnadstraditionen i 
Skåne under tidsperioden ca 1600-1400 f.Kr., det vill 
säga bronsålderns period IB—II, från en tvåskeppig kon
struktion till en treskeppig. Det finns exempel på myck
et tidiga treskeppiga långhus från till exempel Fosie IV 
(Björhem & Säfvestad 1993, s. 97 f.), Elinelund 2A 
(Sarnäs & Nord Paulsson 2001s. 56 ff.), Västra Karaby 
(Pettersson 2000, s.23 ff.), Järrestad (Söderberg & Hel
lerström 2003, s. 32 ff.) och Hunneberget (Björck & 
Carlie 2003, s. 94 ff.) som har 14C-daterats till just det 
här tidsintervallet. Förändringen tycks gå relativt 
snabbt och det finns i stort sett inga tvåskeppiga lång
hus i området som har en senare 14C-datering än ca 
1400 f.Kr., även om man ser på dateringsintervallen 
med två sigmas noggrannhet. Detta skulle innebära att 
förändringen i Skåne har ägt rum under bronsålderns 
period IB och den första hälften av period II, det vill 
säga ca 1600-1400 f.Kr., och att den har varit helt ge
nomförd vid tidsperiodens slut. Det skulle i så fall inne
bära att förändringen har startat något tidigare än vad 
Per Ethelberg föreslår för området (1993, s. 154). Han 
vill nämligen placera övergången till den treskeppiga 
byggnadstraditionen i östra Danmark och Skåne till in
ledningen av period II, dvs. ca 1500-1400 f.Kr.

De treskeppiga långhus som successivt tar över sce
nen under bronsålderns period IB—II har i de flesta fall 
en mycket stor bredd i de takbärande bockarna, ca 4- 
5 m (Artursson 2005, bilaga 2). Bilden är emellertid 
inte helt enhetlig, då flera av de tidiga långhusen har

en bockbredd som varierar mellan ca 2,6-3,8 m. Detta 
är fallet med två stora 14C-daterade långhus, hus 1 och 
2, från Elinelund 2A utanför Malmö, som har 14C-da- 
terats till 1610-1430 f.Kr. respektive 1510-1415 f.Kr. 
(Sarnäs & Nord Paulsson 2001, s. 56 ff.). De tillhör 
alltså den tidigare delen av bronsåldern enligt '^-da
teringarna trots att de typologiskt skulle kunna place
ras i yngre bronsålder utifrån bockbredden (se bl.a. 
Björhem & Säfvestad 1993, s. 105 ff.). Det finns även 
material från södra Jylland som visar på en liknande 
bild med en varierande bockbredd under den allra 
äldsta delen av bronsåldern (Ethelberg 2000, s. 187 
ff.). Det tycks emellertid finnas ett tydligt samband 
mellan bockbredden och den totala bredden på lång
husen. De tidiga långhus som har smalare bockar än 
vad man traditionellt har ansett vara vanligt under 
äldre bronsålder har också haft en mindre total bredd. 
Förhållandet bockbredd/total bredd är därför i stort 
sett detsamma för samtliga långhus från perioden, ca 
40-55%. På grund av detta måste man vara försiktig 
när man bedömer ett långhus datering enbart utifrån 
bredden i den takbärande konstruktionen, speciellt 
om det inte finns något bevarat av väggarna. Bedöm
ningen måste alltid kompletteras med naturvetenskap
liga dateringar och fynddateringar om det är möjligt.

Ett typiskt drag hos de tidiga treskeppiga långhusen 
tycks emellertid, trots vissa undantag, vara en kombina
tion av stor bockbredd och ett relativt litet bockav
stånd. I vissa fall är bockavståndet endast hälften av 
bockbredden. Dessutom tycks det vara vanligt att de 
takbärande bockarna har placerats med relativt jämna 
avstånd inom huskroppen under den tidigare delen av 
äldre bronsålder. Redan under period II—III dyker det 
emellertid upp långhus som har en tydlig gruppering av 
de takbärande bockarna med ett varierande bockav
stånd inom huskroppen, något som kanske kan avspeg
la en mera utpräglad rums- och funktionsuppdelning. I 
de mellanstora och mindre långhusen har oftast de tak
bärande bockarna placerats i två grupper med två 
stycken glesare placerade i den västra delen och två eller 
tre tätare placerade i den östra. Ingångarna tycks oftast
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Figur 14. Ett förslag till kronologisk-typologisk modell för långhusen i Skåne baserat 
på ,4C-daterat material. De har placerats efter ,4C-datering och storlek. Det mycket 
stora långhuset från Hunneberget har inte tagits med. Skala 1:400.

A tentative chronological-typological model for the longhouses from Scania, south
ern Sweden. The model is based on 14C-dated longhouses and the size of the long- 
houses. The very large longhouse from Hunneberget is not included. Scale 1:400.



Byg adstradition

58

ha placerats mellan dessa två grupper av takbärande 
bockar. Samtidigt som denna utveckling sker så tycks 
det bli vanligt med en tredelning av den takbärande 
konstruktionen i de stora långhusen. Bockarna har 
placerats glesare i gavlarna samtidigt som de kan stå 
relativt tätt i mittsektionen.

Vad det gäller långhusens yttre form under bronsål
derns period II—III så tycks det finnas ett gemensamt 
koncept i Skåne och även i övriga delar av södra och 
mellersta Skandinavien. Långhusen har i de allra flesta 
fall haft raka långsidor och rundade eller svagt rundade 
gavlar. Det finns emellertid undantag där gavlarna har 
haft en mer eller mindre rak form, men detta är sällsynt.

Under bronsålderns period IV-VI, ca 1100-500 
f.Kr., fortsätter utvecklingen mot långhus med en allt 
tydligare gruppering av de takbärande bockarna inom 
huskroppen. Bockavståndet i de mellanstora och min
dre långhusen är i stort sett alltid störst i den västra 
delen av långhusen, vilket ofta förknippas med att bo
stadsdelen förmodas att ha varit placerad här. De van
ligaste mellanstora och mindre långhustyperna har 
haft två takbärande bockar i den västra delen och två 
till fyra stycken i den östra delen. I många fall kan man 
se att den största bockbredden har funnits i den västra 
delen och att den successivt minskar åt öster så att den 
takbärande konstruktionen får en mer eller mindre 
trapetsoid form. Detta återspeglas också i flera fall i 
långhusens yttre form, bland annat i Köpingeområdet 
där flera har en mer eller mindre tydlig trapetsoid 
form (Tesch 1993, s. 161ff). Ingångarna har oftast pla
cerats mellan de två grupperna av takbärande bockar. 
Vad det gäller de stora långhusen så fortsätter utveck
lingen mot en tredelning av den takbärande konstruk
tionen, med glesare placerade takbärande bockar i 
gavlarna och tätare placerade i mittsektionen.

Långhusens form förändras något under yngre 
bronsålder så att gavlarna i de flesta fall blir endast 
svagt rundade eller i stort sett raka. De stora långhu
sen tycks emellertid behålla en tydligare rundning av 
gavlarna ytterligare en tid. Långsidorna fortsätter att 
vara raka, men det finns som nämndes tidigare vissa

undantag. Flera av långhusen i Köpingeområdet har 
en mer eller mindre tydlig trapetsoid form, där den 
östra delen är smalare än den västra. Byggnadstradi
tionen från yngre bronsålder fortsätter in i den tidigare 
delen av förromersk järnålder, period I—II eller ca 500- 
150 f.Kr. Det finns inget direkt synligt brott i traditio
nen utan samma utvecklingstendenser tycks fortsätta 
utan avbrott från bronsålderns period III—IV till förro
mersk järnålder period I—II, ca 1200-150 f.Kr. Detta 
tycks gälla samtliga storlekskategorier av långhus.

Om man gör en sammanställning av de 14C-datera- 
de långhusen från Skåne så kan man tydligt se att det 
finns en uppdelning av materialet i olika storlekskate
gorier (fig. 14). Detta är tydligt under hela bronsåldern 
och som vi tidigare har sett även under senneolitikum 
(fig. 2). Långhusen under bronsålderns period II—III 
har förmodligen varit uppdelade i åtminstone tre eller 
fyra storlekskategorier. Vad det gäller den största stor- 
lekskategorin så har man i Skåne endast undersökt ett 
mycket stort långhus, vid Hunneberget utanför Kristi
anstad (Björk & Carlie 2003). Det har förmodligen va
rit ca 44-46 m långt, ca 9,2-9,6 m brett och har haft 11 
takbärande bockar. I övrigt har de största långhusen 
som har undersökts i området tidigare varit ca 30-33 
m långa. Långhuset vid Hunneberget kan i storlek jäm
föras med de största långhusen i till exempel södra 
Halland (Carlie 1992), Kalmarområdet (Dutra Leivas 
m.fl. 2001) och på Jylland (Ethelberg 2000). Här har 
man undersökt långhus som har varit ca 40-55 m 
långa. Till den andra storlekskategorin kan man föra 
långhus som har varit ca 20-33 m långa och har haft 
7-12 takbärande bockar. De har varit relativt vanliga, 
speciellt de med en längd mellan ca 20-25 m. Den tred
je storlekskategorin består av långhus som har varit ca 
14-16 m långa och har haft 5-6 stycken takbärande 
bockar, medan de minsta långhusen har varit ca 10-14 
m långa och har haft fyra takbärande bockar. Bredden 
på långhusen har genomgående varit stor under äldre 
bronsålder oavsett deras längd. Även mindre långhus 
kan ha en bredd på ca 7-8 m och bredden varierar 
totalt mellan ca 6,5-10 m.
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Under yngre bronsålder tycks byggnadstraditionen 
förändras något så att den allra största storlekskatego- 
rin av långhus försvinner. De övriga kategorierna finns 
kvar, men man får en mindre spridning i storlek gene
rellt sett. Storleksintervallet ligger mellan ca 10-35 m. 
Det är emellertid osäkert om detta återspeglar en verk
lig bild eller om det endast handlar om källkritiska 
faktorer. Eftersom antalet kända mycket stora långhus 
i Skåne från äldre bronsålder är så pass begränsat kan 
en enda undersökning förändra bilden totalt också för 
yngre bronsålder. Vad det gäller bredden på långhusen 
under yngre bronsålder så har den successivt minskat 
ned till ett intervall mellan ca 6-8 m.

Förändringen av innerytan i långhusen visar följd
riktigt en liknande bild som utvecklingen av längden 
och bredden. Under bronsålderns period II har det 
funnits en mycket stor spridning vad det gäller inner
ytans storlek (se fig. 15). Det mycket stora långhuset 
vid Hunneberget vid Fjälkinge har haft en inneryta 
på ca 420 m2 medan de minsta samtida långhusen har 
haft en inneryta på ca 80-100 m2. Om man jämför 
denna bild med situationen under bronsålderns peri
od III så har det återigen skett en förändring, så att 
storleksspannet har minskat till ca 100-160 m2 (fig. 
16).

Under period IV så har situationen förändrats på 
nytt, så att de största långhusen har haft en inneryta på 
ca 225 m2 medan de minsta endast har varit 70 m2 
stora (fig. 17). Uppdelningen på olika storlekskatego- 
rier finns fortfarande kvar, men storleksspannet har 
ökat något i förhållande till period III. Under bronsål
derns period V-VI tycks storleksspannet ligga kvar i 
ungefär samma intervall (fig. 18).

Förutom långhusen så finns det dessutom mindre 
byggnader som har haft tre takbärande bockar och så 
kallade fyrstolpshus som i de allra flesta fall kan kny
tas till långhus. Också grophus finns ibland i anslut
ning till långhusen. De mindre stolpbyggda byggna
derna, fyrstolpshusen och grophusen kan tolkas som 
ekonomibyggnader som har kompletterat långhusen 
på olika sätt.

Vad gäller grophus med en datering till bronsålderns pe
riod II-VI så finns det ett mindre material av varierande 
utseende och kvalitet i Skåne, bland annat vid Fosie IV 
och i Köpingeområdet (se bl.a. Björhem & Säfvestad 
1993, s. 149 f.; Tesch 1993, s. 172). Grophusen från Fo
sie IV kan enligt Björhem & Säfvestad delas in i två ty
per; en större typ med markerad ingång och en mindre 
som har likheter med grophus från järnålder. Liknande 
grophus som vid Fosie IV med en datering till bronsålder 
har framkommit vid bland annat Önsvala i sydvästra 
Skåne (Larsson 1982), Ingelstorp i sydöstra Skåne 
(Strömberg 1982, s. 154 ff.) och Valdemarsro utanför 
Malmö (MHM 6541). Antalet grophus med en datering 
till äldre bronsålder är ännu så länge relativt få. Ett ex
empel på ett tidigt förmodat grophus har dock under
sökts vid Svågertorp 8B (Rostovånyi & Hydén 2002, s. 
40). Det har 14C-daterats till 1680-1520 f.Kr. Grophusen 
tycks emellertid bli vanligare under yngre bronsålder i 
Skåne och förmodligen kan man se en direkt kontinuitet 
med dem som förekommer senare under förromersk 
järnålder och framåt. Grophusen tycks förekomma i an
slutning till långhus, i mindre grupper eller som ensam
liggande byggnader. Det är okänt om det finns någon 
funktionell skillnad mellan de olika typerna av placering.

Hyddkonstruktioner förekommer på ett mindre an
tal platser som vid VKB SU14Ö (Ericson Borggren & 
Linderoth 1998, s. 194; Lindahl Jensen & Thörn Pihi 
1999) och Elinelund 2A utanför Malmö (Sarnäs & Nord 
Paulsson 2001, s. 81). Ofta rör det sig om olika typer av 
rännkonstruktioner utan några spår efter en inre takbä
rande konstruktion eller stolpbyggda hyddor med U- 
form eller oval form. I de flesta fallen har de hittats på 
gårdslägen i anslutning till långhus och andra typer av 
mindre byggnader. Utanför Skåne finns det emellertid 
exempel på att de förekommer ensamma eller i grupper 
på boplatser utan spår efter andra typer av byggnader, 
bland annat vid Ysby, Hov sn i Halland (Westergaard 
1989; 1993), i sydvästra Norge (Løken 1989, s. 142 ff.) 
och vid Otterböte på Åland (Gustavsson 1997). Här rör 
det sig med största sannolikhet om tillfälligt använda 
specialboplatser för till exempel jakt eller fiske.
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Figur 16. Ett försök till översikt över storleksspridningen hos långhus från brons
ålderns period III, ca 1300-1100 f.Kr. Areal och längd anges på respektive axel. 
Skala 1:400.

Variation in size of the longhouses from the Bronze Age period III, 1300-1100
BC. Size and lenght are given on the axes. Scale 1:400.
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Figur 17. Ett försök till översikt över storleksspridningen hos långhus från bronsål
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1:400.

Variation in size of the longhouses from the Bronze Age period IV, 1100-900 BC.
Size and lenght are given on the axes. Scale 1:400.



Byggnadstradition

m
▲

300 --

250 -■

200

150 -■

100 -■

50 ■■

• •

Hus 81 Fosie IV 
785-410 f.Kr.

Hus FU Svågertorp 
900-810 f.Kr.

Oo

Hus 1 Fosie IV 
805-560 f.Kr.

63

--------------------------1----------------------------------------------------------------------------------- 1—► m

0 25

Figur 18. Ett försök till översikt över storleksspridningen hos långhus under 
bronsålderns period V-VI, ca 900-500 f.Kr. Areal och längd anges på respektive 
axel. Skala 1:400.

Variation in size of the longhouses from the Bronze Age period V-VI, 900-500
BC. Size and lenght are given on the axes. Scale 1:400.
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Byggnadstraditionen i södra och mellersta 
Skandinavien
Om man jämför den skånska husbyggnadstraditionen 
med den i närliggande områden som Själland, Born
holm, svenska västkusten och Småland kan man se sto
ra likheter (Artursson 2005, bilaga 2). I vissa av de här 
områdena är det publicerade materialet visserligen be
gränsat, men bilden man får av det material som finns 
tillgängligt är att byggnadstraditionen över stora delar 
av södra Skandinavien har varit i stort sett identisk. Om 
man jämför det skånska materialet med områden som 
ligger på lite större avstånd som till exempel Jylland, 
södra Norge, Östergötland och östra Mellansverige så 
finns det fortfarande stora likheter, men variationen i 
byggnadstraditionen blir större med ökande avstånd. 
Vissa avvikande drag kan alltså iakttagas, men generellt 
sett kan man dock säga att byggnadstraditionen i södra 
och mellersta Skandinavien har ett antal gemensamma 
grunddrag bland annat vad det gäller storlek och form 
på långhusen, den takbärande konstruktionens utseen
de och rums- samt funktionsindelningen av långhusen. 
Dessutom kan man ofta se likheter i hur gårdarna har 
varit uppbyggda och i vilka typer av kompletterande 
byggnader som har funnits i anslutning till långhusen 
(se Artursson denna volym).

Exemplet Pryssgården
Husmaterialet från Pryssgården är ett bra exempel på 
hur utvecklingen av byggnadstraditionen i södra och 
mellersta Skandinavien kan se ut på det lokala planet. 
Här saknar vi dock långhus från bronsålderns period 
II, men från period III och framåt finns det ett relativt 
stort material att använda (Borna-Ahlkvist m.fl. 1998; 
Borna-Ahlkvist 2002). Den delundersökta boplatsen 
ligger mycket strategiskt placerad vid det dåvarande 
utloppet för Motala ström ut i Östersjön. Strax i när
heten av boplatsen finns det stora hällristningsområ- 
det vid Himmelstalund och i området i övrigt finns det 
omfattande lämningar i form av gravar, gravfält och 
större eller mindre hällristningsområden. Boplatsens 
läge och fornlämningsbilden talar för att den kan ha

haft en speciell funktion i området och att den tidvis 
kan ha varit mycket omfattande. Mindre undersök
ningar i närområdet visar enligt Héléne Borna-Ahlkvist 
att boplatsen kan ha varit mycket stor till ytan (2002, s. 
14). Inom det undersökta området kan man se en konti
nuitet från ca 1200 f.Kr. och framåt in i järnålder, men 
det finns ett nedslag från bronsålderns period I i form 
av ett mesulahus, hus 153, som har 14C-daterats till 
1680-1520 f.Kr. (Artursson 2005, bilaga 1). Möjligen 
finns det flera liknande långhus i området, men det är 
ännu osäkert. Det finns även en något senare fas som 
troligen kan placeras i tidsintervallet ca 1300-1200 
f.Kr., men till den har endast två långhus kunnat knytas.

Från ca 1200 f.Kr. och framåt kan man alltså se ett 
kontinuerligt användande av boplatsläget vid Pryssgår
den. Troligen rör det sig om en utspridd byliknande 
struktur med samtida gårdar som har bestått av lång
hus av olika typ och storlek samt i viss fall också min
dre byggnader samt grophus (Artursson denna volym). 
Intressant nog kan man se en variation i långhusens 
utseende och storlek under samma faser, något som 
antyder en funktionell eller social uppdelning mellan 
gårdarna (Borna-Ahlkvist 2002, s. 28). Det finns också 
en skillnad i gårdarnas storlek och komplexitet, där de 
med stora långhus i flera fall har en eller två mindre 
byggnader och grophus i anslutning. Enligt min me
ning måste detta tolkas som ett tydligt tecken på en 
social och ekonomisk skillnad, så att det inom varje fas 
har funnits en eller två större gårdar parallellt med ett 
antal mellanstora eller mindre gårdar.

Vid Pryssgården finns det alltså dels en uppdelning 
av långhusen efter storlek, men också efter formen på 
den takbärande konstruktionen. Det finns både långhus 
med en rak takbärande konstruktion och en tydligt tra- 
petsoid konstruktion parallellt, medan vissa av dem 
snarare skulle kunna karakteriseras som mer eller min
dre oregelbundna. Dessutom finns det en variation i 
bockbredd över tiden som inte följer den ofta anförda 
modellen med en hela tiden minskande bredd (se bl.a. 
Björhem & Säfvestad 1993, s. 108f; Tesch 1993, s. 52f). 
Överhuvudtaget ger husmaterialet från Pryssgården ett
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Figur 19. Långhus av typ A, B och C från Pryssgården utanför Norr
köping. Skala 1:400.

Longhouses of type A, B and C at Pryssgården outside the town of 
Norrköping, eastern middle part of Sweden. Scale 1:400.

varierande intryck där utrymmet för individuella drag 
tycks ha varit relativt stort. Detta gäller naturligtvis 
endast under förutsättning att dateringen av de enskil
da långhusen är korrekt. Dateringarna bygger bland 
annat på 14C-dateringar, fynd och riktningen samt den 
inbördes placeringen av långhusen.

Enligt Héléne Borna-Ahlkvist kan långhusen med 
en datering till yngre bronsålder från platsen delas in i 
tre huvudtyper, A, B och C (fig. 19). Typ A består av 
stora, ca 16-24 m långa långhus med en tydlig tvådel
ning av den takbärande konstruktionen, medan typ B 
består av mellanstora, ca 10-16 m långa långhus med 
en tydlig tvådelning. Typ C består av mellanstora, ca 
10-13 m långa långhus utan en tydlig tvådelning av 
den takbärande konstruktionen. Alla de tre typerna 
tycks kunna ha antingen en rak, trapetsoid eller en 
mera oregelbunden form på den takbärande konstruk
tionen. De stora långhusen tycks emellertid oftast ha 
varit mer eller mindre tydligt trapetsoida.

Långhus av typ A har enligt Héléne Borna-Ahlkvist 
haft mellan 6-10 takbärande bockar, varav 2-3 har 
varit placerade i den västra delen och de övriga i den 
östra. Bockarna har varit glesare placerade i den väs
tra delen än i den östra, vilket förmodligen beror på en 
funktionell skillnad mellan delarna i långhusen. I de 
fall då det har funnits härdar bevarade så har de i 
samtliga fall placerats centralt i den västra delen, nå
got som antyder att bostadsdelen har funnits här. 
Långhus av typ B har haft 4-6 takbärande bockar, va
rav två har varit placerade i den västra delen och de 
övriga i den östra. Också i den här typen av långhus 
har bockarna varit glesare placerade i den västra delen 
än i den östra och härdarna har varit placerade på 
samma plats. Hus av typ C är mera problematiska ef
tersom de per definition skulle ha haft tre eller fyra 
takbärande bockar som skulle ha varit placerade utan 
tydlig gruppering inom huskroppen. Om man ser på 
de tre hus som enligt författaren tillhör gruppen, så 
har faktiskt samtliga någon form av gruppering av 
bockarna. Dessutom finns det tecken på en tydlig 
funktions- och rumsindelning i husen utifrån place
ringen av härdar och gropar, något som också påpekas 
av Héléne Borna-Ahlkvist.

Slutsatsen måste därför enligt min mening bli att 
det inte finns någon större skillnad mellan de olika 
långhustyperna vad det gäller placeringen av de takbä
rande bockarna. Däremot kan man se en tydlig upp
delning i storlekskategorier, där de stora långhusen 
150, 155, 172 och 189 intar en speciell position. De 
här långhusen har förmodligen ursprungligen varit ca 
20-24,5 m långa och har haft 7-10 tak bärande bock
ar (fig. 20). Nästa storlekskategori har varit mellan
stora, ca 16-14 m långa och har haft 5-7 takbärande 
bockar. Till sist finns det en grupp av mindre långhus 
som har varit ca 10-12 m långa och som har haft 3-4 
takbärande bockar. Den här strukturen kan tolkas 
som ett tecken på en social stratifiering inom boplat
sen eftersom det enligt Héléne Borna-Ahlkvist har fun
nits ett eller två stora långhus i varje fas under yngre 
bronsålder och flera mellanstora samt mindre. I an
slutning till de stora och mellanstora långhusen har 
det i flera fall funnits mindre stolpbyggda hus med 3-4 
takbärande bockar, fyrstolpshus och enstaka grophus. 
Speciellt inom gårdsläget där det stora långhuset 172 
har utgjort huvudbyggnad tycks det ha funnits en 
komplicerad gårdsstruktur med ett mindre stolpbyggt 
hus och åtminstone tre grophus. Gården har placerats 
i yngre bronsålder fas A enligt författaren, dvs. ca 
1000-800 f.Kr. I enstaka fall finns det också fyrstolps
hus i anslutning till mindre långhus, men det tycks 
höra till undantagen.
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Byggnadstraditionen tar form
Introduktion av den treskeppiga byggnadstraditionen i 
södra och mellersta Skandinavien sker under bronsål
derns period IB, från ca 1600-1500 f.Kr. och framåt. 
Den introduceras troligen först i de södra delarna av 
Jylland, förmodligen inspirerat av förändringar i bygg
nadstradition inom de så kallade Sögel Wohlde- och 
Tumuluskulturerna i Central- och Nordvästeuropa (se 
bl.a. Lomborg 1980; Ethelberg 1987; 1993; Vandkilde 
1996, s. 305 ff.; Fokkens 1999, s. 36 ff.). Den nya bygg
nadstraditionen sprider sig sedan snabbt över södra och 
mellersta Skandinavien och under bronsålderns period 
II, dvs, ca 1500-1300 f.Kr., har den introducerats i hela 
området. Mycket snabbt får man en enhetlig byggnads
tradition över stora områden och den tvåskeppiga kon
struktionen försvinner. I vissa fall kan man dock se att 
det har funnits en kortvarig övergångsfas till exempel 
på Bornholm, Jylland och i Mellansverige, där man har 
kombinerat en treskeppig konstruktion med en eller fle
ra mittstolpar (se bl.a. Nielsen 1999; Ethelberg 2000; 
Fagerlund & Hamilton 1995, s. 82 ff.; Göthberg 1995, 
s. 69 f.; Hamilton & Sieurin-Lönnqvist 1998, s. 64 ff.). 
Kanske har man inte riktigt litat på den nya byggnads
tekniken och därför velat vara på den säkra sidan. Det
ta är emellertid något som endast har existerat under en 
kort tid i inledningsskedet, mycket snart bygger man 
stora långhus med breda takbärande bockar utan några 
synbara problem. Införandet av den treskeppiga kon
struktionen i södra och mellersta Skandinavien kan så
ledes ses som en del av det kulturella och teknologiska 
komplex som har introducerats från centrala och nord
västra Europa under bronsålderns period IB-II.

En grundläggande typologisk uppdelning av de tre
skeppiga långhusen från södra och mellersta Skandina
vien under bronsålderns period IB-VI kan enligt många 
författare göras utifrån den inbördes placeringen av de 
takbärande bockarna inom huskroppen (se bl.a. Tesch 
1993, s. 162ff; Göthberg 2000). Det finns dels långhus 
som har haft de takbärande bockarna placerade med 
relativt jämna avstånd mellan sig utan någon tydlig 
gruppering inom huskroppen, dels långhus som har
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Figur 21. Olika typer av takbärande konstruktion. A) jämnt avstånd 
mellan takbockarna. B) grupperade takbärande bockar. Skala 1:400.

Different types of roof supporting constructions. A) even distance 
between the roof supporting beams. B) uneven distance between the 
roof supporting beams. Scale 1:400.

haft en variation i avståndet mellan bockarna och en 
tydlig gruppering (fig. 21). Oftast har de takbärande 
bockarna då placerats i två eller tre grupper inom hus
kroppen. Denna uppdelning av bockarna har ofta tol
kats som ett tecken på en rumsindelning av långhusen. 
En ofta förekommande långhustyp har haft två glesare 
placerade takbärande bockar i den västra delen och två, 
tre eller fyra tätare placerade i den östra delen. Den väs
tra delen har ofta tolkats som boningsdel, bland annat 
på grund av att man här ibland har hittat spår efter här
dar eller kokgropar. Den östra delen har oftast tolkats 
som en ekonomidel eller stall. Antalet långhus från äld
re bronsålder med säkra spår efter båsindelning är 
emellertid få, de inskränker sig till ett fåtal från Jylland 
(se bl.a. Kristiansen 1998, s. 286; Nielsen 1999, s. 161; 
Rasmussen 1999), varför det oftast är svårt att bevisa 
att den här delen verkligen har använts som stall.

De olika grupperingarna av de takbärande bocka
rna inom huskroppen tycks delvis bero på en kronolo
gisk skillnad, men det finns vissa långhustyper som 
tycks ha existerat under en lång tid, från period II till
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period VI och till och med in i förromersk järnålder
period I—II. Långhus med jämnt fördelade takbärande 
bockar inom huskroppen tycks dock vara betydligt
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Björhem & Säfvestad 1993, s. 105 ff.). Detta är dock 
inte en regel utan undantag, det finns en variation i
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materialet som gör att det är svårt att använda bock
bredden som en definitivt säker dateringsmetod. Om 
man ser på långhusen som har 14C-daterats från Skåne 
så finns det en relativt stor variation i bockbredden 
under framförallt äldre bronsålder. Det skulle natur
ligtvis kunna bero på att 14C-dateringarna är felaktiga, 
men eftersom bilden är så konstant över stora områ
den i Skåne så tror jag mera på en naturlig variation i 
den takbärande konstruktionens bredd. Det tycks i 
många fall finnas ett tydligt samband mellan bock
bredden och den totala bredden på långhusen, till ex
empel på södra Jylland (Ethelberg 2000, s. 188 f., fig. 
25). Här kan man faktiskt dessutom se att långhusen 
blir alltmera överbalanserade under yngre bronsålder, 
tvärtemot vad som annars anses vara fallet i övriga 
södra och mellersta Skandinavien. Tendensen till en 
minskande bockbredd över tiden finns emellertid i sto
ra delar av materialet från södra och mellersta Skandi
navien i övrigt, men utvecklingen har inte varit linjär 
på något sätt.

Det tycks dessutom finnas en stor formrikedom i 
den takbärande konstruktionens utseende. Det finns 
raka, oregelbundna, trapetsoidformade, konvexa och 
till och med konkava takbärande konstruktioner under 
i stort sett hela bronsåldern (fig. 22). I vissa områden 
som i Mellansverige och i Östergötland tycks variatio
nen vara mera uttalad och just i de här områdena har 
man följdriktigt också de mest trapetsoidformade tak
bärande konstruktionerna. Detta gäller i synnerhet
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Figur 22. Olika form på den takbärande konstruktionen; A) rak. 
B) oregelbunden C) trapetsoid D) konvex E) konkav. Skala 
1:400.

Different shapes of the roof supporting construction; A) straight 
B) irregular C) trapezoid D) convex E) concave. Scale 1:400.
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långhusen från till exempel Pryssgården utanför Norrkö
ping (Borna-Ahlkvist m.fl. 1998; Borna-Ahlkvist 2002). 
På andra håll finns det också en variation, men den är 
inte så tydlig som i de två ovannämnda områdena.

Vad det gäller den yttre formen på långhusen och 
de mindre byggnaderna så har vi bara tillgång till det 
planmässiga utseendet. Vad som har funnits ovan 
mark vet vi i stort sett inget om. Under den äldre 
bronsåldern så har långhusen i de allra flesta fallen 
haft i stort sett helt raka långsidor och mer eller min
dre tydligt rundade gavlar (fig. 23). Det finns exempel 
på långhus med i stort sett raka gavlar, men det hör till 
undantagen. Långhusens längd har som tidigare dis
kuterats varierat betydligt över tiden, storleksspannet 
har varierat mellan ca 10-12 m upp till ca 55-60 m, 
och detta gäller också bredden. Till viss del finns det 
ett samband mellan långhusen längd och bredd, men 
även de mindre långhusen har ofta haft en bredd på ca 
7-8 m. De riktigt stora långhusen kan ha en bredd på 
ca 9-10 m. Den här uppdelningen av långhusen på ett 
antal storlekskategorier kan ges olika förklaringar, 
men enligt min mening är det mest sannolikt att den 
återspeglar en hierarkisk samhällsstruktur där den so
ciala positionen bland annat har kunnat avläsas uti
från långhusens storlek.

När det gäller utvecklingen av långhusens storlek 
över tiden så måste man vara försiktig eftersom det 
finns flera källkritiska aspekter att ta hänsyn till. Det 
räcker med en enda ny undersökning för att bilden skall 
förändras. Generellt kan man dock enligt min mening 
se en tendens i de områden som hittills har undersökts i 
större utsträckning. Liksom vi har sett i det skånska 
materialet så tycks storleksspannet vara som störst un
der period II också i övriga delar av södra och mellersta 
Skandinavien. Under den här perioden har längden på 
långhusen varierat mellan ca 10 m till 55-60 m. Däref
ter minskar storlekspannet, så att man under period III 
är nere i ett intervall mellan ca 10-35 m. Långhusens 
storlek tycks under yngre bronsålder ligga relativt kon
stant i ungefär samma intervall som under period III, 
dock med vissa mindre fluktuationer.
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Figur 23. Exempel på olika form på långhusen under bronsåldens pe
riod II—III; A) rak huskropp med runda gavlar B) rak huskropp med 
raka eller lätt rundade gavlar. Skala 1:400.

Different shapes of the longhouses during the Bronze Age, period II- 
III; A) Straight walls with round gables B) Straight walls with straight 
or slightly rounded gables. Scale 1:400.

Under yngre bronsålder förändras formen på långhu
sen något. De har förfarande oftast raka långsidor, 
men det finns också exempel på långhus med en svagt 
konvex eller trapetsoid form (fig. 24). I vissa områden, 
som Östergötland och östra Mellansverige, så finns 
det dessutom exempel på långhus som utifrån formen 
på sin takbärande konstruktion kan antas ha haft en 
mycket tydligt trapetsoid form (se bl.a. Borna-Ahl
kvist 2002). Framförallt blir det vanligare med rakt 
avslutade gavlar, men det finns fortfarande långhus 
med mer eller mindre rundade eller runda gavlar. En 
tendens man kan se i materialet är att många av de 
stora långhusen med en datering till yngre bronsålder 
fortfarande har haft runda gavlar, alltså en form av 
konservatism i formspråket som kanske kan kopplas 
det övre skiktet i samhället.

Som vi har sett så blir det ovanligare med riktigt 
stora långhus under yngre bronsålder samtidigt som 
antalet mindre långhus ökar i antal relativt sett. Det 
finns emellertid fortfarande en spridning över olika 
storlekskategorier, men vidden i intervallet är inte lika
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Figur 24. Exempel på olika form på långhusen under bronsålderns 
period IV—VI; A) rak huskropp med raka gavlar B) rak huskropp med 
runda gavlar. Skala 1:400.

Different shapes of the longhouses during the Bronze Age, period IV- 
VI; A) Straight walls with straight gables B) Straight walls with round 
gables. Scale 1:400.

stort som under äldre bronsålder. Längden varierar 
från ca 10-12 och upp till 30-35 m och samtidigt kan 
man se att bredden på långhusen minskar till ca 6-8 
m. Trots att intervallet i storlek på långhusen minskar 
anser jag att man fortfarande kan tolka spridningen i 
storlek som ett tecken på en hierarkisk samhällsstruk
tur. Behovet av att manifestera sin sociala position ge
nom att bygga mycket stora långhus har emellertid 
minskat, men man har fortfarande velat markera sin 
position genom att bygga större byggnader än vad som 
var normalt.

En intressant aspekt som Becker diskuterar är om 
det har existerat så kallade ”hallar” med ett speciellt 
utseende, storlek och funktion under yngre bronsålder 
(Becker 1972, s. 16). Han för fram en hypotes om att 
det jämte de mera vanliga långhusen med boende- och 
ekonomifunktion kan ha funnits en typ av större lång
hus med en offentlig funktion på boplatserna. Detta 
tas också upp till diskussion av bland annat Løken 
(1998, s. 174) som hävdar att han kan se en sådan 
funktionsuppdelning mellan olika typer av långhus i

Rogaland. Förekomsten av ”hallar” på har också dis
kuterats av andra författare (se bl.a. Ullén 1995), men 
det tycks vara svårt att bevisa existensen av den här 
typen av byggnader eftersom dateringarna av de olika 
långhustyperna länge har varit osäker. Det kan vara så 
att det istället rör sig om långhus med olika datering 
på samma boplatser och att de stora långhusen eller 
”hallarna” istället är byggnader som hör hemma i äld
re bronsålder.

Det är svårt att säkert konstatera om det finns en 
kontinuitet eller en förändring i husbyggnadstraditio
nen mellan yngre bronsålder och förromersk järnålder 
period I—II, eftersom utseendet på kalibreringskurvan 
för 14C-dateringar i tidsintervallet yngre bronsålder
tidig förromersk järnålder är mycket besvärlig. Kali- 
breringskurvan i intervallet ca 2400-2500 BP bildar 
en tydlig plattform, vilket leder till att man får en låg 
upplösningsgrad i övergången mellan perioderna. Det 
finns emellertid nu så mycket material att man med en 
viss sannolikhet kan säga att det på många sätt verkli
gen finns en kontinuitet i byggnadstraditionen från 
bronsålderns period V-VI och in i förromersk järnål
der period I-II. Ett bra exempel på likheter i utseendet 
finns mellan till exempel hus 81 vid Fosie IV som har 
14C-daterats till 785-410 f.Kr. (Björhem & Säfvestad 
1993, s. 98 ff.) och hus I vid VKB 1A:7 som har 14C- 
daterats till 370-200 f.Kr. (Omfors 1999) (fig. 25).

De mindre, stolpbyggda byggnaderna från bronsål
dern har haft en betydligt större variation i sitt utseen
de än vad långhusen har haft. Här finns det allt från 
treskeppiga hus med två eller tre takbärande bockar 
till enskeppiga hus utan spår efter någon takbärande 
konstruktion inne i huset. Dessutom finns det så kalla
de fyrstolpshus som ofta antas vara upphöjda, mindre 
byggnader med ekonomifunktioner som till exempel 
förvaring av olika typer av livsmedel eller spannmål. 
Det finns även exempel på förmodat upphöjda bygg
nader med fler än fyra stolpar, ofta mellan 6-9 stycken 
(se bl.a. Rostovånyi & Hydén 2002, s. 29 ff.). Före
komsten av runda, mindre stolpbyggda hus i området 
har också diskuterats, men flera av de få exempel som
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Figur 25. Hus 81 vid Fosie IV och hus I vid VKB 1 A:7. Skala 1:400.

House 81 at Fosie IV, southwestern Scania and house I at VKB 1A:7, 
Raus in western Scania. Scale 1:400.

samt rituella anläggningar. Liknande hyddkonstruktio- 
ner finns vid Ysby, Hov sn i Halland (Westergaard 
1989; 1993). I sydvästra Norge finns också hyddlik- 
nande konstruktioner, både på specialboplatser vid 
havet och på vanliga inlandsboplatser (Løken 1989, s. 
142 ff.). Ytterligare en havsanknuten specialboplats 
med hyddlämningar finns vid Otterböte på Åland 
(Gustavsson 1997).

Som en sammanfattning av den här genomgången 
av byggnadstraditionen i södra och mellersta Skandi
navien kan man säga att det är svårt att se några ge
nomgripande, betydelsefulla regionala skillnader hos 
de lämningar vi har efter bronsåldershus. Det är givet
vis ett svåranvändbart material eftersom endast lång
husens utseende i plan är bevarad och vi inte vet något 
om de regionala skillnaderna i utformningen av det 
som har funnits ovan mark, t.ex vad det gäller materi
alval i väggar och yttertak, målning och utsmyckning 
etc. Vissa regionala variationer kan man dock se i hus
planerna, men i stort kan man tala om en och samma 
byggnadstradition under hela bronsåldern i södra och 
mellersta Skandinavien. Kanske har husens yttre varie
rat något, men det kan vi inte säga något om idag. 
Planmässigt finns det stora likheter mellan långhus och 
andra typer av byggnader över stora områden, något 
som enligt min mening talar för att man i varje fall har 
haft en gemensam uppfattning om hur byggnaderna 
skulle utformas i stort och hur de skulle användas.

har publicerats måste betraktas som osäkra (för en 
diskussion se Nicklasson 2001, s. 35 ff.; s. 103 f.). 
Troligen har det funnits ett mindre antal runda hus
konstruktioner i området, men de har inte utgjort en 
viktig del av byggnadstraditionen, utan ett något udda 
eller exotiskt inslag.

Vad det gäller grophusen så tycks också de ha en 
relativt stor variation i sitt utseende (se bl.a. Björhem 
&c Säfvestad 1993, s. 149 f.; Tesch 1993, s. 172). Före
komsten av grophus i området verkar vara koncentre
rad till södra Skandinavien, framförallt till Skåne. De 
tycks successivt ha blivit vanligare i området, majori
teten av de nu kända grophusen från tidsperioden kan 
i de flesta fallen dateras till yngre bronsålder.

Hyddlämningar finns på ett antal platser och de 
tycks ofta vara konstruerade med hjälp av rännor. Ett 
bra exempel finns från Vadgård vid Limfjorden där 
man bland annat har undersökt lämningar efter hyddor 
som har varit konstruerade med hjälp av rännor och 
stolphål (Lomborg 1973; 1980). Hyddlämningarna vid 
Vadgård har ingått i boplatser där det dessutom har 
funnits mindre, två- och treskeppiga långhus, grophus

Byggnadstraditionen under 1800 år

Genomgången av den profana byggnadstraditionen 
och dess utveckling under senneolitikum och bronsål
der, från ca 2300 f.Kr. till 500 f.Kr., i södra och meller
sta Skandinavien visar på en anmärkningsvärd konti
nuitet i den funktionella och rumsliga uppdelningen 
av långhusen. Även de mindre byggnaderna, hyddorna 
och grophusen som har haft olika ekonomifunktioner 
på gårdarna har haft ungefär samma utformning un
der stora delar av perioden, i varje fall från bronsål
derns period II fram till och med yngre bronsålder och 
även in i den tidigare delen av förromersk järnålder.

Det finns i stort sett inget som talar för att det har 
funnits någon större regional variation av byggnads
traditionen i Skåne under tidsperioden. Man kan inte 
heller se någon större skillnad mellan Skåne och när
liggande områden som till exempel Halland, Born
holm eller Själland. Svaret på frågan i inledningen av 
artikeln om Öresund har fungerat som en avskiljande 
barriär eller överbryggande kommunikationsled mås
te därför bli det sistnämnda alternativet, i varje fall om 
man skall döma av byggnadstraditionens utseende.
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Intressant nog så finns det överhuvudtaget mycket lite 
i materialet som tyder på att det har funnits någon 
större regional variation i byggnadstraditionen i södra 
och mellersta Skandinavien under senneolitikum och 
bronsålder, vilket talar för att just den här delen av den 
materiella kulturen har varit relativt enhetlig över ett 
stort område. Förändringarna tycks dessutom ha löpt i 
stort sett parallellt i hela området under hela tidsperio
den. Man kan ana en viss förskjutning i tid av föränd
ringarna från söder till norr, men den är så liten att det 
nästan inte är möjligt att urskilja med nuvarande date
ringsmetoder. Intressant nog överensstämmer bilden 
väl med den man har av den övriga materiella kultu
rens homogenitet i området. Det finns även likheter i 
byggnadstradition mellan södra och mellersta Skandi
navien och övriga delar av norra samt nordvästra Eu
ropa (se bl.a. Fokkens 1997, s. 365 f.). Bland annat 
sker skiftet från två- till treskeppig konstruktion unge
fär samtidigt. De olika utbytessystem som har varit 
aktiva i området under perioden tycks snabbt ha för
medlat nyheter både i den materiella och förmodligen 
också i den icke-materiella kulturen, vilket har lett till 
stora likheter i lämningarna från området.

Den byggnadstyp som har varit vanligast på bo
platserna under senneolitikum och bronsålder är 
långhuset. De har utgjort huvudbyggnaderna på går
darna och de har funnits i en rad olika storlekar, allt 
från små, enkla konstruktioner med en längd på ca 9- 
12 m till mycket stora, komplicerade konstruktioner 
med en längd på ca 30-60 m. Den information vi har 
om dem är emellertid begränsad, den inskränker sig 
till deras utseende i plan. I vissa gynnsamma fall kan 
man dock identifiera viktiga konstruktionsdetaljer 
som ingångar, innerväggar, härdar, kokgropar, förva- 
ringsgropar, källare, båsindelning i stall etc., vilket 
ger möjlighter till att göra en analys av inre indelning 
och funktion. Detta i kombination med analyser av 
makromaterial, fosfatanalyser och 14C-dateringar ger 
oss möjligheter att diskutera långhusen som materiel
la uttryck för sociala och ekonomiska strukturer, att 
se dem som spår efter levande människor och deras

sätt att organisera tillvaron. Samtidigt som de har an
vänts för att analysera samhällets utseende och struk
tur så har de också använts för att studera kronologis
ka och typologiska problem, där man bland annat har 
lagt stor vikt vid förändringen av konstruktion och 
utseende över tiden. Typologiska serier över långhus
ens förändring över tiden har presenterats och man 
har på olika sätt velat förklara denna förändringspro
cess.

Ett tydligt drag hos långhusen är att de har varit 
uppdelade på olika storlekskategorier under hela tids
perioden. Olika storlek på långhusen och även på går
darna kan ses som uttryck för en markering av social 
och ekonomisk position i samhället. Hög status har 
markerats med stora långhus och ibland med en eller 
flera mindre byggnader i anslutning till huvudbyggna
den på gården. Långhusens och gårdarnas storlek 
samt komplexitet har på så sätt varit en spegelbild av 
maktstrukturen i ett område, och lämningarna kan 
därför användas för att analysera graden av stratifie- 
ring under en viss tidsperiod. Denna information 
kombinerat med hur och på vilket avstånd gårdarna 
har varit placerade sinsemellan gör det möjligt att re
konstruera bebyggelsestrukturens utseende och där
med ge en bild av samhällsstrukturen i ett visst områ
de. Ett intressant drag hos materialet är att det har 
funnits en variation i hur stort storleksspannet för 
långhusen har varit under olika tidsperioder. Denna 
variation kan antingen ses som ett tecken på att graden 
av stratifiering i samhället har varierat eller att lång
husens betydelse som statusmarkör har varierat över 
tiden.

Långhusen har alltså utgjort huvudbyggnaden på 
gården under hela tidsperioden. De har kompletterats 
med olika typer av stolpbyggda, mindre konstruktio
ner, grophus och hyddor. De har förmodligen fungerat 
som olika typer av ekonomibyggnader. På vissa gårdar 
kan man se att man har haft hela uppsättningar av 
några av dessa byggnadstyper, något som visar att de 
troligen har haft olika funktioner och att specialise
ringen i vissa fall har drivits långt.
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Långhusen
Betydelsen hos långhusen tycks ha förändrats under 
övergången mellan- och senneolitikum, ca 2500-2300 
f.Kr. Man kan redan under inledningen av senneoliti
kum se en början till en allt tydligare uppdelning av 
långhusen på olika storlekskategorier samtidigt som 
man börjar lägga ned ett allt större antal så kallade 
husoffer i form av flint- och metallyxor eller keramik
kärl i främst stolphål som har ingått i byggnadernas 
konstruktion. Detta visar förmodligen att långhusen 
har fått en förändrad funktion och ett ökat symbolvär
de för att markera social, politisk och ekonomisk posi
tion i samhället (se bl.a. Artursson. m.fl. 2003, s. 145 
f.). Med största sannolikhet har de stora långhusen 
blivit värdeladdade symboler och en form av central
platser för lokala hövdingadömen och krigararisto- 
kratier i södra och mellersta Skandinavien. De har bli
vit en viktig samlingsplats för det övre skiktet i sam
hället och här har man knutit olika former av allianser 
och förbund för att konsolidera sin position (se bl.a. 
Kristiansen 1998; Earle 2002; Artursson m.fl. denna 
volym). Vissa forskare har diskuterat möjligheten att 
de stora långhusen har utgjort den fysiska manifesta
tionen för någon form av så kallade ”house-based so
cieties”, som har bildat grunden i ett system av allian
ser baserade på till exempel giftermål, adoptioner och 
gåvoförhållanden (se bl.a. Carsten & Hugh-Jones 
1995, s. 6 ff.; Helms 1998, s. 14). Genom dessa allian
ser har man kunnat skapa släktrelationer och knyta 
kontakter med andra grupper i när och fjärran. För
modligen har också olika typer av ritualiserade fester 
som har hållits i de stora långhusen varit viktiga för att 
stärka banden inom och utom hövdingadömena.

Uppdelningen av långhusen på olika storlekskatego
rier är tydlig under hela tidsperioden, från senneoliti
kum till och med yngre bronsålder. Man kan emellertid 
se en variation i hur stort storleksspannet har varit över 
tiden (fig. 26). Storleksspannet ökar successivt från bör
jan av senneolitikum, då långhusen var ca 9-30 m 
långa, för att under den allra senaste delen av senneoli- 
tikum vara uppe i ett intervall mellan ca 9-47 m. Under

bronsålderns period II når man ett maximum i storleks
variation, då man är uppe i ett intervall mellan ca 10- 
60 m. Därefter tycks intervallet successivt minska för 
att under bronsålderns period III och yngre bronsålder 
vara nere i ca 10-35 m. Anledningen till denna varia
tion i storlek över tiden skulle antingen kunna vara att 
man har lagt olika stor vikt vid långhuset som symbol 
för politisk makt och rikedom, eller att graden av strati- 
fiering i samhället har varierat. Förmodligen är det för
sta alternativet det riktiga, eftersom det övriga materia
let inte visar några tecken på att stratifieringen i samhäl
let har minskat (se Artursson m.fl. denna volym).

Traditionen att bygga tvåskeppiga långhus i södra 
och mellersta Skandinavien har sina rötter i senmesoli- 
tikum och tidigneolitikum (se bl.a. Grönberg 2001; 
Artursson m.fl. 2003). Långhusen från senneolitikum 
och bronsålderns period I kan ses som den sista länken 
i en lång kedja där den här byggnadsprincipen har an
vänts. Traditionen att bygga långhus fortsätter dock 
trots att man inför en ny konstruktionsprincip, den 
treskeppiga takbärande konstruktionen, som introdu
ceras under bronsålderns period IB och första hälften 
av period II, ca 1600-1400 f.Kr. Långhuset som idé 
tycks vara densamma trots att man använder sig av en 
annan takbärande konstruktion.

Långhusen från senneolitikum och bronsålderns 
period I har haft en något varierande form över tiden. 
Under den första hälften av senneolitikum har en stor 
del av långhusen i södra Skandinavien haft mer eller 
mindre raka långsidor och rakt avslutade gavlar som i 
vissa fall har varit öppna. Samtidigt finns det dock en 
del långhus som har haft en svagt trapetsoid eller kon
vex form. I flera av långhusen kan man se att det har 
funnits så kallade indragna stolpar som har placerats i 
anslutning till mittstolparna och som har ingått i den 
takbärande konstruktionen.

Under den andra hälften av senneolitikum tycks 
variationen i huskropparnas form bli större så att det 
samtidigt finns långhus med rak, konvex, konkav eller 
trapetsoid form. Man kan också se att variationen i 
gavlarnas form successivt blir större. Det finns allt
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Figur 26. Ett försök att visa hur långhusens storlek varit mer varieran- The variation in size of the longhouses in the southern and middle 
de under vissa perioder. part of Scandinavia, 2300-500 BC.

från rakt avslutade gavlar som ibland har varit öppna 
till mer eller mindre rundade gavlar. I vissa fall kan 
man till och med se att det har funnits olika gavelfor
mer på ett och samma långhus. Den takbärande kon
struktionen har varierat något, men man kan se att det 
även nu har funnits långhus med indragna stolpar, dels 
i anslutning till mittstolparna, dels mellan dessa.

Under bronsålderns period I blir det återigen vanli
gare med raka långsidor, men det finns förfarande en 
viss variation i huskropparnas form. Ett drag som är 
tydligt är att det blir allt vanligare med runda gavlar i 
båda ändarna av långhusen, men samtidigt så finns det 
också långhus med i stort sett raka eller lätt rundade 
gavlar. Den takbärande konstruktionen blir i vissa fall 
förenklad så att det endast finns mittstolpar utan in
dragna stolpar. Samtidigt kan man dock se att det ib
land dyker upp blandformer av en två- och treskeppig 
konstruktion, något som tyder på att man har börjat 
att experimentera med konstruktionsprinciperna. Den 
här blandformen finns dock bara i en övergångsfas

och försvinner snabbt när den treskeppiga konstruk
tionen etableras under bronsålderns period IB—II.

Övergången från två- till treskeppiga långhus i söd
ra och mellersta Skandinavien sker således successivt 
under bronsålderns period IB och första hälften av pe
riod II, dvs ca 1600-1400 f.Kr. Förmodligen sker detta 
på grund av av influenser från nordvästra och norra 
Europa som har påverkat den så kallade Sögel-Wohl- 
dekulturen i norra Tyskland och södra Jylland. Däref
ter har den nya byggnadstraditionen snabbt spridit sig 
norrut tillsammans med bland annat metallföremål 
och kunskapen om metallhantverk. Det är troligt att 
den nya materiella kulturen först har introducerats 
inom det övre skiktet i samhället och att förändringen 
av byggnadstraditionen på de stora gårdarna i områ
det sedan har förts vidare ut bland de lägre skikten. 
Intressant nog så finns det indikationer att man även 
under bronsålderns period IB—II har kombinerat en 
två- och treskeppig takbärande konstruktion, så att 
man i vissa delar av långhusen har använt sig av båda
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konstruktionsprinciperna. Detta förekommer emeller
tid bara i ett fåtal fall och relativt snabbt har man känt 
sig säker med den nya takbärande konstruktionen.

De treskeppiga långhusen under bronsålderns peri
od IB—III kan, liksom sina tvåskeppiga föregångare, 
delas in i olika storlekskategorier. Storlekspannet har 
varit som störst under period II, då det har funnits 
långhus som har varit från ca 10 m upp till ca 55-60 m 
långa. Den takbärande konstruktionen i långhusen 
från den äldre delen av bronsåldern har i de flesta fal
len mycket breda bockar placerade med jämna av
stånd mellan varandra, där bredden i bockarna ofta 
har varit större än avståndet mellan dem. Bockbred
den har varierat mellan ca 4-5 m. Emellertid kan man 
redan under period II se att det också finns exempel på 
långhus med en tydlig gruppering av de takbärande 
bockarna inom huskroppen, något som antyder att det 
funnits en rums- och funktionsuppdelning inom bygg
naderna. Oftast handlar det om en två- eller tredelning 
av långhusen, beroende på hur långa de har varit. 
Långhusens form har varierat något under bronsål
derns period IB—III. De har i de allra flesta fallen haft i 
stort sett helt raka långsidor och mer eller mindre tyd
ligt rundade gavlar. Det finns exempel på långhus med 
lätt rundade eller i stort sett raka gavlar, men det hör 
till undantagen.

Successivt förändras utseendet på långhusen under 
den mellersta och den yngre delen av bronsåldern så 
att bredden i de takbärande bockarna generellt sett 
blir mindre, samtidigt som det blir allt vanligare med 
en tydlig gruppering av de takbärande bockarna inom 
huskroppen. Ofta kan man se att huskroppen på detta 
sätt har delats in i två eller tre sektioner med olika av
stånd mellan bockarna, vilket kan tolkas som ett teck
en på en rumsindelning. I vissa fall finns det också spår 
av innerväggar och ingångar som bekräftar en sådan 
inre uppdelning av långhusen. Det är endast de längre 
långhusen som är indelade i tre sektioner, men även de 
kan också ha bara två sektioner. De kortare långhusen 
har endast två sektioner. I vissa fall finns det en mycket 
tydlig tudelning av den takbärande konstruktionen,

med glesare satta bockar i den västra delen och tätare 
satta i den östra delen. I den sistnämda gruppen av 
långhus kan det också finnas skillnader i hur breda 
bockarna har varit, så att de är bredare i den västra 
delen av byggnaderna. Ibland kan man också se att 
bockarna i den östra delen av långhusen smalnar av 
successivt, så att den här delen av byggnaderna får en 
trapetsoid form. Detta är speciellt vanligt i bland an
nat Östergötland och östra Mellansverige (se bl.a. Bor- 
na-Ahlkvist 2002), men förekommer också i Skåne, 
till exempel i Köpinge-området (Tesch 1993, s. 161 
ff.). Det är relativt vanligt att man hittar spår efter en 
härd i den västra delen av huset och i vissa fall finns 
det spår av båsindelning i den östra.

Formen på långhusen under yngre bronsålder för
ändras något. De har visserligen förfarande oftast raka 
långsidor, men det finns också exempel på långhus 
med en svagt konvex eller trapetsoid form. I till exem
pel Östergötland och östra Mellansverige finns det, 
som nämnts ovan, emellertid exempel på långhus som 
utifrån formen på sin takbärande konstruktion kan 
antas ha haft en mycket tydlig trapetsoid form. Gav
larna har oftast en rak avslutning, men det finns fort
farande långhus med mer eller mindre rundade eller 
runda gavlar. Intressant nog så har ett relativt stort 
antal av de stora långhusen med en datering till yngre 
bronsålder fortfarande haft runda gavlar. Detta kan 
man se som någon form av konservatism i formsprå
ket som eventuellt kan kopplas till det övre skiktet i 
samhället.

De mindre byggnaderna, grophusen och 
hyddorna
Vad det gäller mindre, stolpbyggda hus, grophus och 
hyddor så är materialet från senneolitikum och brons
ålderns period I fortfarande relativt litet i hela områ
det. På en del gårdar finns det emellertid tydliga exem
pel på mindre, stolpbyggda hus som har legat i anslut
ning till långhus och som förmodligen har fungerat 
som ekonomibyggnader. Grophusen har inte heller va
rit speciellt vanliga på de boplatser från perioden som
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har undersökts i området. Det begränsade antal som 
har undersökts och som säkert kan tolkas som grop
hus är mycket få. Också de hyddliknande konstruk
tionerna är få, men det finns en del exempel från till 
exempel östra Mellansverige och norra Jylland. 
Många av dem är emellertid osäkra och mycket svår
tolkade. Majoriteten kan dateras till den allra senaste 
delen av senneolitikum och till bronsålderns period I. 
Många har anlagts på mera specialiserade boplatser 
för fiske och jakt och förmodligen bara använts under 
en kort tid. Det finns emellertid också exempel på 
platser på norra Jylland med en kombination av lång
hus och hyddor där ekonomin tycks ha varit baserad 
på jordbruk och husdjurshållning.

Under bronsålderns period II—"VI blir det successivt 
allt vanligare med olika typer av ekonomibyggnader 
på gårdarna. De mindre, stolpbyggda byggnaderna 
från bronsåldern har haft en betydligt större variation 
i sitt utseende än vad de samtida långhusen har haft. 
Det finns allt från treskeppiga hus med två eller tre 
takbärande bockar till enskeppiga hus utan några spår 
efter en takbärande konstruktion inne i huset. Dessut
om finns det lämningar efter olika typer av upphöjda, 
mindre byggnader med ekonomifunktioner. Som ex
empel kan nämnas så kallade fyrstolpshus, men det 
finns även byggnader med fler än fyra stolpar, ofta 
mellan 6-9 stycken. Vad det gäller förekomsten av 
runda, mindre stolpbyggda hus i området som ibland 
har diskuterats, så måste de betraktas som osäkra. 
Grophusen från bronsålderns period II-VI tycks ha 
haft en relativt stor variation i sitt utseende. De verkar 
vara koncentrerade till södra Skandinavien, framfö
rallt till Skåne. Byggnadstypen tycks successivt ha bli
vit vanligare i området och den största delen av de nu 
kända grophusen från tidsperioden kan i de flesta fal
len dateras till yngre bronsålder. Hyddlämningar finns 
på ett antal platser och de tycks ofta vara konstruerade 
med hjälp av rännor. Exempel finns från bland annat 
Skåne, norra Jylland, södra Halland och sydvästra 
Norge. Vissa av dem ligger i anslutning till långhus på 
gårdar, där de förmodligen har haft någon form av

ekonomifunktion, medan andra ligger ensamma eller i 
grupper på boplatser som man på goda grunder kan 
misstänka har använts tillfälligt för jakt och fiske.

Gårdar som bildar mönster i landskapet
Den enskilt viktigaste komponenten i samhällsstruktu
ren under senneolitikum och bronsålder har varit går
den. Den har bildat grunden i den dåtida samhälls
strukturen och kan förmodligen också ses som en 
grundsten i det sociala och ekonomiska nätverket. I de 
allra flesta fallen har gårdarna bestått av endast ett 
långhus. Under den senare delen av senneolitikum och 
under bronsåldern blir det emellertid vanligare med en 
mindre, kompletterande byggnad på gårdarna. Förut
om ett långhus som huvudbyggnad kan det finnas en 
mindre, stolpbyggd byggnad, ett fyrstolpshus, ett 
grophus eller en hydda. I vissa sällsynta fall har det 
funnits flera mindre byggnader i anslutning till lång
huset, men det hör till undantagen. Det har även fun
nits specialiserade boplatser för till exempel jakt och 
fiske där man endast har använt sig av hyddliknande 
konstruktioner.

Den sociala struktur som man kan förmoda ha ex
isterat utifrån utseendet och storleken på långhusen 
samt gårdarna har med stor sannolikhet varit baserad 
på den enskilda familjen, eventuellt utvidgad med ett 
fåtal ytterligare personer (Artursson denna volym). 
Dessa familjegrupper har troligen utgjort basen i sam
hället. På de större gårdarna med stora eller mycket 
stora långhus som har funnits i vissa områden kan 
man emellertid tänka sig en mera komplicerad social 
struktur med ett större antal personer knutna till en 
stormannafamilj eller en gruppstruktur grundad på så 
kallade ”house-based societies (se bl.a. Carsten & 
Hugh-Jones 1995, s. 6 ff.; Helms 1998, s. 14). Vissa av 
de stora långhusen har man velat tolka som tvåfamiljs- 
hus, där två hövdingafamiljer skall ha residerat (Kris
tiansen 1999). Eventuellt kan man tänka sig att det 
även har funnits ofri arbetskraft på de större gårdarna 
och att vissa delar av långhusen har använts för att 
hysa dem.
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Utifrån de enskilda gårdarnas inbördes placering och 
avståndet mellan dem kan man försöka rekonstruera 
olika typer av samarbetsformer och möjliga bebyg
gelsestrukturer. Den traditionella bilden av bebyggel
sen under senneolitikum och bronsålder har varit att 
den huvudsakligen har bestått av så kallade ensam
gårdar, men eftersom man ytterst sällan har kunnat 
undersöka stora, sammanhängande områden har det 
varit svårt att få en tydlig bild av bebyggelsestruktu
ren (Artursson denna volym). I de få fall då man har 
träffat på en tätare, byliknande bebyggelsestruktur 
har det varit lättare att resonera kring vad de egentli
gen representerar, men den stora svårigheten har varit 
att identifiera eventuella byliknande strukturer som

har bestått av mer utspridda gårdar. Problemet har 
ofta varit hur man löser frågor kring till exempel 
samtidighet och eventuellt samarbete mellan gårdar 
inom ett undersökningsområde, eftersom man inte 
har bevarade hägnadssystem samtidigt som ‘^-date
ringarna har för stora osäkerhetsintervall för att vara 
till någon hjälp. Som vi har sett så kompliceras dessa 
problem ytterligare av de olika sociala aspekter man 
kan lägga på materialet utifrån variationen i långhus
ens och gårdarnas storlek samt till viss del också i 
fyndmaterialets utseende. Endast nya undersökning
ar där man studerar gården och dess uppbyggnad 
samt spår efter större strukturer kan förändra kun
skapsläget.
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Summary
Building tradition during the Late Neolithic 
and Bronze Age
During the last 10-15 years there has been a large in
crease in the number of relatively well preserved re
mains of longhouses and other kinds of prehistoric 
buildings in the southern and middle part of Scandina
via. This study of the longhouses and other kinds of 
buildings from the Late Neolithic and Bronze Age, i.e. 
2300-500 BC, has very clearly shown that there has 
been a common development in the size of longhouses, 
the roof-bearing structure and the overall shape. Star
ting at the beginning of the Late Neolithic, i.e. around 
2300 BC, the longhouses seem to take on a changed 
and greater significance. They gradually become big
ger and the number of house offerings found in con
nection with them increases. This was probably the 
time when some of the longhouses acquired the func
tion of assembly places for the upper stratum of socie
ty. The large longhouse emerged as a symbol of a po
werful person or family, a development that continued 
and was even more accentuated in the Early Bronze 
Age. An interesting aspect of the large longhouses in 
the southern and middle part of Scandinavia is that 
several of them have great similarities with their coun
terparts in the northern and central parts of continen
tal Europe. This is yet another sign of the intensive 
contacts that existed between the upper stratum of so
ciety in the two areas during this time.

The contemporary variation in size of the longhous
es must, in my view, be interpreted as a sign of social 
stratification. The gradual increase in size variation over 
time can either be interpreted as a sign of increased soci
al stratification or as a sign of an increase in the impor
tance of the large longhouse as a symbol for power. Jud
ging from the look of the whole archaeological material, 
there seems to be a real increase in social stratification 
during the Late Neolithic and the Early Bronze Age pe
riod I—II, i.e. from 2300-1300 BC, so the increase in size 
variation could maybe be explained according to this 
theory. The decrease in the variation in longhouse size 
during the Bronze Age period III, i.e. 1300-1100 BC, is

harder to explain, as it is hard to see that the social stra
tification could have decreased to such an extent that it 
would have affected the size of the longhouses. My the
ory is that this can be explained by a decrease in the 
symbolic value of the longhouse as a sign of social posi
tion. Perhaps other means were used to demonstrate 
social position during the Late Bronze Age?

There seems to have been a rather swift change 
from a two-aisled to a three-aisled roof-bearing struc
ture in the longhouses during Bronze Age period IB 
and the first half of period II, i.e. 1600-1400 BC. Cul
tural influence from the Sögel-Wohlde culture area in 
northern Germany during the Bronze Age period IB 
(1600-1500 BC) inspired, among other things, a 
change in building tradition in the southern and midd
le part of Scandinavia. It is also possible to see a social 
dimension in the house material; an increase in con
temporary variation in the size of the longhouses 
shows that there was a manifestation of social position 
in the building tradition. At the beginning of the Late 
Neolithic, LN I (2300-1950 BC), the size of the long
houses varies between 9 and 30 m, and in the later 
part of the period, LN II (1950-1700 BC), the size va
ries between 9 and 47 m. This increase in size varia
tion becomes even greater in the Bronze Age and the 
peak is reached in period II (1500-1300 BC) when the 
size ranges from 10 to 60 m. After that the variation in 
size starts to decrease, and during the Late Bronze Age 
(1100-500 BC) the size varies between 10 and 35 m.

The development of the three-aisled longhouse 
during the Bronze Age period IB-VI, i.e. 1600-500 
BC, shows that the principle of construction changed 
only marginally over time. The only major change was 
that the width in the roof-bearing trestles decreased 
over time. During the Bronze Age period IB and II the 
width of the trestles was often 4-5 m, but it decreased 
and was 3-3.5 m during the Late Bronze Age, though 
one has to remember that this is just the general pictu
re. There is a certain amount of variation, so this rule 
cannot be applied without using other kinds of dating 
methods as well.
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Gards- OCh boby^^olsostruktur ...Utifrån det material som har diskuterats

får man enligt min mening en mycket mer komplicerad bild av bebyggelsestrukturen under sen- 

neolitikum och bronsålder än den som vanligtvis brukar presenteras. Variationen i långhus- och 

gårdsstorlek i kombination med tecken på en variation i bebyggelsestruktur visar att samhället 

haft ett betydligt mer dynamiskt och flexibelt sätt att fungera...



Magnus Artursson

Moderna undersökningsmetoder har mångdubblat an
talet undersökta huslämningar från senneolitikum och 
bronsålder under de senaste 10-15 åren och vi har suc
cessivt fått en ny syn på byggnadstraditionens utseende 
(se bl.a. Björhem & Säfvestad 1989; 1993; Tesch 1993; 
Nielsen 1998; 1999; Artursson denna volym). Under 
slutet av 1950-talet och under 1960-talet var endast ett 
fåtal mer eller mindre säkra huslämningar kända, men 
under 1970-talet och framåt ökade antalet explosivt (se 
bl.a. Jensen 1979, s. 23 ff.). Samtidigt som antalet kända 
huslämningar ökade fick man också en annorlunda syn 
på byggnadstraditionens utseende. Man gick från en si
tuation där man endast hade ett antal mindre, hyddlik- 
nande eller grophusliknade konstruktioner till en situa
tion med ett fullt spektrum av byggnadstyper från lång
hus till mindre byggnader, grophus och hyddor. Lång
hustraditionens rötter kunde därmed flyttas tillbaka 
från inledningen av järnåldern till åtminstone senneoliti
kum. Senare har det visat sig att den med säkerhet kan 
föras ända ned i tidigneolitikum och i vissa fall ända ned 
till senmesolitikum (se bl.a. Grönberg 2001).

Parallellt med att kunskapen om byggnadstraditio
nen ökade fick man också nya insikter i gårds- och be
byggelsestrukturens utseende under tidsperioden. Tra
ditionellt ansåg man att bebyggelsen varit rörlig och i 
flera fall ville man se någon form av nomadliknande 
levnadsform som varit inriktad på boskapsskötsel (för 
diskussion se bl.a. Strömberg 1980; 1982; Stjernquist 
1980; 1983; Larsson 1986, s. 104f; Borna-Ahlkvist 
2002, s. 148ff). Många författare ansåg dock att man 
redan under äldre bronsålder kunde se en antydan till 
en etablering av fasta bygder. En intressant tanke som 
har förts fram är att en mera fast etablerad bebyggelse 
kan ha kombinerats med en rörlig ekonomi, där man 
flyttat boskapen över stora avstånd i ett fäbodliknande 
system.

Man gick alltså från en situation då de flesta forska
re trodde att bebyggelsen endast hade bestått av rörliga,

utspridda små ensamgårdar där man bodde i enkla 
hyddliknande byggnader till den bild vi har idag, där vi 
vet att det har funnits en permanent, komplex bebyggel
sestruktur som har bestått av gårdar med en varierande 
storlek och där olika typer av byggnader som långhus, 
mindre ekonomibyggnader, grophus och hyddor ibland 
har använts parallellt. Den permanenta, komplexa be
byggelsestrukturen har med största säkerhet bestått av 
allt från ensamliggande gårdar till utspridda eller tätare, 
byliknande strukturer (se bl.a. Borna-Ahlkvist 2002, s. 
159). Även den sociala komplexiteten kan nu spåras i 
boplatsmaterialet. Redan från inledningen av senneoli
tikum kan man se skillnader i hus- och gårdsstorlek och 
detta kan tolkas som tecken på en mer eller mindre ut
talad hierarkisk samhällsstruktur (se bl.a. Apel 2001, s. 
12; Nordquist 2001, s. 197 f.; Lekberg 2002, s. 251 ff.: 
Artursson denna volym).

Den här artikeln är ett försök att dels översiktligt 
sammanfatta det nuvarande kunskapsläget, dels att pre
sentera en delvis ny bild av gårds- och bebyggelsestruk
turen i södra och mellersta Skandinavien. Detta görs ge
nom genomgång av forskningshistoriken och av gam
malt såväl som nytt källmaterial. Delar av materialet 
som framkom i samband med Västkustbaneprojektet 
presenteras också (Artursson 2005, bilaga 3) och jäm
förs med det från övriga södra och mellersta Skandina
vien. En stor del av artikeln ägnas åt omtolkningar av 
redan publicerat material. I vissa fall har emellertid ar
betet försvårats av att mycket av materialet ännu inte 
har publicerats i en sådan omfattning att en helt själv
ständig tolkning är möjlig att göra. Det gäller i synner
het materialet från Danmark och Norge, men även till 
vissa delar för materialet från Sverige.

Forskningshistorik

Kunskapen om gårds- och bebyggelsestrukturens utse
ende under senneolitikum och bronsålder i södra och
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mellersta Skandinavien har således ökat explosionsar
tat under de senaste årtiondena. Till största delen är 
det förändringen av undersökningsmetoderna och de 
allt större undersökningsytorna som har tagits upp i 
samband med exploaterings- och forskningsundersök- 
ningar som har producerat det ständigt ökande mate
rialet. De små undersökningsytor som traditionellt 
togs upp gav inga förutsättningar att undersöka mera 
övergripande strukturer och det var först i samband 
med att man började använda sig av stora undersök- 
ningssytor på Jylland under början av 1960-talet och 
framåt som resultaten började komma (se bl.a. Jensen 
1979, s. 23 ff.). Undersökningarna vid till exempel 
Grøntoft, Spjald och Bjerg A och B (Becker 1966; 
1969; 1972a; 1972b; Rindel 1997, s. 42 ff.) gav resul
tat som man inte tidigare hade kunnat föreställa sig 
och det förändrade förutsättningarna för den bebyg
gelsearkeologiska forskningen i Danmark. Först och 
främst fick man fram bebyggelselämningar från järn
åldern i området, men successivt växte också materia
let från senneolitikum och bronsålder. Det senneoliti- 
ska materialet var dock länge mycket begränsat och 
det var först i samband med undersökningarna vid 
Myrhøj på norra Jylland som det riktiga genombrottet 
kom (Jensen 1973).

Forskningen kring gårds- och bebyggelsestruktu
ren under senneolitikum och bronsåldern präglades 
länge av de idéer om ett rörligt, nästan nomadliknande 
levnadssätt som ansågs ha existerat under tidsperio
den (se bl.a. Jensen 1979, s. 23ff för diskussion). Bris
ten på långhus och andra större byggnader från tidspe
rioden ansågs vara en viktig faktor bland andra som 
talade för att en sådan tolkningsmodell var mest san
nolik. Bilden av byggnadstraditionen var länge präg
lad av denna idé om ett rörligt levnadssätt och de läm
ningar efter hyddor och andra mindre byggnader som 
man hittade på boplatserna ansågs bekräfta teorin. 
När lämningarna efter långhus från yngre bronsålder 
började dyka upp vid undersökningar på Jylland un
der 1960-talet förändrades dock synen på byggnads
traditionens utseende något, men för senneolitikum

och äldre bronsålder ansågs den gamla bilden fortfa
rande stämma. Först under den senare delen av 1960- 
talet och början av 1970-talet insåg man att det hade 
funnits långhus på Jylland också under dessa tidsperi
oder och successivt dök det under den senare delen av 
1970- och under 1980-talet upp samma typer av läm
ningar i andra områden. Därmed hade bilden av bygg
nadstraditionen definitivt förändrats och stödet för 
teorierna om ett rörligt levnadssätt minskade. Under 
1990-talet har bilden av en bebyggelsestruktur som 
har varit uppbyggd kring permanent etablerade byg
der mer eller mindre bekräftats och idag kan man säga 
att denna bild tycks vara densamma över hela södra 
och mellersta Skandinavien. I vissa mer perifera områ
den kan man dock se att den permanenta bebyggelsen 
har kombinerats med ett fäbodliknande system (”pas- 
toralism”), något som tycks vara vanligast i rand
områden som till exempel västra Norge (Prescott 1995;
1999).

Diskussionen kring hur bebyggelsestrukturen har 
sett ut under förhistorisk tid i Skandinavien har till 
stor del byggt på ett evolutionärt och linjärt synsätt 
där den kringflyttande ensamgården har setts som en 
startpunkt och den permanenta, koncentrerade byn 
har varit slutmålet. Enligt en form av cirkelresone
mang har olika typer av bybildningar av tradition an
setts uppstå under järnålder och medeltid i Skandina
vien, varför de per definition inte kan ha existerat tidi
gare under förhistorien (för diskussion se bl.a. Audou- 
ze & Büchsenschütz 1992, s. 178 ff.). Detta sätt att 
resonera degraderar stora delar av förhistorien till nå
gon form av lång förberedelseperiod inför etableran
det av det verkligt komplicerade och hierarkiskt upp
byggda samhället under yngre järnålder och medeltid. 
Källmaterialet är, som vi har sett, på många sätt brist
fälligt och det är ofta svårt att argumentera för att nå
got av tolkningsalternativen är mera sant än det an
dra. Det är därför lätt att en sedan länge etablerad 
”sanning” blir självuppfyllande och omöjlig att ifråga
sätta trots materialets mångtydighet. Ofta mynnar dis
kussioner kring bebyggelsestrukturens utseende ut i
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olika krav på att vissa formella kriterier måste vara 
uppfyllda för att man skall få kalla något för ”ut
spridd, byliknande struktur" eller ”by” (för exempel 
se bl.a. Ethelberg 2000, s. 239ff; Borna Ahlkvist 2002, 
s. 147 ff.).

En mera öppen syn på problemet måste enligt min 
mening vara ett mera fruktbart sätt att arbeta. Ett re
sonemang kring hur olika typer av samarbetsformer 
mellan gårdarna kan användas i tolkningen av hur en 
utspridd bebyggelsestrukturer kan ha fungerat måste 
enligt min mening få spela en större roll. Detta har inte 
minst visats i behandlingen av det öländska boplats
materialet från yngre romersk järnålder och folkvand- 
ringstid, där Henrik Fallgren (1998) genom att disku
tera hur den utspridda stensträngsbebyggelsen kan 
tänkas ha fungerat visar hur olika samarbetsformer 
ger olika svar på frågan om det handlat om byar eller 
inte. På så sätt blir själva den fysiska definitionen av 
vad en by är mer eller mindre ointressant och istället 
får diskussionen av alternativa tolkningar en större 
plats, något som måste betraktas som mer intressant. I 
den följande diskussionen kommer jag därför att för
söka att använda mig av den här typen av resonemang. 
Jag är medveten om problemen med det här sättet att 
arbeta, men jag anser det vara ett större problem att 
inte ta upp det här till diskussion än att slaviskt följa 
någon form av för alltid fastlagd nomenklatur, som 
egentligen inte för diskussionen längre eller ger en mer 
vetenskaplig aura åt det hela.

Vad det gäller studier av gårdsstrukturens utseende 
under senneolitikum och bronsåldern så har detta tra
ditionellt inte behandlats speciellt ingående. Förutom 
traditionens tunga ok så beror detta faktum på dels att 
undersökningsområdena ofta har varit små vilket har 
givit begränsade möjligheter att identifiera större 
strukturer, dels att antalet anläggningar runt långhu
sen ofta är mycket begränsat, i varje fall under senneo
litikum och äldre bronsålder. Dessutom begränsas 
möjligheterna att studera gårdsstrukturen av att 
mycket få av de omkringliggande anläggningarna kan 
dateras säkert, vilket leder till källkritiska problem när

det gäller att hitta till exempel samtida hägnader. Det
ta i kombination med att man mycket sällan bryr sig 
om att samla in fyndmaterialet i den överliggande mat
jorden genom provgropsgrävning gör att man har 
mycket svårt att identifiera olika typer av verksam
hetsområden och aktivitetsytor på gårdarna. Alla 
dessa faktorer som har att göra med undersöknings- 
metodiska frågor innebär att det oftast är mycket svårt 
att identifiera övergripande strukturer och därmed att 
analysera gårdarnas struktur. Här kan endast en för
ändring av inställningen till hur de här lämningarna 
skall undersökas ge nya resultat. Om man vill utvinna 
ytterligare information från boplatslämningarna och 
få en djupare kunskap om gårdsstrukturen så måste 
man lägga större vikt vid anläggningarna och fyndma
terialet runt långhusen, inte minst för att få en bättre 
kunskap om ekonomin på gårdarna. Här måste ett 
perspektiv som utgår från den enskilda gårdens eko
nomi och organisation betonas och man måste lägga 
större vikt vid så kallad "house-bold archaeology" (se 
bl.a. Earle m.fl. 1998).

Senneolitikum och bronsålderns period I
Materialet från senneolitikum och bronsålderns period 
I var länge mycket litet och bestod huvudsakligen av 
grophusliknande anläggningar (för diskussion se bl.a. 
Pettersson 2000, s. 20 f.; Artursson denna volym). Un
dersökningarna vid till exempel Myrhøj på norra Jyl
land (Jensen 1973) och Egehøj på östra Jylland (Boas 
1980; 1983), vid Fosie IV (Björhem & Säfvestad 1989) 
och i Köpingeområdet (Tesch 1993) i Skåne samt vid 
Limensgård på Bornholm (Nielsen & Nielsen 1986; 
Nielsen 1998; 1999) förändrade dock bilden och gav 
ovärderlig information om de tidigare okända långhu
sen från perioden (Artursson denna volym). Eftersom 
de ytor man undersökte från början var mycket små så 
var det emellertid oftast svårt att få en uppfattning om 
hur gårds- och bebyggelsestrukturen hade sett ut. Det 
fanns undantag, som vid Fosie IV, men här hade man 
problem med att avgöra om de olika gårdslägena hade 
varit samtida eller om det handlade om enstaka gårdar
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som hade flyttat runt inom ett större område under 
lång tid. Bland annat var dateringsunderlaget dåligt 
samtidigt som det inte fanns några spår efter hägnader, 
vilket försvårade analysen avsevärt. Detta i kombina
tion med att man av tradition inte har lagt någon större 
vikt vid fyndmaterialet i matjorden har gjort att bilden 
av gårds- och bebyggelsestrukturen har blivit mycket 
otydlig. Under den senare delen av 1990-talet och un
der början av 2000-talet har emellertid flera större un
dersökningar som har gjorts i södra Skandinavien visat 
att det med stor sannolikhet har funnits en mera kom
plicerad gårds- och bebyggelsestruktur redan under 
senneolitikum (se bl.a. Artursson 2000; Pettersson 
2000; Gidlöf & Johansson 2003; Sarauw 2003). Kom
plexa boplatser med flera samtida, mångfasiga gårdslä- 
gen där långhusen i många fall överlagrar varandra el
ler ligger så tätt att de inte kan ha varit samtida, visar 
enligt min mening att det inte bara har funnits så kalla
de ensamgårdar under perioden.

Bronsålderns period II—VI
Kunskapsläget vad det gäller huskonstruktioner i söd
ra och mellersta Skandinavien från bronsålderns peri
od II—III var också det mycket dåligt ända fram till 
början av 1970-talet (se bl.a. Jensen 1979, s. 23 ff.), 
vilket ledde till att idéerna om hur bebyggelsen hade 
sett ut och varit organiserad var minst sagt vaga. Någ
ra av de första genombrotten kom vid Handewitt i 
Kreis Schlesvig-Flensburg i norra Tyskland (Bokel- 
mann 1977) och vid Vadgård på norra Jylland (Lom- 
borg 1973; Rasmussen 1995) där bland annat treskep- 
piga långhus undersöktes. Snart följde flera undersök
ningar av gravhögar och boplatser där större ytor ba
nades av, vilket ledde till att kunskapen successivt öka
de. Undersökningarna var i stort sett koncentrerade 
till norra Tyskland och till Jylland, vilket gjorde att 
kunskapen i övriga områden tyvärr förblev dålig. Som 
exempel på undersökningar på Jylland kan nämnas 
Hemmed Kirke och Hemmed Plantage (Boas 1991; 
1993) samt Højgård (Ethelberg 1987, 1993, 2000). 
Gemensamt för samtliga dessa undersökningar var

emellertid att de trots att de var relativt stora till ytan 
inte var stora nog för att bidra med avgörande informa
tion kring bebyggelsens organisation. Även undersök
ningarna vid Lindebjerg och Røjle Mose (Jaeger & Lau
ersen 1993) på Fyn lider av dessa begränsningar. Tolk
ningen av de begränsade lämningar som man fick fram 
var att det handlade om så kallade ensamgårdar som 
var och en hade flyttat runt i ett begränsat resursområ
de. Oftast var det svårt att göra en annan tolkning, ef
tersom de begränsade undersökningsområdena i de 
flesta fall bara omfattade ett långhus. Ibland kunde 
man dock se att det fanns flera långhus inom undersök
ningsområdet som låg så tätt att de inte kunde vara 
samtida eller att de överlagrade varandra, vilket måste 
betyda att gårdsläget hade använts i flera faser. Endast i 
ett fåtal fall funderade man emellertid på om det kunde 
vara så att det fanns ytterligare mångfasiga gårdslägen i 
närheten och att det kunde finnas någon form av bylik- 
nande strukturer (se bl.a. Jensen 1979, s. 23 ff.).

I Sverige bildade Stens Teschs undersökningar i 
Mellansverige (1980) och Köpingeområdet i Skåne 
(1993) samt undersökningarna vid Fosie IV utanför 
Malmö (Björhem & Säfvestad 1993) skola under 
1970- och 1980-talet, men också här var det svårt att 
få fram ytterligare detaljer kring bebyggelsens organi
sation. Trots att man framförallt vid Fosie IV kunde ta 
upp enorma ytor och undersöka gårdslämningar från 
äldre bronsålder så fick man ändå ingen riktigt tydlig 
bild, eftersom materialet var relativt litet och svårtol
kat. Bland annat var bristen på säkra dateringar ett 
stort problem, eftersom det gjorde det omöjligt att av
göra om gårdarna hade varit samtida eller inte. Slut
satsen blev därför den samma som i norra Tyskland 
och i Danmark; kringflyttande ensamgårdar. Teorier
na kring de kringflyttande ensamgårdarna fick därför 
ett fast grepp i hela Skandinavien, och det var svårt att 
argumentera för en mera nyanserad syn på bebyggel
sestrukturens utseende i området.

Kunskapsläget för yngre bronsålder har länge varit 
ungefär det samma, delvis på grund av att antalet väl- 
undersökta boplatser där större ytor har tagits upp är



Gårds h bebygg Isestruktur

sällsynta, men också på grund av att inriktningen på 
undersökningarna inte har varit sådan att det gått att 
analysera gårds- och bebyggelsestrukturen med någon 
större framgång. Huslämningarna som undersöktes 
under 1960- och 1970-talet på Jylland, bland annat 
vid Bjerg A och B, Spjald och Grøntoft (Becker 1968; 
1972b; 1980; 1982; Thrane 1982), visade tillsammans 
med den tidigare undersökningen vid Ristoft att lång
hustraditionen definitivt kunde dras ned i yngre 
bronsålder. Under 1980-och 1990-talet utökades ma
terialet betydligt (se bl.a. Säfvestad 1995, s. 13 ff.), 
men trots detta har man ännu inte lyckats få en speci
ellt mycket bättre bild av bebyggelsens utseende. Det 
finns enligt min mening tydliga tecken på att det har 
existerat byliknande bildningar vid till exempel Bjerg 
A och B, Spjald och Grøntoft, men undersökningarna 
har ännu inte presenterats tillräckligt utförligt för att 
man skal kunna bedöma materialet. Bente Draiby 
(1985, s. 170 ff.) tar upp diskussionen kring bebyg- 
gelsstrukturens utseende i samband med att boplatsen 
vid Fragtrup presenteras och här antyds i varje fall att 
det kan ha funnits en bebyggelse på platsen som har 
bestått av ett ”åbent landsbysamfund”, en term som 
närmast skulle kunna översättas till en utspridd by på 
svenska. Tyvärr har man även här endast undersökt 
begränsade ytor precis runt långhusen, vilket försvårar 
tolkningen.

Situationen är likadan i Sverige, där man trots stora 
forsknings- och exploateringsundersökningar fortfa
rande inte har någon riktigt tydlig bild av gårds- och 
bebyggelsestrukturen under yngre bronsålder. En rad 
försök har gjorts, men ingen definitiv bild har kunnat 
presenteras (se bl.a. Björhem & Säfvestad 1993, Tesch 
1993). Bland ett av de senare försöken kan nämnas 
undersökningen vid Pryssgården utanför Norrköping i 
Östergötland, där en större yta med lämningar från 
bland annat mellersta och yngre bronsålder har under
sökts (Borna-Ahlkvist 2002; Borna-Ahlkvist m.fl.
1998). Här anser man sig kunna urskilja ett större an
tal tydliga, mångfasiga gårdslägen från tidsperioden. 
Det har varit relativt oproblematiskt att definiera

gårdslägena, men när man kommer till frågor som till 
exempel samtidighet mellan gårdarna eller om gårdar
na har flyttat runt i området så blir det svårare att ge 
ett definitivt besked. Detta gäller också när man kom
mer till diskussionen kring bebyggelsestrukturen på 
platsen. Efter en längre diskussion kommer man dock 
fram till att det är troligt att det måste ha handlat om 
någon form av byliknande struktur (Borna-Ahlkvist 
2002, s. 148 ff.). Intressant nog så anser Héléne Bor
na-Ahlkvist (2002, s. 159) att det måste ha existerat en 
mera varierad bebyggelsestruktur i Sverige under yng
re bronsålder, där olika typer av organisationsformer 
har funnits parallellt, en slutsats som jag helt och hål
let instämmer med. Det finns dessutom ännu flera säk
ra exempel på byliknande strukturer under mellersta 
och yngre bronsålder i Sverige. Bland annat kan Apal- 
le i Uppland nämnas, där en omfattande, tät bybebyg
gelse förmodligen har funnits permanent på platsen 
under mellersta och yngre bronsålder (Ullén 2003).

Gårds- och bebyggelsestrukturen i södra 
och mellersta Skandinavien under sen- 
neolitikum och bronsålderns period I
Bilden av gårds- och bebyggelsestrukturen i Skåne un
der senneolitikum och bronsålderns period 1 präglas 
fortfarande starkt av de resultat som framkom vid un
dersökningarna av Fosie IV (Björhem & Säfvestad 
1989, s. 125 ff.). I jämförelse med de områden som 
undersöktes där har i stort sett ingen undersökning 
som har gjorts i Skandinavien fram till och med slutet 
av 1990-talet med omfattande lämningar från perio
den ens kommit i närheten av en sådan yttäckning i ett 
och samma område. Därför är den bild av gårds- och 
bebyggelsestrukturen som denna undersökning gav 
fortfarande helt dominerande (a.a., s.125 f.). Det bo
platsbegrepp som Björhem & Säfvestad använder 
tycks betyda lite olika saker, men huvudsakligen an
vänds det för att beteckna ett avgränsat område där 
det finns långhus och andra typer av byggnader. När 
gårdsbegreppet blandas in i diskussionen blir det mera
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I

komplicerat, men som jag tolkar det menar man att 
det inom en boplats kan finnas en eller flera gårdar. De 
behöver inte ha varit samtida, utan kan ha avlöst var
andra med en mer eller mindre regelbunden rytm. Den 
modell som (a.a., s. 122 ff.) presenterar för bebyggel
sestrukturen i området består av ensamgårdar som har 
flyttat omkring inom ett begränsat resursområde. Var
je gård har haft ett område som man har kunnat dispo
nera och inom detta har man flyttat runt med jämna 
mellanrum. Denna typ av bebyggelsestruktur med 
gårdslägen som har använts mer eller mindre intensivt 
över tiden skulle kunna ha producerat de lämningar 
som vi kan se idag vid Fosie IV. I vissa fall finns det 
endast ett långhus inom ett gårdsläge, medan andra 
har flera stycken som ibland överlagrar varandra eller 
ligger så tätt att de svårligen kan ha varit samtida. En 
mera permanent byliknande struktur borde enligt 
Björhem & Säfvestad istället ha producerat ett antal 
gårdslägen med ungefär lika många långhus på varje. 
Detta skulle vara riktigt om man förutsätter att varje 
fas i den byliknande strukturen har bestått av lika 
många gårdar och att varje gårdsläge har använts kon
tinuerligt. En annan typ av utnyttjande inom en ut
spridd, byliknande struktur skulle mycket väl kunna 
ha producerat de lämningar vi ser idag vid Fosie IV.

Även om man gör jämförelser med andra under
sökningsområden i Sydskandinavien där man har un
dersökt ett större antal senneolitiska hus, visar det sig 
att bebyggelsen med största sannolikhet i de flesta fall 
har bestått av ensamliggande gårdar eller möjligen så 
kallade utspridda byar, där den enskilda gården oftast 
har bestått av endast ett större flerfunktionellt hus, ett 
långhus. Det finns dock exempel på boplatser med en 
mera koncentrerad struktur som med största sannolik
het representerar en tätare, byliknande bebyggelse, 
som till exempel vid Almhov utanför Malmö (Gidlöf 
& Johansson 2001; 2002; 2003), Limensgård på 
Bornholm (Nielsen & Nielsen 1986; Nielsen 1999) 
och Bejsebakken på norra Jylland (Nielsen 2002; Sau- 
ruw 2003). Den stora bristen på andra anläggningsty
per som säkert kan kopplas till huskonstruktioner

från senneolitikum och bronsålderns period I, som till 
exempel härdar, kokgropar, lertäktsgropar, avfallsgro- 
par, brunnar, hägnader etc., begränsar emellertid möj
ligheterna att resonera kring gårds- och bebyggelse
strukturen. Ofta blir tolkningarna helt knutna till hus
konstruktionerna som begränsade, funktionella enhe
ter utan någon större kontakt med det omgivande om
rådet. Att visa på samtidighet mellan gårdar i ett om
råde är alltså besvärligt, eftersom vi i de allra flesta 
fallen saknar just de strukturer som till exempel häg
nader som skulle kunna visa oss detta. De fåtaliga 14C- 
dateringarna av långhusen och de omgivande anlägg
ningarna har oftast en alltför stor osäkerhet för att de 
ensamma skall kunna användas i ett resonemang kring 
samtidighet. Istället får man använda sig av dem i 
kombination med till exempel det inbördes läget mel
lan långhus och likheter i konstruktionernas utseende 
för att kunna resonera sig fram till den mest sannolika 
tolkningen.

Utgångspunkten i resonemanget ovan är alltså att 
varje gård har bestått av ett långhus och möjligen, i un
dantagsfall, en mindre byggnad med ekonomifunktion i 
varje fas. Antalet säkra exempel på gårdar som har be
stått av fler än en byggnad är emellertid mycket litet. 
Det finns emellertid ett exempel från Västra Karaby, där 
en gård bestående av ett långhus med källardel också 
har haft en kompletterande, mindre byggnad (Petters
son 2000, s. 16 ff.). Också vid Almhov utanför Malmö 
tycks det finnas mindre ekonomibyggnader i anslutning 
till långhusen. En stor svårighet med gårdsbegreppet 
under den här tidsperioden är dock att det, som tidigare 
nämnts, inte finns några lämningar efter hägnader som 
kan visa hur stora gårdarna har varit eller vad som 
egentligen har hört till dem. Man kan naturligtvis an
vända sig av anläggningarnas spridning runt långhusen 
för att avgöra gårdsplanens storlek, men ofta finns det 
inte så många anläggningar som säkert kan dateras till 
senneolitikum och bronsålderns period I. Dessutom är 
oftast fyndmängden mycket liten, vilket ytterligare för
svårar bedömningen av gårdarnas storlek. Vad denna 
brist på anläggningar, kulturlager och fynd beror på är
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osäkert, men det är ett tydligt mönster som går igen i 
många undersökningar. Ett exempel där man i varje 
fall har försökt att undersöka gårdsplanens organisa
tion kommer från en undersökning av ett senneolitiskt 
långhus i Söderåkra i Småland (Alexandersson m.fl. 
2001, s. 45 f.). Här har man enligt rapportförfattarna 
kunnat urskilja en gårdsplan med en aktivitetsyta väs
ter om långhuset. På aktivitetsytan har bland annat 
härdar, rännor och olika typer av nedgrävningar hit
tats. Dessutom kan det möjligen ha funnits ett samti
da, mindre fyrstolpshus i samma område.

Också den relativa bristen på fynd från ett stort 
antal av de undersökta senneolitiska boplatserna på
verkar möjligheterna att rekonstruera näringsverk
samhet och andra aktiviteter som förekommit. Det 
finns tydliga indikationer på att man under den här 
tiden har hanterat avfallet på ett annorlunda sätt jäm
fört med trattbägarkulturen och den gropkeramiska 
kulturen under tidig- och mellanneolitikum samt un
der yngre bronsålder. Däremot finns det intressanta 
likheter mellan hur stridsyxekulturen har handskats 
med avfallet och sättet man har gjort det på under sen- 
neolitikum och bronsålderns period I. Kanske har 
man deponerat avfallet på större avstånd från de mera 
centrala delarna av boplatserna under perioden, even
tuellt i anslutning till våtmarker och områden med 
brunnar. Indikationer på detta finns bland annat från 
Fosie IV, där det framkom ett relativt stort antal sen
neolitiska brunnar, i vilka man deponerat både kera
mik och stenmaterial (Björhem & Säfvestad 1989, s. 
109 ff.). Det enda undantaget vad det gäller förekom
sten av avfall i nära anslutning till de centrala boplats
områdena är i de relativt få fall då det finns en grop, en 
nedsänkt golvnivå eller källardel i långhusen eller då 
det rör sig om en grophuskonstruktion. I dessa ned
grävningar framkommer det i de flesta fall mycket sto
ra mängder av bland annat keramik och stenmaterial. 
Det är emellertid osäkert om detta skall tolkas som 
avfall som sekundärt har deponerats eller om det istäl
let utgör resterna efter hus som har övergivits efter till 
exempel en brand.

En annan kategori av fynd utgörs av så kallade husof- 
fer som är relativt vanliga i de undersökta långhusen 
från senneolitikum och bronsålderns period I. Husoff
ren hittas oftast i stolphål som kan kopplas till kon
struktionerna eller i vissa fall i andra typer av anlägg
ningar som på något sätt kan antas höra till byggna
derna (se t.ex. Karsten 1994, s. 147 ff.). Husoffren be
står ofta av flint- eller metallredskap, men även kera
mik i vissa fall. Ofta har de deponerats i stolphål i 
”markanta ytterlägen som hörnstolphålen” (a.a., s. 
184).

Den ovanstående diskussionen kring senneolitiska 
gårds- och boplatslämningar visar tydligt de problem 
man har att brottas med. Det hittills publicerade mate
rialet ger en relativt otydlig bild av gårdens utseende 
och bebyggelsestrukturen, vilket också påverkar möj
ligheterna att diskutera det senneolitiska samhällets 
utseende och organisation samt hur övergången in i 
den tidiga bronsåldern egentligen gestaltade sig. Det 
finns emellertid undersökningar som har gjorts av 
Malmö museer under senare tid i samband med Öre
sunds broprojektet och Citytunnelprojektet som har 
givit sådana resultat att tolkningen av gårds- och be
byggelsestrukturens utseende kan komma att föränd
ras på många sätt (se bl.a. Sarnäs & Nord Paulsson 
2001; Gidlöf & Johansson 2003). I samband med de 
här projekten har man undersökt stora sammanhäng
ande ytor där boplatser från senneolitikum och brons
ålderns period I har framkommit. Vid det tidigare 
nämnda Almhov söder om Malmö har man också 
kunnat identifiera en byliknande struktur med ett an
tal flerfasiga gårdslägen som har legat relativt nära 
varandra.

För att få en klarare bild av kunskapsläget när det 
gäller gårdarnas utseende och bebyggelsestrukturen 
kommer ett antal exempel från södra Skandinavien att 
diskuteras i mer detalj. Tyngdpunkten i diskussionen 
ligger på strukturella likheter och skillnader mellan 
olika exempel från regioner med ett stort material som 
Skåne, Bornholm och Jylland. Övriga delar av Skandi
navien behandlas endast översiktligt, eftersom det här 
finns källkritiska problem som till exempel represen
tativitet. Materialet från Västkustbaneprojektet och 
övriga delar av västra Skåne presenteras i Artursson 
2005, bilaga 3.

Skåne
Det skånska materialet kännetecknas av en stor varia
tion där det med största sannolikhet är möjligt att se 
exempel på olika typer av gårds- och bebyggelsestruk
turer. Det finns exempel på boplatser med förmodat 
samtida gårdar som har haft långhus av olika storlek,
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som till exempel vid Stångby stationsamhälle (Artursson 
2000; 2005, bilaga 3, Artursson denna volym) och Alm- 
hov (Gidlöf & Johansson 2003) och i ett fåtal fall finns 
det också gårdar som har haft en mindre ekonomibygg
nad i anslutning till långhusen (se t.ex. Pettersson 2000, 
s. 16 ff.: Gidlöf & Johansson 2003, s. 15). Själva gårds
strukturen har, som tidigare nämnts, aldrig studerats på 
ett mera ingående sätt, mycket på grund av det begrän
sade fyndmaterialet och bristen på säkra dateringar av 
anläggningarna runt husen. Här skulle det behövas rik
tade studier där bland annat undersökningar av den 
överliggande matjorden måste ingå i de fall då man har 
ett material som lämpar sig för en sådan analys.

Vad det gäller bebyggelsestrukturen så finns det ex
empel på undersökningar av lämningar som förmodli
gen måste vara spår efter någon form av ensamliggande 
gårdar, samtidigt som det också finns exempel på läm
ningar som med största sannolikhet är spår efter ut
spridda eller tätare, byliknande strukturer. I många fall 
kan man emellertid se att undersökningsytorna inte har 
varit tillräckligt stora för att man skall kunna vara säker 
på vilken tolkning som är riktig. Man har helt enkelt 
inte undersökt hela det möjliga boplatsläget och därige
nom kan man inte vara säker på att det inte finns flera 
samtida gårdar i området. Detta är en typisk situation 
och den här typen av undersökningar utgör med allra 
största säkerhet majoriteten i området. De flesta av un
dersökningarna som gjordes i samband med Västkust- 
baneprojektet (Artursson 2005, bilaga 3) hör till dessa. 
Som exempel kan nämnas gårdarna vid Glumslöv VKB 
VVP4:G och Dösjebro VKB SU17. Ytterligare exempel 
finns från bland annat Malmöområdet, där undersök
ningarna vid Elmelund 2A belyser den här problemati
ken på ett bra sätt.

Exemplet Elinelund 2A
Bebyggelsen vid Elinelund 2A kan förmodligen tolkas 
som ett exempel på en ensamliggande gård i flera faser 
(Björhem & Sarnäs 2000b; Sarnäs & Nord Paulsson 
2001, s. 48ff) (fig. 1), men då måste man emellertid ta 
med i beräkningarna att undersökningsområdet inte

alls är lika stort som till exempel vid den byliknande 
strukturen som har undersökts vid det närliggande Alm- 
hov, vilket försvårar en jämförande analys. Det kan en
ligt rapportförfattarna finnas ytterligare boplatsläm
ningar norr om den undersökta ytan vid Elinelund, men 
detta är osäkert. Om man utgår ifrån att man verkligen 
har lyckats avgränsa boplatsen så innebär det att man 
här har ett bra exempel på ett gårdsläge från slutet av 
senneolitikum och bronsålderns period I—II med konti
nuitet och där man kan se att man har gått från två- till 
treskeppiga långhuskonstruktioner. Detta är inte speci
ellt vanligt i området, och att denna kontinuitet kan be
kräftas genom resultaten från 14C-dateringarna är unikt. 
Den första fasen på platsen ligger emellertid i inledning
en av senneolitikum, då ett antal tvåskeppiga byggnader 
har funnits på platsen. Därefter finns det ett avbrott i 
användandet, men man återkommer till platsen under 
den allra senaste delen av senneolitikum eller bronsål
derns period I, då man bygger ett tvåskeppigt långhus, 
hus 10, på platsen. Det har 14C-daterats till 1630-1520 
f.Kr. med en kombinerad metod, dvs. bronsålderns peri
od I. De två treskeppiga långhus som avlöser hus 10 på 
platsen, hus 1 och 2, har 14C-daterats till 1610-1430 
f.Kr. respektive 1510-1415 f.Kr., vilket skulle kunna 
datera dem till period I—II. Detta gör det troligt att det 
finns en kontinuitet på boplatsen mellan långhusen av 
olika konstruktion. De treskeppiga långhusen tycks ha 
kompletterats med en rad mindre byggnader, vilka för
modligen har fungerat som ekonomibyggnader.

Förutom det här mer eller mindre säkra exemplet på 
en så kallad ensamgård så finns det en rad exempel på 
undersökningar där man kan misstänka att man har att 
göra med lämningar efter utspridda, byliknande struk
turer, eventuellt i kombination med mera avsides lig
gande gårdar. Ofta kan man se att byggnaderna som 
har ingått i gårdarna har överlagrat varandra, vilket ty
der på att gårdslägena har använts under relativt lång 
tid. Den klassiska undersökningen vid Fosie IV (Björ
hem & Säfvestad 1989) kan tolkas på det sättet liksom 
den senare undersökningen vid Stångby stationssam
hälle i västra Skåne (Artursson 2000; 2004, bilaga 3).
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Figur 1. En översiktsplan över gårdsläget vid Elinelund 2A. Den sen- 
neolitiska fasen är markerad med mörkgrått och bronsålderns period
l-ll med ljusgrått. Från Sarnäs & Nord Paulsson 2001, s. 93, fig. 89.

A plan over the farm at Elinelund 2A. The Late Neolithic phase is 
marked with dark grey shading and the phase from Bronze Age pe
riod l-ll with light grey shading. From Sarnäs & Nord Paulsson 
2001, p. 93, fig. 89.
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Exemplet Fosie IV
Resultaten från undersökningarna vid Fosie IV kan 
fortfarande ses som något av en normgivare vad det gäl
ler diskussionen kring hur gårds- och bebyggelsestruk- 

94 turen kan ha sett ut i Skåne under perioden. Innan re
sultaten från de senaste stora undersökningarna i Mal- 
möområdet har analyserats och publicerats är det emel
lertid svårt att veta hur pass allmängiltiga resultaten är 
för området. Det undersökta området vid Fosie IV skul
le utifrån de topografiska förhållandena kunna ses som 
en liten del av en naturligt avgränsad bygd som har varit 
centrerad kring Risebergabäcken med tillflöden (Björ- 
hem & Säfvestad 1989, s. 125 ff.; Rudebeck 2001, s. 93 
ff.). Vid undersökningarna hittade man tydliga läm
ningar efter ett antal gårdslägen som kan dateras till 
senneolitikum-bronsålderns period I inom fyra av de 
sex boplatserna vid Fosie IV, nämligen boplats I—III och 
VI (Björhem & Säfvestad 1989, s. 16 ff.) (fig. 2). I när
området till boplats I har dessutom flera senneolitiska 
långhus undersökts inom Kv. Bronsdolken och Kv. Ben
kammen (a.a. s. 62). De här senneolitiska långhusen lig
ger ca 600-1000 m väst respektive nordnordväst om 
boplats I. De är av något olika typ, men flera har stora 
likheter med hustyperna inom undersökningsområdet 
vid Fosie IV (Artursson 2005, bilaga 1). Detta gör det 
troligt att de har varit samtida med bebyggelsen här.

Gårdslägena vid Fosie IV ligger på ett antal höjdlä- 
gen i den östra delen av undersökningsområdet. Avstån
det mellan dem varierar mellan ca 75-250 m (a.a. s. 15, 
plansch I) (fig. 2-3). Gårdslägena skiljs åt av Riseberga
bäcken med tillflöden. Undersökningarna vid Fosie IV 
gav ett relativt rikt material vad det gäller fynd och an
dra anläggningar än de som har ingått i långhus om man 
jämför med andra större undersökningar av senneoliti
ska boplatser i Skåne, som till exempel den vid Stångby 
stationssamhälle, Vallkärra sn (Artursson 2000). Detta 
ger betydligt bättre förutsättningar för analyser kring 
t. ex. olika aktivitetsområden inom gårdslägena.

I området väster om Risebergabäcken framkom det 
två boplatser, I och VI, med huslämningar som kan 
dateras till senneolitikum eller bronsålderns period I

(fig. 4-5). Inom boplats I hittade man endast läm
ningarna efter ett långhus, hus 101, som kan dateras 
till tidsperioden utifrån keramikmaterialets utseende 
(Björhem & Säfvestad 1989, s. 16). Långhuset var re
lativt dåligt bevarat och bestod endast av fyra mitt
stolpar och en nedgrävd golvdel i öster. Fyndmateria
let i området bestod bland annat av några flintdolkar 
och skäror som hittades i gropar som emellertid hade 
en huvudsaklig datering till yngre bronsålder. Endast 
ett fåtal övriga anläggningar inom boplatsen kunde 
dateras till senneolitikum eller bronsålderns period I, 
varför det är svårt att urskilja någon boplatsstruktur. I 
området kring mesulahuset framkom dessutom ett an
tal långhus från den senare delen av äldre bronsålder 
och framåt ända in i yngre järnålder, varför området 
är svårtolkat. Om hus 101 kan dateras till bronsål
derns period I så kan det finnas en kontinuitet mellan 
detta och de treskeppiga långhus som kan dateras till 
period II—III på platsen (Björhem & Säfvestad 1993, s. 
82 ff.; Artursson denna volym ).

Ca 250 m sydöst om boplats I framkom ännu ett 
område med gårdslämningar med en förmodad date
ring till senneolitikum eller bronsålderns period I, bo
plats VI (fig. 5). Långhusen på boplatsen var genomgå
ende större än inom de tre andra boplatserna och ca 20 
m västsydväst om hus 92 framkom en möjlig barngrav, 
anläggning 4000. Fyndmaterialet från hus 92 och 95 
var dessutom större och rikare. Bland annat hittades 
ett stort material av underliggare till handkvarnar samt 
slip-, mal-, mortel- och knackstenar, fragmenterade 
flintföremål och keramik i den nedsänkta delen i hus 
92. Dessutom hittades en kantlistyxa i brons i det syd
östra hörnstolphålet och en flintdolk i ett väggstolphål 
i den södra vägglinjen i hus 95, fynd som troligen kan 
tolkas som husoffer. De stora långhusen och det rela
tivt rika fyndmaterialet skulle kunna tyda på att gårds- 
läget har bebotts av en lokal storman. Vid en senare 
undersökning direkt söder om boplats VI i samband 
med Öresundsbroprojektet framkom lämningarna ef
ter ytterligare två senneolitiska långhus och en D-for- 
mig eller oval hyddkonstruktion (Fladevik & Gidlöf
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Figur 2. De senneolitiska gårdslägena vid Fosie IV. (Efter Björhem & Säfvestad 1989 s. 15, plansch I). 

The Late Neolithic farms at Fosie IV. (After Björhem & Säfvestad 1989 p. 15, plate I).

2003, s. 128 ff.). De var sämre bevarade, men visar att 
boplatsen har använts intensivt under tidsperioden.

I den östra delen av undersökningsområdet vid Fo
sie IV, öster om Risebergabäcken, framkom två områ
den med långhus från senneolitikum eller bronsålderns

period I, boplats II och III. Vid boplats II framkom ett 
långhus, hus 22, och en flatmarksgrav, anläggning 
1000, ca 50 m nordnordväst om långhuset (fig. 6).

Vid boplats III framkom den mest välbevarade neo- 
litiska boplatsstrukturen med två tydliga husgrupper
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Figur 3. En modell över bebyggelse och gravar i 
området vid Fosie IV. 1. Stridsyxegrav, 2. Senneo- 
litiska gravar, 3. Senneolitiska boplatser, 4. Brons
åldershögar, 5. Utplöjd bronsåldershög, 6. Yngre 
bronsåldersboplatser, 7. Brandgravfält bronsålder, 
8. Brandgrav, 9. Våtmark, 10. Boplatser inom Fo
sie IV, 11. Bebyggt och arkeologiskt övervakat 
område. Från Björhem & Säfvestad 1989, s. 127, 
fig. 106.

A model of settlements and graves in the area 
around Fosie IV. I. Battle Axe grave, 2. Late Neo
lithic graves, 3. Late Neoilthic settlements, 4. 
Bronze Age burial mounds, 5. Over-plowed Bron
ze Age burial mound, 6. Late Bronze Age settle
ments, 7. Cremation-grave cemetary from the 
Bronze Age, 8. Cremation-grave, 9. Wet-land, 10. 
Settlements within Fosie IV, 11. Exploited and ar- 
chaeo/ogically supervised area. From Björhem & 
Säfvestad 1989, p. 127, fig. 106.

Figur 4. Översikt över boplats I vid Fosie IV med hus 101. Skala 1:800. 
(Efter Björhem & Säfvestad 1989 s. 17, plansch II.).

A plan over settlement / at Fosie IV with house 101. Scale 1:800. (Af
ter Björhem & Säfvestad 1989 p. 17, piąte IL).
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Figur 5. Översikt över boplats VI vid Fosie IV med hus 82, 92 och 
95. Skala 1:800. (Efter Björhem & Säfvestad 1989 s. 17, plansch V.).

A plan over settlement VI at Fosie IV with house 82, 92 and 95. 
Scale 1:800. (After Björhem & Säfvestad 1989 p. 17, plate V.).
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Figur 6. Översikt över boplats II vid Fosie IV med hus 22. Skala 1:800. 
(Efter Björhem & Säfvestad 1989 s. 17, plansch IV).

A plan over settlement II at Fosie IV with house 22. Scale 1:800. (Af
ter Björhem & Säfvestad 1989 p.l7, plate IV).
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eller gårdslägen (fig. 7). I den sydvästra delen av bop
latsen hittades ett gårdsläge med fyra stycken neoliti- 
ska långhus, hus 11, 12, 16 och 18, och i den nordös
tra delen hittades ett gårdsläge med två stycken neoliti- 
ska långhus, hus 13 och 14. Av husen inom boplats II 
och III hade hus 11, 12, 13, 16 och 22 ett i stort sett 
identiskt utseende frånsett en viss skillnad i storlek, 
varför man kan förmoda att de har uppförts inom 
samma tidsavsnitt och att det har funnits en mycket 
väl definierad byggnadstradition på platsen (se Arturs- 
son denna volym).

Hus 14 inom det nordöstra gårdsläget kan eventu
ellt typologiskt dateras till mellanneolitikum, då det 
skiljer sig något från de övriga långhusen på boplats 
III. Likaså är det mycket osäkra hus 18 inom det syd
västra gårdsläget mycket svårt att tolka, då det dels inte 
liknar något av de andra neolitiska långhusen på bop
latsen, dels inte har något daterande material. Huset 
har emellertid vissa likheter med mellanneolitiska lång
hus från Bornholm (Nielsen & Nielsen 1986) och vid 
Dagstorp VKB SU21 i västra Skåne (Lagergren-Olsson 
& Linderoth 2000). En alternativ tolkning av hus 18 är 
att det kan ha utgjort någon form av ekonomibyggnad 
inom gårdsläget, och att det därför inte har samma ut
seende som de övriga långhusen på platsen.

Övriga långhus inom de två gårdslägena kan med 
största sannolikhet dateras till senneolitikum eller 
bronsålderns period I. Inom det sydvästra gårdsläget 
fanns det således tre säkra långhus från tidperioden, 
hus 11,12 och 16. Det är osäkert om några av dessa är 
samtida, men hus 11 skärs av hus 12, vilket innebär 
att de i varje fall inte har funnits samtidigt på platsen. 
Detta stratigrafiska förhållande stämmer också med 
14C-dateringarna av långhusen. Hus 11 har uC-date- 
rats till 2180±185 BP, och hus 12 till 1960±310 BP. 
Dock måste man ta i beaktande att 14C-dateringarna 
har mycket stora dateringsintervall beroende på de 
stora felmarginalerna. Vad det gäller hus 16 inom 
samma gårdsläge så ligger det nästan gavel mot gavel 
med hus 12, dock något förskjutet åt söder. De två 
långhusen kan vara samtida, men tyvärr finns det inga

14C-dateringar från hus 16 som skulle kunna styrka 
detta. En intressant detalj är dock att hus 16 har ett 
högre fosfatinnehåll än hus 12, vilket skulle kunna 
innebära att de har varit samtida och att det har fun
nits en funktionsuppdelning mellan husen (Björhem & 
Säfvestad 1989, s. 99). Hus 16 skulle kunna ha funge
rat som stall eller lada och därför fått ett högre fosfat
innehåll. Den här tolkningen är emellertid mycket osä
ker och troligen har det endast funnits ett långhus 
samtidigt inom det sydvästra gårdsläget.

Också inom det nordöstra gårdsläget tycks det en
dast ha funnits ett långhus samtidigt. Hus 13 har 14C- 
daterats till 2100±175 BP, vilket skulle kunna innebä
ra att hus 11 och 13 har varit i bruk parallellt. På 
grund av de stora statistiska felmarginalerna för de 
kalibrerade 14C-dateringarna är detta antagande dock 
mycket osäkert. Rent utseendemässigt finns det emel
lertid stora likheter mellan långhusen.

Vid boplats III framkom dessutom ett antal brun
nar väster om husområdet, vid övergången från fast 
mark till den stora våtmarken kring Risebergabäcken 
(Björhem & Säfvestad 1989, s. 109 ff.). Fyra av dessa 
brunnar har 14C-daterats till senneolitikum. I området 
tycks det ha försigått en rad olika aktiviteter förutom 
vattentäkt. Bland annat har man deponerat avfall i 
brunnarna, samtidigt som det finns nedläggelser av 
bland annat en skrapdepå som har en tydlig karaktär 
av offer. I brunnarna samt i en större stenpackning i 
anslutning till dem har det också hittats delar av slip
stenar samt ett antal förarbeten till flintverktyg, vilket 
skulle kunna indikera slipverksamhet i området. Be
hovet av vatten skulle kunna ha varit så stort att man 
har valt att förlägga verksamheten i närheten av brun
narna och våtmarken. Dessutom finns det flintmateri
al i anslutning till en stor stenpackning med två brun
nar, A747, som tyder på flintbearbetning i området 
(Björhem & Säfvestad 1989, s. 115).

Ca 100-150 m sydsydost om boplats III undersök
tes ytterligare ett långhus, hus 22, inom boplats II 
(Björhem & Säfvestad 1989, s.18 ff.) (fig. 6). Det har 
stora likheter med långhusen på boplats III, och har
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Figur 7. Översikt över boplats III vid Fosie IV med hus 11, 12, 13, 14, 16 
och 18 . Skala 1:800. (Efter Björhem & Säfvestad 1989 s. 17, plansch II.).

A plan over settlement III at Fosie IV with house 1 7, 12, 13, 14, 16 and
18. Scale 1:800. (After Björhem & Säfvestad 1989 p. 17, plate II.).
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daterats till senneolitikum eller bronsålderns period I 
med hjälp av keramik. Långhuset har från början varit 
ca 13,40 m långt för att sedan byggas till med ca 2,50 
m åt öster. Det ursprungliga långhuset har stora likhe
ter med hus 11 inom boplats III.

Gårdslägena vid Fosie IV, Kv. Bronsdolken och Kv. 
Benkammen ligger, som vi har sett, utspridda inom de 
undersökta områdena med ca 75-1000 m mellan sig. 
Rent källkritiskt kan vi emellertid inte vara säkra på 
att samtliga befintliga gårdslägen verkligen har hittats 
i området trots att stora delar av den mellersta bäck
dalgången har undersökts, men vi kan troligen utgå 
ifrån att inga mera omfattande bebyggelselägen har 
missats. Den bild vi då får av bebyggelsen är att den 
har bestått av ett antal gårdslägen med ett varierande 
avstånd mellan sig. Vissa gårdslägen tycks ha använts 
mer eller mindre kontinuerligt under olika långa peri
oder medan andra består av endast en enda husläm
ning.

Man kan tolka materialet från Fosie IV på många 
olika sätt, men enligt min mening så finns det två hu
vudsakliga tolkningsalternativ som är mera sannolika 
än andra. En första tolkning av den ovan beskrivna 
strukturen skulle kunna följa en mera traditionell lin
je, där bebyggelsen kring Risebergabäcken har bestått 
av ett antal kringflyttande så kallade ensamgårdar som 
har varit mer eller mindre oberoende av varandra. Var
je gård har haft ett relativt stort resursområde som 
man successivt har flyttat runt i allt eftersom odlings
marken har utarmats och betet sinat. Gårdarna har 
samverkat på vissa områden till exempel vad det gäller 
utnyttjandet av betesmarken och kanske i byggandet 
av vägar, vadställen och andra gemensamma struktu
rer, men i huvudsak har man skött sig själva. Enligt 
den här modellen skulle man kunna tänka sig att det 
har funnits tre till fyra kringflyttande ensamgårdar i 
området under tidsperioden.

En alternativ tolkning av bebyggelsen kring Rise
bergabäcken skulle kunna vara att man har haft en 
mera varierad struktur, så att man inom vissa områ
den, som vid boplats II och III, har haft flera samtida

gårdar som har legat tätare i en mera samlad, bylik- 
nande struktur, medan andra gårdar har legat ensam
ma i mera perifera lägen som vid boplats I och VI. 
Trots sin placering kan de ändå ha ingått i byns ge
menskap. Om man skall döma av utseendet på lång
husen och deras datering så skulle det kunna innebära 
att man under en viss tid har haft två till tre samtida 
gårdar i området öster om Risebergabäcken och kan
ske ytterligare en eller två väster om bäcken. Man 
skulle alltså kunna tala om en flerkärnig, utspridd by 
med en varierande täthet mellan gårdslägena.

I båda de här tolkningsalternativen skulle man 
emellertid kunna tala om en utspridd by eftersom av
ståndet mellan gårdslägena inte är speciellt stort, från 
ett hundratal meter till några hundra meter. Det finns 
många förhistoriska och historiska exempel på att går
dar i utspridda, byliknande strukturer har legat på så
dana avstånd från varandra. Trots avstånden mellan 
gårdarna har man med all sannolikhet haft ett samar
bete sinsemellan. Ett bra exempel på en sådan bystruk
tur från förhistorisk tid som har studerats utförligt är 
stensträngsbebyggelsen från yngre romersk järnålder 
och folkvandringstid på Öland och Gotland (Fallgren 
1993; 1998). Här kan man se en utspridd bebyggelse 
som dock rent funktionellt utifrån bl. a. stensträngar 
som markerar vägar och inmark kan förmodas ha ut
gjort en samverkande bystruktur. Om man dessutom 
tar med boplatser som den tidigare nämnda vid Alm- 
hov med en tätare bystruktur så får man en bild av en 
mycket varierad bebyggelsestruktur i området söder 
om Malmö under senneolitikum och bronsålderns pe
riod I.

Det är osäkert över hur stort område en sådan ut
spridd bystruktur kan ha sträckt sig och om det har 
funnits flera utspridda byar i området kring Riseber
gabäcken. Till stor del beror resultatet av en sådan 
analys på hur man ser på själva bäckområdet med till
hörande våtmarker. Frågan är om man kan se de hit
tills undersökta gårdslägena som tillhörande samma 
by eller om Risebergabäcken med omgivande våtmar
ker har fungerat som en uppdelande faktor. Om de
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kan ses som en sammanbindande länk så kan man tän
ka sig att det har funnits flera utspridda byliknande 
ansamlingar av gårdar som har sträckt sig över bäck
dalgångens båda sidor ända upp mot sammanflödet 
med Segeå i norr. Alternativt kan man tänka sig att 
Risebergabäcken och våtmarkerna har fungerat som 
en uppdelande faktor, så att man har haft mera linjärt 
uppbyggda, utspridda byar placerade längs med båda 
sidor av vattendraget. Tyvärr är kunskapsläget för då
ligt för att man skall kunna avgöra vilken modell som 
är riktig, men om man ser på Skånska recognosce- 
ringskartan så tycks de två sidorna av dalgången skilj
as åt av en relativt bred zon med våtmark och vatten
drag, varför bebyggelselämningarna kanske skall tol
kas som delar av ett antal linjärt organiserade, utsprid
da byar längs med vardera sida av Risebergabäcken. 
Landskapets utseende vid undersökningarna gav emel
lertid inte intryck av att bäckdalgången har utgjort en 
barriär (muntlig uppgift Ulf Säfvestad, RAÄ UV), men 
det kan kanske bero på sentida utdikning och kul- 
vertering av vattendragen.

Utifrån ett antagande om att området kring Rise
bergabäcken och dess tillflöden har utgjort en avgrän
sad bygd där ett antal utspridda byar och mera perifert 
placerade ensamgårdar har utgjort grunden, kan en 
lokal bebyggelsestruktur rekonstrueras. Enligt min 
mening borde en sådan lokal bebyggelsestruktur ha 
knutits samman med ett mer eller mindre väl utvecklat 
vägssystem med vadställen över vattendragen på 
lämpliga platser. I anslutning till de utspridda byarna 
och ensamgårdarna har man haft gravar och offerom
råden. Man kan också tänka sig att det har funnits 
mera centralt placerade grav- och offerområden i byg
den, som kan ha fungerat som en samlingsplats. De 
kända senneolitiska flatmarksgravarna i området skull 
kunna passa in på båda dessa typer av gravområden.

Om man ser på de boplatser från senneolitikum 
och bronsålderns period I som verkligen har kunnat 
konstateras inom området så har de således en varie
rande karaktär. Vissa har endast ett gårdsläge med ett 
långhus från senneolitikum eller bronsålderns period

I, medan andra har flera stycken flerfasiga gårdslägen. 
Boplatserna II och III ligger ute i Risebergabäckens 
dalgång nära våtmarkerna, medan boplatserna I och 
VI samt de vid Kv. Bronsdolken och Kv. Benkammen 
ligger mera indraget vid två mindre tillflöden. Detta 
har förmodligen givit olika förutsättningar för odling 
och husdjurshållning, varför man inte kan utesluta att 
gårdarna har varit specialiserade på olika ekonomiska 
aktiviteter. I det här sammanhanget är det intressant 
att se att byggnadstraditionen skiljer sig åt mellan bo
platserna VI respektive I, II och III, vilket skulle kunna 
bero på en funktionell skillnad eller eventuellt en eko
nomisk och social skillnad. Gårdsläget inom boplats 
VI som består av stora långhus och som har ett speci
ellt fyndmaterial kan enligt min mening tolkas som en 
lokal stormannagård. Naturligtvis kan skillnaderna 
mellan gårdslägena också bero på en kronologisk 
skillnad i materialet, men det kan vi tyvärr inte uttala 
oss om på grund av det dåliga dateringsunderlaget.

Exempel på säkra, byliknande strukturer är för 
närvarande få i Skåne, men de kan förmodas vara van
ligare än vad man tidigare trott. Eftersom man mycket 
sällan får undersöka så stora sammanhängande ytor 
att man säkert kan avgränsa en bebyggelse, så kan vi 
endast i undantagsfall identifiera sådana strukturer. 
Hittills har man endast undersökt så stora samman
hängande ytor i Malmöområdet och mycket riktigt 
har man hittat ett bra exempel på en byliknande struk
tur vid Almhov strax söder om Malmö.

Exemplet Almhov
Vid Almhov har man inom Citytunnelprojektet under
sökt en tät, byliknande senneolitisk bebyggelse (Gidlöf 
& Johansson 2001; 2002, s. 14 f.; s. 22; 2003). Här 
framkom ett drygt trettiotal långhus placerade inom 
5-6 gårdslägen (fig. 8). Man kunde se en tydlig skill
nad i bevaringsgrad mellan långhusen, så att vissa en
dast hade bevarade mittstolpar medan andra var kom
pletta med vägglinjer. Detta tolkas som att det finns 
två kronologiska horisonter på platsen, där de mindre 
välbevarade långhusen skulle tillhöra en äldre fas. Den
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Figur 8. En översikt över boplatsen vid Almhov söder om Malmö. 
Gårdslägena med de senneolitiska husen är markerade med grått. Ef
ter Gidlöf & Johansson 2003, s. 12.

A plan over the settlement at Almhov to the south of Malmö in Sca
nia, Sweden. The Late Neolithic farms are marked with grey shading. 
After Gidlöf & Johansson 2003, p. 12.

här tolkningen har man gjort utifrån andra exempel 
från området, till exempel Elinelund 2A (Sarnäs & 
Nord Paulsson 2001). De mera välbevarade långhusen 
anses kunna dateras till den senare delen av senneoliti- 
kum och bronsålderns period I. Ett av de välbevarade 
långhusen som med största sannolikhet tillhör den 
yngre fasen vid Almhov har 14C-daterats till 1870- 
1530 f.Kr. (Gidlöf & Johansson 2002, s. 15).

Inom flera av gårdslägena överlagrar långhusen var
andra, vilket tyder på att man har byggt nya långhus på

samma ställe under lång tid. Detta visar att det har fun
nits en fast bebyggelsestruktur som kanske mer eller 
mindre har tvingat människorna att uppföra långhusen 
inom ett begränsat område. Detta mönster represente
rar troligen en flerfasig, byliknande bebyggelse. Närhe
ten till Elinelund 2A och 2B där ytterligare senneolitiska 
gårdslägen har undersökts förstärker bilden av ett stort 
komplex av senneolitisk bebyggelse i området. Den by
liknande strukturen vid Almhov kan ses som den cen
trala bebyggelseenheten i området under den senare
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delen av senneolitikum och eventuellt också under 
bronsålderns period I. Runt denna har det funnits sa
tellitbosättningar som har bestått av ensamliggande 
gårdar eller mindre ansamlingar av gårdar. Ett eller två 
av gårdslägena vid Almhov kan tolkas som storman- 
nagårdar utifrån storleken på långhusen och delvis 
också utifrån fyndmaterialets utseende, bland annat i 
form av husoffer.

Liknande indikationer på en tät, flerfasig bybebyg
gelse med en förmodad stormannagård finns vid Lim
ensgård på Bornholm och eventuellt också vid Bejse- 
bakken vid Limfjorden på Jylland.

Bornholm
Den senneolitiska bebyggelsen på Bornholm har länge 
utgjort ett av de klassiska materialen från södra Skan
dinavien (Nielsen & Nielsen 1986; Nielsen 1998;
1999). I stort sett är de kända bebyggelselämningarna 
från senneolitikum och bronsålderns period I på Born
holm koncentrerade till en plats, Limensgård. Det 
finns ett fåtal andra undersökningar av bebyggelse
lämningar från tidsperioden, men de är alla av mindre 
omfattning och endast översiktligt publicerade i AUD 
(se t.ex. 1987, nr. 95). Det är därför svårt att uttala sig 
om ifall bebyggelsen vid Limensgård är unik eller om 
strukturen ser ut på liknande sätt över hela ön.

Exemplet Limensgård
Vid Limensgård på Bornholm har man undersökt en 
koncentrerad bebyggelse bestående av 16 långhus från 
senneolitikum och möjligen även bronsålderns period 
I (se bl.a. Nielsen & Nielsen 1986; Nielsen 1998; 
1999, s. 156 ff.). Antalet 14C-dateringar är för litet för 
att man skall kunna få en säker bild av platsens an
vändningstid. Den koncentrerade bebyggelsen har le
gat inom en ca 100x100 m stor yta och kan antingen 
tolkas som lämningarna efter en gård som har legat 
inom samma område och använts över en mycket lång 
tid eller som lämningarna efter flera samtida, flerfasi- 
ga gårdar som har bildat en byliknande struktur (fig. 
9). Den sista tolkningen är enligt min mening den mest

sannolika och detta har också diskuteras av Per Lek
berg i hans avhandling (2002, s. 251 ff.). Poul Otto 
Nielsen (1999, s. 161f) anser emellertid att det rör sig 
om en ensamgård som har flyttat runt i området under 
ca 400 år, ca 2100-1700 f.Kr. Brukningstiden för varje 
enskilt långhus skulle enligt Poul Otto Nielsens förslag 
ha varit ca 25 år. Något som enligt min mening talar 
emot den här tolkningen är att man i så fall skulle ha 
haft en variation i storlek på det ensamliggande lång
huset under gårdslägets hela användningstid, eftersom 
det finns en stor variation i storlek mellan långhusen. 
Om man ser på 14C-dateringarna av de enskilda lång
husen så skulle således storleksvariationen hela tiden 
ha varit omfattande, något som talar emot det här 
tolkningsalternativet. En sådan pendling i storlek på 
långhusen skulle förutsätta någon form av kraftig och 
kortvarig variation i den ekonomiska och sociala 
strukturen, något som är svårt att förena med utseen
det på övrigt material i till exempel gravar och i offer
sammanhang.

Intressant nog så finns det förutom de senneolitiska 
långhusen dessutom bland annat 11 långhus från MN 
B vid Limensgård, men förmodligen finns det ingen 
kontinuitet mellan dessa och den senneolitiska bebyg
gelsen. Av dessa 11 långhus är dock flera osäkra. På en 
närliggande plats, Grødbygård, finns det 16 långhus 
från MN B och utifrån deras placering inom den un
dersökta ytan kan man anta att flera av dem har varit 
samtida. Poul Otto Nielsen (1999, s. 154 ff.) anser 
dock att de representerar en gles, utspridd bebyggelse 
bestående av högst två samtida långhus under en peri
od av ca 300 år, ca 2800-2500 f.Kr. Per Lekberg 
(2002, s. 251 f.) anser emellertid att både Grødbygård 
och Limensgård kan ha hyst flera samtida långhus un
der mellanneolitikum. Han anser att det kan ha fun
nits så många som sex stycken långhus samtidigt vid 
Grødbygård. Det skulle alltså kunna ha funnits en typ 
av förtätad, byliknande bebyggelse redan under MN B 
på Bornholm enligt Lekberg, något som jag tycker är 
högst sannolikt om man ser på långhusens inbördes 
placering.
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Ett försök att urskilja flera senneolitiska, samtida 
gårdslägen inom undersökningsytan vid Limensgård 
har gjorts av författaren utifrån en typ- och storleksin- 
delning av långhusen. Med utgångspunkt i långhusens 
utseende, deras placering och riktning samt datering 
utifrån 14C-resultat och stratigrafiska förhållanden (se 
Artursson denna volym) så kan fyra separata, samtida 
gårdslägen i tre faser urskiljas (fig. 9). Varje gård har 
enligt den här tolkningen bestått av ett större långhus 
och i ett enstaka fall även en mindre anslutande eko
nomibyggnad. I den södra delen av området har det 
legat ett gårdsläge som hela tiden har haft stora eller 
mycket stora långhus och kring denna två eller tre 
gårdslägen som hela tiden haft mellanstora eller min
dre långhus. Denna struktur kan tolkas som lämninga
rna efter en by som har bestått av en stormannagård 
och ett antal omgivande mellanstora och mindre går
dar. Förmodligen har byn funnits på platsen under pe
rioden ca 2050-1700 f.Kr. om man skall döma av 14C- 
dateringarna, stratigrafiska relationer och ett antagan
de om en brukningstid av varje enskilt långhus på ca 
100-150 år.

Långhusen i de tre förmodade faserna har ett något 
varierande utseende (Artursson denna volym). De fyra 
långhus som med största sannolikhet tillhör den första 
fasen, hus T, R, AK och EP, har samtliga haft mer eller 
mindre raka långsidor och raka, mer eller mindre öpp
na gavlar. Flera av långhusen har också regelbundet 
placerade indragna stolpar i anslutning till mitt
stolparna. Två av dem har nedgrävda delar som kan 
vara spåren efter källare eller förvaringsgropar. Det 
enda av långhusen som har 14C-daterats, hus T, har

Figur 9. Ett försök till tolkning av bebyggelsestrukturen vid Limens- 
gård på Bornholm. Enligt den här tolkningen kan tre faser med tre till 
fyra gårdar i varje urskiljas. A. Fas 1, 2050-1950 f. Kr. C. Fas 2, 1950- 
1850 f.Kr. C. Fas 3. 1850-1700 f.Kr.

An interpretation of the settlement structure at Limensgård on the is
land of Bornholm, Denmark. According to the interpretation there 
have been three phases with four farms in every phase. A. Phase 1, 
2050-1950 BC, B. Phase 2, 1950-1850, C. Phase 3, 1850-1700 BC.
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placerats i intervallet 1920-1740 f.Kr. med ett sigma och 
2030-1680 f.Kr. med två sigma, vilket gör att fasen skul
le kunna dateras till ca 2050-1950 f.Kr. Totalt består 
alltså den byliknande strukturen under den första fasen 
av fyra gårdar bestående av ett långhus var. Innerytan i 
de fyra långhusen har varierat mellan ca 110-225 m2.

De fyra långhus som tillhör fas två, hus S, EQ, AJ 
och AQ, har alla haft en mer eller mindre tydligt kon
kav form. Gavlarna är alltså något bredare än hus
kroppens mitt och de är fortfarande helt öppna. In
dragna stolpar finns i anslutning till vissa av mitt
stolparna, men i hus S och EQ dessutom mellan dessa. 
Två av långhusen har nedgrävda delar. Ett av långhu
sen, hus EQ, har I4C-daterats till 2040-1760 f.Kr., vil
ket gör att fasen skulle kunna dateras till ca 1950- 
1850 f.Kr. Förmodligen har det funnits fyra samtida 
gårdar under den här fasen också, men ett av långhu
sen, hus AQ, ligger inte i samma riktning som de övri
ga, varför detta är något osäkert. Dess utseende över
ensstämmer emellertid med de andra i fasen. Innerytan 
i långhusen varierar mellan ca 110-280 m2.

Under fas tre har det funnits fyra långhus i området, 
hus AB, AM, Z och BR I. De har alla haft en mycket lätt 
konkav eller trapetsoid form eller i stort sett raka lång
sidor. Den västra gaveln är i samtliga fall lätt rundad 
eller rundad och den östra har antingen varit öppen 
med rakt avslut eller lätt rundad. Det finns indragna 
stolpar i samtliga långhus och oftast har de placerats i 
anslutning till mittstolpar men även mellan dessa. Tre 
av långhusen, hus AB, AM och Z, har 14C-daterats till 
2290-2040 f.Kr., 1940-1750 f.Kr. respektive 1880- 
1800 f.Kr. Den tidiga 14C-dateringen av hus AB kan 
dock bero på en inblandning av äldre material, efter
som det rent stratigrafiskt är senare än hus T, som har 
14C-daterats till 1920-1740 f.Kr. På grund av detta kan 
hus AB därför med stor sannolikhet anses tillhöra fas 3, 
bland annat på grund av den rundade gaveln i väster. 
Om man ser på 14C-dateringarna av hus AM och Z med 
två sigmas intervall så hamnar de i intervallet 2040- 
1680 f.Kr. respektive 1890-1610 f.Kr., varför fas tre 
skulle kunna dateras till ca 1850-1700 f.Kr. Även

under fas tre har det alltså med största sannolikhet fun
nits fyra gårdar i området. I anslutning till långhuset 
inom det norra gårdsläget, hus BR I, har det dessutom 
funnits en mindre stolpbyggd byggnad, hus EV, som för
modligen har haft en ekonomifunktion på gården. In
nerytan i långhusen har varierat mellan ca 170-345 m2.

Den totala innerytan ökar över tiden i samtliga lång
hus och under fas tre har den största kategorin ökat 
från ca 225 m2 till 345 m2 och i den minsta kategorin 
från ca 110 m2 till 170 m2 (Artursson denna volym). 
Den procentuella ökningen av innerytan i den största 
kategorin av långhus har därmed varit ca 53 % från fas 
ett till tre, medan motsvarande siffra för den minsta ka
tegorin långhus är ca 55 %. Alltså har storleksökningen 
varit ungefär densamma för den största och den minsta 
långhuskategorin, medan utvecklingen för den mellan
stora kategorin visar på i stort sett samma inneryta över 
hela perioden. Den har varierat mellan ca 170-210 m2, 
och det tycks inte finnas någon tydlig linje i utveckling
en över tiden för den här storlekskategorin.

Det är intressant att se att det under samtliga faser 
finns en storleksuppdelning av långhusen, och att de 
mycket stora långhusen hela tiden ligger inom samma 
område i den södra delen av undersökningsområdet. 
Denna kontinuitet i placeringen av den förmodade 
stormannagården gör enligt min mening det troligare 
att det rör sig om en byliknande struktur än om en 
kringflyttande ensamgård. På grund av att det inte 
finns någon detaljerad redovisning av platsen ännu är 
det emellertid endast möjligt att konstruera mer eller 
mindre hypotetiska förslag till tolkning av boplats- 
och bebyggelsestrukturen vid Limensgård. Jag anser 
emellertid att min tolkning är mera sannolik än den att 
det skulle röra sig om en enda gård som har legat här 
under tidsperioden ca 2100-1700 f.Kr. och som har 
flyttat runt hela tiden (Nielsen 1999, s. 161 f.).

Jylland
Behandlingen av materialet från Jylland visar på ett bra 
sätt hur bebyggelselämningarna i Skandinavien från 
senneolitikum och bronsålderns period I traditionellt
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Figur 10. Lämningarna efter gårdarna vid Bejsebakken. Efter Sarauw 2003, s. 7.

The Late Neolithic farms at Bejsebakken, Denmark. After Sarauw 2003, p. 7.
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har tolkats. Utifrån relativt små undersökta ytor där 
man ibland endast har undersökt området precis runt 
huskonstruktionerna, som till exempel vid Myrhøj på 
norra Jylland (Jensen 1973), så har man ansett sig 
kunna se en bebyggelsestruktur som enbart har bestått 
av så kallade enkelgårdar eller ensamgårdar. Trots de 
stora källkritiska problemen med materialet så har 
man alltså uttalat sig kategoriskt om bebyggelsens ut
seende utan att ta hänsyn till de problem som finns. En 
mera förutsättningslös bedömning av materialet, 
främst det som har undersökts under senare tid, visar 
enligt min mening på en mera varierad bebyggelse
struktur. Detta gäller framförallt i ett av centralområ
dena på Jylland, nämligen runt Limfjorden.

Exempel från Jylland
Ett av de mera spektakulära exemplen på en mer eller 
mindre totalundersökt boplats är Bejsebakken, Ålborg 
Amt (Nielsen 2002, s. 199; Sarauw 2003). Här har en 
koncentration av 23 senneolitiska långhus och ett an
tal mindre byggnader undersökts på en höjdsträck
ning mellan två vattendrag, strax söder om Limfjor
den. Av långhusen har ett stort antal haft en nedsänkt

östdel, vilket gör att de liknar långhusen vid bland an
nat Myrhöj i samma område (Jensen 1973). Detaljer
na kring boplatsen är emellertid ännu inte publicera
de, varför en mera ingående analys inte kan presente
ras.

De danska forskare som har undersökt Bejsebak
ken vill tolka boplatsen som lämningarna efter en eller 
två så kallade”enkelgårdar” (Sarauw 2003, s. 9) som 
har flyttat runt i området i ca 200-300 år under den 
tidigare delen av senneolitikum. Dessutom finns det en 
yngre fas som förmodligen kan dateras till övergången 
mellan senneolitikum och bronsålderns period I. En
ligt min mening är det dock mera sannolikt att det 
handlar om en byliknande struktur som har bestått av 
3-5 gårdslägen som har använts parallellt under kan
ske 3-4 faser (fig. 10). Byggnadernas placering i grup
per inom området talar för att den tolkningen är troli
gare. Avståndet mellan de förmodade gårdslägena har 
varierat mellan ca 50-300 m. Den äldre fasen på bop
latsen kan liksom boplatsen vid Myrhöj i samma om
råde (Jensen 1973) dateras till den tidigare delen av 
senneolitikum utifrån sitt fyndmaterial som bland an
nat består av klockbägarkeramik. Liksom långhusen
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vid Myrhöj har de äldre långhusen vid Bejsebakken en 
nedsänkt östdel. Eventuellt kan man tänka sig att om
rådet inte har använts kontinuerligt, utan att man har 
återvänt till platsen under slutet av senneolitikum. 
Detta skulle kunna förklara byggnadernas spridning i 
området och deras olikartade utseende.

Bebyggelsens placering på en höjdsträckning som 
överblickar Limfjorden, mellan två mindre vatten
drag, ger den byliknande strukturen en speciell, monu
mental karaktär. I närheten av boplatsen finns det 
dessutom ett stort antal flintgruvor där flinta av hög 
kvalitet har brutits samt ett stort antal depåer med 
flintdolkar. Eventuellt kan byn vid Bejsebakken ha 
haft en speciell position i den lokala samhällsstruktu
ren med en exklusiv rätt att utnyttja flinttillgångarna i 
trakten och att tillverka flintdolkar av hög kvalitet (jfr 
Apel 2001, s. 340ff). Denna monopolliknade situation 
borde ha inneburit en rad fördelar i det sociala nätver
ket, både lokalt och regionalt. Enligt Jan Apel (a.a., s. 
272 f.) hör Limfjorden till ett av de två områden i söd
ra Skandinavien där man har haft god tillgång på flin
ta av hög kvalitet och där man har tillverkat flintdol
kar av exceptionell klass för vidare distribution i 
bland annat södra och mellersta Skandinavien.

Förutom boplatsen vid Bejsebakken är indikatione
rna på en tätare bybebyggelse på Jylland under sen
neolitikum och bronsålderns period I för närvarande 
få. Ytterligare ett exempel som dock kan diskuteras är 
det tidigare nämnda Myrhøj på norra Jylland, där tre 
långhus med nedsänkt östdel har undersökts (Jensen 
1973) (fig. 11). De har daterats till den allra tidigaste 
delen av senneolitikum med hjälp av fyndmaterialets 
utseende och en l4C-datering till 2460-2140 f.Kr. Bop
latsen är emellertid endast delundersökt, varför det är 
svårt att uttala sig om vilken typ av bebyggelse den 
egentligen representerar, men det skulle kunna röra sig 
om en byliknande struktur som har bestått av åtmins
tone tre samtida gårdar.

Ytterligare ett exempel på en möjlig byliknande 
struktur finns vid Højgård på södra Jylland, där det 
kan ha funnits tre samtida gårdar bestående av ett

långhus vardera, hus XXIX, XXX och XXXIII (Ethel- 
berg 2000, s. 165 ff.) (fig. 12). Två av gårdarna kan 
dessutom ha haft en eller två mindre byggnader, hus 
VIII, IX, XXII i anslutning till långhusen. Många av 
dessa byggnader har emellertid en mycket varierande 
14C-datering, varför man måste vara försiktig i analysen. 
Troligen kan dock gårdarna placeras i den senare delen 
av senneolitikum. Det går inte att säga något om samti
digheten mellan gårdarna, men det finns inga byggnader 
som överlagrar varandra, varför de kan ha varit samti
da. Intressant nog så har bebyggelsen på platsen konti
nuitet in i äldre bronsålder, då man också kan misstänka 
att det har funnits flera gårdar samtidigt på platsen.

De flesta undersökningarna på Jylland har givit re
sultat som talar för att det har varit vanligast med en
samgårdar eller en utspridd, byliknande bebyggelse i 
området. På södra Jylland har man en intressant ten
dens i materialet vad det gäller kontinuiteten i bebyg
gelsen mellan senneolitikum och bronsålderns period 
I. På i stort sett samtliga platser där man har hittat 
senneolitiska långhus har det också framkommit lång
hus från bronsålderns period I, medan det finns en rad 
boplatser från bronsålderns period I som inte har sen
neolitiska långhus (Ethelberg m.fl. 2000, s. 241). Det
ta skulle kunna tyda på att delar av bebyggelsen place
rats på nya platser under bronsålderns period I i områ
det. I Malmöområdet har man en nästan motsatt situ
ation, så att det finns en rad boplatser som endast har 
senneolitiska långhus, medan det i stort sett alltid 
finns senneolitiska långhus på platser med långhus 
från bronsålderns period I (se bl.a. Björhem &C Sarnäs 
2000a; Sarnäs & Nord Paulsson 2001). I båda fallen 
kan man dock anta att det ligger någon form av om
placering av delar av bebyggelsen bakom denna bild. 
Vad det gäller södra Jylland så har det förmodligen 
skett en expansion under äldre bronsålder (Ethelberg 
2000, s. 242). Man har använt sig av samma områden 
som under senneolitikum, men samtidigt har nya om
råden röjts och bebyggts.

Resultaten från Thy-projektet visar enligt bland 
annat Kristian Kristiansen och Timothy Earle att man
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Figur 11. Bebyggelsen vid Myrhøj på norra Jylland. Från Jensen 1973.

The Late Neolithic farms at Myrhøj, northern Jutland, Denmark. From Jensen 1973.
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har haft en annorlunda bebyggelsestruktur i området. 
De boplatsslämningar från senneolitikum som man 
har undersökt inom projektet består endast av små 
ansamlingar av avlånga, grophusliknande konstruk
tioner, stolphål utan någon synlig struktur men med 
daterande fyndmaterial i anslutning eller endast fynd
material utan anläggningar (Earl m.fl. 1998, s. 8 ff.;

Kristiansen 1998; Bech & Mikkelsen 1999, Apel 2001, 
s. 178 ff.). Som en arbetshypotes vill man tolka boplat
serna med grophusliknande lämningar som vinterbop
latser och de två andra typerna som någon form av till
fälliga sommarboplatser. Man arbetar alltså med en 
modell där man har flyttat runt i ett område efter årsti
dernas växlingar, en modell som närmast kan liknas vid

50 meter

Figur 12. Den senneolitiska fasen vid Højgård på södra Jylland. Efter Ethelberg 2000.

The Late Neolithic Phase at Højgård, southern Jutland, Denmark. After Ethelberg 2000.
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den fäbodsekonomi eller pastoralism som Prescott 
(1995) har presenterat för delar av västra Norge. Eko
nomin har förmodligen varit inriktad på boskapssköt
sel och förflyttningen ut mot kusten under sommar
halvåret skulle kunna förklaras med att man har utnytt
jat betet på strandängarna. Det finns emellertid, som 
tidigare har diskuterats, stolpbyggda långhus av syd- 
skandinavisk typ också i Thyområdet (Artursson 2005, 
bilaga 1), varför den här modellen kanske kan ses som 
ett specialfall i en speciell, kustnära miljö. Resultaten 
från Thyprojektet kan emellertid bero på att man en
dast har undersökt ett fåtal boplatser och att undersök- 
ningsytorna i de flesta fall har varit små. På grund av 
detta kan man ha missat de mera ”vanliga” typerna av 
boplatser med ordinära, stolpbyggda långhus som har 
funnits i området (se bl.a. AUD 1993, s. 160 f., nr. 254).

Övriga södra och mellersta Skandinavien
I övriga delar av södra och mellersta Skandinavien är 
det svårt att se några säkra indikationer på en större 
variation i bebyggelsestrukturen. Oftast handlar det 
emellertid om begränsade undersökningsytor inom 
vilka det har framkommit enstaka huslämningar, vil
ket omöjliggör en analys av större strukturer (Arturs
son denna volym). Dock har det också i de fall då man 
verkligen har haft en möjlighet att undersöka större 
ytor rört sig om enstaka huslämningar, varför det inte 
ännu finns några säkra indikationer på att det har fun
nits annat än ensamliggande gårdar i området. Ett osä
kert undantag finns emellertid från Östergötland, där 
en ansamling av byggnader av olika storlek som möjli
gen kan dateras till senneolitikum eller bronsålderns 
period I undersöktes vid Ullevi, Kv. Glasrutan (Karlen
by 1996). Rent källkritiskt finns det dock stora svårig
heter med materialet härifrån, bland annat är flera av 
byggnaderna osäkra samtidigt som endast en av dem 
har 14C-daterats (Artursson denna volym).

Per Lekberg har i sin avhandling behandlat bebyg
gelsens utseende i södra och mellersta Skandinavien 
under perioden och hans slutsats är att det i vissa cent
rala områden som på Bornholm, i sydvästra Skåne och

runt Limfjorden har existerat en varierad bebyggelse
struktur med allt från ensamgårdar till tätare, bylik- 
nande strukturer (2002, s. 251 ff.; jfr Nordqvist 2001, 
s. 197 f.). I hans eget undersökningsområde, östra 
Mellansverige, anser han emellertid att bebyggelse
strukturen kan ha haft ett något annorlunda utseende 
(Lekberg 2002, s. 253):

”Återgår vi så till det senneolitiska landskapet i östra 
Mellansverige, så kan de ”bebyggelseenheter” som 
skapats genom interpoleringen av fyndplatserna för 
fragmenteriska yxor inte enkelt tolkas som vare sig 
grupper av ensamgårdar eller ”byar”. Vad man kan 
säga är att bebyggelsen formar ett centralt område 
med relativt tät bosättning, gärna kring det mest stra
tegiskt viktiga läget i närområdet, och med ett ”upp
land” av glesare bebyggda och mindre bygder samlade 
kring gemensamma kommunikativa media, som sjöar 
eller vattendrag. ”

Något man måste tänka på när det gäller östra Mel
lansverige är emellertid att man hittills endast har un
dersökt ett fåtal säkra långhus eller andra byggnader 
från perioden (se bl.a. Hamilton & Runeson 2003). 
Det är därför svårt att uttala sig ännu om bebyggelse
strukturens utseende i mera centrala områden i östra 
Mellansverige, där man skulle kunna förvänta sig en 
tätare bebyggelsestruktur med en byliknande struktur.

Gårds- och bebyggelsestrukturen 
- sammanfattning
Som vi har sett så finns det tydliga indikationer på att 
det har funnits en mera komplicerad och varierad be
byggelsestruktur än vad man tidigare har velat se re
dan under inledningen av senneolitikum. Mycket talar 
emellertid för att man redan under mellanneolitikum 
kan se en koncentration av framförallt trattbägarbe- 
byggelsen men också av den senare stridsyxbebyggel- 
sen i södra Skandinavien. Stora boplatser blir vanliga
re och de kan mycket väl representera byliknande 
strukturer (se bl.a. Artursson m.fl. 2003, s. 136 f.; s.
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141 ff.; Lekberg 2002, s. 251 f.; Andersson 2003). Som 
exempel på detta kan nämnas boplatserna vid Grødby- 
gård och Limensgård på Bornholm. Detta innebär att 
de stora mellanneolitiska boplatserna i södra Skandina
vien skulle kunna vara lämningarna efter en tätare be
byggelsestruktur än vad man tidigare har velat se. Detta 
skulle i sin tur få följder på hur man ser på bebyggelse
strukturen under inledningen av senneolitikum.

Genomgången av materialet från södra och meller
sta Skandinavien visar att det finns många skäl att se på 
materialet med nya ögon. Bilden av gårds- och bebyg
gelsestrukturen under senneolitikum och bronsålderns 
period I har länge varit alltför enkel och okomplicerad 
enligt min mening. Från det att man tidigare har velat 
se relativt enkelt uppbyggda gårdar oftast endast bestå
ende av ett långhus placerade i en utspridd bebyggelse
struktur som i stort sett bara har bestått av kringflyt
tande ensamgårdar, har bilden successivt blivit allt 
mera komplex och mångtydig (se bl.a. Artursson 2000, 
s. 23 ff.; Nordquist 2001, s. 197 f.; Apel 2001, s. 12; 
Lekberg 2002, s. 251 ff.). Som diskuterades i början av 
artikeln så är det emellertid ofta svårt att få en klar bild 
av gårdsstrukturen i området. Det beror på många fak
torer, bland annat att undersökningsområdena ofta är 
små. Dessutom är antalet anläggningar kring långhu
sen mycket begränsat, vilket innebär att det är svårt att 
identifiera omgivande aktivitetsytor och att definiera 
gårdarnas storlek. Anledningen till varför antalet an
läggningar är så begränsat är dåligt känd, men i de fall 
då större ytor har kunnat tas upp runt långhusen så 
finns det en tendens till att de anläggningar som ändå 
finns ligger på ett relativt stort avstånd från byggnader
na, vilket skulle kunna förklara fenomenet. Detta är 
tydligt vid till exempel Fosie IV (Björhem & Säfvestad 
1989, s. 109 ff.) och även till viss del vid Västra Karaby 
(Pettersson 2000). Vid Stångby stationssamhälle, där 
ett stort antal senneolitiska långhus har undersökts och 
där de i flera fall överlagrar varandra eller ligger myck
et tätt, finns det endast ett fåtal övriga anläggningar 
som kan förmodas tillhöra gårdslägena (Artursson 
2000; Artursson 2005, bilaga 3). Trots att gårdslägena

har använts intensivt så finns det alltså bara några en
staka samtida, omkringliggande anläggningar, vilket 
visar att man i varje fall inte har haft en verksamhet i 
anslutning till långhusen som har krävt nedgrävningar 
i någon form. 111

Dessutom är fyndmaterialet minimalt i området, 
något som visar att man förmodligen har haft en annan 
inställning till avfallshanteringen jämfört med till ex
empel under yngre bronsålder. Flär finns det emellertid 
en viktig källkritisk aspekt som gör att vi inte vet speci
ellt mycket om fyndmängd och fyndsammansättning 
på gårdarna från senneolitikum och bronsålderns peri
od I; man har endast i undantagsfall undersökt matjor
den för att se om det finns ett fyndmaterial här. Mat- 
jordsavbaning utan föregående lösfyndsinsamling och 
provgropsgrävning samt det begränsade antalet 14C- 
dateringar från omkringliggande anläggningar begrän
sar möjligheterna att analysera aktivitetsytor kring 
långhusen. I några enstaka fall har man dock kunnat 
visa att det har funnits mindre byggnader i anslutning 
till långhusen (se bl.a. Pettersson 2000, s. 16 ff.).

Om man vill komma tillrätta med dessa problem 
och få en bättre kunskap om gårdstrukturen under 
tidsperioden krävs det att man förändrar undersök
ningsmetoderna radikalt. Man måste förändra synen 
på boplatslämningarna och använda sig av helt andra 
metoder för att få en djupare kunskap. Framförallt 
måste man konstruera modeller för hur man tror att 
gårdarna har varit uppbyggda och testa dessa med 
hjälp av olika metoder, där bland annat en mer inten
siv ytinventering kompletterad med provgropar i mat
jorden är viktiga. Detta har man gjort med stor fram
gång vad det gäller tidig- och mellanneolitiska bo
platslämningar under 1990-talet, vilket har givit en 
snabb kunskapsförbättring på många områden (se 
bl.a. Artursson m.fl. 2003, s. 53 ff.). Man måste helt 
enkelt öka kvaliteten på undersökningarna för att 
kunna öka kunskapen.

Resultaten från senare års undersökningar visar 
enligt min mening att det har funnits en mera komplex 
och varierad bebyggelsestruktur i södra och mellersta
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Skandinavien, där ensamgårdar har existerat parallellt 
med utspridda och mera koncentrerade, byliknande 
bildningar, allt efter de lokala förutsättningarna i ett 
område. Enligt den här modellen skulle man i mera 

112 centrala områden med goda förutsättningar för od
ling, djurhållning eller en god naturlig tillgång på flin
ta för till exempel dolktillverkning ha haft en bebyg
gelsestruktur med flera täta byar och stormannagår- 
dar parallellt med en mera utspridd struktur. Som ex
empel på områden med sådana förutsättningar kan 
nämnas sydvästra Skåne, delar av Själland och Lim
fjordsområdet. I mera perifert liggande områden har 
bebyggelsestrukturen varit mera utspridd och ensam
gårdar har varit vanligare. Den här beskrivningen av 
bebyggelsestrukturen skulle kunna beskrivas som en 
typisk ”centrum och periferi”-modell sett både i det 
lokala och det regionala planet.

Något som ytterligare komplicerar bilden är den so
ciala dimensionen i materialet. Redan från inledningen 
av senneolitikum tycks det ha funnits en uppdelning av 
långhusen i olika storlekskategorier, något som med 
stor sannolikhet kan tolkas som tecken på en hierar
kisk samhällsstruktur (se bl.a. Artursson denna vo
lym). Förutom detta är det dessutom troligt att bebyg
gelsestrukturen har varit föremål för en förändrings
process över tiden, så att en konjunkturberoende, alter
nerande expansion och kontraktion av bebyggelsen 
med största sannolikhet har ägt rum. Förändringar i till 
exempel ekonomi, politisk struktur och externa kon
takter har förändrat förutsättningarna så att man kan 
tänka sig att perifera områden växelvis har utnyttjats 
mera intensivt under en befolkningstillväxt respektive 
övergivits vid en minskning av befolkningen. Enligt Jan 
Apel (2001, s. 331 f.) finns det tydliga tecken på att 
vissa perioder under senneolitikum har karakteriserats 
av en befolkningstillväxt och expansion av de mera in
tensivt använda områdena samt en nyetablering i tidi
gare mera perifera områden, som till exempel hällkiste- 
området i sydvästra Småland (Ryberg 1991).

Sådana fluktuationer i befolknings- och bebyggelse
struktur kan tänkas ha haft en mer eller mindre tydlig

periodisering som har varit gemensam för stora delar 
av södra och mellersta Skandinavien. Timothy Earle 
(2002, s. 313 ff.) har i sin bok ”Bronze Age Econo
mics” utvecklat ett resonemang kring en flukturerande 
ekonomi baserad på import och produktion av presti
gevaror, där en variation i komplexitet och i ekono
misk samt politisk maktkoncentration har givit upp
hov till en variation i samhällsstrukturens uppbygg
nad, både kronologiskt och geografiskt. Denna varia
tion har med största sannolikhet påverkat långhusens 
och gårdarnas storlek och bebyggelsens organisation 
samt koncentration över tiden. Alla dessa faktorer har 
givit upphov till de ofta svårtolkade bebyggelseläm
ningar som vi har att arbeta med.

Om man ser till de mer centrala bygderna i södra 
och mellersta Skandinavien så kan man med allra 
största säkerhet se en mycket komplicerad och till viss 
del stratifierad samhällsstruktur redan under den se
nare hälften av mellanneolitikum och under inledning
en av senneolitikum (för diskussion se bl.a. Earle 
2002, s. 313 f.; Vandkilde 1996, s. 305; Apel 2001). 
Denna komplexitet och hierarkiska organisation, som 
enligt Timothy Earle till stor del har varit baserad på 
en krigarideologi där manlig status har markerats med 
personliga vapen som stridsyxor och flintdolkar, har 
successivt ökat över tiden så att man under den senare 
delen av senneolitikum och under inledningen av äldre 
bronsålder kan tala om en reell politisering och insti
tutionalisering av ekonomin. Enskilda individer eller 
grupper har genom en monopolisering av vissa resur
ser och viss kunskap kunnat tillskansa sig en maktpo
sition i samhället. Helle Vandkilde betonar också bety
delsen av de tecken i det arkeologiska materialet som 
antyder att den enskilde individen har fått större möj
lighet att agera självständigt utanför sin sociala grupp 
under den andra hälften av mellanneolitikum.

Det är emellertid viktigt att ta hänsyn till att det 
med största sannolikhet har funnits en variation i de 
lokala och regionala förutsättningarna för att försörja 
och understödja en sådan politisering och institutiona
lisering av den ekonomiska strukturen och att detta i
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sin tur har påverkat bebyggelse- och samhällsstruktur
ens utseende i olika områden. Centralbygder med hög
statusmiljöer som till exempel sydvästra Skåne, vissa 
delar av Själland och Limfjordsområdet har förmodli
gen existerat parallellt med mera perifera områden 
med speciella levnadssätt, där en mångsidighet i ut
nyttjandet av naturresurerna har varit viktig. Som ett 
exempel kan nämnas Prescotts (1995; 1999) diskus
sion av ett ekonomiskt system i en randbygd i västra 
Norge där han hävdar att någon form av fäbodssystem 
eller ”pastoralism” samt jakt och fiske har komplette
rat den vanliga jordbruksverksamheten.

I de områden där man ännu så länge inte har hittat 
några mera omfattande lämningar efter långhus och 
andra byggnader och därför inte har någon säker kun
skap om bebyggelsens utseende och karaktär, har man 
utifrån till exempel gravarnas och gravfältens place
ring samt lösfyndsmaterialets spridning försökt att re
konstruera bebyggelsens placering och en eventuell 
bygdeindelning. Utifrån sina studier av enkla skaft- 
hålsyxor och deras spridning i landskapet anser sig Per 
Lekberg (2002, s. 248; s. 307) kunna se tydliga kon
centrationer av bebyggelsen till vissa områden i östra 
Mellansverige. Dessa koncentrationer vill han tolka 
som avgränsade bygder som kan ha fungerat som se
parata, politiska enheter (a.a., s. 253):

”Sammantaget kan man alltså säga att de kontextuali- 
serade lösfunna skafthålsyxorna representerar ett SN 
kulturlandskap med gravar längs färdvägar och vat
tenleder, offerplatser vid vadställen, landningsplatser, 
hamnar och andra kommunikativa knutpunkter, samt 
boplatser i landskapsrummen mellan dessa. ...”

Per Lekbergs förslag till rekonstruktion av bebyggelse
strukturen i östra Mellansverige kan i stora delar anses 
överensstämma med de försök till rekonstruktion som 
har gjorts här, och visar enligt min mening att bebyg
gelsestrukturen i hela södra och mellersta Skandina
vien har haft stora likheter, i varje fall i de centrala 
områdena.

De exempel som har diskuterats här tycker jag med 
all tydlighet visar att det redan från inledningen av 
senneolitikum har funnits en variation dels i storleken 
på långhusen och gårdarna (Artursson denna volym), 
dels en variation i bebyggelsestrukturens utseende. 
Graden av variation i materialet tycks emellertid vara 
olika i skilda områden. De centrala områdena i södra 
och mellersta Skandinavien som till exempel sydvästra 
Skåne, Själland, Bornholm och Jylland tycks ha haft 
en stor variation i storlek på långhus och gårdar samti
digt som man kan se en varierad bebyggelsestruktur

med allt från ensamgårdar till täta, byliknande struktu
rer. I mera perifera områden som till exempel östra Mel
lansverige eller sydvästra Norge tycks inte storleksvari
ationen på långhus och gårdar ha varit lika påtaglig och 
variationen i bebyggelsestrukturen har inte heller varit 
lika stor. Här tycks det mest handla om ensamgårdar 
eller möjligen utspridda, byliknande strukturer. Den 
här bilden bygger emellertid på ett ibland mycket be
gränsat material, varför de källkritiska aspekterna inte 
nog kan betonas.

Diskussionen kring gårds- och bebyggelsestrukturens 
utseende under bronsålderns period II—VI har liksom 
för den föregående perioden gått från en relativt 
okomplicerad bild under början av 1900-talet till en 
som successivt har blivit betydligt mera sammansatt 
och komplicerad. Under tidigt 1900-tal antog man att 
bebyggelsen hade bestått av små, nästan hyddliknande 
byggnader placerade i ett glest system av ensamliggan
de gårdar eller eventuellt små utspridda byar. Succes
sivt har emellertid nya byggnadstyper och alltmera 
komplicerade gårdsstrukturer bestående av flera bygg
nader undersökts samtidigt som bebyggelsestrukturen 
har blivit mera varierad med allt från ensamliggande 
gårdar till koncentrerade, byliknande strukturer. Det
ta är en direkt följd av det ökande antalet undersök
ningar och de allt större undersökningsytor som tagits 
upp. Bilden av boplats- och bebyggelsestrukturen kan 
idag närmast karakteriseras som komplex och ytterst 
varierad, speciellt om man jämför olika geografiska 
områden med varandra. I mera centrala områden som 
till exempel Skåne, Östergötland, Mellansverige, Jyl
land och sydvästra Norge kan man tala om en sam
mansatt bebyggelsestruktur med allt från ensamlig
gande gårdar och utspridda eller täta byar. I detta ma
terial kan man också urskilja en social dimension, där 
samtida gårdar av olika storlek och komplexitet med

Gårds- och bebyggelsestruktur i södra 
och mellersta Skandinavien under 
bronsålderns period II—VI
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olikstora långhus och ett varierande antal ekonomi
byggnader ger en tydlig vink om ett stratifierat samhäl
le. Denna bild av bebyggelsen kompletterar för övrigt 
väl den bild man får av samhällsstrukturen i bland an- 

114 nat grav- och offermaterialet (se bl.a. Larsson 1986).
Parallellt med denna komplexa samhällsstruktur 

har det i mera perifera områden funnits en enklare be
byggelsestruktur, där huvuddelen av bebyggelsen tycks 
ha bestått av ensamliggande gårdar eller mycket ut
spridda, byliknande strukturer. En slutsats som enligt 
min åsikt måste vara självklar utifrån den här bilden 
är att bebyggelsens komplexitet har bestämts av de lo
kala förutsättningarna i ett visst område, en slutsats 
som inte på något vis kan anses vara revolutionerande 
utan snarare helt logisk. De olika områdenas ekono
miska bärkraft och andra naturliga förutsättningar 
samt sociala och kulturella faktorer har fått bestämma 
vilken struktur och organisation som har varit lämp
lig. I vissa fall kan man se att man har överutnyttjat en 
del områden under vissa perioder, men detta har med 
tiden straffat sig och lett till utarmning av jorden och 
avskogning, vilket har försämrat förutsättningarna 
och lett till en förändring av strukturen. Som exempel 
kan nämnas utvecklingen i Thyområdet på norra Jyl
land under övergången mellan äldre och yngre brons
ålder, som av vissa författare tolkas som en krisperiod 
bland annat uppkommen på grund av ett överutnytt
jande av jorden (se bl.a. Kristiansen 1981, s. 252; Ear
le 2002, s. 320). Detta gäller också för södra Jylland 
enligt Per Ethelberg (2000, s. 242 f.).

Den grundläggande byggstenen i bebyggelsestruk
turen har liksom under senneolitikum och bronsål
derns period I varit gården. I de allra flesta fall har den 
bestått av endast ett långhus som emellertid ibland 
kompletterats med en mindre stolpbyggd byggnad, ett 
grophus eller ett så kallat fyrstolpshus. Dessa mindre 
byggnader har med allra största sannolikhet haft en 
ekonomifunktion på gården. I sällsynta fall består går
darna av ett långhus kompletterat med flera sådana 
ekonomibyggnader. Dessa skillnader i antal byggnader 
på gårdarna i kombination med skillnader i storlek på

långhusen kan enligt min mening tolkas som tecken på 
en social stratifiering i samhället.

En faktor som försvårar diskussionen kring gårds- 
och bebyggelsestruktur under bronsålderns period II- 
VI är att det endast i undantagsfall finns bevarade läm
ningar efter hägnader i form av stolphål eller rännor. 
På grund av detta är det svårt att avgöra dels gårdar
nas exakta storlek, dels eventuell samtidighet mellan 
närliggande gårdar. Det finns alltså mycket små möj
ligheter att avgöra om det har funnits gemensamma 
hägnadssystem i strukturer som skulle kunna vara 
lämningar efter utspridda, byliknande strukturer. Indi
rekt kan man naturligtvis visa hur stora gårdarna kan 
ha varit genom att studera spridningen av samtida an
läggningar runt byggnaderna och var man har placerat 
huvuddelen av avfallet. Genom att studera fördelning
en av avfallet i form av keramik och ben i anläggning
ar runt tre bronsåldersgårdar vid Svågertorp 8B har 
man lyckats få fram zoner som med största sannolik
het representerar gränserna för gårdarna (Rostovånyi 
8c Hydén 2002, s. 136 f.; s. 156 ff.). Också läget för 
lertäktsgropar som sekundärt ofta har använts som 
avfallsgropar kan användas för att rekonstruera går
darnas utsträckning. Resultaten från Fosie IV visar att 
den här anläggningstypen i flera fall med stor sanno
likhet markerar de yttre gränserna för gårdarna (Björ- 
hem & Säfvestad 1993, s. 131 ff.).

Eftersom materialet i många fall är svårtolkat vad 
det gäller gårdsstrukturen blir det ännu svårare att för
söka rekonstruera bebyggelsestrukturen i området. Oli
ka hypoteser har lagts fram om hur bebyggelsen har 
varit organiserad, men i de flesta fallen handlar det en
dast om kvalificerade gissningar. Man har ofta använt 
sig av synliga gravar, offerfynd och lösfyndsmaterial för 
att försöka identifiera möjliga bygdeindelningar och 
centralområden (se bl.a. Hyenstrand 1979; Larsson 
1986, s. 102 ff.; 1993, s. 50 £.; Artursson m.fl. denna 
volym). Man har då förutsatt att bebyggelsen har legat i 
närheten av bronsåldershögarna, något man i flera fall 
också har kunnat visa (för diskussion se bl.a. Rasmus- 
sen 1993; Säfvestad 1993). Ulf Säfvestad (1993, s. 168)
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drar slutsatsen att bronsåldershögarna i sydvästra 
Skåne på ett bra sätt visar hur bebyggelsen har varit 
fördelad över landskapet utifrån sin genomgång av 
bland annat placeringen och storleken på dem. Han 
anser dessutom att de har haft en funktion som territo
riella signaler.

Thomas B. Larsson har i sin avhandling (1986, s. 
102 ff.) utifrån en analys av bland annat spridningen 
av metallföremål och bronsåldershögar delat in södra 
Skåne i ett antal områden av liknande storlek som Ulf 
Säfvestad senare gjorde. Larsson anser att dessa terri
toriella uppdelningar förmodligen representerar små 
eller medelstora hövdingadömen (Larsson 1993b, s. 
51). Varje koncentration av bronsåldershögar kan 
emellertid inte enligt Larsson ses som en markering av 
ett hövdingadöme, eftersom de måste ses som ”regio
nala ekonomiskt-politiska system” som har haft vida 
kontaktnät, varför det måste ha ingått flera högkon
centrationer i varje hövdingadöme. Debbie Olausson 
(1992; 1993, s. 111) har försökt att göra en liknande 
studie genom att identifiera ”high status centers” eller 
centralplatser i Skåne utifrån spridningen av gravhö
gar och andra större monument från bronsåldern och 
hon anser sig kunna identifiera en närmast identisk 
bild som den Larsson och Säfvestad presenterar. Tho
mas B. Larsson (1986, s. 109) anser att man kan iden
tifiera fyra överordnade centralområden i Skåne under 
äldre bronsålder utifrån fynden av guldföremål. Guld
föremålen i området fördelar sig på fyra koncentratio
ner på jämna avstånd från varandra längs med kusten; 
nordvästra, sydvästra, sydöstra och nordöstra Skåne.

Vad vi kan se är alltså ett antal tydligt definierade 
territorier som kan tolkas som hövdingadömen eller väl 
sammanhållna bygder där någon annan form av poli
tisk struktur har existerat. Västkustbaneproj ektet går 
igenom två av dessa bygder i västra Skåne (Artursson 
m.fl. denna volym). Den här indelningen i territorier el
ler bygder i kombination med den kunskap som vi har 
kring de vägsystem som man förmodligen kan dra ned 
ända in i äldre bronsålder ger oss trots allt en relativt 
god bild av bebyggelsens placering och organisation i

till exempel Skåne (se bl.a. Winkler 2001; Thörn 
2001; Björhem 2001) och Östergötland (Nerman 
1936, s. 80). En svag kontur av ett samhälle börjar 
därmed tona fram. Till stor del saknas detaljerna, men 
den övergripande bilden ger oss en antydan om hur 115
samhället har varit organiserat. Vi har tydliga tecken 
på en territoriell uppdelning av landskapet i små eller 
medelstora hövdingadömen eller bygder, och organi
sationen har med största sannolikhet vilat på en hie
rarkisk struktur av något slag, vars makt och styrka 
emellertid tycks ha varierat över tiden. Under äldre 
bronsålder har maktstrukturen markerats mycket tyd
ligt i den materiella kulturen (Larsson 1986, s. 175), 
medan den under yngre bronsålder inte alls är lika lätt 
att se. Dessa skillnader i den materiella kulturen kan 
återspegla en verklig situation där det har rått mera 
egalitära förhållanden under yngre bronsålder, men 
det kan också vara så att man har haft olika strategier 
för hur makten har manifesterats under de två tidspe
rioderna (för diskussion se bl.a. Larsson 1986, s. 103 
ff.). Kanske var behovet större att manifestera makten 
både inåt och utåt på ett tydligt sätt under äldre brons
ålder, medan man under yngre bronsålder har haft en 
redan etablerad maktstruktur som inte har haft sam
ma behov av att motivera sin position.

För att få en bättre bild av kunskapsläget följer ett 
antal exempel på hur man har organiserat bebyggelsen i 
olika centrala regioner i Skandinavien som Skåne, Öst
ergötland, östra Mellansverige, Jylland och sydvästra 
Norge, där materialet är så stort att man kan göra en bra 
bedömning av bebyggelsestrukturen. Exemplen visar att 
det funnits en relativt stor variation, både mellan olika 
regioner och över tiden. Som en generell regel kan man 
dock säga att komplexiteten och tätheten i bebyggelse
strukturen har varit större i de centralområden som be
handlas här än i mera perifera områden. Ett källkritiskt 
problem är emellertid att undersökningsintensiteten va
rierar. Antalet undersökningar i många av de perifera 
områdena är mycket få, vilket försvårar en jämförelse. 
Materialet från Västkustbaneprojektet och övriga delar 
av västra Skåne presenteras i Artursson 2005, bilaga 3.
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Skåne
Det skånska materialet skiftar både i kvalitet och om
fång. I vissa områden har man gjort ett stort antal 
omfattande undersökningar där en större mängd hus- 

116 lämningar har hittats, som till exempel i de sydvästra
(Björhem & Säfvestad 1993) och sydöstra delarna 
(Tesch 1993), medan antalet undersökningar är min
dre i västra och nordöstra Skåne. Detta gör att man får 
en mycket varierande bild av hur gårds- och bebyggel
sestrukturen sett ut i området. På många platser har 
man endast undersökt mindre ytor som täckt in delar 
av gårdslägen, medan man i andra lyckats att få fram 
flera, förmodat samtida gårdslägen. Undersökningar
na i samband med Västkustbaneprojektet led i många 
fall av de begränsade undersökningsytorna (Artursson 
2005, bilaga 3). Ofta var det svårt att veta hur mycket 
av ett gårdsläge eller en bebyggelsekoncentration som 
man hade lyckats fånga in. Att säkert avgöra om det 
handlade om en ensamgård eller en utspridd, bylik- 
nande struktur var omöjligt (Strömberg denna volym; 
Artursson m.fl. denna volym). Detta visas på ett bra 
sätt av undersökningen vid Annelöv VKB SU 14Ö.

Exemplet VKB SU14Ö
Inom Västkustbaneprojektet har delar av två förmodat 
samtida gårdslägen från bronsålderns period II—III un
dersökts vid Annelöv, VKB SU14Ö (Lindahl Jensen & 
Thörn Pihl 1999) (fig. 13). I den östra delen av under
sökningsområdet hittades ett ca 22-24 m långt lång
hus, hus 3, och ett mindre långhus eller ekonomibygg
nad som har varit ca 11-12 m långt, hus 5. Dessutom 
undersöktes en U-formad, hyddliknande konstruktion, 
hus 4, under förundersökningen (Ericson Borggren & 
Linderoth 1998, s.194). Den låg ca 30-35 m nordväst 
om de två andra byggnaderna, varför sambandet mel
lan dem inte är helt självklart. Hyddan hamnade tyvärr 
utanför undersökningsområdet under slutundersök
ningen. Samtliga byggnader har fått en 14C-datering till 
bronsålderns period II—III och detta i kombination med 
deras inbördes läge gör att man på goda grunder kan 
anta att de verkligen har utgjort delar av en och samma

gård. Långhuset, hus 3, har 14C-daterats till 1400- 
1160 f.Kr., hus 5 till 1420-1260 f.Kr. och den U-for
made hyddan till 1400-1220 f.Kr. Hus 3 och 5 har 
förmodligen utgjort de centrala delarna av gården och 
hyddan kan tolkas som en perifert placerad ekonomi
byggnad. De två husen ligger mycket tätt placerade, 
men de är trots detta troligen samtida. Hus 3 har ut
gjort huvudbyggnaden på gården och hus 5 har för
modligen haft någon ekonomi- eller specialfunktion. 
Tillsammans med ett antal anläggningar i form av gro
par, härdar och stolphål bildar dessa byggnader en re
lativt väl avgränsad gårdsenhet, men på grund av det 
begränsade undersökningsområdet är det svårt att sä
kert uttala sig om gårdens exakta storlek. Eventuellt 
kan man utifrån dess relativt komplexa uppbyggnad 
tolka den som en lokal stormannagård.

Ca 30-40 m väster om den här gården har man un
dersökt delar av ytterligare ett långhus, hus 8, som har 
14C-daterats till 1270-1100 f.Kr., ett tidsintervall som 
skulle kunna sammanfalla med de för hus 3, 4 och 5. 
De två långhusen har dessutom samma utseende och 
orientering, något som talar för att de verkligen har 
funnits samtidigt på platsen och att de utgör delarna av 
en utspridd, byliknande struktur som har legat här. 
Vad som finns utanför undersökningsområdet är 
omöjligt att veta, men rent topografiskt finns det inget 
som hindrar att det har funnits ytterligare ett antal går
dar i området samtidigt (se Strömberg denna volym). 
Väster om hus 8 har omfattande kulturlager och två 
brunnar som har l4C-daterats till 1420-1260 f.Kr. res
pektive 1100-910 f.Kr. undersökts. Detta kan vara de
lar av en mera omfattande, samtida bebyggelse i områ
det. Ett annat tolkningsalternativ är naturligtvis att 
gårdslägena har avlöst varandra och att det är spåren 
efter en kringflyttande ensamliggande gård som vi ser. 
Båda tolkningsalternativen är fullt möjliga. En intres
sant aspekt med lämningarna är att finns keramik som 
avviker från övrigt material i området samtidigt som 
det också finns spår efter metallbearbetning i form av 
degelfragment (Stilborg denna volym). Detta skulle 
kunna vara ett tecken på att det har funnits åtminstone
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Figur 13. Gårdarna vid Annelöv, VKB SU14Ö. Skala 1:1000.

The farms at Annelöv, VKB SUI4Ö. Scale 1:1000.

en gård i området som har haft en specialiserad funk
tion och att den har utgjort någon form av stormanna- 
gård.

En liknande utspridd, byliknande struktur eventu
ellt kombinerad med mera isolerade så kallade ensam
gårdar har undersökts vid Fosie IV (Björhem &c Säf- 
vestad 1993). Här har ett större område undersökts, 
vilket möjliggjort en tydligare avgränsning av bebyg
gelsen.

Exemplet Fosie IV
I den sydvästra delen av Skåne har en rad stora boplats
undersökningar med bronsålderslämningar gjorts, där 
boplats- och bebyggelsestrukturen kan studeras. Vid

Fosie IV gjordes en av de första stora ytavbaningarna i 
Sverige och här finns det säkra boplatslämningar från 
bronsålder inom boplats I och VI (Björhem & Säfvestad 
1993, s. 105 ff.; s. 166 ff.). Avståndet mellan gårdsläge- 
na från bronsålder inom boplats I och VI kan uppskat
tas till ca 250-300 m (fig. 15). Troligen handlar det om 
två till tre gårdslägen som har legat på två höjder på 
var sin sida av en flack sänka. Förmodligen har inte 
gårdslägena använts kontinuerligt om man skall utgå 
från resultaten av 14C-dateringarna av de enskilda lång
husen och deras utseende, utan de tycks ha använts 
med vissa avbrott under bronsålderns period IB—II till 
tidig förromersk järnålder (för diskussion se Björhem 
& Säfvestad 1993, s. 141 ff.). Det kan eventuellt finnas
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ett kontinuerligt användande redan från senneoliti- 
kum och bronsålderns period IA in i period IB—II, men 
detta är osäkert eftersom dateringen av de tidigare, 
senneolitiska långhusen på platsen är oprecis (Arturs- 

118 son denna volym).
Byggnaderna inom de centrala delarna av gårdslä- 

gena från bronsålderns period IB-VI har bestått av 
långhus och mindre stolpbyggda hus samt så kallade 
fyrstolpshus (fig. 14). Inget av långhusen eller de min
dre byggnaderna överlagrar varandra, men i flera fall 
ligger de så tätt att de svårligen kan ha existerat samti
digt. Detta gäller i synnerhet för husen inom boplats I. 
De grophus som har kunnat dateras till bronsålder 
inom de två boplatserna ligger samtliga perifert i för
hållande till övriga byggnader och de har dessutom 
samtliga daterats till yngre bronsålder, fas B, varför det 
är osäkert hur de skall passas in i strukturen (a.a., s. 
149 f.). De tas därför inte upp till vidare diskussion här.

Boplats I vid Fosie IV har en intressant struktur med 
tre oliktida faser av en gård som var och en har bestått av 
två hus; en huvudbyggnad i form av ett långhus och en 
mindre ekonomibyggnad (Björhem & Säfvestad 1993, s. 
105 ff.; plansch II). Gårdsläget omges av lertäktsgropar 
på ett visst avstånd från byggnaderna, vilka förmodligen 
markerar de yttre gränserna för gårdens centrala aktivi- 
tetsyta. Den första fasen inom gårdsläget har bestått av 
ett långhus, hus 5, och en mindre, stolpbyggd treskeppig 
byggnad, hus 3. Det finns tyvärr inga 14C-dateringar från 
byggnaderna varför det är svårt att exakt placera dem 
tidsmässigt, men utifrån sitt utseende borde de kunna 
dateras till äldre bronsålder. Under slutet av bronsål
derns period V och under period VI, ca 800-500 f.Kr., 
har gårdsläget utnyttjats återigen och då har man byggt 
ett långhus, hus 1, samt en mindre byggnad, hus 7, på 
platsen. Hus I har 14C-daterats till 805-560 f.Kr. Slutli
gen har man etablerat en gård på boplatsen under slutet 
av yngre bronsålder och inledningen av förromersk järn
ålder, då ett långhus, hus 27 och en mindre byggnad, hus 
28, har uppförts. Inget av dem har tyvärr 14C-daterats, 
varför deras exakta placering i tid är osäker, men utseen
det motsäger i varje fall inte en sådan datering.

Boplats VI tycks ha omfattat ett eller två gårdslägen 
som har använts med vissa avbrott över tiden. Under 
senneolitikum och eventuellt bronsålderns period I 
finns det flera användningsfaser inom boplatsen i form 
av tvåskeppiga långhus (Björhem & Säfvestad 1989, s. 
22 ff.) och eventuellt kan det finnas en kontinuitet 
mellan dessa faser och den efterföljande fasen under 
bronsålderns period IB-II. Då har det funnits en gård 
inom boplatsläget som har bestått av ett treskeppigt 
långhus, hus 75. Det har 14C-daterats till 1630-1400 
f.Kr. Därefter verkar man inte ha använt gårdsläget 
förrän under period V-VI, då det enligt Björhem & 
Säfvestad (1993, s. 105 ff.) möjligen har funnits två 
gårdar inom boplatsen bestående av långhusen 81 och 
91 samt ett kulthus, hus 88, som har legat ca 10-15 m 
norr om hus 81. Hus 81 har 14C-daterats till 785-410 
f.Kr. och kulthuset, hus 88, har TL-daterats till 560± 
150 f.Kr. Under den allra senaste delen av yngre brons
ålder och under inledningen av förromersk järnålder 
anser slutligen Björhem & Säfvestad att det har fun
nits en gård inom boplatsläget bestående av ett lång
hus, hus 93, två mindre långhus eller ekonomibyggna
der, hus 78 och 87, samt två fyrstolpshus, hus 84 och 
85. Det är emellertid svårt att bevisa att alla de här 
byggnaderna verkligen har använts samtidigt på går
den, varför tolkningen måste anses som osäker. Date
ringen av hus 93 måste dessutom betraktas som osä
ker eftersom dess utseende snarare placerar det i den 
senare delen av förromersk järnålder eller äldre ro
mersk järnålder.

Tolkningen av bebyggelsestrukturen inom boplats I 
och VI vid Fosie är problematisk eftersom dateringar
na av husen är så oprecisa. Det kan handla om en 
gårdsenhet som har flyttat runt i området under en 
lång tid, men det kan också röra sig om en utspridd, 
byliknande struktur som har bestått av två eller tre 
samtida gårdar som har kommit tillbaka till samma 
plats med flera hundra års mellanrum (a.a., s. 168 f.; s. 
358 ff.). Vilket alternativ som är det riktiga är svårt att 
avgöra. Byggnadstraditionen har varit likartad mellan 
de olika gårdslägena, men intressant nog finns det



7

ÄBRÅ

YBRÅ
YBRÅ-FRJÅ

Boplats I

119

Boplats VI

Figur 14. Gårdslägena på Fosie IV, boplats I och VI. Skala 1:1000. Efter 
Björhem & Säfvestad 1993.

The farms at Fosie IV, settlement I and VI. Scale 1:1000. After Björ
hem & Säfvestad 1993.

emellertid en viktig skillnad mellan gårdslägena; det är 
endast gårdsläget inom boplats I som har haft mindre 
ekonomibyggnader i direkt anslutning till långhusen 
under alla faserna. Mycket talar för att det represente
rar en olikhet i åsikterna om hur en gård skulle se ut. 
Detta talar för att det är samma grupper av människor

som har bebott de två gårdslägena över tiden och hela 
tiden återvänt till samma plats.

Det är alltså tyvärr inte möjligt att säga något sä
kert om en eventuell samtidighet mellan gårdarna 
inom boplats I och VI under äldre bronsålder, efter
som endast ett av långhusen, hus 75, har 14C-daterats.
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Rent utseendemässigt finns det dock stora likheter 
mellan långhusen, varför det inte är omöjligt att det 
verkligen har funnits två samtida gårdar i området un
der period IB—II. Vad det gäller samtidigheten mellan 
de tre gårdarna under period V-VI så finns det 14C- 
dateringar från två av långhusen, hus 1 och 81, vilka 
antyder att detta är möjligt. Frågan är emellertid om 
det har funnits två eller tre gårdar i området samtidigt. 
Eftersom dateringen av hus 91 till yngre bronsålder fas 
B endast är baserad på keramik är det svårt att avgöra 
vilket alternativ som är det riktiga. Utifrån långhusens 
placering i förhållande till varandra så finns det emel
lertid inget som hindrar att de har legat samtidigt 
inom boplats VI. Placeringen av kulthuset strax intill 
hus 81 ger en intressant tolkning till den här gården 
och kan antyda att den har haft en speciell position i 
den förmodade, utspridda byliknande strukturen i 
området.

Björhem & Säfvestad vill utifrån en studie av samtli
ga kända boplatser från senneolitikum och äldre brons
ålder i hela området kring Fosie IV se en utspridd be
byggelsestruktur som har bestått av maximalt fem sam
tida gårdar som har placerats med ett avstånd på några 
hundra meter mellan varandra (a.a., s. 358 ff.). Den be
byggelsestruktur som de beskriver skulle enligt min me
ning mycket väl kunna karakteriseras som en utspridd, 
byliknande struktur. Man måste förmoda att en sådan 
struktur har förutsatt ett samarbete mellan gårdarna 
och att den därför kan liknas vid en by rent organisa- 
tionsmässigt. Om man dessutom lägger in andra typer 
av lämningar som gravar från senneolitikum och äldre 
bronsålder så får man en komplett bild av en bebyggelse 
med gårdarna samlade i centrum på höjderna runt våt
marken omgivna av gravar som ligger på höjdsträck
ningar i mera perifera lägen (fig. 15).

Under slutet av yngre bronsålder anser sig Björhem 
& Säfvestad (1993, s. 360 ff.) kunna se en bebyggelse
struktur med åtta samtida gårdar i området kring Fosie 
IV (se fig. 16). Den liknar i mycket den struktur som 
beskrivs för senneolitikum och äldre bronsålder och 
kan enligt min mening ha fungerat på ett liknade sätt.

Något man måste komma ihåg när det gäller materia
let från Fosie IV är att det handlar om ett pionjärarbe
te där man för första gången i södra Sverige banade av 
stora ytor. Eftersom avbaningen gjordes med olika ty
per av grova schaktmaskiner innan finavbaningen och 
rensningen kunde göras är det svårt att veta hur stor 
andel av huslämningarna som verkligen hittades. Det
ta är en viktig källkritisk aspekt och gör materialet 
ännu mera svårbedömt. Vi måste därför använda oss 
av andra exempel för att få ett bättre underlag för dis
kussionen.

Ytterligare ett intressant exempel på en utspridd 
bebyggelsestruktur från äldre bronsålder har under
sökts vid Elinelund 2A utanför Malmö (Sarnäs & 
Nord Paulsson 2001, s. 92 ff.). Förutom en bebyggel
sefas från senneolitikum på platsen så fann man läm
ningarna efter ett eller två gårdslägen som tycks ha 
använts under bronsålderns period I-II. Det finns för
modligen dock ingen kontinuitet i användandet av 
gårdslägena mellan senneolitikum och bronsålder. Dä
remot har ett av gårdslägena använts kontinuerligt 
under bronsålderns period I-II (fig. 1). Ett tvåskeppigt 
långhus, hus 10, som har 14C-daterats till 1630-1520 
f.Kr. med en kombinerad metod har utgjort huvud
byggnaden under den första fasen inom gårdsläget. 
Det avlöses av ett treskeppigt långhus, hus 2, som har 
14C-daterats till 1510-1415 f.Kr. I samband med att 
hus 2 byggs så har man också uppfört ett antal mindre 
byggnader inom gårdsläget, hus 3, 4, 5, 6 och 8. Dess
utom har det också funnits en U-formad hydda på 
platsen som förmodligen går att föra till den här fasen. 
De här byggnaderna har förmodligen utgjort ekono
mibyggnader på gården. Endast ca 70 m väster om hus 
2 hittade man ytterligare ett långhus av liknande kon
struktion, hus 1, som har 14C-daterats till 1610-1430 
f.Kr. Det kan enligt min mening utifrån sin datering, sitt 
utseende och placering förmodas ha varit samtida med 
hus 2 och skulle då ha utgjort huvudbyggnaden inom 
ytterligare ett gårdsläge på platsen. Själva gårdsstruktu
ren liknar emellertid inte alls den man kan se runt hus 
2; det finns inga mindre byggnader alls i närheten av
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Figur 15. En modell över hur bebyggelsestruktu
ren kan tänkas ha sett ut under senneolitikum 
och äldre bronsålder kring Fosie IV. 1. Senneoli- 
tisk flatmarksgrav. 2.Möjlig senneolitisk-äldre 
bronsåldersboplats. 3. Senneolitisk-äldre brons- 
åldersboplats. 4. Bronsåldershög. 5. Utplöjd 
bronsåldershög. Skuggat område är våtmark. 
Streckad cirkel har en radie av 1 km. Från Björ- 
hem & Säfvestad 1993, s. 359, fig. 558.

A model of how the settlement structure might 
have looked during the Late Neolithic and Early 
Bronze Age in the area around Fosie IV. I. Late 
Neolithic grave. 2. Possible Late Neolithic/Early 
Bronze Age settlement. 3. Late Neolithic/Early 
Bronze Age settlement. 4. Bronze Age mound. 5. 
Destroyed Bronze Age mound. Shaded area is 
wetland. The circle has a radius of I km. From 
Björhem & Säfvestad 1993, p. 359, fig. 558.
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Figur 16. En modell över hur bebyggelsestrukturen kan tänkas ha sett ut under slutet av yngre bronsålder kring Fo
sie IV. 1. Åkersystem. 2. Våtmark. 3. Boplatser. Från Björhem & Säfvestad 1993, s. 361, fig. 559.

A model of how the settlement structure might have looked during the Late Bronze Age in the area around Fosie IV. 
1. Farming land. 2. Wet land. 3. Settlements. From Björhem & Säfvestad 1993, p. 361, fig. 559.
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långhuset inom undersökningsområdet. Baserat på 
den här skillnaden skulle det naturligtvis kunna vara 
så att det endast har funnits en gård inom undersök
ningsområdet samtidigt och att det treskeppiga hus 1 
ersätter det tvåskeppiga hus 10. Hus 2 skulle då följ
aktligen ersätta hus 1 och vara det senaste långhuset 
inom undersökningsområdet. Den här hypotesen 
läggs fram av rapportförfattarna och är naturligtvis 
lika sannolik som att det skulle ha funnits två gårdar 
samtidigt i området under bronsålderns period I—II 
(Sarnäs & Nord Paulsson 2001, s. 94f).

Något som ger resultaten från Elinelund 2A en ex
tra dimension är emellertid den bebyggelse från den 
senare delen av senneolitikum och eventuellt bronsål
derns period I som har framkommit vid Almhov norr 
och nordväst om Elinelund (Gidlöf & Johansson 
2003). Här har ett drygt trettiotal tvåskeppiga långhus 
av varierande storlek undersökts. Långhusen har legat 
i mindre koncentrationer som förmodligen motsvarar 
ett antal gårdslägen i flera faser. Strukturen talar för 
att det har funnits en tät bebyggelse redan under SN 
Il-bronsålderns period I i området. Bebyggelsen vid 
Elinelund 2A skulle därför kunna tillhöra utkanten av 
en central boplats i området. Eftersom det endast finns 
tvåskeppiga långhus vid Almhov är det emellertid 
svårt att inordna de treskeppiga långhusen vid Eline
lund 2A i denna struktur. Man frågar sig oundvikligen 
vad som har avlöst den täta bybebyggelsen vid Alm
hov under bronsålderns period I—II? Har man tillfälligt 
spridit ut gårdarna igen eller finns den täta bybebyg
gelsen någon annanstans i området?

Exempel på mera tydliga, täta byliknande struktu
rer är sällsynta i Skåne, men i Köpingeområdet i den 
sydöstra delen finns det ett bra exempel från yngre 
bronsålder.

Exempel från Köpingeområdet
I Köpingeområdet har ett relativt stort antal stora un
dersökningar av bronsåldersboplatser gjorts (Tesch 
1980, s. 83 ff.; 1993). Materialet från området består 
till övervägande del av långhus och mindre byggnader

från den yngre delen av perioden. Endast ett fåtal lång
hus kan dateras till äldre bronsålder. Det är därför 
svårt att uttala sig om hur boplats- och bebyggelse
strukturen har sett ut i området under den här perio
den. De två långhusen, hus B26:XIII och B26:XV som 
utifrån sitt utseende kan dateras till äldre bronsålder, 
har legat inom samma plats, B26, där undersökning
sområdet egentligen bara utgörs av en smal, lång
sträckt vägkorridor (Tesch 1993, s. 91 ff.). De har där
för endast undersökts delvis varför det är svårt att ut
tala sig om dem, men utifrån bockbredden kan de för
modas tillhöra äldre bronsålder. Byggnaderna från 
mellersta och yngre bronsålder inom plats B26 har 
undersökts i större utsträckning, men eftersom under
sökningsområdet är så begränsat är det svårt att uttala 
sig om bebyggelsestrukturen.

Situationen i området under yngre bronsålder är 
något bättre, här finns det ett rikhaltigt material och 
undersökningsytorna är i flera fall relativt stora varför 
man kan förmoda att man har fått med hela eller i 
stort sett hela gårdslägen. Vid plats B13 och B14 har 
lämningarna efter åtminstone 3-4 utspridda gårdslä
gen undersökts (a.a. s. 83 ff.) (fig. 17). Varje gård be
står i de flesta fallen av ett långhus och en mindre 
byggnad. I ett fall finns det också ett grophus. Samtliga 
långhus och mindre byggnader är byggda efter samma 
princip varför man kan utgå ifrån att de har utgjort en 
väl sammanhållen enhet rent kronologiskt, ^-date
ringarna av ett antal av långhusen placerar dem i peri
od III—V med en tyngdpunkt i period IV. Inom de flesta 
gårdslägena överlagrar långhusen varandra, vilket vi
sar att placeringen av långhusen har legat fast inom 
gårdstomterna.

Ett av de mera intressanta gårdslägena har under
sökts inom plats Bl 3 (a.a. s. 83 f.). Här har det fram
kommit tre långhus som delvis överlagrar varandra, 
hus B13:I—III, ett fyrstolpshus, B13:IV, och ett grophus 
(fig. 17). Söder om långhusen strax intill fyrstolpshu- 
set har det framkommit härdar och kokgropar i en 
koncentration och här finns dessutom en brunn. 
Grophuset låg strax norr om långhusen. Förmodligen
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Figur 17. Gårdslägena från yngre bronsål

der vid plats Bl3 och B14 i Köpingeområ- 

det. (Efter Tesch 1980, s .86, fig. 3 och 

Tesch 1993, s. 84 f., fig. 25 och 26).

The farms from the Late Bronze Age at 
Bl3 and Bl4 in the Köpinge area, south
eastern Scania, southern Sweden. (After 
Tesch 1980, p. 86, fig. 3 and Tesch 1993, 
p. 84 f., fig. 25 and 26).
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ger undersökningsytan vid plats Bl3 en god bild av 
hur en mindre gård från yngre bronsålder kan ha sett 
ut i området. Mycket talar för att gårdsläget har ut
nyttjats kontinuerligt under en relativt lång tid. Det är 
intressant att se att det har funnits en viss variation i 
utformningen av den takbärande konstruktionen i 
långhusen inom gårdsläget, men eftersom endast ett av 
dem har 14C-daterats så är det svårt att uttala sig om 
hur traditionen har utvecklats. Troligen är det emeller
tid så att uppdelningen av den takbärande konstruk
tionen har blivit mera uttalad över tiden. Detta leder 
också fram till en diskussion kring användningstiden 
för långhusen. Hur länge har ett långhus egentligen 
stått innan man har byggt om eller rivit?

Gårdslägena inom plats B14 ligger utspridda inom 
undersökningsytan med ca 15-25 m mellan varandra 
och avståndet mellan gårdslägena vid plats B13 och 
B14 är ca 150 m. Tolkningen av bebyggelsestrukturen 
är som vanligt problematisk eftersom antalet datering
ar av byggnaderna är relativt få. Enligt Sten Tesch 
(1980, s. 86 ff.; 1993, s. 172) kan man inte visa att 
gårdarna har varit samtida på grund av att det inte 
finns några lämningar efter hägnader. Inte heller deras 
placering i förhållande till varandra ger oss sådan in
formation enligt Tesch. Deras placering på en rad med 
jämna avstånd längs med en flack åsformation skulle 
ju kunna innebära att det har rört sig om samtida 
gårdslägen som har använts under en tid, men enligt 
Tesch kan en sådan struktur lika gärna bero på att en 
gård har utnyttjat ett gynnsamt läge under en längre 
tid. Enligt min mening talar emellertid mycket för att 
det verkligen rör sig om en relativt tät, byliknande 
struktur som har bestått av åtminstone 3-4 samtida 
gårdar. Anna Gröhn (2004, s. 311) anser också i sin 
avhandling att det funnits åtminstone två gårdar sam
tidigt i området.

Just det faktum att många av långhusen överlagrar 
varandra talar enligt min mening för att man byggt om 
huvudbyggnaderna på gårdarna på en bestämd plats 
inom gårdslägena. Om det skulle ha rört sig om en 
enda gård som har flyttat runt längs åsen så borde inte

frekvensen av överlagringar vara så stor rent slump
mässigt. Sannolikheten för att man skulle uppföra 
byggnaderna på exakt samma ställe om man hade sto
ra ytor till sitt förfogande är enligt min åsikt liten. Den 
bebyggelsestruktur som vi kan se lämningarna efter 
har förmodligen uppkommit på grund av att byområ
det har varit reglerat med hägnader, odlingar, vägar 
etc. som har styrt placeringen av gårdstomterna och 
långhusen inom dessa. Byggnadernas placering inom 
gårdstomterna har förmodligen styrts av aktivitetsytor 
med härdar och kokgropar, avfallsgropar, brunnar etc.

Intressant nog så finns det ytterligare ett undersökt 
boplatsläge från yngre bronsålder endast ca 450 m ös
ter om Bl3 och B14. Här har man undersökt liknande 
långhus och mindre stolpbyggda hus från yngre brons
ålder vid Köpingebro 19:9 (Hanson 1995). Tyvärr lig
ger endast några av dem helt innanför undersöknings
området, samtidigt som de inte är lika tydliga och väl- 
bevarade som de som Sten Tesch undersökte, men 
det finns ändå tydliga likheter mellan konstruktioner
na. Kanske representerar de ytterligare ett samtida 
gårds- eller byläge, vilket antyder att det kan ha fun
nits en mycket tät bebyggelse i området. En intressant 
detalj vid Köpingebro 19:9 är att det finns delar av en 
förmodad fägata bevarad i anslutning till långhusen, 
vilket visar att man verkligen har använt sig av stolp
byggda hägnader i området.

I övrigt finns det en rad platser i sydöstra Skåne där 
man har undersökt ett eller enstaka spridda långhus 
som antyder en utspridd bebyggelsestruktur bestående 
av ensamliggande gårdar eller utspridda byar. Som ex
empel kan nämnas Hagestadsområdet (Strömberg 
1980, s. 78 ff.) och Järrestad (Söderberg & Heller
ström 2003, s. 42 f.; s. 90). Vid Järrestad har två för
modat samtida långhus från äldre bronsålder under
sökts. De har legat på ett avstånd av ca 150 m från 
varandra. De källkritiska problemen med materialet 
från området får emellertid inte underskattas, efter
som undersökningsytorna uteslutande har varit små 
och medelstora eller har utgjorts av linjeprojekt som 
har varit begränsade till smala korridorer.
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Som vi kan se har bilden av gårds- och bebyggelse
strukturen i Skåne blivit betydligt tydligare under bara 
de senaste 15-20 åren i takt med att antalet exploate- 
ringsundersökningar har ökat. Man kan se att det har 
funnits en gemensam byggnadstradition och ett lik
nande sätt att organisera bebyggelsen i flera av de cen
tralområden som tidigare har identifierats med hjälp 
av spridningen av bland annat lösfynd, offernedläggel- 
ser och bronsåldershögar (se bl.a. Larsson 1986).

Östergötland
Utifrån de resultat som har framkommit i Östergöt
land under senare tid kan man se att det finns belägg 
för en mera varierad bebyggelsestruktur med dels rela
tivt täta koncentrationer av gårdar som vid till exem
pel Pryssgården utanför Norrköping, dels en mera ut
spridd struktur med ensamliggande gårdar och ut
spridda byar.

Undersökningarna av boplatsen vid Pryssgården 
utanför Norrköping har givit intressanta resultat vad 
det gäller gårds- och bebyggelsestrukturen i området 
(Borna-Ahlkvist m.fl. 1998; Borna-Ahlkvist 2002, s. 
133 ff.). Under bronsålderns period I—III är tyvärr an
talet långhus inom undersökningsområdet för litet för 
att man skall kunna säga något meningsfullt om utse
endet på gårdarna och bebyggelsens placering i land
skapet. Det inskränker sig till ett fåtal ensamliggande 
långhus inom undersökningsområdet. Sekvensen in
leds av ett välbevarat, ca 32 m långt tvåskeppigt lång
hus, hus 153, som har 14C-daterats till 1680-1520 
f.Kr., det vill säga bronsålderns period I (se fig. 18). 
Nästa fas i boplatsens utveckling ligger betydligt sena
re, ca 1300-1200 f.Kr., och bebyggelsen består då en
dast av två stycken treskeppiga långhus som ligger pla
cerade relativt långt ifrån varandra (skede 2). Det är 
först under inledningen av yngre bronsålder som man 
kan se en tydlig bild med ett större antal gårdar inom 
undersökningsområdet. Under fas A, vilket motsvarar 
tidsperioden ca 1000-800 f.Kr. (skede 3-5), anser sig 
författaren kunna urskilja ett antal gårdslägen inom 
undersökningsområdet, och intressant nog tycks det

finnas en tydlig uppdelning av långhusen i storlekska- 
tegorier (Artursson denna volym). Även gårdarna 
tycks vara mer eller mindre komplicerat uppbyggda, 
så att flera av de med stora eller mellanstora långhus 
har kompletterande byggnader i form av mindre stolp- 
byggda hus, fyrstolpshus och i vissa enstaka fall också 
grophus. Denna bild tycks fortsätta under den senare 
delen av yngre bronsålder, kallat fas B, vilket motsva
rar tidsperioden ca 800-600 f.Kr. (skede 6-7). Under 
varje fas tycks det ha funnits en eller två större gårdar 
och ett antal mellanstora samt mindre gårdar inom 
undersökningsområdet. Senare undersökningar i om
rådet har visat att boplatsen har en mycket stor om
fattning, vilket innebär att den utspridda, byliknande 
struktur som man har kunnat identifiera inom under
sökningsområdet förmodligen har varit spridd över en 
mycket stor yta och bestått av ett större antal gårdar.

Boplatsen kan utifrån sitt läge vid Motala ströms 
utlopp i Östersjön och den omgivande fornlämnings- 
bilden med omfattande hällristningsområden, gravar 
och gravfält förmodas att ha utgjort en speciell typ av 
bosättning, kanske en centralplats, där ett större antal 
gårdar har funnits samtidigt inom ett relativt begrän
sat område (Kaliff 1999, s. 56). Under yngre bronsål
der kan man se en tydlig tendens till att det sker en 
förtätning av bebyggelsen på platsen, så att en ut
spridd, byliknande struktur har uppstått. Dessutom 
kan man se en tydlig tendens till en storleksuppdelning 
av dels långhusen, dels av gårdarna, vilket enligt min 
mening måste tolkas som ett tydligt tecken på en social 
stratifiering på platsen. Pryssgården kan antas ha ut
gjort ett viktigt socialt, ekonomiskt och rituellt cen
trum för regionen. Området kring Motala ströms ut
lopp i Östersjön har förmodligen utgjort en naturlig 
samlingspunkt i området och har troligen fungerat 
som en regional centralplats där bland annat handel, 
makt och rituella aktiviteter har koncentrerats. Enligt 
Anders Kaliff (1999, s. 49) skulle området till och med 
kunna ha haft en funktion som ett överregionalt cen
trum på grund av sitt goda kommunikationsmässiga 
läge.
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Figur 18. Bebyggelseutvecklingen inom det undersökta området 

vid Pryssgården utanför Norrköping.

The development over time of the settlement at Pryssgården outside 
the city of Norrköping in the province of Östergötland, Sweden.

Ytterligare en plats som har tolkats som ett regionalt 
centrum är Vistad i den västra delen av Östergötland, 
där en förmodad befäst storgård eller centralboplats 
från yngre bronsålder har undersökts (Larsson 1993a; 
Kaliff 1999, s. 55). De byggnader som har framkom
mit har tolkats som enskeppiga konstruktioner med 
paralleller till Lausitz-kulturen i Öst- och Mellaneuro
pa och detta i kombination med spår efter en palissad

samt ett speciellt keramikmaterial har tolkats som 
tecken på att den har varit en centralboplats i områ
det. Resultaten kan emellertid ifrågasättas eftersom 
endast en mindre yta har undersökts och tolkningarna 
av bland annat husens utseende är tveksam (Artursson 
denna volym). Med största sannolikhet rör det sig 
emellertid om en boplats med speciell karaktär, en cen
tralplats, men hur bebyggelsen har sett ut är osäkert.
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Man har också undersökt mera ordinära boplatser 
med bronsåldershus i Östergötland. Exempel på en 
mera utspridd bebyggelsestruktur finns bland annat 
vid Kv. Glasrutan 2 (Karlenby 1994; 1996). Här kan 
de långhus som efter en källkritisk bedömning måste 
betraktas som säkra tolkas som lämningarna efter en 
utspridd, flerfasig bebyggelse med relativt lång varak
tighet. Inom undersökningsområdet finns det ett stort 
antal möjliga långhus från perioden senneolitikum- 
yngre järnålder, men många av dessa kan betraktas 
som tveksamma (Artursson 2005, bilaga 2). De lång
hus och andra byggnader som återstår efter en källkri
tisk granskning tycks ingå i 5-6 flerfasiga gårdslägen. 
Ett av dessa gårdslägen har förmodligen använts un
der stora delar av bronsåldern, medan de övriga en
dast representeras av ett mer eller mindre säkert ned
slag under perioden. Ett annat exempel på vad som 
tycks vara en utspridd bebyggelse har undersökts vid 
Tallboda utanför Linköping, där två mindre långhus 
med en datering till period IV-V har undersökts (Äijä 
m.fl. 1996).

Östra Mellansverige
I Mellansverige finns det exempel på flerfasiga brons- 
åldersboplatser som har haft omfattande bevarade 
kulturlager och där man kan se en relativt tydlig strati
grafi. De representerar förmodligen en större täthet 
mellan gårdarna och en större kontinuitet i placering
en av dem än vad man har kunnat se i andra områden. 
På vissa platser kan man se en anmärkningsvärd kon
centration av bebyggelsen och en kontinuitet i den del 
av boplatsen som har undersökts, som till exempel vid 
Apalle i Uppland, där man har omfattande kulturlager 
bevarade (Ullén 1995a; 1995b; 2003). Det finns min
dre indikationer på bebyggelse från senneolitikum och 
den äldre delen av bronsåldern, men tyngdpunkten 
ligger på senare perioder. Under bronsålderns meller
sta och yngre del, från ca 1300 till 500 f.Kr., har det 
funnits åtminstone fem bebyggelsefaser inom under
sökningsområdet enligt resultaten från den arkeolo
giska undersökningen. I den första fasen har det enligt

Inga Ullén funnits två eller tre långhus på platsen och 
under övriga ca 10-12 stycken långhus per fas (2003, 
s. 60 ff.). Dessutom har det funnits ett antal mindre 
byggnader av olika typ under varje fas som troligen 
har fungerat som ekonomibyggnader på gårdarna. 
Flera av fyrstolpshusen och de ovala, mindre byggna
derna var koncentrerade till den nordöstra delen av 
undersökningsområdet, där kanske någon specialise
rad aktivitet av något slag har varit placerad. Intres
sant nog kan man se att det har funnits en uppdelning 
av långhusen på storlekskategorier under fas 1-4, 
medan bebyggelsen under fas 5 endast har bestått av 
mindre långhus.

Förutom de här olika byggnadstyperna så har det 
också funnits brunnar, lertäktsgropar och delar av 
hägnader på boplatsen. Enligt Inga Ullén så finns det 
en stor kontinuitet i hur man har placerat bebyggelsen. 
Bland annat så ligger långhusen inom samma område 
under hela användningstiden. Det samma gäller också 
placeringen av brunnar, lertäktsgropar och hägnader, 
som har legat söder och väster om bebyggelsen. Också 
skärvstenshögarna har haft en kontinuerlig placering i 
de centrala delarna av undersökningsområdet.

Det finns en tydlig skillnad i hur man har struktu
rerat långhusen och gårdarna mellan den tidiga och 
sena fasen vid Apalle (Ullén 1995b, s. 73):

"... Om man bårdrar tolkningen mellan samhörighet 
och separation till sin spets, kan man skapa en social 
praxis som säger att det under den tidiga fasen, de äld
re husens tid, ingick en strikt uppdelning av privat
offentligt inne i husen. Däremot fanns en kollektiv 
anda utåt, i det yttre rummet gentemot andra hushåll, 
genom mat- och avfallshanteringen. Under den yngre 
bebyggelsen däremot upprättade man privata sfärer 
utanför sina hus mot andra hushåll, men hade en stör
re öppenhet väl innanför husets sociala sfär. Man lade 
en större vikt på det egna hushållet. Denna privatise
ringstanke skulle förutom en ändrad familje/bushålls- 
gruppering även kunna mnefatta en ny syn på ägande 
av jord och boskap. ”
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Detta nya sätt att strukturera och använda rummet 
tolkar hon alltså som ett tecken på att det har skett en 
mentalitetsforandring som på detta sätt avspeglar sig i 
hur man har använt sig av olika utrymmen i långhuset 
och på gården. Eftersom inte hela boplatsen har un
dersökts så finns det emellertid en rad källkritiska pro
blem när man skall försöka att tolka boplatsstruktu
ren på platsen. Den är avgränsad åt alla håll utom åt 
norr, där det finns minst lika omfattande boplatsläm
ningar inom ett ca 6000 m2 stort område, vilket kunde 
konstateras under en provundersökning. Enligt Inga 
Ullén (2003, s. 73) ”...tyder bosättningsbilden på en 
fast organisation av boplatsytan och en stark kontinu
itet i bebyggelsen. Den rumsliga organisationen, lik
som återanvändningen av äldre hus vid uppförandet 
av nya tyder på ett medvetet bevarande av existerande 
traditioner. 14C-resultaten har inte i detalj kunnat tids- 
fästa samtidigheten mellan olika hus, men att bosätt
ningen skulle ha ingått i ett ensamgårdssystem under 
bronsåldern måste anses som uteslutet. Man får också 
komma ihåg att uppskattningsvis 6000 kvm av den 
intensiva boplatsytan ligger kvar utanför den nord
västra schaktkanten. Vid provundersökningen kom 
djupa kulturlager av samma karaktär som på den övri
ga boplatsen fram, liksom stolphål och andra anlägg
ningar.”

Apalle kan tillsammans med den förmodat likarta
de lämningen vid Vi gård ses som centralboplatser på 
den dåvarande Håboön, vilka markeras av omfattan
de boplatslämningar, stensättningar och skärvstenshö- 
gar. Centralboplatserna har legat i likartade lägen ”i 
sydsluttningar och har varit vända ut mot laguner eller 
vikar, nedanför flacka vidsträckta marker, lämpliga 
för bete.” (Ullén 2003, s. 74). I anslutning till dessa 
finns det också stora lokaler med skålgropar och häll
ristningar. Enligt Inga Ullén kan skålgroparna och 
hällristningarna i anslutning till centralboplatserna ha 
fungerat som en signal om respektive plats betydelse 
och de monumentala skeppsristningarna mellan bo
platserna som en revirmarkering. I området finns ock
så mindre boplatser som kan ha haft en mera tillfällig

karaktär. Kanske kan de betraktas som lämningar ef
ter ensamliggande gårdar eller mer utspridda byar.

I Mellansverige i övrigt finns det exempel på platser 
som skulle kunna liknas vid Apalle, men som inte har 
undersökts i samma utsträckning eller som endast har 
varit föremål för inventering eller utredning. De kän
netecknas av tjocka kulturlager och förekomst av sto
ra mängder skärvsten och skärvstenhögar. Som exem
pel kan nämnas den ovan diskuterade Vi gård och yt
terligare platser på Håbolandet som till exempel Stor- 
kumla gård och Skörby (Ullén 2003, s. 74 ff.). Paral
lellt med dessa platser med en förmodad mer eller min
dre koncentrerad bybebyggelse har det också funnits 
mera utspridda strukturer som kan representera en
samliggande gårdar eller specialboplatser som har va
rit knutna till de större. Inga Ullén vill se den här 
strukturen som ett tecken på att Apalle inte är en unik 
lämning i området, utan att den representerar ”en stor 
boplats bland flera i trakten norr om Mälaren.”

Vad det gäller exempel på en mera utspridd bebyg
gelse som kan representera ensamliggande gårdar eller 
utspridda byar så finns det ett rikhaltigt material från 
bland annat Uppland och Södermanland. Vid till ex
empel Annelund, utanför Enköping (Ulväng 1992, s. 
16 ff.; Fagerlund & Hamilton 1995, s. 82 ff.; Göth- 
berg m.fl. 2002, s. 69 f.), Åslunda, Odensala sn (Ha
milton & Sieurin-Lönnqvist 1998, s. 64 ff.), Kyrsta 
norr om Uppsala (muntlig uppgift Jan Apel, Jonas 
Wikborg, Anna Onsten och Fredrik Hallgren, SAU), 
Rödbobacken, Vrå, Knivsta sn (Karlenby 1994, s. 13 
ff.) och Kumla i Härads sn (Ericsson m.fl. 2000, s. 63 
ff.) har enstaka långhus av olika storlek från äldre och 
mellersta bronsålder undersökts. De kan alla tolkas 
som lämningar efter utspridda byar eller ensamliggan
de gårdar, men eftersom undersökningsområdena är 
begränsade och det inte går att säga något om eventu
ell samtidighet mellan gårdarna är det svårt att tolka 
materialet. Liknande material med en datering till yng
re bronsålder finns vid till exempel Tibble, Litslena sn 
(Andersson m.fl. 1994), Trollbo, Lena sn (Åstrand 
1998) och Ekeby i Vänge sn (Fagerlund m.fl. 1999).
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Enligt Hans Göthberg (2000, s. 230) ”kännetecknas 
gårdsbebyggelsen under slutet av yngre bronsålder och 
stora delar av förromersk järnålder av att den ofta be
stod av enbart ett hus som har inrymt bostad och för
råd. Dessutom var de relativt kortvariga på samma 
plats eftersom spår av större reparationer eller om
byggnader i stort sett saknas. Det talar för att de haft 
en användningstid av ca 50-75 år. Eftersom spår av 
andra hus på samma plats ofta saknas tyder det på re
gelbundna flyttningar inom ett resursområde. Bebyg
gelsens struktur varierade alltifrån stora samlade be
byggelser; utspridda gårdar på 50-200 m avstånd och 
ensamliggande gårdsbebyggelse. ”

Hur dessa olika strukturer har fungerat tillsam
mans är ännu osäkert, men enligt min mening så finns 
det mycket som tyder på att man i Mellansverige, lik
som i många andra delar av södra och mellersta Skan
dinavien, har haft en varierad bebyggelsestruktur un
der bronsålderns period II-VI. I centralbygder med 
bra kommunikationsmässigt läge och goda förutsätt
ningar för jordbruk samt boskapshållning har bebyg
gelsen förmodligen varit varierad till sin struktur med 
allt från koncentrerade, täta byar till ensamliggande 
gårdar, medan man i mera perifera bygder har haft en 
bebyggelse baserad på mera utspridda byar och en
samliggande gårdar.

Sonja Wigren har utifrån den totala fornlämnings- 
bilden försökt att identifiera bygder och centrumbild
ningar i Södermanland under bronsåldern (Wigren 
1987, s. 130 ff.). När avhandlingen skrevs var kun
skapsläget relativt dåligt vad det gäller boplatser, men 
utifrån spridningen av bland annat skärvstenshögar, 
gravar och hällristningar anser hon sig kunna identi
fiera en tydlig struktur, där bebyggelsen har varit kon
centrerad till kustområdena och till större vattenleder 
genom landskapet (a.a., s. 5, fig. 3). Inom undersök
ningsområdet har man kunnat identifiera sex stycken 
centrumbildningar (a.a., s. 33, fig. 22) utifrån ett antal 
kriterier som innefattar antalet skärvstenshögar och 
deras storlek, det kommunikationsmässiga läget, grav- 
rösenas storlek i området och avståndet till närmaste

andra centrumbildning (a.a., s. 9 ff.). Utifrån den mo
dell som Wigren presenterar för bebyggelsestrukturen 
i Södermanland skulle man kunna dra vissa generella 
slutsatser för hela Mellansverige, i varje fall för den 
östra delen, som har stora likheter vad det gäller topo
grafi och naturmiljö. Den bild man får är att det har 
funnits ett relativt stort antal tätt befolkade central
bygder i områden med optimala förutsättningar, kom
binerat med mellanliggande zoner av glesare bebyggel
se i periferin till dessa. Bilden måste väl sägas vara 
ganska logisk och inte direkt överraskande, men den 
motsäger i varje fall en bebyggelsemodell som före
språkar en jämnt fördelad bebyggelse huvudsakligen 
bestående av ensamgårdar i hela området. Denna cen- 
trum-periferimodell är dessutom lättare att förena 
med en mera uttalat hierarkisk samhällsstruktur, som 
boplats-, grav- och offermaterialet enligt min mening 
ger tydliga antydningar om. Modellen överensstäm
mer också bra med den bebyggelsestruktur som Per 
Lekberg (2002, s. 248; s. 253; s. 307) anser sig kunna 
se redan i det senneolitiska materialet från området, 
något som jag tycker ytterligare stödjer resonemanget.

Jylland
Det danska materialet som är användbart för en ana
lys av gårds- och bebyggelsestrukturen är i stort sett 
helt koncentrerat till Jylland. Materialet är relativt 
omfattande och ger en god bild av gårdsstrukturens 
utseende i området, men däremot är det svårt att få en 
klar bild av hur bebyggelsen har varit organiserad. 
Marianne Rasmussen (1995, s. 87) pekar på en tydlig 
obalans i kunskapen kring bronsålderns samhälle på 
så sätt att kännedomen om grav- och offermaterialet 
är god, medan kunskapen om mera basala aspekter 
som till exempel den ekonomiska basen och den poli
tiska organisationen är sämre. Detta ger en kraftig 
slagsida mot den rituella delen av bronsålderns sam
hälle i forskningen, medan vardagslivets villkor länge 
har fått en s tyvmoderlig behandling.

Exempel från södra Jylland
Materialet från södra Jylland och Schlesvig är relativt 
stort och därför har man kunnat skapa sig en relativt 
god bild av hur boplats- och gårdsstrukturen har sett 
ut i området under bronsåldern. Boplatserna tycks ha 
varit väl organiserade med tydligt åtskilda ytor för oli
ka verksamheter. De enskilda gårdarna har bestått av 
en huvudbyggnad i form av ett långhus och i vissa fall 
en kompletterande, mindre ekonomibyggnad. Det 
finns endast ett fåtal platser med spår efter hägn än så 
länge, varför det är svårt att uttala sig om gårdarnas 
exakta storlek och utseende. Aktivitetsytor i form av
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ansamlingar av till exempel härdar, kokgropar och ler- 
täktsgropar/avfallsgropar som förmodligen kan kny
tas till byggnaderna markerar emellertid i vissa fall 
gårdarnas troliga utsträckning. Det finns inga större 
skillnader mellan hur man har organiserat gårdsytor- 
na under äldre och yngre bronsålder, men det tycks 
emellertid finnas vissa skillnader i hur avfallet har de
ponerats under respektive period (Ethelberg 2000, s. 
243 f.). Avfallet dumpades inte varsomhelst, utan det 
fanns speciella ytor som var avsedda för detta ända
mål. Under äldre bronsålder är avfallsmängden myck
et liten och antalet avfallgropar i anslutning till husen 
begränsat. Man kan dock inte utesluta att det finns 
avfallsgropar på större avstånd från husen eftersom 
undersökningsytorna är relativt små. Under yngre 
bronsålder kan man se en förändrad bild, så att av
fallsmängden och antalet avfallsgropar ökar inom 
gårdslägena. Enligt Ethelberg och Marianne Rasmus
sen beror detta inte på att avfallsmängden har ökat, 
utan att sättet att göra sig av med det har förändrats.

Per Ethelbergs (2000, s. 239 ff.) behandling av be
byggelsestrukturens utseende och utveckling på södra 
Jylland under bronsåldern ger en bild av ett relativt 
svårtolkat material, där det är svårt att dra några säk
ra slutsatser eftersom källäget är besvärligt. Utifrån en 
rad andra författares resonemang kring bland annat 
ensamgårdar kontra byar hamnar han i en återvänds
gränd och kan egentligen inte säga något säkert alls 
om hur bebyggelsen har varit organiserad. Eftersom 
många författare har valt att använda sig av så detalje
rade kriterier för vad som kan kallas by att de i stort 
sett är omöjliga att uppfylla med den informations
mängd vi har, blir diskussionen helt akademisk och 
utan egentlig mening. Istället för att betrakta läm
ningarna ur ett logiskt perspektiv där olika sannolik- 
hetsresonemang kan användas väljer man att syssla 
med hårklyverier om till exempel hur många gårdar 
som krävs för att en bebyggelseform skall kallas en by 
etc. Detta kamerala och byråkratiska sätt att betrakta 
förhållandena under bronsåldern är inte speciellt frukt
bart. I stället borde man enligt min mening använda sig

av olika resonemang kring möjliga samarbetsformer 
mellan gårdar på ett större eller mindre avstånd från 
varandra och på så sätt resonera sig fram till troliga 
former för bebyggelsens organisation och olika samar
betsformer.

Mycket av Per Ethelbergs resonemang kring bebyg
gelsestrukturens utseende i området baseras till stor 
del på undersökningarna vid Højgård (1987; 1993; 
2000, s. 251 ff.). Han anser att lämningarna här kan 
tolkas som resterna efter en ensamliggande gård med 
lång kontinuitet, från slutet av senneolitikum till mel
lersta bronsålder, dvs. ca 1800-1000 f.Kr. (2000, s. 
245). Detta baserar han bland annat på att de grupper 
av byggnader som har kunnat identifieras inom under
sökningsområdet har bestått både av långhus och min
dre byggnader (a.a., s. 250). Troligen anser han att 
denna blandning av byggnadstyper visar att det inte 
har funnits fasta platser för dem inom flera samtida 
gårdslägen, något som han förmodligen anser borde 
vara en förutsättning för att det skall ha kunnat finnas 
flera samtida gårdar på platsen. Detta är emellertid 
enligt min mening inte nödvändigt, om man tänker sig 
att antalet samtida gårdar på platsen har varierat och 
att det samtidigt inte har funnits ett kontinuerligt ut
nyttjande av varje gårdsläge under hela användningsti
den. Materialet är svårtolkat och det finns enligt min 
mening inte några självklara slutsatser, varför man 
inte bör låsa sig i ett resonemang kring omkringflyt- 
tande ensamgårdar.

I slutet av artikeln presenterar Ethelberg (a.a., s. 
263 f.) emellertid en relativt tydlig bild av hur han an
ser att byggnadstraditionen och bebyggelsen har ut
vecklats i området. Ursprunget till förändringarna 
som leder fram till den skandinaviska bronsålder- 
skulturen anser Ethelberg kan spåras till Schlesvigom- 
rådet, där man ca 1800 f.Kr. kan se de första tecknen 
på en ny materiell kultur. Det treskeppiga långhuset 
introduceras i området under bronsålderns period I 
och sprider sig härifrån till nordvästra Tyskland, Hol
land och resten av Sydskandinavien. Parallellt med in
troduktionen av de treskeppiga långhusen kommer
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också de första tydliga tecknen på stalldelar i form av 
båsindelningar i byggnaderna. Detta vill Ethelberg se 
som en del av en förändring av jordbrukets organisa
tion. Han anser att bebyggelsen har blivit mera plats- 
bunden och att ett fast åkersystem har införts som för
utsatte gödsling för att inte utarma jorden. Insamling
en av gödseln skulle ha underlättats av att man börja
de stalla djuren. Bebyggelsen har huvudsakligen varit 
organiserad som ensamliggande gårdar med fast regle
rade resursområden, inom vilka man har flyttat runt 
med en viss periodicitet. Dessa resursområden har 
markerats bland annat med hjälp av gravhögarna. 
Gårdarna har ofta placerats i gränsområden mellan 
olika biotoper för att kunna utnyttja landskapets re
surser optimalt. Trots att bebyggelsen huvudsakligen 
har bestått av ensamliggande gårdar så har det med 
största sannolikhet funnits en välutvecklad gemenskap 
och ett samarbete mellan gårdarna inom ett större 
område. Hur detta samarbetet har varit organiserat 
och hur stor frivilligheten i denna organisation har va
rit är svårt att säga, men det finns tydliga tecken på att 
samhället har varit hierarkiskt uppbyggt och att den 
lokala politiska ledningen kan ha omfattat relativt sto
ra områden (Ethelberg 2000, s. 245 f.):

”Selv om der i ældre bronzealder overvejende er tale 
om en enkeltgårdsbebyggelse med store sociale ulighe
der, er der tale om et samfund, hvor der må have været 
et veludviklet fællesskab. Om det har været frivilligt 
eller tvunget, ved vi ikke. Fællesskabet har dog været 
en nødvendighed, netop fordi der har været tale om 
familiebrug. Ellers kunne man næppe have gennem
ført det omfattende højbyggeri og slet ikke rejst huse i 
den størrelse, som er dokumenteret ved Højgård og 
Brd. Gram. De store huse viser samtidig, at der også 
må have eksisteret en hierarkisk opbygget magtstruk
tur, som må have omfattet et større antal gårde. Hvor 
mange ved vi ikke, men afstanden mellem de to kæm
pehaller fra Højgård og Kalvslund var omkring 12 
km. Den politiske magt indenfor disse områder var 
muligvis ikke udelukkende baseret på, hvem der var

den bedst egnede. Også et vist element af arv kan have 
indgået, idet de store huse har haft en brugstid, som 
har rakt over flere generationer...”
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der, i vissa fall tidigare, kan man oftast se ett brott i 
platskontinuiteten för gårdslägena, så att en omlägg
ning av bebyggelsestrukturen har lett till att de har 
flyttats inom resursområdena, men att dessa förmodli
gen har behållts intakta. Enligt Ethelberg kan man 
emellertid inte se någon större förändring av bebyggel
sens organisation i området under yngre bronsålder.
Det handlar fortfarande huvudsakligen om ensamlig
gande gårdar (2000, s. 247 f.). Endast på en plats, vid 
Brunde, kan man ana att det har funnits två långhus 
eller gårdar samtidigt. Tolkningen av denna plats är 
dock osäker, men enligt Ethelberg rör det sig inte om 
en byliknande bildning. Hans generella slutsats utifrån 
det nu tillgängliga materialet är därför att det inte hel
ler under yngre bronsålder har funnits byar i området, 
utan att den dominerande bebyggelseformen fortfa
rande har varit ensamliggande gårdar. Det kan ha fun
nits så kallade dubbelgårdar, men reella byar dyker 
enligt Ethelberg upp i området först under inledningen 
av förromersk järnålder.

De förändringar som ändå sker i övergången mellan 
äldre och yngre bronsålder kan enligt Ethelberg ses som 
tydliga tecken på en krissituation, som bland annat 
innebar en markant nedgång i befolkningens storlek 
(2000, s. 242 f.). Möjligen kan krisen ha orsakats av ett 
överutnyttjande av jorden, där man har förstört stora 
landarealer genom att ta grästorv för att bygga de stora 
gravhögarna under bronsålderns period II och III. Här
igenom har möjligheterna att producera ett ekonomiskt 
överskott minskat, vilket har betytt att importen av me
tall har gått ner. Detta har inneburit ett allvarligt av
bräck i ekonomin och de tidigare väletablerade struk
turerna har slitits sönder, vilket kan ha inneburit att den 
hierarkiska organisationen delvis har rasat samman.

Vad det gäller den ekonomiska inriktningen på går
darna så kan man se en nästan identisk bild under äldre
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och yngre bronsålder. Generellt anser Ethelberg (2000, 
s. 224 ff.) att gårdarnas ekonomi har varit baserad på 
sädesodling och djurhållning i lika stor omfattning. 
Specialisering på djurhållning tycks främst ha varit kon
centrerad till kustområdena där förutsättningarna har 
varit optimala för detta, med god tillgång på bra betes
mark på strandängarna. Ekonomin har kompletterats 
med jakt och fiske samt insamling när så har varit möj
ligt. Omfattningen av dessa näringsfång tycks dock ha 
varit begränsad. I stort sett kan man alltså säga att 
mycket talar för att flertalet av gårdarna har varit själv
försörjande vad det gäller livsmedel och att antalet går
dar med en specialiserad produktion har varit få. Förut
om den här produktionen av så kallade stapelvaror 
finns det ett fåtal exempel på gårdar där man har pro
ducerat prestigevaror i form av bland annat metall- och 
bärnstensföremål samt eventuellt textilier. Ofta före
kommer den här formen av produktion på gårdar med 
stora eller mycket stora långhus, vilket kan tolkas som 
tecken på att den i viss utsträckning har varit monopoli
serad och huvudsakligen skett på stormannagårdar (jfr. 
Kristiansen 1998; Earle 2002).

Bilden av bebyggelsestrukturen på södra Jylland 
och i Schlesvig som presenteras av Per Ethelberg är så
ledes relativt enkel. Frågan är emellertid om samtliga 
undersökta boplatser verkligen kan tolkas som läm
ningar efter ensamliggande gårdar? Om man tittar 
närmare på en sådan plats som till exempel Højgård så 
hävdar han att den har undersökts i sin helhet och att 
man därför har samtliga byggnader som har existerat 
på platsen inom undersökningsområdet (Ethelberg 
1987; 1993; 2000, s. 251 ff.). Om man utgår från att 
detta är riktigt och då tittar på dels 14C-dateringarna 
av byggnaderna, dels de stratigrafiska förhållandena 
mellan dem och deras inbördes placering (fig. 19 & 
20), så tycker jag att en annan tolkning av materialet 
framstår som minst lika sannolik. Enligt min mening 
kan det istället röra sig om en grupp av gårdar som har 
legat samlade i en byliknande struktur på samma plats 
under senare delen av senneolitikum och under brons
ålderns period I—III, dvs. ca 1800-1100 f.Kr. Troligen

har det funnits tre till fyra samtida gårdslägen inom 
undersökningsområdet och de har använts mer eller 
mindre kontinuerligt. Problemet är att alla byggnader
na inte har presenterats i detalj eller 14C-daterats, vil
ket försvårar möjligheterna att göra en trovärdig tolk
ning. Inom vissa tidsperioder finns det en god täck
ning vad det gäller 14C-daterade långhus, medan det 
under andra tidsperioder endast finns ett 14C-daterat 
långhus. Dessutom är de kalibrerade tidsintervallen 
långa för 14C-dateringarna, vilket gör det svårt att av
göra om det finns en samtidighet mellan långhusen. 
Slutsatsen utifrån materialets utseende och nuvarande 
rapportstatus måste därför bli att det är minst lika san
nolikt att det funnits en byliknande struktur inom 
området som att det rört sig om en kringflyttande, en
samliggande gård. Tolkningen beror mycket på hur 
lång användningstid man anser att det enskilda lång
huset har haft och om gårdslägena använts kontinuer
ligt från den senare delen av senneolitikum och åt
minstone fram till och med bronsålderns period II—III.

Bebyggelsestrukturens utseende vid Højgård kan 
alltså enligt min mening diskuteras, och de olika tolk- 
ningsmodellerna måste noga vägas mot varandra för att 
se vilken som är mest sannolik. Bronsåldersbebyggelsen 
på platsen föregås av en senneolitisk fas som troligen 
tillhör den senare delen av tidsperioden. Det är möjligt 
att det har funnits tre samtida gårdar på platsen under 
den här fasen (se fig. 12). De har bestått av tvåskeppiga 
långhus och möjligen ett antal mindre ekonomibyggna
der i anslutning. De följs av ett antal tidiga treskeppiga 
långhus med anslutande mindre ekonomibyggnader 
(fig. 20A). Den här fasen har 14C-daterats till övergång
en mellan senneolitikum och bronsålderns period I, ca 
1800-1600 f.Kr. Det treskeppiga långhus som har den 
tidigaste 14C-dateringen på platsen, hus II, har placerats 
i tidsintervallet ca 1890-1690 f.Kr. med en kombinerad 
metod. Tillsammans med två andra långhus, hus X och 
XXVI, utgör de enligt Ethelberg den tidigaste fasen un
der äldre bronsålder på platsen och kan enligt honom 
placeras i period IA, ca 1700-1600 f.Kr. Långhusen har 
varit ca 22,1-30,5 m långa.



Gårds elsestruktur

(mm)xxvm

50 meter

Figur 19. De undersökta långhusen vid Højgård. Från Ethelberg 

2000, s. 252, fig. 61.1. Skala 1:1000.

The settlement at Højgård in southern Jutland, Denmark. From 
Ethelberg 2000, p. 252, fig. 61.1. Scale 1:1000.

133

Samtliga långhus från bronsålderns period IA på plat
sen har enligt Per Ethelberg kompletterats med varsitt 
så kallat ramhus, det vill säga enskeppiga stolpbyggda 
byggnader, hus VII, XIII och XXVIII, som förmodli
gen har fungerat som ekonomibyggander (fig. 20A) 
(Ethelberg 2000, s. 209 ff.). Gårdarnas utseende kan 
därmed liknas med två av de tre gårdarna från den se
nare delen av senneolitikum som har undersökts på 
platsen och som förmodligen också har bestått av ett 
långhus och en eller två mindre byggnader. Bebyggel
sen från bronsålderns period IA vid Højgård skulle 
liksom den föregående under den senare delen av sen
neolitikum kunna tolkas som lämningarna efter tre 
samtida gårdar bestående av vardera ett långhus och 
en mindre ekonomibyggnad.

Under period IB och under inledningen av period 
II, dvs. ca 1600-1400 f.Kr., kan det enligt min mening 
ha funnits tre eller fyra samtida gårdar inom under
sökningsområdet. Samtliga gårdar utom möjligen en 
har i så fall endast bestått av ett långhus vardera, hus I, 
VI och XIV. Hus XXXI kan ha haft en kompletterande 
byggnad i form av hus XXXII, som har 14C-daterats 
till 1490-1320 f.Kr. repektive 1440-1320 f.Kr., men

den här tolkningen är mycket osäker. Hus I, XIV och 
XXXI har 14C-daterats till 1600-1430 f.Kr., 1620- 
1510 f.Kr. respektive 1580-1430 f.Kr., vilket gör det 
fullt möjligt att de har varit samtida. Det finns tyvärr 
ingen 14C-datering av hus VI, men utseendemässigt 
finns det stora likheter med de tre övriga långhusen. 
Samtidigt kan dess placering anses stämma i förhållan
de till de tre andra långhusen. Något som talar för att de 
fyra långhusen verkligen har utgjort huvudbyggnade
rna på fyra samtida gårdar är att de har stora likheter 
vad det gäller det planmässiga utseendet samtidigt som 
deras placering inbördes överensstämmer väl. Alla fyra 
har varit stora eller mycket stora byggnader. Hus I har 
haft en längd på ca 31,5 m, hus VI 21,4 m, hus XIV 33 
m och hus XXXI 50,5 m. De har legat placerade mer 
eller mindre på rad med ett avstånd på ca 30-60 m mel
lan varandra. Den här strukturen skulle kunna tolkas 
som lämningarna efter en byliknande bildning som har 
bestått av en stormannagård, hus XXXI, med tre anslu
tande större gårdar, hus I, VI och XIV (se fig. 20B).

Naturligtvis kan de fyra långhusen också tolkas 
som lämningar efter fyra oliktida gårdar som har fun
nits på platsen under perioden ca 1600-1400 f.Kr.,
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Figur 20. Bebyggelsen under bronsålderns period IA—III vid Højgård på södra Jylland. A. Period IA, ca 
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The settlement at Højgård in southern Jutland, Denmark during period IA-III. A. Period IA, 1700-1600 
BC. B. Period IB and the first half of period II, 1600-1400 BC. C. Period III, 1300-1100 BC. D. Overview of 
the different farms. After Ethelberg 2000.
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men eftersom det inte finns några rester av hägnader 
samtidigt som presentationen av platsen inte är kom
plett är det omöjligt att avgöra vilket alternativ som är 
det mest sannolika. Det viktiga anser jag är att läm
ningarna kan tolkas som resterna efter en byliknande 
bildning, vilket gör att man måste vara uppmärksam 
på den möjligheten vid framtida undersökningar i om
rådet.

Fasen som förmodligen kan placeras i bronsålderns 
period III, dvs. ca 1300-1100 f.Kr. är mera osäker på 
grund av få och dåligt överensstämmande ‘^-date
ringar (se Artursson 2005, bilaga 2). De fyra långhus, 
hus III, IV,V och XXVII, som troligen kan placeras i 
den här fasen har vissa likheter i utseende och utifrån 
keramikmaterialet samt deras inbördes placering kan 
man anse det är troligt att de hör samman. De har va
rit mellan 16,8-24,4 m långa. Om man utgår från att 
också dessa fyra långhus representerar en samtida be
byggelse på platsen så kan man se ett mönster som 
överensstämmer relativt väl med det man kan se i de 
föregående faserna (fig. 20C).

Långhusen från samtliga faser tycks ha placerats 
inom tydliga gårdslägen som kan ha haft en mycket 
lång kontinuitet (fig 20D). Vad det gäller lämningarna 
från yngre bronsålder på platsen så har de inte presente
rats på ett sådant sätt att analysen kan föras ännu läng
re ned i tid. Jag anser emellertid att man från den senare 
delen av senneolitikum och åtminstone ända ned i 
bronsålderns period III kan se en mer eller mindre kon
tinuerlig bebyggelse på platsen, som hela tiden har be
stått av tre till fyra samtida gårdar placerade inom rela
tivt fasta gårdslägen. Detta kan tyda på att det har fun
nits en gårdsstruktur som har legat så fast att det har 
inneburit problem att flytta långhusen och de mindre 
byggnaderna alltför långt inom respektive gårdsläge.

Om man ser på den sociala dimensionen i materia
let från Højgård och utgår ifrån att en uppdelning av 
långhusen och gårdarna efter storlek representerar en 
skillnad i social ställning så kan man se att det finns en 
tydlig variation över tiden. Under den senare delen av 
senneolitikum finns det ingen större variation i storlek

mellan långhusen. Innerytan i de tre långhus, hus 
XXIX, XXX och XXXIII, som kan antas ha utgjort hu
vudbyggnaderna inom de tre gårdslägena kan uppskat
tas till ca 70-90 m2, men då måste man ha i åtanke att 
två av dem inte har bevarade vägglinjer, varför det 
handlar om grova uppskattningar. Inom två av gårdslä
gena finns det dessutom ett antal mindre ekonomibygg
nader, hus VIII, IX och XII, vilket skulle kunna tolkas 
som en indikation på en högre social status. Tolkningen 
av gårdsstrukturen är emellertid osäker och det är svårt 
att säkert säga vilka mindre byggnader som hör till vil
ket långhus. Det enda man säkert kan säga är att ett av 
långhusen, hus XXXIII, helt saknar ekonomibyggnad.

De tre långhusen från bronsålderns period IA, hus 
II, X och XXVI, har haft en inneryta som har varierat 
mellan ca 129-154 m2, och dessutom har varje gård 
förmodligen haft en mindre ekonomibyggnad, hus 
VII, XIII och XXVIII, som har haft en yta på ca 67-99 
m2. Totalt har man haft en husyta som har varierat 
mellan ca 196-247 m2 inom de tre gårdslägena. Den 
totala husytan har alltså ökat betydligt om man jämför 
med situationen under slutet av senneolitikum och 
man kan se att det finns en större variation mellan de 
olika gårdslägena. Detta skulle kunna tolkas som att 
den sociala stratifieringen har ökat på platsen.

Under bronsålderns period IB och första hälften av 
period II sker det en formlig explosion i dels storlek på 
långhusen, dels på uppdelningen i olika storlekskate- 
gorier. Intressant nog sker det också en förändring av 
gårdsstrukturen, så att de mindre ekonomibyggnade
rna försvinner från de flesta gårdarna på platsen. Istäl
let ökar alltså storleken på långhusen, hus I, VI, XIV 
och XXXI, och deras inneryta varierar mellan ca 163- 
459 m2 (se fig. 21). Samtliga långhus från den här fa
sen är således större än det största långhuset från före
gående fas, men om man ser på den totala husytan 
med ekonomibyggnaderna inräknade så minskar skill
naden något. Intervallen ligger mellan ca 196-247 m2 
under period IA och mellan ca 163-570 m2 under peri
od IB—II, om man lägger till ytan från den möjliga eko
nomibyggnaden, hus XXXII, i anslutning till hus
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XXXI i den sistnämnda fasen. Gårdsläget med det 
mycket stora långhuset, hus XXXI, måste enligt min 
mening tolkas som en stormannagård. Här har den 
lokala stormannen haft sitt residens och de tre andra 
gårdarna har förmodligen hyst grupper av människor 
som har haft en relativt sett lägre social position.

Den tolkningsbara sekvensen vid Højgård avslutas 
med en fas som förmodligen kan dateras till bronsål
derns period III. Den består troligen av fyra långhus, 
hus III, IV, V och XXVII, som förmodligen har utgjort

huvudbyggnad inom varsitt gårdsläge. Det finns inga 
spår efter mindre ekonomibyggnader, så förändringen 
av gårdsstrukturen från den föregående fasen tycks 
hålla i sig. Långhusen har haft en inneryta som har 
varierat mellan ca 102-176 m2. Intressant nog så har 
det alltså återigen skett en radikal förändring i storlek 
på långhusen så att man är nere i en husstorlek som är 
mindre än under period IA. Denna förändring kan an
tingen återspegla en minskad social stratifiering eller 
att betydelsen av långhusens absoluta storlek för att



Gårds bebygge sestruktur

137

20 m

markera social position har minskat. Man kan trots 
den stora minskningen av husstorlek se att den finns 
en uppdelning på storlekskategorier, varför den sist
nämnda tolkningen enligt min mening verkar vara 
mest sannolik.

I samma område på södra Jylland har man under
sökt ett gårdsläge från äldre bronsålder vid Brdr. Gram 
som har vissa likheter med gårdslägena vid Højgård 
(Ethelberg m.fl. 2000, s. 191 ff.). Antalet byggnader 
inom undersökningsområdet är dock betydligt färre,

men det möjliga boplatsläget är inte avgränsat mot 
väster, varför man inte kan vara helt säker på att man 
undersökt hela (fig. 22). Lämningarna vid Brdr. Gram 
kan dock med största sannolikhet tolkas som resterna 
efter en större, ensamliggande gård som har varit i 
bruk mer eller mindre kontinuerligt under en längre 
tid, redan från senneolitikum och framåt. På platsen 
har det förmodligen funnits endast ett långhus åt 
gången och under vissa faser dessutom en mindre eko
nomibyggnad. Förutom ett senneolitiskt tvåskeppigt
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långhus, hus V som har 14C-daterats till 2460-2200 
f.Kr., så har tre större treskeppiga långhus och ett så 
kallat ramhus framkommit. De tre treskeppiga långhu
sen, som alla har 14C-daterats till bronsålderns period 
II—III, framkom inom ett relativt litet undersöknings
område och är så placerade att de med största sanno
likhet inte har varit samtida. Vad som finns utanför 
undersökningsområdet i väster är dock osäkert varför 
man också här måste vara försiktig med tolkningen.

Sekvensen vid Brdr. Gram inleds med ett ca 30 m 
långt långhus, hus III. Det har enligt Ethelberg (2000, 
s. 203 ff.) uppförs någon gång runt ca 1480 f.Kr. base
rat på en så kallad sekvensanalys av 14C-dateringarna 
från långhuset. Efter hus III uppförs ett ca 44,6 m 
långt långhus, hus IV. Detta har enligt Ethelberg skett 
någon gång runt 1440-1430 f.Kr., också detta baserat 
på en sekventiell analys av 14C-dateringar. Någon gång 
i tidsintervallet ca 1390-1330 f.Kr. har långhuset 
byggts om och förlängts till ca 50 m, troligen efter en 
brand i den östra delen. Slutligen har man byggt ett ca 
30,30 m långt långhus, hus I, någon gång i intervallet 
1320-1220 f.Kr. Möjligen har det funnits en ekonomi
byggnad, hus II, i anslutning till långhuset under den 
här fasen. Hus II har 14C-daterats till 1290-1060 f.Kr. 
Intressant nog kan man alltså se en liknande utveck
ling av långhusens storlek som den vid Højgård, med 
ett maximum i husstorlek under period II och därefter 
en nedgång i storlek under period III.

En annan undersökning från södra Jylland där 
man har lämningar som kan tolkas som resterna av 
en byliknande lämning har framkommit vid Grønne
gård utanför Ribe (Siemen 1990). Tyvärr har platsen 
endast presenterats översiktligt i en artikel, men uti
från planerna kan man resonera kring olika tolk
ningsmöjligheter. Boplatssekvensen inleds med läm
ningarna efter ett gårdsläge från bronsålderns period 
II—III. Enligt Palle Siemen kan de fem långhusen inte 
ha varit samtida, bl. a. utifrån sin inbördes placering. 
Han anser att gården har använts under fem eller sex 
faser. Den här bebyggelsen avlöses av 14-15 spridda 
långhus från bronsålderns period V-VI. Tolkningen

av de här lämningarna är osäker, men det skulle kun
na vara resterna efter en relativt tät, byliknande struk
tur. Bebyggelsen tycks ha kontinutet in i förromersk 
järnålder period I, då man också har ett antal utsprid
da gårdslägen inom undersökningsområdet, som skul
le kunna representera en byliknande bildning. Frågan 
är emellertid om boplatsläget egentligen har avgrän
sats, varför materialet är svårbedömt.

Exempel från västra Jylland
Ett annat område som har undersökts i relativt stor 
omfattning är västra Jylland i området kring Ringkø
bing. Här har man i stort sett bara publicerat boplat
serna från yngre bronsålder och förromersk järnålder, 
varför det är svårt att säga något om situationen under 
äldre bronsålder. Intressant nog kan man se att det 
finns en skillnad mellan den bild man får genom gra
var, lösfynd och offerfynd från yngre bronsålder i om
rådet och den man får genom boplatsmaterialet (Beck
er 1980, s. 129). Antalet undersökta boplatser från 
yngre bronsålder överstiger enligt Becker långt det an
tal man kunde ha förväntat sig utifrån mängden gra
var, lösfynd och offerfynd i området, en aspekt som 
måste få stor betydelse för källkritiska bedömningar 
av andra områden utan några större kända boplats
material från perioden.

Den bild man har fått av boplats- och bebyggelse
strukturen i området bygger i stor utsträckning på två 
större undersökningar, den vid Spjald och vid Bjerg A 
och B. I viss utsträckning kan också de spridda bebyg
gelselämningar från yngre bronsålder som har fram
kommit vid Grøntoft användas som jämförelsemateri
al, men här är bevaringsförhållandena sämre än på de 
två andra platserna. Tyvärr har ingen av dem publice
rats utförligt, det finns bara korta genomgångar i ar
tiklar och vissa avhandlingar, varför det är svårt att få 
en riktigt bra bild av situationen.

Vid Spjald har man undersökt en relativt tät bebyg
gelse från yngre bronsålder som enligt Becker kan tolkas 
som lämningarna efter en byliknande struktur (1972b, 
s. 8ff: 1980, s. 130 f.). Ett drygt trettiotal långhus och
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andra mindre stolpbyggda hus framkom längs med en 
svag höjdrygg. Enligt Becker kan man utifrån topogra
fin i området utgå från att boplatsen har undersökts i 
sin helhet, varför det borde vara möjligt att få fram en 
del fakta kring gårds- och bebyggelsestrukturen, men 
eftersom materialet inte är bearbetet eller säkert date
rat är det svårt att använda. Trots detta är materialet 
så intressant att det motiverar en kort beskrivning. 
Byggnaderna ligger placerade på linje och tycks i flera 
fall vara grupperade i gårdsenheter som har bestått av 
ett långhus och ett mindre, stolpbyggt hus (fig. 23). 
Det tycks dessutom finnas en storleksvariation vad det 
gäller långhusen, något som kan tolkas som en hierar
kisk struktur inom byn (Becker 1972b. s. 12). Detta är 
emellertid bara en hypotes eftersom vi inte säkert kan 
visa att gårdarna har varit samtida. Bristen på date
ringar av de enskilda byggnaderna är besvärlig, då det 
finns långhus som skiljer sig utseendemässigt från ma
joriteten av dem på platsen. Detta kan bero på krono
logiska skillnader, men Becker anser att det istället 
handlar om funktionella skillnader. Ett av de största 
långhusen på platsen, en ca 27 m lång och 8 m bred 
byggnad, vill Becker tolka som en hall som har an
vänts för speciella syften i byn. Emellertid har långhu
set ett utseende som gör att det eventuellt kan var tidi
gare än övriga byggnader på platsen och kanske höra 
hemma i äldre bronsålder.

Vid Bjerg A och B har två relativt koncentrerade 
bebyggelselämningar från bronsåldern undersökts. 
Båda boplatserna har använts i flera faser under både 
äldre och yngre bronsålder (Becker 1972b; 1980; 
1982; Rasmussen & Adamsen 1993, s. 141). Förmod
ligen representerar anhopningen av långhus lämninga
rna efter 5-6 stycken gårdslägen som har placerats 
längs med en åsrygg (fig. 24). De ligger så tätt placera
de att de mycket väl kan tillhöra en och samma bylik- 
nande struktur om man utgår från att de är samtida. 
Vid Bjerg A, som har legat på markerad höjdrygg, har 
minst 24 långhus och 8 mindre byggnader framkom
mit. Inom den högsta delen av undersökningsområdet 
framkom det ett antal stora långhus som förmodligen

utifrån sitt utseende kan dateras till äldre bronsålder. 
Väster om dessa hittade man ett större antal byggna
der som utifrån sitt utseende kan dateras till yngre 
bronsålder. Liksom vid Spjald tycks de enskilda går
darna ha bestått av ett långhus och en mindre bygg
nad, men det går inte att säga något om en eventuell 
samtidighet mellan gårdarna enligt Becker. Det kan 
handla om en byliknande struktur, men också om en 
ensamliggande, kringflyttande gård i flera faser.

Boplatsen vid Bjerg B har inte kunnat undersökas i 
lika stor utsträckning, bland annat beroende på att 
stora delar hade förstörts av nutida jordbruk. De delar 
som återstår visar emellertid upp ungefär samma 
mönster som vid Bjerg A (Becker 1980, s. 135). Det 
finns långhus med ett utseende som troligen placerar 
dem i äldre bronsålder parallellt med långhus från 
yngre bronsålder. Gårdsstrukturen tycks ha varit den
samma, med ett långhus och en mindre byggnad. Lik
som vid Bjerg A går det inte att säkert avgöra vilken 
bebyggelsestruktur som har funnits på platsen. Det 
troliga är dock enligt Becker att lämningarna från yng
re bronsålder verkligen representerar en byliknande 
struktur.

Vid Grøntoft har man undersökt en mera utspridd 
bebyggelse från yngre bronsålder (Becker 1980, s. 137 
{{.; Rindel 1997, s. 42 ff.; s. 115; s. 217) och en omfat
tande, koncentrerad bebyggelse från förromersk järnål
der (Rindel 1997; Becker 1966; 1969; 1972a). Här 
framkom åtminstone tre gårdslägen från yngre bronsål
der som har legat utspridda i den norra delen av det 
mycket stora undersökningsområdet. Åtminstone två 
av gårdslägena, det norra och det mittersta, har haft fle
ra användningsfaser eftersom det finns flera långhus el
ler långhus som överlagrar varandra här (fig. 25). Av
ståndet mellan gårdslägena har varit ca 100-130 m. 
Tyvärr finns det inga säkra dateringar av dem, varför 
det inte går att avgöra om de har varit samtida eller inte. 
Det skulle emellertid kunna röra sig om en utspridd, 
byliknande struktur som har bestått av åtminstone tre 
samtida gårdar. Intressant nog kan man se att en av går
darna, den södra, har haft ett större långhus som har
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Figur 23. Bronsåldersbebyggelsen (svart) vid Spjald på västra Jylland. 
Från Becker 1972b.

The Bronze Age settlement (black) at Spjald, western Jutland in Den
mark. From Becker 1972b.

O

Figur 24. En översikt över bebyggelsen vid Bjerg A och B. Skala 
1:4000. Från Rasmussen & Adamsen 1993, s. 141.

The settlement at Bjerg A och B, western Jutland in Denmark. Scale 
1:4000. From Rasmussen & Adamsen 1993, p. 141.
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yngre bronsålder vid Grøntoft. Efter Becker 
1980, s. 136, fig. 6.

The Bronze Age settlement at Grøntoft, wes
tern Jutland in Denmark. After Becker 1980, 
p. 136, fig. 6.

kompletterats med en mindre byggnad. Detta skulle 
kunna innebära att den har varit en lokal storgård och 
visa på existensen av en social stratifiering på platsen. 
Något som ytterligare stödjer den här tanken är att 
den största gården från förromersk järnålder period I 
ligger placerad endast ca 75 m nordöst om storgården 
från yngre bronsålder (Rindel 1997, s. 118 f.) Den har 
förmodligen bestått av ett större långhus och två eko
nomibyggnader. Kanske finns det en kontinuitet i pla
ceringen av storgården från yngre bronsålder och in i 
tidig förromersk järnålder? Den övriga samtida bebyg
gelsen från förromersk järnålder period I ligger enligt 
Rindel koncentrerad söder om den förmodade stor
gården.

Materialet från västra Jylland visar återigen tydligt hur 
besvärligt det är att försöka använda dåligt rapportera
de undersökningar. Det spelar ingen roll hur välbevarat 
materialet är om det inte har tolkats och publicerats på 
ett bra sätt. I stort sett är det omöjligt att använda det 
till något annat än att konstruera och diskutera mer 
eller mindre sannolika tolkningsalternativ. Som vi har 
sett så finns det mycket som tyder på att det både vid 
Spjald och Bjerg A samt B har funnits bebyggelse både 
från äldre och yngre bronsålder om man skall döma av 
långhusens utseende, varför bilden blir ännu mera 
komplicerad när man skall diskutera bebyggelsestruk
turen i området. Enligt min mening finns det dock 
mycket i materialet som talar för att man har haft en
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mera komplicerad och varierad bebyggelsestruktur. 
Att bebyggelsen endast har bestått av kringflyttande 
ensamgårdar anser jag vara högst osannolikt och en 
sådan tolkning kan endast rättfärdigas av en extrem 
försiktighet.

Exempel från norra Jylland
Ett område som har specialstuderats vad det gäller be
byggelsens struktur och den ekonomiska basen är 
Thy-området på norra Jylland, där ett forskningspro
jekt i samband med ett antal större exploateringsun- 
dersökningar har givit intressanta resultat (se bl.a. 
Earle m.fl. 1998; Earle 2002; Kristiansen 1998; Bech 
& Mikkelsen 1999). Projektet har till stor del varit in
riktat på utvecklingen under senneolitikum och brons
ålder och intressant nog har man lagt stor kraft på så 
kallad ”household archaeology”, det vill säga studiet 
av hushållens ekonomi och basproduktionen i samhäl
let. På så sätt har man kunnat skapa sig en bild av 
bland annat långhusens funktionsindelning och upp
delning på olika storlekskategorier samt bebyggelsens 
organisation i området. En stor del av arbetet har be
handlat äldre bronsålder eftersom flera stora under
sökningar har berört objekt med en datering till perio
den, samtidigt som bevaringsförhållandena på de här 
platserna har varit goda. Detta har givit de bästa förut
sättningarna för en analys av förhållandena under äld
re bronsålder. Senneolitikum och yngre bronsålder är 
sämre representerade i materialet.

Timothy Earle ger i sin bok ”Bronze Age Econo
mics” (2002, s. 305) en intressant bild av samhället i 
Thy-området under äldre bronsålder, där han lägger in 
en social dimension med en tydlig hierarkisk vinkling i 
sin tolkning av det arkeologiska materialet:

”The standard social unit of the Early Bronze Age was 
the farm, typically located at middle elevations fairly 
close to agricultural fields. The pastures and associa
ted barrow cemeteries were located above the farms, 
but at no great distance. The houses associated with 
different farms varied considerably in size, from as

small as 10 m in length to over 30 m. We can assume 
that larger houses were warrior and chiefly farms and 
smaller ones were commoner or perhaps cottager 
farms. These distinctions would mirror the difference in 
wealth seen in the burial record. Most likely only the 
chiefs and warriors received burial in the barrows. ”

Uppdelningen av långhusen i olika storlekskategorier 
kan alltså enligt Timothy Earle tolkas som ett tydligt 
tecken på en hierarkiskt uppbyggd samhällsstruktur i 
området (jfr Earle 2002, s. 57). Han för ett intressant 
resonemang där han hävdar att det har funnits en upp
delning av långhusen i tre storlekskategorier med oli
ka typer av fyndmaterial (Earle m.fl. 1998, s. 15; s. 22; 
Earle 2002, s. 305). Detta skulle enligt Earle kunna 
återspegla en reell uppdelning av samhället i tre eko
nomiskt och politiskt åtskilda grupper som närmast 
skulle kunna liknas vid klasser.

Det är emellertid inte bara långhusens uppdelning i 
olika storlekskategorier som talar för att det har fun
nits en hierarkisk samhällsstruktur i området utan 
också olikheter i sammansättningen av makromateria- 
let och i produktionen av flintverktyg mellan långhus 
av olika storlek (Earle m.fl. 1998, s. 22; Earle 2002, s. 
306). Man kan se att det finns stora skillnader i mäng
den sädeskorn och i sammansättningen av makroma- 
terialet mellan olika gårdar. Vid Villhøj har man till 
exempel undersökt ett långhus av medelstorlek som 
har en mängd makromaterial och en sammansättning 
av detta som kan antas motsvara en normalgård med 
en balanserad självförsörjningsekonomi, och vid Thy 
2788 har ett mindre långhus undersökts som har haft 
en mycket stor mängd sädeskorn i olika stadier av be
arbetning, något som kan tolkas som ett tecken på en 
specialiserad produktion av spannmål. Jämfört med 
makromaterialet från det stora långhuset vid Bjerre 6, 
som består av en mindre mängd sädeskorn som har 
varit färdiga för konsumtion, ger detta en bild av ett 
redistributivt system med en specialiserad produktion. 
Detta talar för att det har funnits ett ekonomiskt sys
tem i området där små och medelstora gårdar har
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kan förmodligen dateras till yngre bronsålder (Bertel
sen m.fl. 1996, s. 262 f.). Ytterligare bronsåldershus 
med förmodade boskapshägnader i Thy-området finns 
bland annat vid Bjerre 2 (Bech 1993, s. 143; Bech & 
Mikkelsen 1999, s. 74 f.). 143

Om man lägger samman de här tre faktorerna skulle 
det kunna tyda på att man har haft ett ekonomiskt sys
tem i området under äldre bronsålder där överskotts- 
produktionen från de små och medelstora gårdarna har 
förts över till de stora gårdarna, där man har sysslat 
med olika former av specialiserad produktion av till 
exempel djurhudar, kött och mjölkprodukter samt in
samling och distribution av bärnsten. På vissa av de små 
och medelstora gårdarna har man dessutom sysslat med 
en specialiserad produktion av vissa flintföremål för 
den lokala marknaden. Hur detta distributionssystem 
har varit organiserat är emellertid svårare att uttala sig 
om. Man kan spekulera kring på vilket sätt de små och 
medelstora gårdarna har varit knutna till de stora och 
om det har funnits ett mått av tvång eller rent av ofrihet 
inbyggt i systemet. Mycket talar ju för att samhället un
der äldre bronsålder har haft ett starkt hierarkiskt in
slag, varför man enligt min mening inte får stå främ
mande inför att olika typer av tvång har varit inbyggt i 
den ekonomiska och politiska strukturen.

Enligt Kristian Kristiansen har den här ekonomiska 
och politiska strukturen varit baserad på utspridda, 
ensamliggande gårdar av olika storlek (Kristiansen 
1998, s. 284 f.; s. 286 f.). Gårdarna har bestått av ett 
långhus som ibland har kompletterats med en mindre 
ekonomibyggnad (Earle 2002, s. 289):

producerat bland annat spannmål för att distribuera 
överskottet vidare till de större gårdarna.

Skillnader i mängden flintmaterial och i samman
sättningen av detta mellan långhus av olika storlek vi
sar också att det har funnits en form av specialisering 
på gårdar av olika storlek. I anslutning till de större 
långhusen var tecknen på flintbearbetning få, medan 
det vid de små och mellanstora fanns stora mängder 
avslagsmaterial. Vid Vilhøj kunde man dessutom ana 
en specialisering på produktion av flintskäror. Den 
stora mängden flintskäror och avfallsmaterial skulle 
kunna betyda att man här har producerat för ett lokalt 
behov, alltså en form av specialisering av produktion 
och handel i området.

Två företeelser vad det gäller två av de större lång
husen i området, ett vid Legård och ett vid Bjerre 6, 
kan dessutom tolkas som tecken på en specialisering 
av en annan del av produktionen än den av spannmål 
och vissa flintföremål. Det stora långhuset vid Legård 
har tydliga spår efter båsindelning i mittsektionen, ett 
ovanligt drag i området under äldre bronsålder, och 
det stora långhuset vid Bjerre 6 har stora fynd av bärn
sten. Detta kan tolkas som en form av specialisering av 
produktionen på respektive gård, dels på boskapshåll- 
ning och framställning av produkter från boskap som 
till exempel kött, mjölk och skinn, dels på insamling 
och/eller distribution av bärnsten. En viss nyansering 
vad det gäller specialiseringen av husdjurshållningen 
till större gårdar i området är dock på sin plats. Det 
finns tydliga tecken på att man har haft boskap och/ 
eller får samt getter även på gårdar med mindre lång
hus. Så har man vid Klostergård undersökt ett antal 
gårdar med små långhus där man har hittat rester efter 
förmodade inhägnader i form av rännsystem som bil
dar små hägnadssystem som kanske har använts för 
att skilja ut djuren eller för att ha kontroll över dem 
under natten (Bech & Mikkelsen 1999, s. 74 f.). Even
tuellt kan man tänka sig att det rör sig om gårdar där 
man har specialiserat sig på att hålla får för ull- och 
köttproduktion. Även vid Stagstrup II har ett mindre 
långhus med anslutande hägnad undersökts, men det

”The primary settlement unit was a farm with a main 
house and outbuildings. Although farm buildings were 
occupied for a short time, the general area was continu
ously used by a sequence of houses across many genera
tions. Houses varied considerably in size - some large 
(like the Legård hall) suggesting a major chieftain's 
farm, others still substantial (like Bjerre site 6) were li
kely occupied by warriors, and many small fanns, occu
pied by family farmers and perhaps cottagers. ”...
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Den enskilda gården har enligt Kristiansen (1998, s. 
284) legat inom samma område under lång tid, kanske 
upp till 800-1000 år och har därför lämnat efter sig 
omfattande lämningar bestående av resterna efter 15- 
20 långhus. Till varje gård har det enligt Kristiansen 
hört en eller två gravhögar. I och med att gravhögarna 
har legat i så nära anknytning till gårdarna så kan de 
användas för att rekonstruera bebyggelsestrukturen i 
området. Till stor del har den varit placerad i linjära 
eller klusterliknade formationer, ofta i anslutning till 
vattendrag, sjöar och havsstränder.

Ytterligare ett exempel på en utspridd bebyggelse 
på norra Jylland bestående av ensamliggande gårdar 
anser man sig ha undersökt vid bland annat Tastum 
Sø, på Glattrupnæset på nordvästra Jylland (Simonsen 
1996, s. 98 ff.; 1999). Området är svårbedömt efter
som det handlar om endast delundersökta boplatser 
och resonemangen kring bebyggelsestrukturen blir 
därför helt hypotetiska. I fallet Glattrupnæset måste 
man vara försiktig i bedömningen av vad lämningarna 
egentligen representerar eftersom det rör sig om be
gränsade undersökningsytor och ett fåtal 14C-datering- 
ar från långhusen.

En speciell typ av boplatser från äldre bronsålder 
har undersökts vid Vadgård vid Limfjorden. De två 
undersökta boplatserna vid Vadgård (Lomborg 1973: 
1980; Rasmussen 1995) har givit ett material som pe
kar mot att det har rört sig om ett antal gårdar som 
har haft en blandad ekonomi, där jordbruket har spe
lat en stor roll, men där också fisket varit viktigt. Vad
gård Syd har daterats till bronsålderns period I och 
Vadgård Norr till period II. Vid den sistnämnda bop
latsen har man undersökt hyddlämningar, mindre tre- 
skeppiga långhus samt rituella anläggningar som har 
legat i närheten av den dåvarande havsstranden. Bygg
nadstraditionen på platsen är något annorlunda än 
vad man vanligen ser på norra Jylland, med både 
hyddlämningar av olika form konstruerade med rän
nor och stolphål, mindre treskeppiga långhus och nå
got som har tolkats som rituella anläggningar med en 
hällristning i anslutning. Enligt Rasmussen (1995, s.

99 ff.) kan lämningarna ses som resterna efter två 
eventuellt samtida mindre gårdar som var och en har 
bestått av ett litet stolpbyggt långhus och en rännkon
struktion som kan tolkas som en hydda. Förmodligen 
har den utgjort någon form av ekonomibyggnad.

Som vi har sett så finns det relativt många under
sökta bronsåldersboplatser på Jylland där stora ytor 
har banats av. Tyvärr har inte en enda av de publicera
de undersökningarna presenterats i en sådan omfatt
ning att det går att göra en helt självständig bedöm
ning av materialen. Det är därför i stort sett omöjligt 
att på rimlig tid skapa sig en uppfattning om hur be
byggelsestrukturen egentligen har sett ut i området. 
Det man kan se är emellertid att det finns ett rikhaltigt 
och varierat material och att det är möjligt att göra 
alternativa tolkningar till de som redan har presente
rats. De ensamliggande gårdarna är inte den enda 
självklara organisationsformen i området, tecknen på 
att det kan ha funnits byliknande strukturer redan un
der senneolitikum och under äldre bronsålder kan inte 
förbigås utan en ingående diskussion. Något som 
emellertid är mycket tydligt är att det finns en social 
dimension i materialet, där man bland annat utifrån 
långhusens storlek och fyndmaterialets sammansätt
ning kan resonera kring en hierarkisk organisation av 
bebyggelsestrukturen och en viss specialisering av pro
duktionen. Det har dessutom funnits en viss variation i 
placeringen av boplatserna i landskapet, där allt från 
inlands- till havsanknutna boplatser har existerat pa
rallellt.

Sydvästra Norge
Den sydvästra delen av Norge karakteriseras av stora 
likheter med materialet från norra Jylland under både 
äldre och yngre bronsålder. Kontakterna tycks ha varit 
täta och det måste ha funnits någon form av regelbun
den trafik över havet mellan de båda områdena. Be
byggelsestrukturen i sydvästra Norge har varit diversi- 
fierad med både permanenta jordbruksboplatser och 
specialboplatser. Bland annat har ett antal havsan
knutna jakt- och fiskeboplatser från både äldre och
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yngre bronsålder undersökts. De har alla varit av till
fällig karaktär och kan karakteriseras som specialbop
latser (Løken 1989, s. 142 f.). Vad det gäller boplatser 
som kan tolkas som mera permanenta och som har 
varit baserade på jordbruk samt djurhållning så har 
fler och fler dykt upp under de senaste 20 åren. Ett 
antal sådana boplatser från äldre bronsålder har un
dersökts i området, men de har ofta varit små och hus
konstruktionerna har oftast inte utgjorts av de vanliga 
treskeppiga långhusen som i övriga delar av södra och 
mellersta Skandinavien, utan av mindre, u-formiga 
konstruktioner (a.a., s. 143 ff.). Detta beror dock för
modligen på olika källkritiska aspekter, bland annat 
var de undersökta ytorna har legat inom boplatserna. I 
flera fall har de äldre bronsåldersboplatser som har 
undersökts dessutom legat utanför det centrala slätt
området. De undersökningar av boplatser där det trots 
allt har framkommit treskeppiga långhus från äldre 
bronsålder har oftast varit så begränsade till ytan att 
det är svårt att uttala sig om gårds- och bebyggelse
strukturen i området (Løken 1998, s. 171).

Byggnadstraditionen under yngre bronsålder har 
stora likheter med den på norra Jylland. Vid Forsand- 
moen har man undersökt ett större boplatsområde 
med bland annat lämningar från yngre bronsålder. 
Här anser man att det handlar om lämningarna efter 
en byliknande struktur där det har funnits mellan fyra 
till sex gårdar samtidigt under en period av ca 500- 
700 år (Løken 1989, s. 146; 1991). På de olika gårdar
na har det funnits en uppdelning av långhusen i tre 
storlekskategorier, vilket kan tolkas som ett tecken på 
att det har existerat en hierarkisk organisation i områ
det (Løken 1989, s. 144 ff.; 1998, s. 173). Förslaget 
till fasindelning får dock ses som preliminär, varför det 
är svårt att uttala sig om hur den byliknande struktu
ren exakt har sett ut.

Sammanfattningsvis anser Løken (1989, s. 146 f.) 
att den sydvästra delen av Norge måste ses som en väl 
integrerad del av bronsålderskulturen i södra och mel
lersta Skandinavien. Det har funnits en diversifierad be
byggelsestruktur i området med små specialboplatser

för jakt och fiske, ensamliggande gårdar av olika stor
lek och byliknande strukturer. Han betonar också 
sammanhanget mellan placeringen av boplatserna och 
deras utseende. I centrala slättområden har man haft 
en tätare bebyggelse med en kombination av ensamlig
gande gårdar och byliknande strukturer, medan man i 
mera perifera delar av området har haft mindre, en
samliggande gårdar med en något annorlunda bygg
nadstradition, där de u-formade konstruktionerna do
minerar. De här u-formade konstruktionerna finns 
emellertid också på slättgårdarna, varför de olika ty
perna av gårdar måste ses som delar av samma ekono
miska och politiska system. Gårdarnas storlek och be
byggelsens struktur har helt enkelt anpassats efter de 
ekonomiska förutsättningarna i olika områden.

Övriga södra och mellersta Skandinavien
I andra områden som man utifrån material som till 
exempel gravhögar och offerfynd kan förmoda ha va
rit centrala under bronsålderns period II-VI finns det 
endast mindre boplatsmaterial som inte lämpar sig 
speciellt väl för en bedömning av gårds- och bebyggel
sestrukturen. I de flesta fall är undersökningsytorna 
alldeles för små. Som exempel kan nämnas Halland, 
Bohuslän och Småland i Sverige och Själland, Fyn 
samt Bornholm i Danmark. Om man tittar närmare på 
materialen så kan man emellertid i vissa av de här 
områdena se antydningar som kan ge en möjlighet till 
vissa jämförelser. I Halland har antalet undersökning
ar blivit större under senare år och mycket riktigt kan 
man se att bilden av bebyggelsestrukturen tycks bli 
mera varierad, samtidigt som gårdsstrukturen visar sig 
likna den i övriga södra och mellersta Skandinavien 
(se bl.a. Carlie 1992; Johansson 2000; Nicklasson 
2001a; 2001b; Ängeby 1994; 2003; Johansson m.fl. 
2001; Streiffert 2001, s. 99 ff.; Strömberg 2002, s.69 
ff.). Bilden från vissa delar av Småland, som Kalmar- 
och Växjöområdet, tycks också bli allt mera lik den 
man kan se i övriga regioner (se bl.a. Sarnäs 1994; Hög- 
rell & Skoglund 1996; Dutra & Karlsson 2000; Dutra 
Leivas mfl. 2001; Gustafsson 2001, s. 588 f.; Gurstad
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Nilsson 2001, s. 220 f.). Bohuslän, som med sina om
fattande hällristningsområden kan förmodas ha ut
gjort ett centralområde under perioden, har ännu inte 
givit den mängd boplatslämningar som man skulle 
kunna förvänta sig (se bl.a. Nordquist 1992; Hernek 
&C Johansson 1999), men förhoppningsvis kommer 
stora exploateringsprojekt som skall utföras under de 
närmaste åren att ändra på detta. I arkeologiska pro
blemområden som till exempel Västergötland, där i 
stort sett inga större exploateringsundersökningar har 
utförts, finns det inga kända långhus eller gårdslik- 
nande strukturer från perioden. Utifrån den rika forn- 
lämningsmiljön i området kan detta emellertid endast 
betraktas som ett källkritiskt problem beroende på 
länsstyrelsens praxis i området.

Gårds- och bebyggelsestrukturen 
- sammanfattning
Som vi har sett så har gårdarnas utseende och struktur 
i området visat sig vara relativt likartad under hela 
tidsperioden. I de flesta fallen har den enskilda gården 
bestått av endast ett långhus, men inte så sällan har det 
kompletterats med en mindre ekonomibyggnad i form 
av en stolpbyggd byggnad, ett fyrstolpshus eller ett 
grophus. I ett fåtal fall har det funnits flera ekonomi
byggnader på gårdarna, men det hör till undantagen. 
Man kan i många områden se en tendens till att det 
successivt blir vanligare med en mindre ekonomibygg
nad på gårdarna under yngre bronsålder, en utveckling 
som fortsätter in i förromersk järnålder.

Endast i ett mindre antal fall, som till exempel vid 
Staffsinge utanför Falkenberg i Halland (Nicklasson 
2001a; 2001b), har man hittat spår efter hägnader i 
form av stolphål eller rännor i anslutning till gårdar
na, varför det är svårt att uttala sig om deras exakta 
storlek. Ofta kan man dock få en grov uppskattning av 
gårdarnas storlek genom att studera fördelningen av 
samtida anläggningar som härdar, kokgropar, brunnar 
och lertäktsgropar/avfallsgropar i anslutning till bygg
naderna (se bl.a. Björhem & Säfvestad 1993, s. 131 
ff.; s. 168; Tesch 1993, s. 83 ff.; Rudin & Brink 2002,

s. 233 ff.; se också plansch 2). Speciellt den sistnämn
da anläggningskategorin borde vara en god indikation 
på var de yttre delarna av den enskilda gården har le
gat, eftersom man har deponerat avfall här, något man 
förmodligen har placerat på ett så stort avstånd som 
möjligt från byggnaderna. Härdarna och kokgroparna 
kan ofta användas för att identifiera aktivitetsytor 
inom gårdslägena och i kombination med en under
sökning av var man har hittat till exempel avslagsma- 
terial från flintbearbetning kan man få en relativt god 
uppfattning om hur man har organiserat arbetet rent 
rumsligt på gården.

I de flesta fall tycks det således inte finnas någon 
större skillnad mellan hur man har organiserat gården 
under äldre och yngre bronsålder. Den enda riktigt 
tydliga skillnaden är hur och var man har deponerat 
avfallet samt var man har placerat kokgroparna. Un
der äldre bronsålder är ofta fyndmaterialet i anslut
ning till gårdarna litet, medan man under yngre brons
ålder tycks slänga avfallet närmare byggnaderna, an
tingen i gropar, lertäktsgropar eller inom vissa ytor på 
gården, där det successivt har bildats så kallade kultur
lager. Vad det gäller kokgroparnas placering så ligger 
de ofta inne i långhusen under äldre bronsålder, med
an de oftast placeras ute på gårdsplanen under yngre 
bronsålder, många gånger i tydliga grupper. Också 
härdarna ligger ofta placerade i grupper på gårdspla
nen.

Ett exempel där man verkligen anser sig kunna se 
en tydlig skillnad i hur långhuset och gården har struk
turerats under mellersta och yngre bronsålder är vid 
Apalle i Uppland (Ullén 1995a; 1995b; 2003). Här 
kan man se att det sker en förändring i hur man har 
använt sig av olika utrymmen i långhusen och på går
darna i övergången till yngre bronsålder. Inga Ullén 
tolkar detta som en följd av en mentalitetsforandring, 
där den privata sfären och det egna hushållet har fått 
en ökad betydelse med tiden.

Något som är mer eller mindre tydligt i materialet 
från södra och mellersta Skandinavien är att det har 
funnits en uppdelning av långhusen och gårdarna på
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olika storlekskategorier, vilket med stor sannolikhet 
representerar en social dimension i en hierarkiskt upp
byggd bebyggelse- och samhällsstruktur. Detta är spe
ciellt tydligt i materialet från bronsålderns period II, 
då man har en exceptionellt stor spridning i storlek på 
långhusen. Det finns allt från ca 10-60 m långa lång
hus under tidsperioden (se Artursson denna volym). I 
vissa områden, som till exempel på norra Jylland, kan 
man ana existensen av ett komplicerat ekonomiskt 
system där gårdar av olika storlek har specialiserat sig 
på en viss produktion. Specialiseringen av produktio
nen och en distribution av överskottsproduktionen till 
de större gårdarna har kanske varit en förutsättning 
för att kunna importera metaller och andra prestigeva
ror i vissa områden av södra och mellersta Skandina
vien (se bl.a. Kristiansen 1998; Earle 2002, s. 305 ff.). 
Under yngre bronsålder är inte spridningen i långhus
ens storlek lika stor, längden har varierat mellan ca 
10-35 m (se Artursson denna volym). Kanske åter
speglar detta en förändring av samhället mot en mera 
egalitär struktur (för diskussion se bl.a. Magnusson 
Staaf 2003, s. 313 ff.; Artursson m.fl. denna volym), 
eller alternativt en förändring av synen på långhusen 
så att deras betydelse för att markera social status har 
minskat.

Som vi har sett av genomgången av materialet från 
södra och mellersta Skandinavien så är bilden inte helt 
tydlig vad det gäller bebyggelsestrukturens utseende i 
området. Det finns enligt många författare flera indi
kationer på att bebyggelsen huvudsakligen har bestått 
av ensamliggande gårdar, men att det kan ha funnits 
anhopningar eller agglomerationer av ett fåtal gårdar 
på vissa platser (se bl.a. Björhem & Säfvestad 1993, s. 
358 ff.; Tesch 1993, s. 172; Ethelberg 2000, s. 239 ff.). 
Man vill emellertid ogärna tala om utspridda eller täta 
byar, eftersom detta implicerar en organisationsform 
som man enligt många forskare inte har stöd för i det 
arkeologiska materialet. Enligt min mening finns det 
emellertid så många exempel på platser där byggna
dernas inbördes placering och datering ger utrymme 
för alternativa tolkningar, så att man kan tala om exis
tensen av en mera varierad bebyggelsestruktur. Utifrån 
ett resonemang kring möjliga organisationsformer och 
samarbetsformer som skulle kunna kopplas till en så
dan bebyggelsestruktur kan man enligt min mening 
åtminstone i vissa fall tala om existensen av byliknan- 
de bildningar. Detta gäller speciellt i vissa centrala 
områden av södra och mellersta Skandinavien. Inom 
dessa centralområden har man bland annat utifrån 
gravarnas placering, gravgåvornas och lösfyndens 
kvalitet och kvantitet i skilda områden, samt utifrån 
placeringen av skärvstenshögar kunnat urskilja rikare

bygder där en koncentration av prestigeföremål och va
pen signalerar högstatusmiljöer och regionala centra (se 
bl.a. Wigren 1987, s. 130 ff.; Larsson 1986, s. 102 ff.).

Enligt många författare kan man se en tydlig för
ändring i bebyggelsestrukturens utseende mellan äldre 
och yngre bronsålder. Bland annat anser man sig i 
Malmöområdet kunna se en radikal omläggning av 
bebyggelsen från och med den mellersta delen av 
bronsåldern, som förmodligen kan kopplas till en för
ändring av hur jordbruket organiserades, men kanske 
också till en förändring av mentalitet och social samt 
rituell struktur (se bl.a. Björhem & Säfvestad 1993; 
Magnusson Staaf 2003, s. 313 ff.). Det finns dessutom 
en tendens i materialet att det blir vanligare med en 
tätare, byliknande bebyggelse under den mellersta och 
yngre delen av bronsåldern. Som exempel på sådana 
byliknande strukturer kan nämnas Pryssgården utan
för Norrköping (Borna-Ahlkvist 2002) och Apalle i 
Uppland (Ullén 2003). Också på Jylland finns det mer 
eller mindre tydliga exempel på sådana bebyggelse
strukturer med en datering till yngre bronsålder, vid 
till exempel Spjald (Becker 1972b, s. 8 ff.; 1980, s. 130 
f.; Audouze & Büchsenschütz 1992, s. 189 ff.) och 
Bjerg A och B (Becker 1972b; 1980; 1982; Rasmussen 
& Adamsen 1993, s. 141).

Min slutsats är således att bebyggelsestrukturen 
har varit mera varierad och komplex i södra och mel
lersta Skandinavien under bronsålderns period II—VI 
än vad man tidigare har kunnat se, och att man i skilda 
geografiska områden med olika förutsättningar har 
valt den organisationsform som har passat bäst. Enligt 
den här modellen skulle centralbygder ha haft en täta
re bebyggelse med en struktur bestående av en bland
ning av tätare respektive utspridda byliknande struk
turer kompletterade med ensamliggande gårdar, med
an mera perifera bygder har haft en glesare bebyggelse 
bestående av utspridda, byliknande strukturer och en
samliggande gårdar. I den här varierade bebyggelse
strukturen har det dessutom funnits ett inslag av större 
gårdar, ibland inom de byliknande bildningarna, ibland 
som ensamliggande gårdar. De kan urskiljas genom att
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de har haft exceptionellt stora långhus som ibland har 
kompletterats med mindre ekonomibyggnader. De re
presenterar det översta skiktet i samhället och har med 
största sannolikhet fungerat som regionala centra, 
stormannagårdar, inom bygderna. Runt dessa storman- 
nagårdar har det funnits mellanstora och mindre gårdar 
som har haft olika funktioner inom samhällsstrukturen. 
I vissa områden som till exempel på norra Jylland kan 
man enligt Kristian Kristiansen (1998) och Timothy 
Earle (2002, s. 293 ff.) se tecken på en relativt långt 
driven ekonomisk specialisering på gårdarna under äld
re bronsålder. Strukturen har uppenbara likheter med 
de godssystem som enligt Johan Callmer (2001) blir 
vanliga i södra Skandinavien under yngre järnålder och 
tidigmedeltid. Den här beskrivningen betonar alltså be
tydelsen av variationen i de lokala, miljömässiga, socia
la, politiska och kulturella förutsättningarna för hur 
byggnadstraditionen och bebyggelse- samt samhälls
strukturen har sett ut i olika områden.

Gårds- och bebyggelsestrukturen 
under 1800 år
Genomgången av byggnadstraditionen (se Artursson 
denna volym) och gårds- samt bebyggelsestrukturen i 
södra och mellersta Skandinavien under senneoliti- 
kum och bronsålder har visat att det har skett en rad 
förändringar över tiden, vilka förmodligen har berott 
på mera övergripande forandringsprocesser i det dåti
da samhället, där den materiella kulturen, den sociala 
och ekonomiska strukturen samt tankevärlden har 
förändrats på ett mer eller mindre genomgripande 
sätt. Förändringen av hur människor har byggt och 
bott är bara en aspekt av samhällets uppbyggnad, vis
serligen en viktig sådan, men ändå inte den enskilt vik
tigaste. Parallellt med förändringarna av byggnadstra
dition och boplats- samt bebyggelsestruktur har man 
infört nya jordbruksmetoder samt grödor, rituella och 
religiösa sedvänjor, begravningsseder och offerritualer 
etc. Dessa förändringar har inte alltid exakt samman
fallit i tid, men oftast kan de ses som delar av större

ideologiska, kulturella och tekniska förändringsvågor 
som med olika periodicitet har dragit fram över områ
det (se Artursson m.fl. denna volym). Dessa föränd
ringsvågor kan ses som paket med nya tankar, nya 
material och föremålstyper samt teknik som successivt 
har anammats över stora områden i norra Europa.

Senneolitikum och bronsålder har ofta setts som de 
första tidsperioderna då en mera homogen materiell 
kultur har funnits spridd över stora delar av södra och 
mellersta Skandinavien (se bl.a. Vandkilde 1996; Lars
son 1986). Under tidigare tidsperioder har man ansett 
sig kunna identifiera mera tydliga regionala skillnader 
i området, något som har spelat en stor roll för den 
kulturhistoriska tolkningen av till exempel senmesoli- 
tikum och tidig- samt mellanneolitikum. Under sen
neolitikum och bronsålder börjar man istället tala om 
en gemensam skandinavisk materiell kultur och detta 
har också fått ett stort genomslag i de kulturhistoriska 
tolkningarna av tidsperioderna. Frågan är emellertid 
om en homogen materiell kultur också är ett tecken på 
en homogen social, politisk och rituell struktur? Flar 
människorna i området haft en liknande föreställ
ningsvärld och samma normsystem bara för att man 
har använt föremål som har sett likadana ut? En an
nan viktig fråga är hur väl den likartade materiella 
kulturen återspeglar den etniska strukturen i området. 
Hur har man egentligen sett på sig själv och de andra 
grupper av människor som har levt i området?

Att beskriva och karakterisera samhällsutveckling
en under senneolitikum och bronsålder enbart utifrån 
utvecklingen av byggnadstraditionen samt gårds- och 
bebyggelsestrukturen ger upphov till en hel del pro
blem, bland annat på grund av olika källkritiska frå
gor som ofta är svåra att lösa. Det handlar bland an
nat om hur representativt materialet är och hur välbe- 
varade lämningarna är i olika områden. I vissa områ
den har man ett fylligt material där flera aspekter av 
boende och samhällsorganisation kan diskuteras, 
medan man i andra knappt har några lämningar alls 
efter bebyggelse. Detta gör att diskussionen måste ba
sera sig på de mera välundersökta områdena med
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goda bevaringsförhållanden. Övriga områden kan en
dast användas för att konstruera sannolika analogier 
och möjliga alternativa scenarion.

I min diskussion av gårds- och bebyggelsestruktu
ren har jag fört fram två huvudteser; dels att det har 
funnits en mer eller mindre uttalad hierarkisk sam
hällsstruktur under hela tidsperioden som bland annat 
har visat sig genom att det har funnits olikstora lång
hus och gårdar, dels att det existerat en varierad be
byggelsestruktur som har bestått av allt från ensam
gårdar till utspridda samt täta, byliknande strukturer. 
Bebyggelsens uppbyggnad har varierat beroende på 
var i området man har befunnit sig, så att man i cen
tralbygder har haft en mera varierad struktur med hela 
spektrum från ensamgårdar till täta, byliknande bild
ningar representerat, medan man i perifera bygder har 
haft en enklare struktur som mest har bestått av en
samgårdar och eventuellt utspridda, byliknande struk
turer. Dessa två huvudteser leder fram till en övergri
pande slutsats; bebyggelsen har haft en mycket mera 
komplicerad uppbyggnad än vad man tidigare har ve
lat se i materialet, där den sociala dimensionen och 
den regionala variationen har spelat en stor roll.

Byggnadstraditionen och gårds- samt bebyggelse
strukturen kan givetvis endast ses som små delar i ett 
mycket större sammanhang där utformningen av den 
agrara produktionen har haft en stor betydelse, efter
som den ekonomiska basen i samhället har utgjorts av 
jordbruket och husdjurshållningen på den enskilda 
gården. Organisationen av produktionen och hur för
delningen av ett eventuellt överskott har gått till måste 
enligt min mening utgöra två mycket viktiga aspekter 
på hur samhället har fungerat under senneolitikum 
och bronsålder (se Artursson m.fl. denna volym). Att 
diskutera samhällsstruktur och en eventuell hierarkisk 
uppbyggnad av samhället utan att ta hänsyn till hur 
själva basen i hela systemet, den agrara produktionen, 
har sett ut måste betecknas som meningslöst. Utan att 
ha en bild av hur den agrara produktionen har organi
serats och hur överskottet har distribuerats finns det 
helt enkelt inte ett underlag att gå vidare och skapa sig

en bild av den ekonomiska, sociala och politiska orga
nisationen. Tyvärr är vår kunskap om sådana frågor 
fortfarande fragmentarisk, varför tolkningsmodellerna 
förfarande måste bygga på olika teoretiska resone
mang. I enstaka fall har man med hjälp av så kallad 
”household archaeology” försökt att skapa sig en upp
fattning om hur den ekonomiska strukturen har sett ut i 
både ett mikro- och makroperspektiv (se bl.a. Earle 
2002, s. 293 ff.; Kristiansen 1998; Ethelberg 2000), 
men generellt sett är det här ett forskningsområde som 
länge har haft låg prioritet.

När man betraktar förändringen av byggnadstradi
tionen och gårds- samt bebyggelsestrukturen i ett lång
tidsperspektiv från ca 2300-500 f.Kr. så kan man se 
att det finns två parallella, övergripande utvecklings
linjer; dels en där långa, sega strukturer dominerar 
och där sättet att bygga och organisera gårdarna samt 
bebyggelsen förändras sakta över tiden, dels en som 
karakteriseras av snabba, radikala förändringar som 
kanske har sitt ursprung i påverkan utifrån. Materialet 
präglas alltså både av en konservatism och en progres
sivitet. Eventuellt kan man tänka sig att den sistnämn
da utvecklingslinjen främst har drivits framåt av inno
vationer som har introducerats av det övre skiktet i 
samhället i en kamp om makten inom och mellan oli
ka regionala centra. Dessa förändringar har sedan sak
ta spridit sig ut i övriga samhällsklasser (se bl.a. Lek
berg 2002, s. 294; Nordquist 2001, s. 258; s. 279 för 
diskussion). Arkitekturen kan således sägas vara präg
lad av dels en utvecklingslinje där det monumentala 
och modebetonade har varit viktigt för att visa på ex
klusivitet och aristokratisk position, dels en utveck
lingslinje som har präglats av gamla traditioner med 
lång bakgrund i området. Kombinationen av de två 
utvecklingslinjerna har producerat en komplicerad 
och förvirrande bild som kan vara svår att tolka, spe
ciellt om man förväntar sig en homogen bild för varje 
given tidsperiod. Det är därför enligt min mening vik
tigt att man kan acceptera existensen av en varierad 
byggnads- och bebyggelsetradition i ett och samma 
geografiska område under en och samma tidsperiod.
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Gårdstrukturen under 1800 år
Den långsiktiga förändringen av bebyggelsens utseen
de kan således kopplas till olika typer av förändringar 
i till exempel teknikutveckling och konjunktur i jord
bruket samt husdjurshållningen, befolkningsutveck
ling, långväga handel och kontakter etc. Som vi har 
sett så är det emellertid ofta svårt att avgöra gårdarnas 
exakta utseende, struktur och storlek, eftersom det 
endast i undantagsfall finns bevarade lämningar efter 
hägnader i form av stolpar eller rännor. I många fall 
kan man dock avgöra gårdarnas ungefärliga storlek 
utifrån placeringen av olika typer av anläggningar som 
till exempel härdar, kokgropar, brunnar och lertäkts-/ 
avfallsgropar. Framförallt den senare anläggningskate- 
gorin kan man anta ger en god bild av var begräns
ningen på gårdarna har legat i förhållande till långhu
set, eftersom de dels har varit djupa och inneburit en 
fara för djur och människor, dels successivt har fyllts 
med avfall av allehanda slag och därför förmodligen 
placerats på så stort avstånd som möjligt från bostads
huset, men ändå inom gårdslägets begränsningar.

Under den första hälften av senneolitikum, ca 
2300-1950 f.Kr., har gårdarna i de flesta fall bestått av 
endast ett tvåskeppigt långhus. I ett fåtal fall har det 
emellertid kompletterats med en intilliggande, mindre 
ekonomibyggnad (se bl.a. Pettersson 2000; Sarauw 
2003). Redan från inledningen av senneolitikum kan 
man se att det har funnits en relativt stor variation i 
storlek på långhusen, storleksspannet under SN I tycks 
ha sträckt sig mellan ca 9-30 m längd (se Artursson 
denna volym). Storleksvariationen inom byggnadstra
ditionen kan ses som ett tecken på att den framväxande 
aristokratin har använt långhuset i sitt maktspråk (se 
bl.a. Artursson 2000, s. 23 ff.; Nordquist 2001, s. 197 
f.; Apel 2001, s. 12; Lekberg 2002, s. 251 ff.). Kunska
pen om gårdarnas storlek och utseende i övrigt är dåligt 
känd, till stor del beroende på att antalet samtida an
läggningar och fynd i anslutning till långhusen är myck
et få. Bristen på anläggningar inom gårdslägena är svår 
att förklara, men kan bero på att de aktiviteter som fö
rekommit på gårdarna inte har krävt nedgrävningar.

Detta förklarar emellertid inte bristen på fynd, men å 
andra sidan så har man endast vid ett fåtal tillfällen 
samlat in fynd från den överliggande matjorden på ett 
systematiskt sätt, varför det finns stora källkritiska 
problem med resonemanget. Spår efter hägnader sak
nas i stort sett helt, varför det är svårt avgöra samtidig
het mellan närliggande gårdslämningar och därmed 
uttala sig om bebyggelsestrukturens utseende. Date- 
ringsintervallen för 14C-dateringar är dessutom i de 
allra flesta fall för stora för att man skall ha någon 
hjälp av dessa när det gäller bedömningen av samtidig
het. Vad som återstår är att använda sig av långhusens 
inbördes placering vad det gäller till exempel avstånd 
och riktning. De här svårigheterna har gjort att man 
ofta har velat tolka boplatserna som lämningar efter 
kringflyttande så kallade ensamgårdar som har legat 
utspridda i landskapet (se t.ex. Björhem & Säfvestad 
1989). Det fåtal exempel på boplatser som kan vara 
lämningarna efter en tätare bebyggelsestrukturer som 
finns vid Fosie IV (Björhem & Säfvestad 1989) och 
Stångby stationssamhälle (Artursson 2000) i Skåne 
samt vid Myrhøj (Jensen 1973) och Bejsebakken på 
Jylland (Sauruw 2003) utgör emellertid en nyttig kon
trast till denna tolkning. Troligen har bebyggelsestruk
turen varierat mer mellan centralområden och perifera 
områden än vad man tidigare har ansett sannolikt.

Variationen i långhusens storlek ökar successivt un
der perioden för att under den senare hälften av senneo
litikum och under bronsålderns period I, ca 1950-1500 
f.Kr., vara mellan ca 9-47 m långa. Materialet från 
bronsålderns period I är för närvarande relativt litet, 
men det tycks även under den här perioden finnas en 
större storleksvariation än vad det gjorde under SN I. 
Långhusen är fortfarande tvåskeppiga, men under slu
tet av perioden kan man se att nya typer av konstruktio
ner dyker upp, där antingen takbärande bockar har 
kombinerats med en mesulakonstruktion eller en tre- 
skeppig konstruktion helt tar över (se bl.a. Ethelberg
2000). Gårdarna har fortfarande oftast bestått av en
dast ett långhus, men över tiden blir det allt vanligare 
att det dessutom finns en eller flera ekonomibyggnader.
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Bristen på anläggningar och fynd i anslutning till lång
husen kvarstår i de flesta fall, dock med vissa undantag 
vad det gäller fynden på det fåtal platser där man har 
handgrävt ytorna i anslutning till konstruktionerna (se 
bl.a. Boas 1983). Likaså är det fortfarande svårt att sä
kert uttala sig om bebyggelsestrukturen i området. I de 
flesta fall tyder lämningarna på att bilden har domine
rats av ensamgårdar eller utspridda, byliknande bild
ningar, men det finns också ett fåtal boplatser där 
mycket talar för att det har existerat en tätare, bylik
nande struktur, till exempel vid Almhov utanför Malmö 
(Gidlöf & Johansson 2003), Stångby stationssamhälle 
norr om Lund (Artursson 2000) och Limensgård på 
Bornholm (Nielsen & Nielsen 1986; Nielsen 1999).

Under bronsålderns period IB, dvs. ca 1600-1500 
f.Kr., sker det alltså en förändring av byggnadstradi
tionen, så att de treskeppiga långhusen successivt blir 
vanligare och vanligare. Denna nya byggnadstradition 
införs relativt snabbt över stora områden i södra och 
mellersta Skandinavien och förändringen kan anses 
vara helt genomförd under loppet av period II i hela 
området, dvs. ca 1500-1300 f.Kr. Variationen i storlek 
på långhusen fortsätter att vara stor under bronsål
derns period II och man tycks nu nå maximal storlek 
på byggnadstypen. Längden varierar mellan ca 10 m 
upp till 55-60 m. Storleksvariationen tycks därefter 
minska under period III och går ned till ett intervall 
mellan ca 10-35 m, det intervall som också gäller un
der yngre bronsålder. Vad det gäller gårdsstrukturen 
så ökar antalet gårdar med mindre ekonomibyggnader 
i anslutning till långhusen samtidigt som antalet min
dre byggnader på vissa gårdar blir fler (se t.ex. Sarnäs 
& Nord Paulsson 2001, s. 94 f.). Parallellt med denna 
utveckling kan man se att antalet anläggningar inom 
gårdsläget ökar. Härdar, kokgropar, lertäktsgropar/ 
avfallsgropar och brunnar blir vanligare för att under 
mellersta och yngre bronsålder nå en topp som fortsät
ter in i den äldre delen av förromersk järnålder.

Under yngre bronsålder kan man således se en ut
veckling där det blir ovanligt med riktigt stora lång
hus samtidigt som antalet mindre långhus ökar i antal

relativt sett. Det finns emellertid fortfarande en sprid
ning över olika storlekskategorier, men vidden i inter
vallet är inte lika stort som under bronsålderns period 
II. Längden varierar mellan ca 10-35 m och samtidigt 
kan man se att bredden på långhusen minskar till ca 151
6-8 m. Mängden anläggningar inom gårdslägena ökar 
successivt under yngre bronsålder, och det blir speci
ellt vanligt att de omges av stora system med lertäkts-/ 
avfallsgropar. Vad detta beror på är osäkert, men det 
borde finnas ett sammanhang mellan behovet av lera 
och antalet lertäktsgropar (för diskussion se Björhem 
& Säfvestad 1993, s. 131ff.). Förmodligen har man 
ökat användningen av lerklinade väggar och lergolv 
under tidsperioden, något som skulle kunna förklara 
den stora ökningen av anläggningstypen.

Antalet och placeringen av härdar och kokgropar 
har förändrats över tiden. På boplatser från senneoliti- 
kum hör det till ovanligheterna att man hittar anlägg
ningar i långhusen eller i anslutning till dem. En ensta
ka härd eller kokgrop kan dyka upp, men det begrän
sade antalet anläggningar av det här slaget på boplat
ser från tiden måste betyda att man antingen inte har 
använt sig av dem i speciellt stor omfattning i till ex
empel matlagningen, eller att de här aktiviterna har 
ägt rum någon annanstans. Under äldre bronsålder 
blir det vanligare att det finns härdar och/eller kokgro
par i eller i närheten av långhusen. Så kan man se 
många större långhus på Jylland där man har haft tio
tals härdar eller kokgropar i den västra gaveldelen el
ler i båda gaveldelarna (se bl.a. Ethelberg 2000). Det 
blir också vanligare med härdar och kokgropar på 
gårdsplanen under äldre bronsålder. Under yngre 
bronsålder ökar antalet härdar och kokgropar inom 
gårdslägena betydligt, medan antalet inne i långhusen 
sjunker. I vissa fall kan man se stora koncentrationer 
av anläggningstypen på gårdarna. Dessutom finns det 
i flera fall exempel på jättelika koncentrationer av här
dar och kokgropar i vissa områden som tycks vara 
lämningar efter stora, tillfälligt använda samlingsplat
ser som vid Glumslövs backar i Skåne (Fendin 1999;
Fendin denna volym).
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Man kan också se en förändring av depositionen av av
fall och dessutom av mängden avfall inom gårdsplanen 
över tiden. Under senneolitikum och bronsålderns peri
od I är mängden avfall mycket liten och avfallsgropar 
samt kulturlager i anslutning till långhusen är ovanliga. 
I de fall då det finns nedsänkta delar i långhusen eller då 
man hittar så kallade grophus är fyndmängden dock 
ofta mycket stor, vilket måste betyda att man antingen 
har övergivit byggnaderna med föremål fortfarande 
kvar i förvaringsutrymmena, eller att de har utnyttjats 
för avfallsdeposition sekundärt. Under bronsålderns 
period II—III är fyndmängden ofta något större inom 
gårdslägena än tidigare, men fortfarande liten om man 
jämför med yngre bronsålder, då man får en radikal 
ökning av avfallsmängden, till viss del i anslutning till 
långhusen men framförallt i de allt vanligare lertäkts- 
och avfallsgroparna som ofta omger boplatserna. An
dra typer av lämningar som förknippas med bronsål- 
dersboplatser är skärvstenshögar och skärvstensflak, 
något som är vanligt i till exempel östra Mellansverige 
(se bl.a. Larsson 1986, s. 150 ff.; Wigren 1987). Mäng
den skärvsten kan här vara mycket stor och gör det ofta 
lätt att hitta bronsåldersboplatser i området

Ensamgårdar och byar 
- bebyggelsestrukturen under 1800 år
Utifrån det material som har diskuterats får man enligt 
min mening en mycket mer komplicerad bild av bebyg
gelsestrukturen under senneolitikum och bronsålder än 
den som vanligtvis brukar presenteras. Variationen i 
långhus- och gårdsstorlek i kombination med tecken på 
en variation i bebyggelsestruktur visar att samhället 
haft ett betydligt mer dynamiskt och flexibelt sätt att 
fungera. Den traditionella synen på bebyggelsestruktur
ens utveckling under senneolitikum och bronsålderns 
period I kan således på goda grunder ifrågasättas. Det 
finns tydliga indikationer på att det har funnits en mera 
komplicerad och varierad bebyggelsestruktur än vad 
man tidigare har velat se redan under inledningen av 
senneolitikum. Mycket talar dessutom för att man re
dan under mellanneolitikum kan se en koncentration av

framförallt trattbägarbebyggelsen, men också av den 
senare stridsyxbebyggelsen i vissa områden i södra 
Skandinavien. Stora boplatser blir vanligare och de kan 
mycket väl representera byliknande strukturer (se bl.a. 
Artursson m.fl. 2003, s. 136 f.; s. 141 ff.). Som exempel 
på detta kan nämnas boplatserna vid Grødbygård och 
Limensgård på Bornholm som har omfattande läm
ningar från mellanneolitikum, vilka kan tolkas som 
lämningar efter byliknande strukturer (Lekberg 2002, 
s. 251 f.). Tyvärr är kunskapsläget sämre i Skåne, en
dast ett fåtal av de större boplatserna har delunder- 
sökts.

Den nya synen på förhållandena under mellanneoli
tikum i södra Skandinavien gör det betydligt lättare att 
argumentera för att det har existerat en tätare bebyggel
sestruktur redan i inledningen av senneolitikum, och att 
utvecklingen kan betraktas som kontinuerlig. Gårdarna 
har samlats i olika typer av större strukturer som bland 
annat kan karakteriseras genom avståndet mellan de 
enskilda gårdarna (för diskussion se bl.a. Audouze & 
Büchsenschütz 1992, s. 178 ff.). I vissa områden har de 
utspridda, ensamliggande gårdarna varit vanligast med
an man i andra områden kan se en större variation med 
en kombination av ensamliggande gårdar och utspridda 
eller tätare, byliknande strukturer. Här verkar det fin
nas ett tydligt samband mellan den förmodade ekono
miska bärkraften och vilken typ av bebyggelsestruktur 
som har funnits i ett område. I områden som man av 
olika skäl kan betrakta som centrala har man oftast haft 
en mera komplicerad och sammansatt bebyggelsestruk
tur, medan man i mera perifera områden har haft en 
enklare struktur som mestadels har bestått av ensam
gårdar och utspridda, byliknande strukturer.

Bland de ensamliggande gårdarna och inom de olika 
typerna av byliknande strukturer kan man i vissa fall se 
att det har funnits gårdar med stora eller mycket stora 
långhus, som kan tolkas som lokala maktcentra under 
senneolitikum och bronsålderns period I. I dessa fall 
finns det dessutom ibland andra indikationer på att det 
har funnits en hierarkisk samhällsstruktur inom ett 
område. Det kan röra sig om förekomsten av en eller 
flera ekonomibyggnader i anslutning till de stora lång
husen samt tecken på specialiserat hantverk i form av 
tillverkning av flintdolkar eller metallföremål och bear
betning av bärnsten på gårdarna. Det kan också handla 
om gravar med gravgåvor av prestigekaraktär eller of
ferfynd bestående av speciella föremål i närheten av går
darna. De riktigt stora långhusen hittas ofta i vad som 
kan förmodas ha varit centralbygder, där det har fun
nits en tätare bebyggelse som har varit samlad i utsprid
da eller mera koncentrerade byar. Runt dessa central
bygder har det funnits mera perifera områden där det
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har varit vanligare med så kallade ensamgårdar. 
Centralbygderna kan förmodas ha har pulserat i till
växt- och nedgangsfaser, där bebyggelsen växelvis har 
expanderat eller dragit sig samman. 1 expansiva skeden 
har de mera perifera marginalområdena tagits i bruk.

Under bronsålderns period II blir det i vissa centrala 
områden ännu vanligare med riktigt stora gårdar där 
man byggt 40-60 m långa långhus som ibland har kom
binerats med mindre ekonomibyggnader. Runt dessa 
storgårdar har det i vissa fall funnits mindre gårdar som 
mycket väl kan ha varit samtida och ingått i byliknande 
strukturer. Exempel på detta finns från Thy-området på 
nordvästra Jylland (Kristiansen 1998) och vid Højgård 
på södra Jylland (Ethelberg 2000). Parallellt med denna 
bebyggelsestruktur har det också funnits en mera ordi
när bebyggelse som antingen har legat mera utspridd 
och som kan representera ensamgårdar, eller mera kon
centrerat i byliknande strukturer. Här har man också 
haft hela spektrat av långhus på gårdar av varierande 
storlek. Liksom under senneolitikum och bronsålderns 
period I kan man se ett tydligt samband mellan de cen
tralområden som har identifierats utifrån andra materi
al och existensen av en komplex bebyggelsestruktur. 
Under bronsålderns period II—III kan man se ett tydligt 
samband mellan till exempel koncentrationer av grav
högar och en mera komplex bebyggelsestruktur.

Enligt många författare kan man se en tydlig föränd
ring i bebyggelsestrukturens utseende mellan äldre och 
yngre bronsålder. Bland annat anser man sig i Malmö- 
området kunna se en radikal omläggning av bebyggel
sen, som förmodligen kan kopplas till en förändring av 
hur jordbruket organiserades (se bl.a. Björhem & Säf- 
vestad 1993; Magnusson Staaf 2003, s. 313 ff.). Men 
hur ser det egentligen ut i andra områden? Bilden tycks 
variera en hel del, i vissa områden tycks brottet mellan 
äldre och yngre bronsålder vara tydligt i bebyggelse
strukturen medan det är svårt att se någon större skill
nad i andra. Vad det gäller komplexiteten så tycks anta
let täta, byliknande strukturer öka i många områden, 
som till exempel på Jylland och i Östergötland samt i 
östra Mellansverige, medan man i andra områden har

svårt att se något annat än så kallade ensamgårdar eller 
möjligen utspridda, byliknande strukturer. Här måste 
man emellertid se till vissa källkritiska aspekter som 
antalet undersökningar i ett visst område och hur stort 
respektive undersökningsområde har varit.

Genomgången av boplatsmaterialet har visat att det 
är mycket stort och nästintill omöjligt att överblicka. 
Forsknings- och exploateringsundersökningar produce
rar årligen stora mängder huslämningar från senneoliti
kum och bronsålder, men frågan är hur de egentligen 
kan användas och till vad? Gynnas egentligen forskning
en kring hus, gård och bebyggelse av att ännu mer läm
ningar tas fram? Mitt intryck efter att ha gått igenom 
mycket av materialet är att det saknas ett djup i analyser
na och att gården som helhet länge har fått stå tillbaka 
för de enskilda huslämningarna som företeelse. Inrikt
ningen på undersökningarna har länge varit att ta bort 
matjorden med maskin utan att ta hänsyn till fyndmate
rialet som ligger här och sedan datera huslämningarna 
med hjälp av eventuella fynd och 14C-dateringar från 
anläggningarna. De omkringliggande anläggningarna 
har oftast endast givits ett förstrött intresse. Detta har 
försvårat en analys av aktivitetsområden inom gårdslä- 
get och koncentrerat intresset på själva byggnaderna. I 
dessa finns det dock sällan speciellt mycket fynd som 
kan ge upplysningar om funktions- och rumsindelning, 
varför man oftast inte kommer längre än till husens utse
ende i plan. En radikal förändring av undersökningar
nas inriktning är därför nödvändig, där gårdarna ses 
som de primära ekonomiska enheter och helheter de en 
gång var. Det är därför nödvändigt att med hjälp av oli
ka samplingmetoder samla in fyndmaterialet i matjor
den och genom olika typer av dateringsmetoder knyta 
de omkringliggande anläggningarna till långhusen och 
övriga byggnader. Framförallt måste man öka antalet 
14C-dateringar från omkringliggande anläggningar om 
inte fyndmaterialet är tillräckligt för en säker datering. 
Kort sagt måste de kvalitativa aspekterna på varje un
dersökt gårdsläge betonas, annars kommer vi aldrig att 
kunna fördjupa vår kunskap kring byggnadstraditionen 
och gårds- samt bebyggelsestrukturen.
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Summary

Farm and settlement structure in southern 
Scandinavia during the Late Neolithic and 
Bronze Age

The excavations during the last 10-15 years have pro
duced a large number of new Late Neolithic and Bron
ze Age (2300-500 BC) settlement sites in the southern 
and middle part of Scandinavia (Artursson this volu
me). This has given us a good picture of the building 
tradition and the structure of the farms and settle
ments. It is evident that there are already clear signs of 
social stratification in the settlement structure at the 
beginning of the Late Neolithic; longhouses and farms 
of different size existed at the same time, giving us a 
picture of a complex society where the upper stratum 
has marked its position with, among other things, 
longhouses and farms with a unique size and structu
re. These large longhouses must be interpreted as the 
main building on chiefly farms, and they were someti
mes supplemented by smaller buildings placed close 
by the longhouses, which were probably used for sto
rage or specialised activities such as different kinds of 
craftsmanship. The chiefly farms can be interpreted as 
the material manifestation of a new political and eco
nomic institution in society: the hereditary chiefdom 
supported by warriors.

It is also evident that there was a clear variation in 
settlement structure in the area during the whole peri
od. The whole spectrum of different organisational 
possibilities was used; everything from single farms, 
hamlets and small villages can be identified in the ma
terial. The degree of variation in settlement structure 
seems to have a very clear connection with the central
ity of a particular geographical area. Central areas 
seem to have had a larger variation in settlement struc
ture than areas in the periphery. An interesting fact is 
that we actually can see some signs of a more concen
trated settlement structure already during MN B 
(2800-2300 BC) in certain central areas of southern 
Scandinavia, such as Bornholm and Scania. This is es
pecially evident in the island of Bornholm, Denmark, 
where some researchers claim to have been able to 
identify hamlets or small villages at Grødbygård and 
Limensgård dated to MN B.

The examples of more concentrated settlement 
structures from the Late Neolithic and Bronze Age pe
riod I are so far restricted to certain central areas of the 
southern part of Scandinavia. There are some examp
les of hamlets or small villages from northern Jutland 
dated to the LN I (2300-1950 BC); at Bejsebakken 
and Myrhøj agglomerations of 3-5 farms have been

excavated. During the LN II (1950-1700 BC) there is 
even clearer evidence of hamlets or small villages at 
Limensgård in Bornholm, Denmark, and Almhov in 
Scania, southern Sweden. Some parts of these settle
ments might also be dated to the earlier part of the 
Bronze Age period I. Interestingly enough, there are 
one or two farms in these hamlets or villages that had 
larger longhouses than the others, which must be a cle
ar sign of a stratified society.

During the later part of the Bronze Age period I 
(1600-1500 BC) the building tradition in Scandinavia 
start to change from a two-aisled to a three-aisled 
roof-bearing structure. Just a few examples of hamlets 
and small villages from this period and the Bronze Age 
period II—III (1500-1100 BC) are known. In southern 
Jutland at Højgård a very good example of a hamlet 
has been excavated, and here we can see that there se
ems to be a very clear stratification, as there are long
houses of different size in the farms. This is especially 
clear in the Bronze Age period IB and in the first half 
of period II (1600-1400 BC), when there is a really 
large longhouse with a possible post-built smaller 
building close by in one of the farms.

During the Late Bronze Age (1100-500 BC) ham
lets or small villages become more and more common 
in the southern and middle part of Scandinavia. There 
is variation in their spatial organisation, so that there 
are both very dense structures, as at Apalle in the eas
tern central part of Sweden, and more spread-out 
structures, as at Pryssgården in the province of Öster
götland, Sweden.

Summing up, it is very obvious from the look of the 
material that there was variation in settlement structure 
in southern and central Scandinavia during the Late 
Neolithic and Bronze Age. The variation seems to have 
a very close affinity with the centrality of a certain area, 
and this also applies to the degree of social stratifica
tion. The complexity of the settlement structure and the 
organisation of society varied between areas and to a 
certain degree also over time, and this produced a dyna
mic social and economic structure in the area.
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Gestaltning av bronsålderslandskap
ra delar av en kumulativ utveckling där människor i olika samhällen successivt efterlämnar mate

riella lämningar. Arkeologiskt kan detta liknas vid en ständig ackumulation av källmaterial genom 

tid. Byggandet av monument var ett sätt att synliggöra och omgestalta, och kan liknas vid mani

festering av en ny samhällsordning...
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Människans medvetenhet om tid, minne och identitet 
är av väsentlig betydelse för att hon skall kunna skapa 
rum, platser och färdvägar i landskapet och förnimma 
dess innehåll. Detta sker genom en förmåga att relate
ra till topografiska formationer, platser som tillskrivits 
bestämda innebörder, byggnadsverk och lämningar av 
monumental karaktär. Människor gör ställningstagan
den till äldre kulturlandskap, successivt gestaltat av ti
digare generationer under millennier eller sekler, och 
konkretiserade genom berättelser knutna till materiel
la lämningar av bestämda former vid specifika ter
rängavsnitt eller platser. Sett utifrån en antikvarisk 
horisont arbetar man med att urskilja och dokumente
ra lämningar och fynd i relation till naturlandskapets 
olika element. Vid en arkeologisk bearbetning tolkas 
mönster av materiell kultur och dess sammanhang i 
syfte att få en bild av det förflutnas rum och dess om
gestaltningar. Ytterst bygger detta på hur vi idag kan 
förnimma på vilka grunder människor i olika tidsske
den betraktade sin omvärld.

Kulturlandskap formas och omgestaltas beroende 
på hur människor klassificerar och brukar sin omgi
vande miljö. Levnadssätt och de former av ekonomisk 
försörjning som är karakteristiska för olika samhällen 
är avgörande för hur landskapets resurser nyttjas. Na
turlandskapets topografi, vattendrag, sjöar och våt
marker, samt utbredning av vegetation, utgör en relief 
mot vilken samhällens mentalitet avspeglas. Varje be
folkningsgrupp lever även i ett äldre kulturlandskap 
som ärvts från tidigare generationer. Människor har 
att ta ställning till huruvida man skall återbruka äldre 
strukturer eller omgestalta landskapsrummet efter 
egna och nyvunna värderingar.

Syftet med denna artikel är att presentera en bild av 
hur människor under ett flertal generationer kan ha 
sett på, klassificerat och nyttjat landskapet i Öre
sundsregionen under senneolitikum och bronsålder. 
Undersökningsområdet har med utgångspunkt från 
Västkustbanans (VKB) sträckning givits en regional

utbredning som bland annat omfattar fornlämningstä- 
ta stråk av gravhögar vid Ättekulla, Glumslövs och 
Rönneberga backar samt områden längs Saxån, Väla- 
bäcken och Lödde å. Följande frågeställningar är ak
tuella för artikeln:

• Hur förändrades kulturlandskapen under senneo
litikum och bronsåldern med avseende på markut
nyttjande och omgivande miljö?

• Hur omgestaltades gravplatserna från senneoliti
kum till yngsta bronsålder med avseende på lokali
sering i landskapstopografin och visuell framto
ning?

• Fanns det en kontinuitet i offerplatsmiljöer under 
senneolitikum och bronsålder?

• Förändrades bosättningsmönstren och boplatser
nas sammansättning inom regionen?

• Vilka argument finns för att externa faktorer i den 
omgivande miljön var avgörande för hur kultur
landskapet formades av människan?

• Vilka argument finns för att människan formade 
kulturlandskapet utifrån en inre föreställnings
värld?

Forskningsbakgrund för 
landskapsarkeologi i Skåne
Bronsåldershögar utgör det mest karakteristiska synli
ga och bevarade inslaget i det kulturlandskap som for
mades närmare två millennier före vår tideräkning. En 
god sammanfattning över aktuella forskningsteman 
om bronsåldershögar i början av 1990-talet framto- 
nade på ett symposium vid Institutionen för arkeologi, 
Lunds universitet år 1991. Av dessa teman kan tre in
riktningar nämnas, vilka tar upp frågor kring cent
ralområden och territorier, monumentens innebörd 
och symboliska betydelse i ett diakront perspektiv, 
samt rumsliga, kronologiska och funktionella betrak
telser av bronsåldersbosättningar och gravhögar.
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Genom sin monumentala framtoning har bronsålders
högar ofta betraktats som territoriella markeringar för 
en rumslig indelning av landskapet. Denna kan göras 
på en överregional nivå där ansamlingar av monument 
ger en antikvarisk bild av bronsålderns bygder och 
centrala områden. Vid analyser knutna till en regional, 
territoriell nivå eller avgränsning av lokala bosättning
sområden är de rumsliga sambanden mellan boplatser 
och gravar av största vikt. Territorier kan definieras 
genom studier av gravhögars spridning i förhållande 
till naturgeografiska formationer som framtonar som 
avgränsningar. På lokal nivå är detaljerade studier av 
monumentens volym, topografiska lägen och expone- 
ringsriktningar i relation till bosättningar av väsentlig 
betydelse (Säfvestad 1993).

En statistisk-kartografisk sammanställning av grav
högars storlek med avseende på diametrar och rumslig 
spridning i Skåne visar var centrala områden varit be
lägna. Ansamlingar av högar som är upp till 10 meter i 
diameter finns i övervägande antal på Bjärehalvön, vid 
Glumslövs och Rönneberga backar, samt i stråk från 
Malmö och österut längs skånska sydkusten. Gravhö
gar med diametrar i intervallet 25-34 meter finns repre
senterade vid Glumslövs och Rönneberga backar, Väs
tra Karaby och längs Lödde å samt i Ystads- och Herre- 
stadsområdet. I detta sammanhang kan man konstatera 
att få högar av dessa ytomfång finns på den annars så 
fornlämningsrika Bjärehalvön. Storhögar med en dia
meter som överstiger 35 meter återfinns i huvudsak vid 
Glumslövs och Rönneberga backar samt i Ystads- och 
Herrestadsområdet (Larsson 1993).

En andra forskningsinriktning tar fasta på högen 
som grav, skapad i samband med begravningsritual för
bunden med sociala, ideologiska och religösa värde
ringar. Vid dessa ceremonier byggs monument, de döda 
gravläggs och de anhöriga ger uttryck för personliga 
tankar, samt samhällets sociala och kosmologiska nor
mer. Den tongivande betydelsen för gravhögen finns 
hos och inom de efterlevande i samhället. Monumenten 
har byggts på släkters domäner och gravplatserna utgör 
ett objekt för släkters hågkomst. En annan aspekt på

gravhögar är att dessa i ett diakront perspektiv symboli
serade kontinuitet genom att ställvis ha byggts på grav
platser från senneolitikum och även återbrukats för se
kundärbegravningar under bronsålderns senare perio
der. Detta medförde att specifika monument utgjorde 
en samlande symbol för en grupp människor. Bronsål
derns högar var även ett uttryck för sammanhang med 
bosättningar och hur landskapet brukades. Monumen
tens storlek och visuella framtoning kan även avspegla 
socio-ekonomiska faktorer kring bosättningar och går
dar i olika områden, och därmed antyda hierarkier i 
samhällen (Jennbert 1993; Olausson 1993).

Inom ramen för diskussioner om gravhögars rums
liga, kronologiska och funktionella sammanhang med 
bosättningar, framtonar varierande mönster i olika 
delar av Danmark. I Ribe och Sønderjyllands amter, 
respektive Holbæk amt på nordvästra Själland finns 
stråk av bronsåldershögar rumsligt och kronologiskt 
skilda åt. Monumenten innesluter i huvudsak enbart 
en gravgömma och i vissa ansamlingar finns enbart 
begravningar från period II, medan andra innehåller 
motsvarande lämningar från enbart period III. Denna 
fördelning avspeglar en bebyggelseförskjutning i land
skapet, och att nya gravplatser etablerades i anslut
ning till nyanlagda gårdar (Poulsen 1993).

Undersökningar av högar i södra Halland respekti
ve västra och södra Skåne ger däremot en bild av mo
nument som byggts på i flera faser, och som innehåller 
gravsättningar från äldre till yngre bronsålder. I flera 
fall finns det även gravgömmor från förromersk järn
ålder. Monumenten har med andra ord återbrukats 
och byggts på vid flera tillfällen, vilket visar på behov 
av nyanserade bedömningar av bronsålderns kultur
landskap i olika delar av södra Skandinavien. (Peters
son 1948, 1950; Rausing 1949; Lundborg 1972; Pers
son 1978; Jennbert 1993, s. 73; Andersson 1997).

En analys på lokal nivå på norra Fyn och södra Jyl
land visar att byggandet av högar är nära förbundet 
med bosättningar. Gravarna byggs skiftande centralt i 
bosättningsområdet och i periferin. Emellertid görs 
detta inom den helhet som utgjorde bebyggelsen och
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dess resursområde. Detta betyder att monumenten an- 
lades på gamla odlingsytor och bosättningar, och inte 
enbart på topografiskt markerade platser i syfte att 
markera territoriegränser. Bosättningarna omforma
des med tidens gång och gravhögarna symboliserar 
bebyggelsens historia (Rasmussen 1993).

Vid Fosie IV undersökningen i Malmö inriktades en 
stor del av arbetet på att klarlägga bosättningars rumsli
ga organisation och lokalisering i mikrotopografiska 
miljöer. Den tänkta markanvändningen för gårdsläm- 
ningar från senneolitikum och bronsålder rekonstrue
rades i förhållande till hypotetiska åkersystem och våt
marker, samt platser för senneolitiska jordgravar och 
bronsåldershögar. De bosättningar som härrör från sen
neolitikum och äldsta bronsålder var i den lokala topo
grafin belägna på såväl höjder som lägre belägna ter
rängavsnitt nära vattendrag och våtmarker. Husläm
ningarnas karaktär visade att ett boplatsläge inte 
använts kontinuerligt, utan att gårdsbebyggelsen efter 
en tid omlokaliserats till andra platser inom ett bebyg
gelseområde. De senneolitiska gravplatserna var gene
rellt lokaliserade till topografiskt lägre belägna markav
snitt (Björhem 8c Säfvestad 1989, s. 125 ff.).

De gårdslämningar från äldre bronsålder som doku
menterats visar på en tendens där bosättningarna etable
rats på markerade höj davsnitt i förhållande till svackor 
med våtmarker. Under yngre bronsålder kan en förtät
ning av gårdsstruktur skönjas på samma boplatslägen, 
vilka närmast omgavs av mindre åkrar. Sett ur ett lokalt 
topografiskt perspektiv karakteriseras strategin för eta
blering av gårdar under bronsålder, av en förflyttning 
bort från lågt belägna terrängavsnitt nära våtmarker och 
vattendrag mot höjdområden. Byggandet av gravhögar 
på samma typ av markområden understryker nämnda 
tendens (Björhem & Säfvestad 1993, s. 353 ff.).

Inom ramen för Ystadprojektet under 1980-talet 
diskuterade Debbie Olausson frågor rörande bronsål- 
dersbebyggelsens utveckling sett i ett regionalt per
spektiv. I kustområdet och på slättbygderna runt 
Ystad finns täta stråk av bronsåldershögar och indika
tioner på flera bosättningar. Emellertid fanns det få

uppgifter om eventuell bebyggelse i det svagt kuperade 
inlandet mot norr, ett landskapsutsnitt som troligen be
traktats som utmarksområde under nämnda tidsperiod. 
Författaren arbetade utifrån tre frågeställningar. Fanns 
det i källmaterialet belägg för expansion eller regression 
för bebyggelsen mot inlandsområdena under bronsål
dern? Är det möjligt att se skillnad i markanvändning 
eller bosättningsmönster mellan den sandiga kustzonen 
och det svagt kuperade inlandsområdet? Fanns det där
till indikationer på ett centrum-periferi förhållande? 
(Olausson 1992, s. 251 f.).

Olausson menar att tidigare forskning kring bebyg
gelseutbredning under bronsåldern i Danmark och Skå
ne visar på en kontinuerlig och långsam utveckling med 
avseende på materiell kultur och rumslig utbredning av 
bosättningar från senneolitikum, under bronsålder och 
in i äldsta järnålder. Resultatet av den aktuella studien 
visar att ett likartat mönster kan skönjas inom Ystadpro- 
jektets undersökningsområde. Det primära bosättning
sområdet i kustzonen förtätades under bronsåldern. En 
betydligt glesare frekvens av materiella lämningar i inlan
det visar på en temporär utbredning av bebyggelsen un
der yngsta bronsålder (Olausson 1992, s. 275 f.).

Vid en översiktlig studie av spridningsbilder av 
bronsåldershögar kan det konstateras att agglome- 
rationer förekommer främst längs kusterna, med cen
trala områden på 10-15 kilometers avstånd. Olausson 
hänvisar till antropologisk litteratur med referenser 
till att ceremoniella och ekonomiska centra i icke-in- 
dustrialiserade samhällen finns i medeltal 8,8 kilome
ter från varandra eller inom ett spann på 5-15 kilome
ter. Detta tyder på förekomst av centrum-periferiför- 
hållanden som en del av bronsåldersbebyggelsens 
karaktär (Olausson 1992, s. 277).

Ystadprojektet omfattade även ett stort block med 
paleoekologiska studier. Målsättningen var att studera 
huruvida och i vilken omfattning människan påverkat 
landskapet under sex millennier. En del av arbetet rik
tades mot lantbrukets utveckling, vilket antogs ha 
präglats av återkommande faser av expansion, konso
lidering och tillbakagång. Den hypotes som avsågs att 
testas byggde på en trappstegsmodell som beskrev ett 
ökat uttag av landskapets resurser sett i relation till 
ökad produktion. Modellen innefattade samverkan av 
variabler som befolkningsökning, landskapets poten
tial för ekonomisk försörjning, social organisation och 
tekniska innovationer (Berglund 1991, s. 13 ff.). 
Nämnda hypotes inom ramen för det paleoekologiska 
arbetet tog sin utgångspunkt i en modell som formule
rades av Stig Welinder, rörande samhällsorganisation, 
ekonomisk försörjning och innovationer inom jord- 
bruksteknologin (Welinder 1977).
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Denna bakgrund tecknar en bild av forskningssitua
tionen kring frågor med anknytning till ett landskaps- 
arkeologiskt perspektiv i Skåne under 1980-talet och 
början av 1990-talet. I såväl internationell som syd- 
skandinavisk arkeologi har förhållningssätt och meto
der utvecklats under de senaste femton åren som med
fört att begreppet landskapsarkeologi har givits ett nytt 
innehåll. Syftet med ovanstående stycke är att ge en 
kontrast mellan forskningsläget för drygt ett decennium 
sedan och hur arkeologer arbetar med ämnet idag.

Teoretiska utgångspunkter och 
metoder
Ett processuellt arkeologiskt perspektiv sätter sam
hällens sociala organisation i fokus och söker finna 
generella lagar för kulturella processer och föränd
ringar. Den teoretiska grunden utgörs av ett system- 
teoretiskt och neoevolutionistiskt synsätt på mänsklig 
kultur samt en hypotetisk-deduktiv metod vid bear
betning av artefakter. Ekologiska modeller och social
antropologiska studier har ofta tillämpats och bildar 
en viktig grund vid formulerande av hypoteser röran
de samhälle, ekonomisk försörjning och bosättnings
mönster. Arbetet syftar till att definiera och analysera 
hur växelverkan mellan samhällens försörjningssys
tem och omgivande ekologiska miljöer kom till ut
tryck, och hur dessa växelspel resulterade i rumslig 
spridning av artefakter och anläggningar. Landskaps
arkeologi inom ramen för ett processuellt förhåll
ningssätt arbetar med frågan om samhällens förmåga, 
eller brist på denna, till ständig anpassning till föränd
ringar i omgivande miljöer (Rossignol 1992).

Den kontextuella skolan ser den materiella kultu
ren som en läsbar text där betydelsen enbart förstås 
genom det kulturella sammanhanget av en specifik 
kontext. Rummet i den arkeologiska forskningen kan 
ges ett varierande innehåll beroende på frågeställning. 
Olika samhällen agerar på högst skilda sätt och rör sig 
därför i olika rum av såväl mental som fysisk karaktär. 
Rummets gestaltning är således beroende av samhäll

ens varierande livsföring och uppfattning av omvärl
den. Landskapet klassificeras och nyttjas på olika sätt 
av olika samhällen. Den kontextuella arkeologiska in
riktningen ser människans mentala föreställningsvärld 
som avgörande för landskapsnyttjandet, framför den 
omgivande miljöns egenskaper (Tilley 1994).

Mitt teoretiska ställningstagande i denna artikel 
utgår från tanken om människans förmåga att uppleva 
tid, att förnimma det förflutna, nuet och framtiden. I 
ett associativt tänkande finns även upplevelsen av 
rummet, hur landskap och platser ges en innebörd, 
hur bosättningar och hus formas, samt vilka värde
ringar som knyts till begravningsplatser och deras mo
nument. Upplevd tid skapar möjligheter för männis
kor att klassificera landskap och att ge olika former av 
materiell kultur uttryck för identitet knuten till såväl 
individer som grupper av människor. Identitet förut
sätter dock ett minne för jämförelser med det förflut
na, som genom tradering av historier kring händelser 
och lämningar respektive genomförandet av ritualer i 
specifika sammanhang, bärs med till nuet och framti
den (Thomas 1996).

Ovan sagda är formulerat med inspiration från bo
ken Time, Culture and Identity (1996), där Julian 
Thomas ger uttryck för tanken om att människans 
identitet har en utsträckning i tid. Författaren utgår 
från Heideggers (1927) filosofi rörande dasein - frågan 
om mänsklig existens som en form av varande som 
kan ställa frågor om varandet. Thomas nyckelbegrepp 
för förståelse av tid och förkroppsligandet av varandet 
är identitet, berättande och minne. Minnet kan liknas 
vid en text under ständig bearbetning och omtolkning 
i nuet, och som bärs upp av ting och händelser från det 
förflutna (Thomas 1996, s. 32 ff.).

Platser i landskapet utgör delar av människans 
värld. Precis som människors identitet har en utsträck
ning i tid, och att materiell kultur är en avspegling av 
detta, har även platser en innebörd. Lokaler har givits 
en berättande och ansamlande kvalitet. Platser fram
träder som platser genom att de ingår i en struktur av 
insikter, förståelser och brukande (a.a., s. 83).



Gestaltning av bronsålderslandskap

Landskapsarkeologi bygger till stor del på diskussio
ner om hur en plats blev en plats. Inom den kontextu- 
ella arkeologin finns en annan inriktning som tar sin 
utgångspunkt i sociologin (Bourdieu 1977). I sin bok 
Social Being and Time (1994) arbetar Christopher 
Gosden utifrån teorin om att tid och rum skapas ge
nom människors agerande, vilket genererar mönster 
av vanemässighet i utövandet av olika handlingar. 
Dessa knyts till platser i rumsliga miljöer av skiftande 
karaktär och till varierande tidsförlopp som i sin tur 
formar och delvis omgestaltar tidigare givna referens
ramar. Strukturer av vanemässighet i generationers 
agerande från en svunnen tid skapar länkar mellan det 
förflutna och framtiden, och visar på referensramar 
för människors handlande i nuet (Gosden 1994, s. 34 
f., 115 ff., 125).

Författaren menar att vi till stor del formas socialt 
genom olika materiella ting. Byggnader, rum, möbler 
utgör fysiska inramningar med olika specifika inne
börder, vilka antyder hur vi som människor skall föra 
oss i tillvaron. Denna form av interaktion mellan män
niskors fysiska närvaro och skapad materiell kultur 
bildar en grundval av vanemässigt agerande som är 
bortom medvetenhet eller klara syften, men som for
mar ramarna i livet. Sociala landskap, byggnader och 
flyttbar materiell kultur ärvs genom generationer, och 
utgör det medium genom vilket vanor inpräglas. Ma
teriell kultur är av största betydelse för långtidsutveck
ling av sociala normer och handlingar. En sådan ut
veckling kan liknas vid en seriation av vanemässighet, 
som både är materiell och tidsmässig (Gosden 1994, s. 
11 f.).

Frågan om hur platser uppkommer diskuteras i en 
artikel av John Chapman (1997), som åskådliggör sitt 
resonemang genom att diskutera hur kulturlandskapet 
formades under neolitikum och äldsta bronsåldern i 
nuvarande nordöstra Ungern. Utvecklingens kärna 
sammanfattas i titeln Places as Timemarks som kan 
liknas vid ordet ”tidsnod” (min översättning). Forska
ren menar att ett landskap sett i rent fysisk bemärkelse 
klassificeras genom att platser ges olika innebörder

kopplade till specifika funktioner. Då värderingar 
knutna till olika lokaler växer fram och når en accep- 
tans blir dessa till Arenas of social power. Platser defi
nieras utifrån att specifika kulturella aktiviteter och 
handlingar av vikt, utövades av individer och grupper 
för att bestämda syften skulle nås.

Chapman bygger sitt resonemang på andra forska
res teorier knutna till discipliner som filosofi, kultur
geografi och sociologi. Diskussioner inom nämnda 
ämnesområden framhåller att platser formas ur rum
met utifrån ianspråktagande, definition och skapande 
av en innebörd, samt genom människors repetitiva 
handlingar av specifik karaktär. Platsers betydelser är 
emellertid ytterst beroende av individers och gruppers 
känslomässiga engagemang i och värderingar av loka
ler och dessas fysiska gestaltning. Kulturlandskapet 
synliggör tidens förlopp. En annan nyans i diskussio
nerna påtalar platsers sociala dimension och att denna 
aldrig uppstår ur intet. Lokalers innebörder måste ska
pas och är konsekvenser av struktureringsprocesser 
där aktiviteter och handlingar i tid och rum samman
faller med sociala krafter inom samhällen (Tuan 1977; 
Pred 1986; Chapman 1997, s. 32).

Chapman tillämpar två nivåer för att åskådliggöra 
kulturlandskaps framväxt och hur platser skapas. Det 
första är invånarnas och bygdens landskap - the verna
cular landscape - som successivt växer fram och för
ändras med tiden. Det andra är the political landscape 
som bygger på att detta struktureras genom att vissa 
platser högst medvetet inom en begränsad tidsrymd 
ges ett specifikt innehåll och formas därefter. Syftet är 
att synliggöra grupper i samhället och att skapa en 
form av fysisk centrallitet som bygger på social makt. 
Författaren menar att specifika platsers största bety
delse var att de innefattade det som var mest väsentligt 
i fysisk bemärkelse och människors handlingar, för 
tradering och reproduktion av gruppers kosmologi 
och sociala organisation. Det viktiga var därvid att 
kunna definiera samhällets roll, betydelse och relatio
ner i tid och rum. Speciellt i förhållande till det förflut
na (Jackson 1984; Chapman 1997, s. 32 f.).
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Longue durée tillämpat som arkeologiskt 
redskap
Tid, minne och identitet utgör viktiga begrepp i flera 
arkeologiska diskussioner, varav landskapsanalys utgör 
exempel på en sådan. Man måste dock göra skillnad på 
hur människor kan ha uppfattat tid under senneoliti- 
kum och bronsålder, respektive hur vi som arkeologer 
idag brukar tidsbegreppet som redskap. En utgångs
punkt är att dagens landskap är av kumulativ karaktär 
och omfattar lämningar från all förfluten tid. Stig We- 
linder speglar diskussionen genom att kontrastera ve
tenskaplig tid mot humantid. Det förra är mätbar uti
från fysiska och biologiska processer som exempelvis 
14C-analyser för dateringar och ackumulation av pollen 
i våtmarker. Humantid bygger på människors förnim
melser och erfarenheter. Båda förhållningssätten är 
möjliga att kombinera i arkeologiska sammanhang, för 
att skapa tolkningar av det förflutna (Welinder 1992).

Annales-skolans syn på olika men sammanvävda 
tidsförlopp, kan användas för att åskådliggöra utveck
lingsförlopp och förändringar i olika tempo och tids
rymder. Individers och gruppers handlingar i sin samtid 
och olika stunders händelser beskrivs i ett korttidsper
spektiv. Människor lever dock i samhällsorganisatio
ner som genom successiva förändringar av kulturella 
sammanhang, omvärderingar av synen på omvärlden i 
fysisk som social bemärkelse och nyvunna kunskaper 
rörande ekonomiska försörjningssätt, befinner sig i 
strukturer under långsamma cykliska förändringar. 
Dessa konjunkturer verkar i sin tur inom övergripan
de strukturer av förändringar över stora tidsrymder - 
longue durée - som inte var överblickbara i männis
kors samtid (Braudel 1980, s. 25). Det skall dock til
läggas att en allt för okritisk tillämpning av nämnda 
synsätt kan leda till en hög grad av schematisering av 
olika utvecklingsförlopp, och att intensiteten inte tyd
liggörs av olika förlopp. Man bör ha i minnet att det 
är fråga om efterrekonstruktioner för att göra det för
flutna begripligt.

Individer och grupper i olika samhällen har haft högst 
varierande livsföring, värderingar och försörjningssätt,

och har därför rört sig i olika rum av såväl mental som 
fysisk karaktär. Samhällens formering av kulturland
skap och rummets gestaltning har varit (och är) beroen
de av hur människor klassificerar och reserverar olika 
delar av naturlandskapet för olika aktiviteter, och där
med omvandlar vidsträckta områden till kulturland
skap. Människors agerande utgör händelser i ett kort 
tidsavsnitt som måste ses i större strukturer, vilka kan 
betraktas som delar av olika tidslinjer i skilda skalor 
som verkar parallellt. Ur pedagogisk synvinkel ligger 
det nära till hands att anamma Annales-sko\ans tids
uppfattning och metod i arkeologiska studier av kultur
landskapen (Braudel 1980, s. 27; Bintliff 1991, s. 6)

Ett exempel på en arkeologisk tillämpning av ovan 
presenterade synsätt utgör Richard Bradleys bok The 
significance of monuments (1998). Den långa tidsrym
den motsvaras i Bradleys terminologi av environmen
tal time - geografisk tid eller omvärldstid - som ger 
möjlighet att analysera strukturella kulturella variatio
ner genom tiden och förändringar i den omgivande 
världen. Nämnda tidsförlopp ligger nära de artificiella 
kronologiska perioder som arkeologer arbetar med. 
Ett andra tidsperspektiv utgörs av social time som 
speglar ett tidförlopp kring en specifik befolknings
grupp eller kultur. Diskussionerna kan exempelvis 
kretsa kring händelseförlopp som omfattar en till tre 
generationer i ett tidsskede om ett sekel. Inom detta 
tidsavsnitt traderas ett samhälles levnadssätt, värde
ringar och försörjningssätt mellan individer. Andra 
händelseförlopp omfattar flertalet generationer och 
kan räknas till sekler. Inom dessa tidsperioder tonar 
den konkreta traderingen mellan individer bort, och 
omformas till ett minne av mer abstrakt karaktär rela
terat till berättelser eller fysiska lämningar. Social time 
kan liknas vid Annales-skolans syn på cykliska för
ändringar inom loppet av ett par generationer. Ett 
tredje tidsperspektiv utgörs av individual time som 
speglar specifika händelser och deras orsakssamman
hang. Författaren tillämpar begreppet social time and 
space, vilket är ett uttryck för den tidsrymd som omfat
tar en grupp människors värderingar och ett samhälles
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historia knutet till ett landskapsrum av bestämd klas
sifikation och bestämda former av materiell kultur 
(Bradley 1998, s. 87 f.).

Material och metod
Landskapets omgestaltning under främst äldre brons
ålder speglas bäst i ett långtidsperspektiv med början i 
sen tidigneolitikum. Megalitgravar som dösar och 
gånggrifter utgjorde monumentala landmärken i män
niskors kosmologiska och sociala landskap, som i na
turlandskapets topografi. Lokalisering av gravplatser 
och byggandet av högar främst under bronsålderns 
period II—III, kontrasterar skarpt mot värderingar från 
svunna tider. Tidsflödet från TN II till slutet av brons
ålderns period VI omfattar drygt 3000 år, men bör is
tället betraktas som ett flertal varandra överlappande 
sfärer av social times and space. Genom att fiktivt i 
olika tidsskeden blicka bakåt på det ärvda kulturland
skapet bland annat med avseende på gravmonument, 
är det möjligt att få en bild av hur och varför land
skapsrummen förändrades.

En kompletterande och även nyanserande bild kan 
fås genom sammanställningar av offerplatser och en 
diskussion om dessa lokalers brukningstid. En central 
fråga är huruvida traditioner kring depositioner i våt
marker eller andra specifika platser har ett ursprung i 
neolitikum. Även analyser av härdområdens funktion 
och betydelser är av stor vikt för diskussioner om klas
sifikation av landskap och rituella handlingar vid ut
valda terrängavsnitt (Karsten respektive Fendin denna 
volym).

Lokalisering av gårdar och utvecklingsförlopp för 
bosättningsområden kan analyseras som cykliska för
lopp och begrundas i ett långtidsperspektiv. Byggandet 
av gravmonument förtydligade en rumslig struktur av 
hur människor en gång betraktade sina omgivningar. 
Brukandet av vissa miljöer för bosättningar under sen- 
neolitikum och äldre bronsålder stod i samklang med 
byggandet av gravhögar från period II och framåt. 
Den struktur som växte fram låste till viss del land
skapsrummen för bosättningsområdens lokalisering,

men inte hur dessa omdisponerades internt under yng
re bronsålder.

I denna analys avser jag att arbeta med platser och 
olika former av arkeologiska lämningar, sett i relation 
till landskapsrummens topografi, förekomster av våt
marker och vattendrag. I sammanhanget har GIS ut
gjort ett relevant verktyg för sammanställning och be
arbetning av nämnda faktorer.

Topografiska miljöer och lämningar 
från senneolitikum - bronsålder 
Synliga och dolda fornlämningar
Undersökningsområdet för bronsåldersprojektet mot
svarar ett landskapsutsnitt längs Öresundskusten från 
Ättekulla i norr, över Glumslövs och Rönneberga back
ar, uppströms längs Saxåns och Välabäckens flöden 
mot höjderna vid Dagstorp och Västra Karaby i öster, 
och vidare till backlandskapet kring Lödde å i söder. 
Korridoren för Västkustbanan sträcker sig genom högst 
skiftande topografiska miljöer med fornlämningar av 
olika karaktär. Ovan mark synliga lämningar domine
ras av megalitgravar som dösar och gånggrifter från 
TN II till MN All samt gravhögar från bronsåldern. 
Det idag öppna landskapet är kraftigt påverkat av full- 
åkersbygdens jordbruk, samt utbyggnad av städers 
och mindre samhällens bostadsområden med lokal 
som regional infrastruktur. Detta har medfört att grav
monument av mindre dimensioner med tiden erode- 
rats bort och att större dylika genom sin uppbyggnad 
av massiva volymer av jord, torv och sten bevarats.

Inom undersökningsområdet finns ett stort antal 
boplatser som noterats i Fornminnesregistret utifrån 
förekomst av upplöjd flinta och keramik, och ibland 
upplöjda anläggningar som härdar. Detta är naturligt
vis enbart indikationer på boplatser från olika tidsperi
oder. Fynd av bearbetad flinta ger oftast associationer 
till mesolitiska och neolitiska lokaler. Flinta har dock 
använts som material för olika redskap under såväl 
brons- och järnålder som medeltid (Knarrström 2000,
2001). Svårigheten är att endast utifrån upplöjda fynd
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Rönneberga
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Figur 1. Undersökningsområdet för bronsåldersprojektet med korrido

ren för VKB, samt geografiska och topografiska namn.
The investigation area with the West Coast Railway Line, and geo
graphical and topographical names.
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avgränsa, karakterisera och kronologiskt bestämma 
tidsomfanget för en boplats. Tidigare undersökningar 
vid exempelvis Fosie (Björhem & Säfvestad 1989, 
1993), i samband med Sydgas I ledningen (Räf 1996) 
och inom Ystadsprojektet (Tesch 1992), har påvisat 
boplatslämningars komplexitet. Inom ett topografiskt 
avgränsbart område har bosättningar bestående av flera 
olika bebyggelsefaser påträffats. Dessa kan ligga i sam
ma terrängavsnitt och även överlagra varandra. Ytfyn- 
den kan med andra ord avspegla bosättningsområden 
med lång kronologisk kontinuitet men med varierande 
intensitet och omfattning för olika bebyggelsefaser.

En bild av bronsålderns bebyggelse kan tecknas uti
från olika dokumentationsnivåer. Fornminnesregistret 
utgör en basnivå där indikationer på boplatser och de
ras möjliga utbredning noterats. De kronologiska ra
marna är dock obestämbara. Arkeologiska utredningar 
(AU) ger en ungefärlig uppfattning om rumslig utbred
ning och kronologiska förhållanden. Dokumentation 
från provschakt och mindre grävningsytor vid förun
dersökningar (FU) utgör underlag för lokalers avgräns- 
ning, definition av aktivitetsområden och byggnads- 
lämningar utifrån anläggningstyper, samt en kronolo
gisk precisering. Om mer detaljerad och nyanserad 
kunskap skall formuleras rörande exempelvis bebyggel
sefaser, konstruktioner av långhus och dess varierande 
funktioner, samt hur olika gårdsmiljöer gestaltats, 
krävs särskild arkeologisk undersökning (SU).

En korridor genom svunna kulturlandskap
Vid de inledande fältarbetena inom VKB-projektet ge
nomfördes provschaktsgrävningar längs den fyra mil 
långa och 50 till 130 meter breda korridoren. På de 
platser där en förtätning av anläggningar påträffades, 
intensifierades och utvidgades fältarbetet i ett senare 
skede inom ramen för länsstyrelsens beslut om förun
dersökning. Därigenom var det möjligt att bilda sig en 
uppfattning om förekomster av olika typer av forn- 
lämningar i varierande topografiska miljöer.

Den viktigaste frågan i VKB-projektets inlednings
skede var att få en uppfattning om vilka olika former

av lämningar som fanns representerade. Exempelvis 
kunde såväl centrala delar av en boplats med tydliga 
huslämningar som mer perifera ytor med diffusa spår 
av olika aktiviteter beröras. En annan fråga att bedö
ma var om en anhopning av härdar och kokgropar ut
gjorde en del av lämningar efter en bosättning eller en 
plats av ceremoniell karaktär. Vid alla bedömningar 
måste lokalernas relation till landskapets topografi, 
vattendrag, våtmarksområden och närbelägna forn- 
lämningsmiljöer beaktas.

Följande sammanställning och kartor (Tabell 1 och 
Figur 1-2) ger en bild av de lokaler längs korridoren 
för Västkustbanan som innehöll anläggningar och 
fynd som härrör från senneolitikum och/eller bronsål
dern. Lokalerna definierades som platser med läm
ningar i form av så kallade aktivitetsområden, boplats 
med huslämning, gravar, härdområde och offerplats. 
De avsnitt som endast förundersökts bedömdes inte 
kunna bidra med ytterligare data och fördjupad kun
skap vid en kommande särskild arkeologisk undersök
ning.

Från Ättekulla över Glumslövs backar till Säbyslätten
På höjderna vid Ättekulla finns ansamlingar av brons
åldershögar, som utgör en av flera agglomerationer i 
nordvästra Skåne (Artursson, Karsten & Strömberg 
denna volym). De övriga är belägna i anslutning till 
kusten på Bjärehalvön, kring Barkåkra och på Kulla
bygden. Följer man Rönne å uppströms från Skälder- 
viken når man ytterligare två anhopningar av gravhö
gar kring Klippan och Riseberga. Nämnda områden 
med gravar av monumental karaktär, ofta anlagda på 
höjder eller svagt markerade terrängformationer i slät
tmarker, betraktas allmänt som regionala bronsålders- 
bygder av central betydelse.

Den topografiska miljön vid Ättekulla utgörs av 
mjuka höj dformationer på jordarter av lerig morän. 
Korridoren för Västkustbanan sträckte sig i nordsydlig 
riktning över västsluttningen till höj dområdet med 
bronsåldershögar och boplatser. På sluttningarna på
träffades de västligaste perifera delarna av bosättningar
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från neolitikum till järnåldern. På ett terrassområde 
vid Raus (VKB 1A:7) norr om Råån berördes dock de 
centrala delarna av en omfattande boplats med stort 
kronologiskt djup. Två huslämningar från senneoliti- 
kum och ett stort antal gropar och härdar från brons
ålder dokumenterades (Omfors 1999; Artursson, ka
pitel 2 denna volym).

Söder om Råån breder en flack terräng ut sig över 
Örbyfälten på jordar av lera ställvis med inbäddade 
lager av isälvsgrus. Korridoren berörde här platser 
med svaga indikationer på boplatser från brons- och 
järnålder. Enstaka gravhögar var belägna på mindre 
höjdformationer. Vid en lokal påträffades dock ett 
mindre härdområde på en svag höj drygg (VKB 1B:2). 
Väster om Kastlösa och invid Ryabäcken hittades ett 
bosättningsområde med ett stort tidsdjup. Inom loka
len dokumenterades långhus, grophus, stråk av härdar 
och kokgropar, respektive fyra brandgravar från yngre 
bronsålder (VKB 2:5 / WP6) (Olson & Mattisson 
1996; Artursson 1998; Ericson Lagerås 1999). Söder 
om Ryabäcken och vidare till foten av Glumslövs 
backar utbreder sig ett flackt landskap på jordar av 
moränlera med svaga förhöjningar. Närmast kusten 
fanns enligt Skånska rekognoseringskartan från 1812— 
1820 stora gräsängar. Vissa flacka partier innanför 
kustlinjen har före utdikning varit relativt sanka. Vid 
tre lokaler nära Rydebäck dokumenterades lämningar 
efter neolitiska långhus (Artursson 1999a; Ericson & 
Serlander. 2002).

Glumslövs och Rönneberga backar omfattar flera 
ansamlingar och stråk av bronsåldershögar av högst 
varierande dimensioner. De monumentala lämningarna 
präglar än idag landskapsbilden. Megalitgravar i form 
av dösar och gånggrifter antyder en bebyggelsetradition 
med djupa rötter. Höjderna vilar på jordar av grov mo
ränlera. I området fanns enligt ovan nämnda äldre kart
material flera mindre våtmarker som låg på terrasser 
och i mindre svackor. Dalamossen belägen i en större, 
djup svacka invid Öresundskusten utgör idag ett bety
delsefullt inslag i miljön. Korridoren för Västkustbanan 
kan betraktas som ett större provschakt, vilket berörde

flera olika mikrotopografiska miljöer i backlandska
pet. Vid fältarbetena påträffades indikationer på bo
sättningar och aktiviteter från alla tidsperioder. På 
nordsluttningen dokumenterades ett omfattande härd
område från bronsålder och en bosättning med läm
ningar efter tre långhus från mellersta till yngsta 
bronsålder (VKB 3:3). Ytterligare ett bosättningsom
råde med huslämningar från nämnda tidsperioder 
återfanns på ett flackt terrängavsnitt mellan Dalamos
sen och en lokal höj drygg i nord-sydlig riktning (VKB 
3:4). I anslutning till bosättningen finns en överplöjd 
hög (VKB 3:5). På backarnas sydsluttning hittades ett 
senneolitiskt långhus samt lämningar efter två mindre 
huskonstruktioner från mellersta bronsålder (VKB 
3:7) (Andersson & Thörn 1996; Aspeborg 1998; Fen- 
din 1999; Strömberg & Thörn Pihi 2000).

På Säbyslätten sträckte sig korridoren över stora 
vidder med sanka marker på lerjordar, med enbart 
fragment av spår efter förhistoriska lämningar. Ett un
dantag fanns dock på en svag förhöjning vid platsen 
för Säby bytomt, där en lokal med massiva lämningar 
av bebyggelse från vikingatid och tidig medeltid på
träffades. Inom samma terrängavsnitt fanns även ett 
långhus från yngre bronsålder. Ett par hundra meter 
mot väster i anslutning till en bäck fanns ett område 
nära Säbyholm (V1A:5) med kokgropar och en brand- 
grav från nämnda tidsperiod (Kriig & Thomasson 
1999; Martens 1999).

Tabell 1. Sammanställning över lokaler längs sträckningen för VKB där 

lämningar från senneolitikum och bronsålder påträffats.

Places along the West Coast Railway Line where material culture 
from the late Neolithic and Bronze Age have been found.
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Plats längs 
Västkustbanan

Kategori av plats Lämningar Dokumentations
sammanhang

1A:5 Aktivitetsområde Anläggningar och fynd Förundersökning

1A:7 / Raus Boplats SN: 2 mesulahus Y BÅ: härdar, gropar, keramik Slutundersökning

1B:2 Härdområde Y BÅ: Härdområde på en svag förhöjning Förundersökning

2:5 Gravplats / Boplats Y BÅ: 1 stolphus, 1 grophus, 4 urnegravar, keramik Slutundersökning

VVP6 Boplats Y BÅ: 2 långhus, 1 grophus, härdar, kokgropar, keramik Slutundersökning

2:10 Aktivitetsområde Anläggningar och fynd Förundersökning

VVP4:G Boplats SN: 1 långhus, anläggningar och fynd Slutundersökning

VVP4:F Boplats SN: 1 hus, anläggningar och fynd Slutundersökning

VVP4:E Boplats Y. BÅ: 1 hus Slutundersökning

VVP4:A Aktivitetsområde Anläggningar och fynd Slutundersökning

3:3 Härdområde / Boplats SN: keramik BÅ: Härdområde på nordsluttning av Glumslövs backar, 

keramik. (M)Y BÅ: 3 långhus
Slutundersökning

Övra Glumslöv Aktivitetsområde Anläggningar och fynd Slutundersökning

3:4 Boplats SN: keramik. (M)Y BÅ: 3 långhus, gropar, keramik Slutundersökning

3:5 Gravplats Ä BÅ Överplöjd gravhög Förundersökning

3:6 Aktivitetsområde MN A: TRB-keramik i kulturlager i sänka. BÅ: 2 brunnar Slutundersökning

3:7 Boplats / Aktivitets

område

MN: Keramik. SN: 1 långhus, flinta. (M) BÅ: 2 hus. Y BÅ: gropar, keramik Slutundersökning

V1A:5 Gravplats / Aktivitets

område

BÅ: 1 brandgrav, härdar, gropar, kokgropar Slutundersökning

Säby Boplats Y BÅ: 1 långhus, gropar, keramik Slutundersökning

Oxhögarna Gravplats / Boplats SN: 1 grophus. Ä BÅ: Överplöjd gravhög. (M)Y BÅ: 3 långhus, 1 hus För- och slutundersökning

6:1, SU1 Gravplats Y Brå: 1 brandgrav Förundersökning

6:3, SU2 Gravplats TN: 1 jordbegravning. SN-Ä Brå: 15 jordbegravningar, 3 bortplöjda gravhögar. 

M BÅ: ca 25 brandgravar. RJÄÅ: 1 jordbegravning
Slutundersökning

6:10 / SU5 Boplats Y BÅ: 1 långhus, gropar, härdar, keramik För- och slutundersökning

7A:5 / SU9 Offerplats TN, MN: keramik, bearbetad flinta / ben av människa, ben av djur
Y BÅ: keramikkärl, ekplanka, 4 skrapor av flinta och en borr / ben av människa, 

ben av nötboskap, häst, tamsvin, får/get, räv, kronhjort

Slutundersökning

7B-.3/SU12 Boplats Y BÅ: 5 långhus, keramik Slutundersökning

8Æ2/SU13 Gravplats / Boplats SN: 4 jordbegravning. Ä BÅ: 1 långhus, 1 grophus,1 bortplöjd hög

M BÅ: ca. 30 brand/urnegravar, keramik
Slutundersökning

8A:4 / SU14Ö Boplats SN: keramik M-Y BÅ: 3 långhus, keramik Slutundersökning

SU18 Aktivitetsområde BÅ: Anläggningar och fynd Slutundersökning

8B:4 / SU17 Gravplats Y BÅ: 4 brandgravar Slutundersökning

8B-.4/SU19 Gravplats / Boplats SNI: 1 långhus. Y BÅ: 3 brandgravar Slutundersökning

9:1 / SU21 Boplats SN 1:1 långhus. Y BÅ: 1 långhus Slutundersökning

9:2 / SU21 Gravplats Y BÅ: 5 brandgravar Slutundersökning

9:5 / SU23 Boplats Y BÅ: 1 långhus (del av), gropar, keramik För- och slutundersökning
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□ Aktivitetsområde 
O Boplats med huslämning 
© Boplats med huslämning och aktivitetsområde 

$ Grav och aktivitetsområde 
$ Grav och boplats med huslämning 
+ Gravar 
A Härdområde

Härdområde och boplats med huslämning 
-$• Offerplats



Gestaltning b P

Längs Saxåns och Välabäckens flöden
Ett karakteristiskt inslag i landskapsbilden utgörs av en 
äldre strandvall som sträcker sig från Borstahusen vid 
Öresund, vidare förbi Örja och längs norra sidan av 
Saxån till Häljarp, där biflödet Braån mynnar ut. Den 
omkring tio kilometer långa höjdryggen når drygt fem 
meter över havet, vilket topografiskt sett utgör goda lä
gen för bosättningar. Marken utgörs av ler- och sandjor
dar, där de senare dominerar. Ovan mark synliga läm
ningar utgörs av närmare 30 gravhögar från bronsålder. 
Fem av dessa är belägna vid Borstahusen. Landskrona 
stads täta bebyggelse har medfört att lämningar längs 
ett tre kilometer långt avsnitt med tiden har försvunnit. 
I en artikel presenterar emellertid Märta Strömberg re
sultat från en undersökning av en bronsåldersboplats 
inom stadens gränser (Strömberg 1954).

Korridoren för VKB berörde lämningar efter en 
överplöjd hög, brandgravar och långhus vid Oxhögar
na (Örja) från mellersta och yngre bronsålder. Ett 
stycke mot öster påträffades en brandgrav (VKB 6:1) 
och vid Häljarps mölla undersöktes ett gravfält som i 
huvudsak brukats från senneolitikum till mellersta 
bronsålder (SU2). På ett flackt höjdområde i anslutning 
till där Braån och Saxån möts, dokumenterades ett 
omfattande bosättningsområde med lämningar efter 
ett långhus från yngre bronsålder (VKB 6:10 / SU5) 
(Lindahl Jensen 1998; Isendahl m.fl. 1998; Cademar 
Nilsson 1999; Cademar Nilsson & Ericson Lagerås 
1999a; Artursson 1999b).

Figur 2. Undersökningsområdet för bronsåldersprojektet med korrido

ren för VKB och lokaler där lämningar från senneolitikum och brons

ålder har påträffats.

The investigation area with the West Coast Railway Line and places 
where material culture from the late Neolithic and Bronze Age have 
been found.

Landskapsrummet längs Saxåns svaga meanderflöde 
mellan Braåns och Välabäckens mynningar, utgörs av 
flacka till svagt böljande öppna vidder på sandjordar. 
Endast ett fåtal gravhögar finns noterade i området. 
Korridoren sträcker sig 50 till 300 meter norr om och 
längs med Saxån. Genom utrednings- och förundersök
ningsarbete i kombination med topografiska bedöm
ningar och uppgifter i Fornminnesregistret kunde ett 
flertal bosättningsområden, ett gravfält och en neolitisk 
offerplats med material från bronsåldern avgränsas. På 
svaga förhöjningar och utbuktningar av dessa mot Sax
ån lokaliserades bebyggelsespår vid Kvärlöv (SU12) och 
Annelöv (SU13 & 14Ö). Nämnda offerplats med rötter 
från tidigneolitisk tid påträffades nära Saxtorp i en min
dre våtmark som tidvis utgjort ett källsprång (SU9). 
Lokalerna var belägna med ett intervall varierande mel
lan 500 och 3000 meter (Thörn Pihi 1999; Cademar 
Nilsson & Ericson Lagerås 1999b; Lindahl Jensen &C 
Thörn Pihi 1999; Lindahl Jensen & Nilsson 1999).

Topografin kring Välabäckens flöde domineras av 
Dagstorpsåsen i norr och ett flackt höjdområde kring 
markerade kullar vid Västra Karaby. Marken består i 
huvudsak av mo och morän. Längs vattendrag och i 
större svackor på höjderna fanns enligt Skånska re- 
kognoseringskartan kärr och våtmarker. Dessa är idag 
till stor del utdikade. På höjderna finns ett stort antal 
gravhögar av varierande omfång som ger landskaps
rummet en monumental framtoning. Megalitgravar 
belägna på sluttningarna antyder ett kulturlandskap 
med gamla traditioner. Korridoren för Västkustbanan 
drogs i de topografiskt lägre belägna terrängavsnitten 
norr om Välabäcken. Vid Dösjebro nära vattendraget 
dokumenterades ett långhus från senneolitikum och 
enstaka brandgravar från yngre bronsålder (SU17 & 
19). Ett par hundra meter mot öster påträffades spår 
efter en huslämning och ett par brandgravar från yng
re bronsålder (SU21). På ett höjdparti vid Södervidin- 
ge berörde korridoren utkanterna av en bosättning 
med dateringar från bronsålder (SU23) (Becker 1999; 
Månsson & Pihi 1999; Andersson m.fl. 1999; Arturs
son 1999c).
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Naturlandskap i långtidsperspektiv

En central frågeställning inom Ystadprojektet rörde 
förhållandena mellan landskapspåverkan, bebyggelse
mönster och agrar utveckling. Under mellanneoliti- 
kum präglades regionen av bosättningar och småska- 
ligt lantbruk i kustområdet. Från senneolitikum sked
de en expansion mot det kuperade inlandet som 
karakteriserades av betesmarker med glesa skogs
dungar. En successiv minskning av skogsarealen orsa
kad av en agrar expansion som kan skönjas i pollendi
agrammen, skedde under mellan- och senneolitikum, 
samt äldsta bronsålder. Kustområdet kom med tiden 
att präglas av betesmarker, små odlingsytor, glesa 
skogsdungar och enstaka träd. Det kuperade inlandet 
brukades i stor utsträckning för insamling av foder 
Vid omkring 1000 f.Kr. kan en ny fas av minskning av 
skogsarealen skönjas med stora förändringar i inlan
det som följd. Kustområdet var ännu det mest utnytt
jade, men en ökad boskapsskötsel medförde att land
skapet öppnades upp ytterligare (Berglund 1991, s. 69 
ff., 73 ff.).
Inom ramen för VKB-projektet insamlades pollenpro
ver från sex lokaler. Av dessa är det främst mossmar
ken Sjögungan som är av stor betydelse, då provet ger 
en sammanhängande bild över samtliga perioder un
der bronsåldern. Lokalen är belägen i flack terräng 
omkring tre kilometer från Öresundskusten och två 
kilometer sydväst om Västra Karaby. Tre andra våt
marker har bottensediment som kan relateras till yngs
ta bronsålder. Dessa är Dalamossen nedanför Glums- 
lövs backar och invid Öresund, Kalkkällan i ett flackt 
landskapsrum norr om Saxån och Knagemöged belä
gen i anslutning till Välabäcken nära Dösjebro. Pol
lenpropparna gav dock i huvudsak data om vegeta- 
tionsförändringar och landskapspåverkan under äldre 
järnålder (Regnell muntlig uppgift).

Under tidigneolitikum avspeglas i pollendiagram
met från Sjögungan ett omgivande landskap med rela
tivt öppen lövskog, där ek, ask och hassel utgjorde do
minerande trädslag. I denna miljö fanns avverkade

och öppnade ytor för bete. Inga indikationer på odling 
av cerealier kan urskiljas i pollendiagrammet som kor
relerar till nämnda tidsperiod. Under senneolitikum 
kan dock märkbara förändringar av landskapsmiljön 
noteras. Denna kan karakteriseras som en mosaik av 
gles skog med öppna marker med gräs för betesdrift 
och odling på mindre jordlotter. Under bronsålderns 
period I kan en viss utbredning av lövskog märkas, 
men under period II sker en successiv vidgning av gräs
markerna. Åkerbruk med odling av främst vete börjar 
bli märkbar under denna tid. Under period II-IV kan 
en omfattande öppning av landskapet med gräsmarker 
noteras. Vid övergången mot förromersk järnålder an
tyds en omläggning av landskapsutnyttjandet som 
kom till uttryck i en form av polarisering eller struktu
rering i förhållandet inägo- och utmarksbruk. En ök
ning av pollen från träd och cerealia kan konstateras i 
diagrammet (Regnell a.a).

Långtidsutvecklingen under senneolitikum och 
bronsålder, vid en jämförelse mellan Ystadområdet 
och västra Skåne invid Öresund, avspeglar likheter i 
hur människan brukade och påverkade landskapet. 
En generell tendens finns till att lövskogsområden 
öppnades upp genom avverkning och betesdrift. Vid 
övergången mot äldsta bronsålder fanns ett småskaligt 
lantbruk med odling på mindre lotter i kombination 
med betesdrift. Under bronsåldern skedde en fortsatt 
tillbakagång av lövskogsbeståndet, öppna gräsmarker 
bredde ut sig och en intensifiering av boskapsskötseln 
anas. Landskapet hade nu under ett drygt millennium 
kraftigt påverkats av människan, vilket tolkas ha med
fört en ekologisk obalans i relation till naturen och 
samhällets försörjningssätt. Detta ledde fram till en 
omstrukturering av markanvändningen för lantbruk 
och bosättningar (Regnell a.a.).

Det som skiljer regionerna kring Ystad och västra 
Skåne åt är bebyggelseutbredningen. I den förra var 
bosättningarna i huvudsak lokaliserade till kustområ
det. Tillfälliga etableringar gjordes i det kuperade in
landet under bronsålderns senare perioder (Olausson 
1992). I västra Skåne fanns bosättningar såväl vid kus
ten som längs höj dstråk och vattendrag mot inlandet 
under en stor del av neolitikum och bronsålder. En 
källkritisk aspekt är dock att merparten av underlaget 
för Ystadsprojektet bygger på inventeringar, studier av 
privata samlingar och motsvarande i museimagasin, 
respektive sammanställningar av uppgifter från äldre 
undersökningar. Genom provschaktsgrävningar i sam
band med arkeologisk utredning och förundersök
ning, respektive större avbaningar vid särskild under
sökning längs korridoren för Västkustbanan, fram
kom mer konkreta lämningar efter bebyggelser.
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Gravplatser och gravmonument - 
förändringar i ett långtidsperspektiv

Landskap med dess topografiska formationer, kustom
råden, vattendrag, sjöar och våtmarker, har upplevts på 
de mest skilda sätt av generationer av människor från 
olika kulturer under de tidsepoker som förflutit. Av den
na anledning kan exempelvis höjdområden eller åar som 
betraktats som gränslinjer under ett tidsskede i ett kultu
rellt sammanhang, komma att upplevas som landmär
ken av central betydelse eller som förenande element av 
samhällen med helt andra värderingar. Betraktar vi loka
liseringar av megalitgravar respektive gravhögar är det 
lätt att konstatera att synen på landskapsrummen har 
omvärderats från mellanneolitikum till äldre bronsålder. 
Frågan är hur vi som arkeologer skall strukturera land
skapet för att nå en förståelse om hur människor i det 
förflutna har betraktat sina omgivningar.

En metod är att söka efter för ögat strukturerande 
element och vyer som är viktiga för människors för
måga att orientera sig i och organisera sin miljö. Man 
kan skapa förståelse för landskapet genom att dess to
pografi mentalt ordnas i synintryck och bildbeskriv
ningar. Gränslinjer är element av linjär karaktär som 
kan ses och tillskrivas betydelser av barriärer. Färdvä
gar utgör också linjära element i landskapet, men av 
sammanbindande karaktär som överbryggar naturliga 
hinder. Det kan vara fråga om naturligt framkomliga 
passager som även är viktiga för den totala landskaps- 
upplevelsen. Det är från färdvägarna som människor 
förnimmer och beskådar sina omgivningar. Ett distrikt 
utgör ett naturligt avgränsat landskapsutsnitt av en
hetlig prägel, som kan upplevas såväl inifrån som uti
från. Detta kan ges olika betydelser som exempelvis 
bosättningsområde eller gravmiljöer med flera grav
platser och monument av varierande omfång. Noder 
kan utgöras av viktiga skärningspunkter för färdvägar 
eller ett centralt terrängavsnitt inom ett område. 
Landmärken är platser i landskapet som på ett mar
kant sätt skiljer ut sig från omgivningarna, och därmed 
används som orienteringspunkter. Dessa kan utgöras av

naturliga formationer eller byggda monument (Gan- 
sum 1995, s. 83 f.).

Mellan- och senneolitisk tid
I sin doktorsavhandling Skapa plats i landskapet 
(2003) diskuterar Magnus Andersson hur samhällen 
under tidig- och mellanneolitikum organiserat land
skapsrummet i relation till de platser eller terrängav
snitt som var viktiga för gruppidentiteten. Megalitgra
var som dösar och gånggrifter byggdes under en tids
period om drygt 400 år från slutet av TN II till MN 
All. Dessa monument har därefter under millennier 
tillskrivits varierande betydelser och på olika sätt 
präglat kulturlandskapet (Andersson 2003, s. 15 ff., 
2004, s. 85 ff.).

Under MN B och SN återbrukas megalitgravarna 
för olika aktiviteter. Fynd av keramik och stenföremål 
som kan knytas till stridsyxekulturen har vid under
sökningar påträffats i gånggrifterna vid Gillhög, Store
gård, Hög, Lackalänga, Södervidinge och Västra 
Hoby. Senneolitisk keramik och flintmaterial har ock
så hittats i dessa megalitgravar. Fyndkontexterna kan 
inte alltid härledas till begravningar utan pekar på an
dra aktiviteter (Andersson 2003, s. 105 ff., 158, 264, 
2004, s. 85 ff.; Tilley 1999).

Byggandet av megalitgravar avspeglar hur samhäl
len under sen TN och äldre MN A gav en monumental 
prägel åt landskapet. De omkring fyrtio monument 
som finns bevarade i undersökningsområdet från Ätte
kulla, över Glumslövs och Rönneberga backar, och vi
dare längs Saxåns vattensystem utgörs främst av dösar 
och gånggrifter. En kartografisk översikt av undersök
ningsområdet visar på för megalitgravar karakteristis
ka terränglägen längs Råån och Saxån på terrasser och 
sluttningar till ådalgångar, respektive nedre sluttning
ar till höjdområden som Rönneberga backar och 
Dagstorp. Ett par lokaler är även belägna på terrasser i 
anslutning till kustlinjen vid Öresund. Dessa består 
bland annat av den omtalade Örenäsgånggriften som 
undersökts i flera omgångar. Bland annat år 1843 av 
professor Sven Nilsson, samt säsongerna 1905 till
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1906 och åren 1951 och 1952. Vid det senare tillfället 
påträffades över 10 000 keramikskärvor och flintred
skap i ett kulturlager vid gravkammarens ingång. I an
slutning till gånggriften finns rester av en hällkista 
(RAÄ 4, Glumslövs socken). Det finns även topogra
fiska lägen som är atypiska för megalitgraven, som på 
höj dryggen av Glumslövs backar (Bagge & Kaelas 
1952; Tilley 1999, s. 18 ff., 22 ff.).

I fornminnesregistret finns en plats för hällkista 
noterad i Vadensjö socken (RAÄ 2). Denna påträffa
des vid plöjning och var 1,6 meter lång, 0,4 meter bred 
och bestod av kalkstenshällar. Vid en undersökning 
genomförd av Berta Stjernquist 1948 dokumenterades 
graven, varvid inga fynd påträffades. Lämningen ut
gjorde ingen megalitgrav utan snarare resterna av en 
bortplöjd hög från övergången senneolitikum till älds
ta bronsålder (ATA 2581 / 48).

Inom processuell arkeologisk forskning har mega
litgravar betraktats som uttryck för territorieindel- 
ningar och maktutövning i områden med större folk
mängd i förhållande till resurser. Utifrån ett kontextu- 
ellt förhållningssätt nyanseras bilden till diskussioner 
där funktion och symbolik är sammanvävda. Chris
topher Tilley menar att dösar och gånggrifter anlades 
på rik jordbruksmark som var en del av förutsättning
arna för ekonomisk försörjning. Samtidigt som läm
ningarna utgjorde fixpunkter i kulturlandskapet var 
de noder i det sociala landskapet. Monumenten var 
inte bara passiva objekt som speglade de grupper som 
byggt dem, utan utgjorde även en reell faktor i skapan
det av världsbilden för de neolitiska samhällena (Tilley 
1999, s. 18). Samhällena under senneolitisk tid och 
äldsta bronsålder har ärvt ett kulturlandskap med 
monumentala inslag i form av megalitgravar från äldre 
epoker. Även om samhällsgruppers identitet inte di
rekt var knutna till dösar och gånggrifter, användes 
dessa monument för olika ändamål.

Under såväl mellan- som senneolitikum etablerades 
gravplatser för jordbegravningar (skelettgravar). Be
gravningsplatser med jordgravar aktualiserar frågor 
om hur lokaler av speciell karaktär, men utan påtagliga

monumentala markeringar, gestaltats i berättelser och 
traditioner. De lämningar som påträffats inom under
sökningsområdets arealer, har varit belägna på flacka 
sandförhöjningar i anslutning till våtmarker eller på 
strandvallar invid vattendrag. Utifrån det faktum att 
dessa enkel-, dubbel- eller i vissa fall massgravar inte 
har bevarad markering ovan jord, känner vi endast till 
en mindre del av det totala antalet lämningar. Ett 
stridsyxegravfält från MN B och spår efter en eventu
ell megalitgrav påträffades vid Dösjebro (RAÄ 11 / 
SU17) i samband med undersökningarna för VKB- 
projektet 1998. Sammanlagt dokumenterades tio gra
var, varav en möjligen härrör från senneolitikum 
(Månsson & Pihi 1999; Andersson 2003, s. 152 f., 
2004. s. 122 ff., Svensson u.å.). Vid Västra Hoby 
(RAÄ 5) undersöktes tre stridsyxegravar år 1916. I 
samband med utgrävningarna för naturgasledningen 
Sydgas I år 1983 dokumenterades två gravar vid Väs
tra Karaby (RAÄ39), och vid Ålstorp i samma socken 
ytterligare en grav år 1997 (Hansen 1917; Jeppsson 
1996a; Aspeborg 1997; Andersson 2003, s. 157 f., 
2004, s. 127 f.; Runcis denna volym).

På en äldre strandvall vid Saxåns norra sida nära 
det som idag benämns Häljarps mölla (SU2) etablera
des under senneolitikum en gravplats med 15 jordbe
gravningar. Två av dessa kan dock härröra från tidig- 
neolitikum. Drygt åtta kilometer mot öster längs ådal
gången vid Annelöv (SU13) fanns ytterligare en 
gravplats som anlades under neolitikums yngsta ske
de. Fyra jordgravar dokumenterades inom ett begrän
sat utgrävningsområde (Cademar Nilsson & Ericson 
Lagerås 1999a, b; Andersson 2003, s. 70 f.; Runcis 
denna volym).

Återbruk av megalitgravar under äldre 
bronsålder
Under äldsta bronsålder i södra Skandinavien omdana
des begravningsritualerna till följd av förändrade värde
ringar rörande kosmologi och samhällsorganisation. I 
ett första skede omorienterades lokaliseringarna av 
gravplatser, vilket fick till följd att kulturlandskapet
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Figur 3. Lämning av gånggrift (RAÄ 12:2) från MN A på Glumslövs 

backar. Under äldre bronsålder inneslöts megalitgraven i en hög, pa

rallellt med att flera nya gravhögar byggdes på höjdryggen. Området 

kallas Björne högar. Foto Thomas Hansson.

The remains of a passage grave from the early part of the middle Neo
lithic. During the early Bronze Age the passage grave was enclosed In a 
mound. During that era an agglomeration of gravemounds was built 
on the heights of Glumslöv. This particular area is named Björne högar.
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omgestaltades. Introduktion av brandgravskick är ett ut
tryck för en andra stor förändring ett par sekler senare.

Megalitgravar utgjorde ett rum för de döda, där de 
avlidna återfördes till anfäderna i ett kollektivt sam
manhang. Monumenten byggdes med öppen gravkam
mare för många individer. Denna form av gravskick be
tonade det förgångna och gravarna är placerade så att 
man har en utsikt över närliggande landskapsrum. De 
senneolitiska jordbegravningarna å andra sidan ger en 
bild av ett individuellt förhållningssätt. En fortsättning

på detta kan skönjas in i äldre bronsålder. Gravhögar 
byggdes över den döde på gravplatser i terränglägen 
som medförde monumentalt blickfång (Goldhahn 
1999, s. 186 f.). De inneslöt individuella gravgömmor i 
form av stenkistor eller urnegravar.

Den fråga vi måste ställa oss är om och hur megalit
gravar återbrukades under äldre bronsålder. Under
sökningar av dösar och gånggrifter har visat spår efter 
aktiviteter under bronsålder. En klassisk lokal utgörs 
som tidigare nämnts av Örenäsgånggriften (RAÄ 4,
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Glumslövs socken) belägen på en platå 15 meter över 
havet invid Öresundskusten. I ett av takblocken finns 
en älvkvarn inhuggen. Denna typ av ristning kan vara 
svår att med säkerhet datera, men associeras generellt 
med bronsålder. Megalitgraven är innesluten i en hög, 
18 meter i diameter och två meter på höjden. Det mest 
påtagliga inslaget av äldre bronsålder utgörs av rester 
av en hällkista två meter vid sidan om gånggriftens 
port. Vid en utgrävning 1906 påträffades hällkistan 
under ett röse av kullerstenar. Enligt uppgift i fornmin- 
nesregistret skall delar av ett bronssvärd eller spjut, 
bronsknappar, krukskärvor och skelettfragment ha 
hittats i kistan.

Ett annat exempel på en form av återbruk utgörs av 
en dös (RAÄ 3, Glumslövs socken) belägen på en platå 
drygt tjugo meter över havet invid Öresund och drygt 
800 meter SSÖ om Örenäsgånggriften. På en av tak
hällarna till dösen finns en älvkvarnsförekomst bestå
ende av tio spridda runda fördjupningar. Megalitgra
ven är innesluten i rester av en hög, 15 meter i diame
ter och med en nuvarande höjd av en meter. Enligt 
fornminnesregistrets anteckningar har gravkammaren 
varit omgiven av två stenkretsar av block.

Lämningarna efter gånggriften vid Storegärd (RAÄ 
3, Barsebäcks socken) är belägen på ett sandigt flackt 
höjdparti två kilometer öster om Öresund och tre kilo
meter norr om Lödde å. Megalitgraven var innesluten 
i rester av en hög, 25 meter i diameter och med en höjd 
av drygt en meter. Graven har undersökts av Folke 
Hansen på 1920-talet och genom seminariegrävningar 
av Arkeologiska institutionen vid Lunds universitet 
1986-1987. Vid den senare utgrävningen upptäcktes 
rester av en kantkedja som troligen utgör rester av en 
bronsåldershög invid och väster om gånggriften (Han
sen 1930; Hårdh 1993; Andersson 2003, s. 107 ff., 
2004, s. 87).

Återbruk av gravplatser med dösar och gånggrifter 
under bronsålder är inte något unikt för västskånska 
förhållanden. I Eldsberga socken söder om Halmstad i 
Halland undersökte Oscar Montelius i början av 1880- 
talet gravhögar vid Prästgården. En av dessa inrymde

en gånggrift från mellanneolitikum, omgiven av ek- 
stocksgravar från äldsta bronsålder. Högen inneslöt 
även urnegravar från periodens yngre delar (Monteli
us 1884; Lundborg 1972, s. 13). Vid Heberg söder om 
Falkenberg undersöktes en hög som inneslöt ett röse 
med en långdös (RAÄ 71, Årstads socken). I fyndkon
texter knutna till megalitgravens konstruktion påträf
fades keramikskärvor av TRB-typ. I gravkammaren 
återfanns bland annat en parallellhuggen flintdolk 
från senneolitikum. I högens övre skikt hittades även 
en gravurna från yngre bronsålder (Petersen 1970). 
Andra halländska exempel på megalitgravar som tagits 
i anspråk under äldre bronsålder, byggts om och info
gats i en ny kosmologi är gånggriften i Snöstorp öster 
om Halmstad och Vessingehögen i Veinge socken utan
för Laholm (Arne 1923; Hansen 1928; Arbman 1954, 
s. 24 ff.; Lundborg 1967; Tilley 1999, s. 125 ff.).

Återvänder vi till det aktuella undersökningsområ
det i västra Skåne kan man genom uppgifter i fornmin- 
nesregistret konstatera att ytterligare sju megalitgra
var har älvkvarnsförekomster på hällarna. Vid gång- 
grifterna i Ljunghög (RAÄ 2, Hög socken) och vid 
Södervidinge (RAÄ 3) hittades bronsålderskeramik i 
samband med undersökningar genomförda av Folke 
Hansen (1919a, 1919b; Andersson 2003, s. 109 f., 
115 f., 2004, s. 88). Detta ger en bild av hur männis
kor under äldre bronsålder identifierade sig med 
gravmonument från svunna tider, återbrukade och 
byggde om dessa. De äldre megalitgravarna infogades 
i ett nytt monumentalt formspråk och doldes för om
världen (se tabell 2).

Figur 4. Megalitgravar inom undersökningsområdet byggda under pe

rioden TN II till MN All. Ett flertal av gravarna har återbrukats under 
MIM B, SN och bronsålder.

Megaliths in the investigation area wich have been raised during EN
II and MN All. Most of these graves have been used during the later
part of the middle Neolithic, late Neolithic and Bronze Age.
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Den avgörande omgestaltningen av kulturlandskapet 
inleddes under bronsålderns period I och accentuera
des under period II—III. Inom undersökningsområdets 
norra del från Råån över Glumslövs och Rönneberga 
backar mot kustlinjen vid Öresund, finns ett par ter
rängavsnitt med platskontinuitet för megalitgravar 
och högar. På terrasser mot Råån i nordöst finns fyra 
dösar och fyra gånggrifter, samt ett stråk med bronsål
dershögar. Det mest tydliga terrängavsnittet med plats
kontinuitet utgörs dock av en drygt 500 meter lång 
höj drygg i nordsyd på krönet av Glumslövs backar, 
mellan Dalamossen i väster och våtmarker i öster. Det 
mest iögonfallande är att två gånggrifter är belägna på 
krönets topp i norr och att ett stråk av cirka 20 brons
åldershögar sträcker sig mot söder.

Gravhögarna - den äldre bronsålderns 
exponerade kulturlandskap
Det klassiska kulturlandskapet från bronsåldern präg
las av gravhögar belägna på topografiskt exponerade 
terrängavsnitt. Höjderna vid Ättekulla, Glumslövs och 
Rönneberga backar, Dagstorpsåsen och Västra Kara- 
by, höj dryggar längs Kävlingeån och Lödde å, samt ex
ponerade flacka höjdavsnitt längs kusten vid Barse
bäck, omfattar flera stråk och anhopningar av grav
platser med bronsåldershögar (Ericson Lagerås denna 
volym).

En allmänt vedertagen åsikt är att det stora flertalet 
av gravhögarna byggdes under bronsålderns period II 
och III. Undersökningar på Bjärehalvön och i södra 
Halland visar dock att gravhögar, om än av mindre 
omfång, även byggdes under period IV och V (Hansen 
1938, s. 100; Lundborg 1970).

Det föreligger stora kvantitativa skillnader mellan 
megalitgravar och högar inom undersökningsområ
det. Antalet dösar uppgår till 22 stycken och gånggrif
ter till 19. Det totala antalet registrerade högar uppgår 
till 722 stycken, av vilka 238 stycken är synliga, 57 är 
skadade och 209 överodlade. Därtill finns uppgifter 
om 218 platser där högar skall ha varit belägna. Drygt 
25 gravhögar har del- eller totalundersökts.

Ättekulla
Höjdområdet vid Ättekulla med dess gravhögar utgör 
ett markant inslag i bronsålderslandskapet norr om 
Råån och omkring två kilometer från Öresundskus- 
ten. Längs kuststräckan norrut finns ytterligare högar, 
men det svagt kuperade öppna landskapet mot Bårs
löv i öster uppvisar en mycket gles förekomst av gra
var. Ättekullaområdet innefattar idag omkring 30 beva
rade bronsåldershögar, varav ett par är noterade som 
överodlade. I fornminnesregistret finns drygt 30 lokaler 
som antecknats som plats för borttagen gravhög. Det
ta ger en bild av att bortodling och andra markarbeten 
varit mycket omfattande, då endast hälften av den 
sammantaget noterade mängden återstår. En naturlig 
följdfråga är om den totala spridningsbilden över 
Ättekulla är representativ med stråk av befintliga 
bronsåldershögar, vilka är belägna på två lokala höjd- 
ryggar, som omsluter en flack platå. På kartorna i figur 
5 och 9 sammanfaller delvis symbolerna för uppgift 
om borttagna, överodlade och bevarade gravar. Slut
satsen är att det har skett en uttunning av stråken och 
att speciellt lämningarna på den östra höjden har 
drabbats.

Figur 5. Undersökningsområdet med bevarade gravhögar, överodlade 
och skadade högar, samt platser med uppgift om borttagen gravhög 
markerade.

The investigation area with grave mounds from the Bronze Age, 
overplowed mounds and places where mounds once have been lo
cated.
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Figur 5. Sammanställning av gravhögars volym inom fyra delavsnitt av 
undersökningsområdet.

Distribution of gravemounds according to volume in the investiga
tion area.

En hög på den östra lokala höj dryggen har en volym 
om drygt 1200 m3, två ligger i intervallet 500-1000 m3 
och omkring hälften är 200-500 m3 stora. Resterande 
gravar har en volym på mindre än 200 m3.1 detta avse
endet finns det fog för en hypotes om att det inom var
je agglomeration av gravhögar finns ett större och do
minerande monument.

Åren 1879-1892 genomförde Sven Söderberg ut
grävningar av åtta gravhögar vid Raus inom Ättekul- 
laområdet. Resultaten som bland annat presenterats i 
detaljerade och överskådliga plan- och profilritningar, 
visar på en komplex sammansättning av flera olika 
gravrum och gravgömmor, samt en bred variation i 
konstruktionsdetaljer. Hällkistor, stenkistor med urnor

och mindre stenbäddar på olika stratigrafiska nivåer i 
kombination med större stenar och resta dylika, un
derstryker hur gravhögarna återbrukats och successivt 
byggts på. Flertalet av de åtta undersökta högarna an- 
lades under bronsålderns äldre perioder. Gravskicket 
bestod av skelettgravar. Den högsta frekvensen av 
gravsättningar förekom dock under period IV och V. 
Det dominerande gravskicket bestod då av kremering- 
ar i form av urnegravar (Rydbäck 1912; Persson 1978; 
Arcini & Svanberg denna volym). Undersökningarna 
vid Ättekulla ger en god bild av hur övriga gravstråk 
med bronsåldershögar vid exempelvis Glumslövs 
backar, Dagstorpsåsen och längs Lödde å kan ha ge
staltats.
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Glumslövs och Rönneberga backar
Ett dominerande inslag i landskapsbilden vid Öre- 
sundskusten utgörs av Glumslövs och Rönneberga 
backar. Två kilometer från kustlinjen finns en lokal 
nord-sydlig höjdrygg med en anhopning av drygt 20 
gravhögar, varav nio är överodlade. Omkring 13 av 
dessa har en volym mellan 100 och 200 m3. Två högar 
har en volym i intervallet 500-1000 m3, och resteran
de är mellan 200 och 500 m3. Gravstråket är beläget 
inom ett terrängparti 200x95 meter stort, där fynd 
gjorts av bearbetad flinta. Två gånggrifter RAÄ 12 
från mellanneolitisk tid antyder att gravplatsen har en 
mycket lång tradition.

En djup svacka i anslutning till kustlinjen inrym
mer Dalamossen. På en höjd norr om denna samt på 
kanterna kring våtmarken finns en ansamling om cir
ka 15 gravhögar. Flertalet har ett mindre volymom
fång på 200 till drygt 500 m3. Sju av gravarna är över
odlade. Två dominerande högar finns på den lokala 
höjdplatån norr om våtmarken. Volymen hos dessa 
uppgår till cirka 1000 m3 respektive 1200 m3.

Belägna på terrasser på en västsluttning mot Öre
sund respektive en sydsluttning mot Säbyholmslätten 
finns ytterligare två ansamlingar om fem respektive åtta 
högar. Dessa hör till den mindre storleksklassen. Dock 
finns ett dominerande monument på drygt 500 m3.

Sett från Glumslöv utbreder sig Rönneberga backar 
åtta kilometer mot sydöst med tre lokala flacka höjd- 
partier. På den nordvästra finns ett 1,5 kilometer långt 
stråk med 14 bronsåldershögar. Det största monumen
tet har en volym närmare 2000 m3, en andra hög når 
drygt 500 m3 och övriga 100 till 500 m3. Gravarna på 
höjdområdet är belägna inom två större boplatsområ
den där slagen flinta påträffats. Omkring hälften av de 
nämnda bronsåldersmonumenten är noterade som 
överodlade.

Längst i sydöst på Rönneberg backar finns en högst 
dominerande ansamling med drygt 25 högar. Två av 
dessa har en volym på omkring 2000 m3 och en tredje 
hög finns i intervallet 1000 till 1200 m3. Övriga har i

huvudsak en volym från cirka 100 till 500 m3. Även 
dessa monument är belägna på stenåldersboplatser 
och på sluttningarna runt höjden finns flera stråk av 
nämnda fornlämningskategori. En uppseendeväckan
de detalj är den stora bortodlingsgraden av lämninga
rna på höjden, vilket illustreras av cirka tio noteringar 
med anteckningar om plats för borttagen gravhög.

Inom vart och ett av nämnda höjdområden med 
ansamlingar eller stråk av bronsåldershögar finns all
tid något monument som har en betydligt mer domi
nerande framtoning. Emellertid är de två största hö
garna inom undersökningsområdet belägna i för 
bronsålderslandskapet atypiska lägen. I Raus socken 
finns en hög med en volym om 1600 m3, belägen 15 
meter över havet 500 meter från strandkanten (RAÄ 
80). Den andra högen med en volym om drygt 2800 
m3 ligger i en sluttning nedanför Rönneberga backar i 
Assmundtorps socken (RAÄ 2).

En äldre strandvall längs Saxån
Närmast kusten nedanför Glumslövs backar och inra
mandes Säbyholmslätten sträcker sig en sju kilometer 
lång äldre strandvall som når fem till tio meter över 
havet. I nordväst finns tre mindre gravhögar med en 
storlek om 100-200 m3. Utbredningen av Landskrona 
stad har medfört att ett antal monument längs vallen 
inte har bevarats. Från Oxhögarna till Häljarps mölla 
finns omkring tio kända högar i storleksordningen 
200-500 m3, varav fem är överodlade. I fornminnesre- 
gistret finns även 12 noteringar om platser för borttag
na gravar, vilket ger en bild av en omfattande bortod- 
lingsgrad. Vid Häljarps mölla finns ett till stora delar 
överplöjt gravfält med gravar från senneolitikum till 
yngre bronsålder (SU2). I anslutning till den enda be
varade högen från gravfältet, påträffades vid utgräv
ning lämningar i form av kantrännor till minst två 
bortplöjda bronsåldershögar. Dessa uppgifter illustre
rar väl hur kulturlandskapet kan ha gestaltats under 
äldre bronsålder med ett sammanhängande stråk av 
gravhögar (Arcini &c Svanberg denna volym).
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Västra Karaby och Dagstorpsåsen
Höjdområdet vid Västra Karaby och Dagstorpsåsen 
utgör två markanta noder i det annars flacka till svagt 
kuperade landskapet. Därtill inramar höjderna en na
turlig passage längs Välabäckens flöde. Vid Karaby 
finns cirka 15 idag registrerade gravhögar samlade i 
ett 500 meter långt stråk längs höjderna. Drygt fem av 
lämningarna är beskrivna som överodlade. Två loka
ler är noterade som plats för borttagen hög. Alla mo
nument utom ett har en volym som varierar mellan 
strax under 200 m3 och 1000 m3. En gravhög belägen 
på den högsta kullen har en volym på cirka 1800 m3.

På Dagstorpsåsens höjdrygg finns femton gravhögar 
glest utspridda längs ett tre kilometer långt stråk. Elva 
av högarna har en volym på 100-200 m3, två har en 
omfattning på 200-500 m3 och ett monument har en 
volym på omkring 1000 m3. Den mest iögonfallande 
graven utgör den östra änden av ett stråk om fyra monu
ment väl synliga från Välabäcken. Denna gravhög har 
en volym på drygt 1600 m3. Längs nämnda stråk finns 
uppgifter om två platser för borttagna högar. På nord
västra kanten till Dagstorpsåsen finns en långdös (RAÄ 
23) och i sluttningen ner mot Välabäcken är en gånggrift 
kallad Harald Hildetands grav belägen (RAÄ 2).

Södervidinge
Vid Södervidinge finns två flacka höjdavsnitt som åt
skiljs genom Välabäckens flöde. Väster om bäcken

Figur 7. Undersökningsområdet med storhögar med en volym lika 
med eller större än 1000 m3 markerade. Övriga högar är markerade 
med prick.

Spatial distribution of very large grave mounds with volume excee
ding ; 000 m1. Crave mounds minor than 1000 mJ are marked with 
dots.

inom ett område registrerat som boplats finns tre grav
högar av mindre omfång. Ett par hundra meter mot 
sydväst är en gånggrift belägen (RAÄ 3). Det mest 
markanta stråket med fem gravhögar finns längs en 
500 meter lång sträcka i öst-västlig riktning, belägen 
på en höjdrygg delvis omfluten av Välabäcken. Gra
varna har en volym som varierar från 200 till drygt 
500 m3. Inom stråket finns två lokaler markerade som 
plats för borttagen hög. Det största monumentet med 
en volym på drygt 1600 m3 är beläget drygt 600 meter 
öster om nämnda stråk med högar.

Lödde å och Barsebäck
Lödde å inramas av ett svagt kuperat landskap med 
flacka höjdpartier. På höjderna och sluttningskanter 
ner mot ån finns omkring tjugo gravhögar av varieran
de storlek, varav flertalet är belägna söder om vatten
draget. Högarnas volym varierar mellan 100 och drygt 
500 m3. Spridda inom området finns tre monument 
som når en storlek på 1500 m3. I stråket finns uppgif
ter om tio platser för borttagna gravar.

Ådalgången representerar även ett landskapsrum 
med kontinuitet från mellanneolitisk tid genom fyra 
lokaler där megalitgravar anlagts. Bland de mer iögon
fallande är tre dösar vid Lilla Harrie (RAÄ 4) och 
Danshögarna med en gånggrift och två dösar vid Väs
tra Hoby (RAÄ 3 och 4). Drygt två kilometer söder 
om Lödde å finns en gånggrift på en markerad höjd
rygg i öst-västlig riktning (RAÄ 14, Lackalänga sock
en). På denna finns även en gravhög av stort format 
om drygt 2000 m3, samt ytterligare tre monument av 
mindre omfång.

Längs de flacka höjdpartierna och kustlinjen på de 
båda halvöar som utgör Barsebäcks socken finns stråk 
av gravhögar. På norra kustremsan finns sex högar av 
mindre volym. Två monument har en volym som når 
över 500 m3. På höjderna längs kusten i söder finns 
omkring tjugo gravhögar av generellt större omfatt
ning. Fyra av dessa har en volym på 500-1000 m3. 
Samtliga monument är exponerade mot havet (Ericson 
Lagerås denna volym).
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Brandgravar under flat mark
Gravskicket under bronsåldern ger en nyanserad bild 
av hur begravningsritualerna kan ha utförts. En påtag
lig åtskillnad kan dock konstateras mellan gravplatser 
med monumental framtoning respektive mer lågmält 
ordnade lokaler. De senare syftar på förekomster av 
brandgravar under flat mark. I dagens uppodlade 
jordbruksbygder har eventuella mindre gravöverbygg
nader eller andra markeringar sedan länge försvunnit, 
vilket medför svårigheter att bedöma dessa lokalers 
förekomst och representativitet.

Brandgravarna kan ha anlagts vid samma lokaler 
som monumentala högar, och avspeglar därmed en 
komplexitet i hur gravplatserna har brukats. De kre- 
merade kvarlevorna kan även ha deponerats enskilt 
eller i anhopningar på avgränsade terrängavsnitt en
bart avsedda för gravsättningar med en lågmäld profi
lering. Exempel finns även på att urnor med brända 
ben placerats inom bosättningsområden i nära anslut
ning till gårdar.

Under fältarbetet inom VKB-projektet påträffades 
nämnda typer av variation inom gravplatser. I flack 
terräng norr om Ryabäcken i anslutning till en gårds- 
lämning från yngre bronsålder hittades fyra urnegra- 
var. En brandgrav påträffades i samband med härdar 
och kokgropar i nära anslutning till ett vattendrag på 
Säbyslätten. (Ericson Lagerås 1999; Martens 1999). 
Vid Döj sebro dokumenterades tre enstaka urnegravar 
som var utspridda i flack terräng söder om Välabäck- 
en, respektive fyra likartade gravar ansamlade norr 
om vattendraget (SU17 & SU19) (Månsson & Pihi 
1999, Andersson m.fl. 1999). I en boplatsmiljö vid 
Dagstorp (SU21) där ett långhus från yngre bronsålder 
dokumenterats påträffades en ansamling av fem 
brandgravar i låglänt terräng nära Välabäckens flöde 
(Becker 1999). Brandgravar i anslutning till monu
mentala högar återfanns vid tre lokaler: Oxhögarna, 
Häljarps molla (SU2) och Annelöv (SU13) (Arcini & 
Svanberg denna volym).

Gravfält - gravplatser med kronologisk och 
kulturell kontinuitet?
Gravfälten vid Häljarps mölla (RAÄ 8, Tofta socken; 
SU2) och Annelöv (SU13), aktualiserar två aspekter 
rörande lämningar från bronsåldern: Anläggande, 
bruk och återbruk av gravplatser samt bevarandeför
hållanden för högar i fullåkersmiljö. De båda nämnda 
lokalerna representerar brukningstider som sträcker 
sig från senneolitikum till senare delen av bronsåldern. 
Vid den förstnämnda platsen fanns även en grav från 
romersk järnålder. Båda gravfälten hade under förhis
torisk tid en monumental framtoning genom ett antal

bronsåldershögar. I samband med uppodling under 
sen historisk tid har samtliga ovan mark synliga läm
ningar utom en hög plöjts ner och blivit en del av åker
marken. En gravhög vid Häljarps mölla har bevarats 
genom att en väderkvarn byggdes på denna år 1784.

Gravplatsen vid Häljarps mölla omfattar en upp
skattad area på 300x100 meter (ÖNÖ-VSV) motsva
rande 30 000 m2, varav den undersökta ytan omfatta
de 6 500 m2. Gravplatsens ursprung kan möjligen här
ledas till mesolitisk tid genom förekomsten av en 
lämning som kan tolkas som en skelettgrav. Anlägg
ningens fyllning innehöll flintmaterial som daterades 
till sen Kongemose- till tidig Ertebøllekultur, och kera
mik karakteristisk för Ertebølle. Skelettgraven hade 
anlagts på en terrassformad förhöjning i riktning mot 
Saxåns flöde. På ett flackt markavsnitt drygt 100 me
ter mot nordväst fanns ytterligare en trolig skelettgrav 
från mellersta Ertebølle. Ett par meter norr om denna 
lämning påträffades ännu en jordbegravning som da
terades till övergången mellan senmesolitikum och ti- 
digneolitikum (Lindblad & Lund 1997; Cademar 
Nilsson & Ericson Lagerås 1999a; Andersson 2003, s. 
70 ff., 2004, s. 58 ff; Runcis respektive Arcini & Svan
berg denna volym).

Man måste ställa sig frågan huruvida ovan nämn
da tre begravningar kan tolkas som gravplatsens eta
blering. Givetvis rör det sig om en sådan, men kan en 
tradition kring en plats fortleva under närmre två mil
lennier? I detta fallet är jag tveksam då såväl sam
hällsorganisation som förutsättningarna för ekono
misk försörjning genomgår stora omdaningar. Land
skapets klassificering respektive traditioner och 
berättelser knutna till specifika platser har troligen 
omformulerats i vid bemärkelse. Därtill kan frågan 
ställas huruvida eventuellt förekommande markering
ar vid jordbegravningarna bevarades under dessa 
långa tidsskeden.

Under senneolitikum anlades en serie jordgravar 
som sammantaget kom att utgöra grunden till gravfäl
tet. Frågan är om man skall betrakta detta som en ny
etablering av en gravplats eller ett medvetet återbruk
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av ett terrängavsnitt som klassificerats efter en tradi
tion. Med hänvisning till ovan sagda vill jag hävda att 
den flera kilometer långa strandvallen längs Saxåns 
flöde utgjorde en topografisk formation, vilken togs i 
anspråk för såväl gravplatser som bosättningar. Att de 
senneolitiska jordgravarna anlades inom samma ter
rängavsnitt som mesolitiska och tidigneolitiska dylika, 
kan specifikt betraktas som en tillfällighet. Ser man 
strandvallen som ett landskapsutsnitt med färdväg och 
byggande av monument eller landmärken, är det sna
rare fråga om en tradition med att bruka ett iögonfal
lande och ur topografisk bemärkelse attraktivt land
skapsutsnitt.

Gravfältets andra fas karakteriseras av anläggandet 
av gravhögar. Inom grävningsytans norra del doku
menterades stora delar av två cirkulära kantrännor 
med en diameter om 15 meter. Därtill noterades ett 
mindre avsnitt av en tredje cirkulär ränna. Eftersom 
gravhögarna är bortplöjda och fyllnadsmassorna med 
tiden uppblandats med ploglagret, finns varken pri- 
märgrav eller sekundärgravar bevarade. Den enda 
kvarvarande gravhögen är 30 meter i diameter och 
drygt en meter hög. Att denna bevarats beror som sagt 
på byggandet av en väderkvarn på fornlämningen un
der 1700-talet. Uppgifter finns om att ytterligare minst 
två högar funnits i området, vilket ger en bild av grav
fältets en gång ovan mark synliga omfattning.

Parallellt med byggandet av gravhögarna, men i 
huvudsak i tidsskedet efter detta, nyttjades lokalen för 
andra former av gravsättningar. Under fältarbetet do
kumenterades drygt 25 nedgrävningar med brandgra
var, i huvudsak belägna mellan de senneolitiska jord
begravningarna i söder och resterna av högar i norr. 
Dessa gravar under flat mark hade troligen någon 
form av markering eller mindre överbyggnad som idag 
är helt bortplöjd. Det kan även antas att brandgravar 
placerades i de äldre befintliga högarna, vilka därige
nom gestaltades som monument för återbruk. Date
ringarna visar på att brandgravarna härrör från brons
ålderns period III till period V (Arcini & Svanberg 
denna volym).

Oxhögarna utgjorde en andra lokal där två gravhögar 
kom att delundersökas (RAÄ 2, Örja socken). Utifrån 
anläggningsstrukturer och fynd påträffade i prov
schakt, samt genom upprättandet av en terrängmo
dell, kunde de överplöjda monumentens omfattning 
klarläggas. Den ena högens storlek uppskattades, ge
nom kantrännans radie, uppgå till drygt 20 meter. 
Fynd av ett fragmentariskt bronssvärd och 14C-analys 
av trädelar till en svärdsskida daterade lämningen till 
period II. Den intilliggande andra gravhögens diame
ter uppskattades även denna till drygt 20 meter. En av 
sentida plöjning skadad primärgrav bestod av rester 
av en träkista med antydningar till benrester. Indika
tionerna på en skelettbegravning ger en bild av att hö
gen anlades under period II (Lindahl Jensen 1998).

Även om gravplatsen enbart delundersökts kan det 
konstateras att lokalen har en komplex sammansätt
ning. En brandgrav påträffades i anslutning till ovan 
nämnda monument. En I4C-anaIys daterade lämning
en till period II. Det kan på goda grunder antas att 
ytterligare överplöjda högar och brandgravar dolda 
under flat mark finns under ploglagret (a.a.).

Drygt åtta kilometer uppströms Saxåns flöde un
dersöktes ett gravfält vid Annelöv (SU13). Lokalens 
utbredning avgränsades till omkring 40 meter i öst- 
väst och uppskattades till något större i nord-syd, vil
ket bör ge en area om drygt 3 000 m2. En jordbegrav
ning med trolig datering till senneolitikum ger en bild 
av tidsskedet för gravplatsens etablering. Under äldre 
bronsålder byggdes ett antal gravhögar. Under fältar
betets gång återfanns lämningarna efter ett sönder- 
plöjt monument. Ett flertal urnebrandgravar nergräv
da i alven visar på lokalens komplexitet, och samti
digt på likheter med gravplatserna vid Oxhögarna 
och Häljarps mölla (SU2). Platserna har återbrukats 
under långa tidsperioder och variationer av grav
skicket antyder en nyansering av begravningsritualer
nas genomförande (Ericson Borggren & Bondesson 
Hvid 1998; Cademar Nilsson & Ericson Lagerås 
1999b; Runcis respektive Arcini & Svanberg denna 
volym).
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Landskapets ceremoniella platser

Etablerandet under äldsta bronsålder av nya gravplat
ser och återbruk av äldre monument för rituella ända
mål, har en motsvarighet i offer- och kultplatser. Det 
kan exempelvis vara våtmarker eller landskapsmilj öer 
där härdområden anlagts och brukats under längre 
tidsperioder.

Omkring 200 meter öster om Kvärlövsåns sam- 
manflöde med Saxån undersöktes ett källsprång (SU9) 
inom VKB-projektet. Under senare delen av tidigneoli- 
tikum (TN II) fanns här en sammanhängande miljö 
med en bosättning och en offerplats belägna endast 40 
meter från varandra. I källsprångets södra del fanns 
deponeringar av neolitisk keramik, flint- och bergarts- 
redskap, bearbetad flinta, djurben av boskap och ville
bråd, samt skelettdelar efter tre till fem individer. Bo
sättningen representeras av lämningen efter en 20 me
ter lång tvåskeppig mesulakonstruktion norr om 
kärret. Dateringar visar att miljön brukats under en 
tid om 350 år (Nilsson & Nilsson 2003).

Det finns två frågor som är aktuella i sammanhang
et: Valet av plats med anknytning till speciella natur
förhållanden för rituella ändamål, samt under hur 
lång tid som offertraditioner kan ha upprätthållits. 
Likväl som valet av gravplatser är ett uttryck för en 
kosmologi, är även valet av ceremoniella platser en del 
av samhällens världsbild. Valet av källsprånget vid 
Saxtorp under TN II relateras till en för samtiden iö
gonfallande topografi med en mindre ravin där rödfär
gat vatten sipprade fram över torv (a.a., s. 273).

I kärrets övre skikt och huvudsakligen i dess norra 
del fanns ett lager som kan knytas till yngre bronsålder. 
Bland fynden fanns flinta i form av fyra skrapor, en 
borr, avslag och avfall. Ett fåtal retuscher kunde konsta
teras. Vidare påträffades en krossten av bergart, bearbe
tade träföremål och ben av boskap och villebråd. Två 
fynd ger associationer till att våtmarken brukats i cere
moniella sammanhang. En del av ett kranium av män
niska påträffades i kärrets centrala del. Därtill fanns en 
konstruktion bestående av en ekplanka som vilade på 
ett tunt lager av kärrtorv och en stenpackning. Plankan

ledde fram till en ansamling av bearbetade träföremål 
och rester av ett keramikkärl (Lindahl Jensen & Nils
son 1999, s. 10).

Sammansättningen av fynd som härrör från brons
åldern har dock stora likheter med hushållsavfall. 
Samtidigt skiljer sig materialet väsentligt från de fynd 
av flintyxor, -dolkar, -skäror och skafthålsyxor, samt 
holkyxor av brons, som är karakteristiska för enkel- 
och depåfynd under senneolitikum och bronsålderns 
period I—III. Detta reser visst tvivel om våtmarkens 
funktion som enbart offerplats under bronsåldern 
(Karsten denna volym).

En sammanställning av ackumulerade tidig- och 
mellanneolitiska offerfynd respektive senneolitiska 
dylika i undersökningsområdet ger en bild av vilka 
landskapssammanhang som var viktiga. Den geogra
fiska spridningen påvisar två huvudområden. Ett i 
norr kring Råån och Glumslövs backar, respektive ett 
andra kring Dagstorp, Västra Kara by och ner mot 
Kävlingeån. Slättområdet kring Säbyholm och vidare 
mot Saxåns mynningsflöde utgör ett glest stråk med 
avseende på offerfynd. En övervägande del av fynden 
under SN II och bronsålderns period I består av enkel
fynd i form av bredeggade flintyxor och skäror. Den 
senare är mest förekommande bland depåfynden. Våt- 
marksmiljöer utgjorde den vanligaste kontexten för 
offerfynd under nämnda tidsperiod. En kontinuitet 
kan skönjas i de neolitiska offermiljöerna och bosätt
ningsområdena (Karsten denna volym).

Under bronsålderns period II och III kan en konti
nuitet spåras rörande proportioner i fördelningen mel
lan enkel- och depåfynd, samt offerplatsmiljöer och 
dess rumsliga lokalisering till våtmarker. En tydligare 
anknytning mot kusten kan dock konstateras. I mate
rialet är avsatsyxor av brons vanligt förekommande. 
Under yngre bronsålder kan en tydlig förändring i 
sammansättningen av bronsföremål i offernedläggel- 
serna konstateras. Holkyxor av brons har en tydlig re
presentativitet, men personliga tillhörigheter i form av 
smycken och fibulor dominerar. Proportionerna mel
lan enkel- och depåfynd är jämn. Offernedläggelsernas
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geografiska spridning inom undersökningsområdet 
sammanfaller med tidigare perioder, men uppdelning
en i två områden är inte lika tydlig (Karsten denna vo
lym).

Under bronsåldern etableras en ny form av kult
platser i landskapet - härdområden. De äldsta indika
tionerna i norra Europa på ett storskaligt användande 
av gropar som innehåller kol, sot och skörbränd sten 
kan härledas till äldsta bronsålder. En källkritisk as
pekt är att härdar och kokgropar finns vid bosättning
ar, i anslutning till huslämningar eller i mindre grup
per i utkanten av boplatser. Med andra ord är det vik
tigt med större grävningsytor för att kunna belägga 
förekomster av sammanhängande stråk av anlägg
ningar. Härdområdenas funktion har också diskute
rats utifrån element som eld och värme. Eldens förmå
ga att synas, dess kommunikativa förmåga och dess 
roll inom sol- och eldbegängelsekult har framförts 
som en aspekt på härdområden. En annan kretsar 
kring förekomster av kokgropar inom härdområden 
och värmen som ett aktivt funktionellt element i sam
band med olika hantverksprocesser (Fendin 2002, s. 
120, samt denna volym).

Glumslövs backar utvecklades till ett centralområde 
under bronsålderns period II—III, vilket anläggandet av 
stråk av gravhögar av varierande omfång antyder. En 
sammanställning av neolitiska lösfynd som kan knytas 
till idag utdikade våtmarker antyder miljöer för heliga 
platser med offertraditioner. Områdets topografiska 
dramatik i form av backlandskapets framtoning i rela
tion till omgivande slätter och Öresund, respektive mik- 
rotopografiska miljöer som terrasser, sänkor och ravi
ner har varit iögonfallande för människor under långa 
tidsepoker. Ett dominerande inslag utgörs av den breda 
sänkan som omsluter Dalamossen. Skapandet av mo
nument och brukande av markant synliga terrängav
snitt för rituella ändamål, är ett sätt att ta i anspråk och 
inrama ett landskap i en kosmologi (Bradley 1997).

Det är i detta perspektiv man bör betrakta etableran
det av härdområdet på Glumslövs backars nordslutt
ning (VKB 3:3). På en grävningsyta som omfattade en

area om drygt 13 000 m2 dokumenterades omkring 
300 härdar. Dessa lämningar har tillkommit från älds
ta bronsålder och har ackumulerats under drygt ett 
millennium. Den mest intensiva perioden var under 
mellersta bronsålder. Eldarna var synliga från såväl de 
flacka markområdena i norr som från Öresund i väs
ter (Fendin 1999).

På en svag platå omgiven av flacka markområden på 
Örbyslätten påträffades under fältarbeten inom VKB- 
projektet ännu ett härdområde (VKB 1B:2). Det topo
grafiska läget är inte lika exponerat som ovan nämnda. 
Utifrån ett lokalt perspektiv kan dock platsen ha utgjort 
ett markant inslag i landskapsbilden, och därtill ha varit 
synlig från Glumslövs backars sluttningar fem kilome
ter mot söder. Slättområdet inramades av Rååns ravin
dalgång någon kilometer mot norr samt Öresundskus- 
ten en dryg kilometer mot väster. På grävningsytan do
kumenterades omkring 75 härdar. Det skall dock 
tydliggöras att inte hela härdområdet frilädes. Date
ringar utifrån kolprover sammanföll med bronsålderns 
period III-IV (Olson & Mattisson 1996).

Ett tredje härdområde av omfattande karaktär på
träffades på ett välexponerat höjdläge i Bårslöv, i ett 
backlandskap öster om Helsingborg. Inom ett smalt 
stråk som berördes av byggnationen av väg 109 doku
menterades drygt 300 härdar. Hela höj davsnittet är i 
forminnesregistret noterat som boplatsområde, 800x 
600 meter stort, med fynd av upplöjd flinta och här
dar. Norr om boplatsområdet och det dokumenterade 
härdområdet finns en större våtmark benämnd Tjuva- 
mossen. Dateringar ger en bild av att härdområdet 
började brukas under äldre bronsålder och att höjdav- 
snittet användes för detta ändamål under hela bronsål
dern (Knarrström & Olsson 2000; Knarrström 2002).

Bosättningar och bebyggelsemönster

Inom arkeologin finns en tendens till att beskriva och 
analysera bosättningar i korttidsperspektiv kopplat 
till bebyggelsefaser. Till fältarbetets primära målsätt
ning hör att urskilja och definiera gårdslämningars
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Figur 8. Vy över backarna kring Dalamossen med en gravhög vid kan 
ten. Foto Thomas Hansson.

A view over the slopes around Dalamossen with a grave mound at 
the edge.
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rumsliga organisation och kronologiska sekvenser. 
Det vill säga att beskriva enskilda anläggningar eller 
strukturer av dessa, samt att åskådliggöra människors 
handlingar och olika händelseförlopp. Bosättning
sområden kan analyseras i ett diakront perspektiv där 
konkretiserade bebyggelsefaser utgör stommen för 
tolkningar. Tidsperspektivet är i dessa fall av medel
lång karaktär och relaterat till ett par generationer. 
Därigenom kan områdets korologi åskådliggöras och 
relateras till social organisation och former för ekono
misk försörjning.

En sammanställning av tidigare undersökningar i 
regionen och resultaten av fältarbeten inom ramen för 
VKB-projektet, visar att boplatser med dateringar till 
senneolitikum och bronsålder finns spridda över stora 
delar av området. I syfte att konkretisera bilden måste 
frågor ställas om i vilka arkeologiska rum som lokaler
na är belägna, respektive vilka mikrotopografiska mil
jöer som var relevanta för etablering.

I den översikt som presenteras nedan försöker jag att 
åskådliggöra bosättningarnas topografiska omfattning 
och kronologiska utsträckning. Detta ger en bild av 
händelsecykler och grad av intensitet knutna till de oli
ka lokalerna. Även om dessa förlopp främst analyseras i 
medellångt tidsperspektiv, måste bosättningarna be
traktas i relation till gravar och offerplatser i den omgi
vande miljön. Som tidigare nämnts utgör dessa platser 
noder i kulturlandskaps utveckling under längre tids
epoker, men förloppets riktning är nära förknippad 
med hur människor väljer att agera. Gravplatser kan 
utvecklas och få en än mer markant framtoning genom 
byggande av nya monument eller att äldre byggs på. 
Offerplatser och traditioner kring dessa kan fortleva 
genom återbruk och bekräftelse av lokalernas betydel
se. Landskapets långtidsutveckling är beroende av hän
delsecykler knutna till förändringar i människors lev
nadsförhållanden och handlingar under generationer, 
samt ställningstaganden i respektive samtid.

I denna volym diskuteras bosättningar utifrån två 
rumsligt avgränsbara nivåer. En första omfattar läm
ningar efter långhus, konturer efter gårdsplan och

närområde med anläggningar som härdar, gropar 
och ugnar. Denna avgränsning innefattar boplatsens 
kärna och intilliggande aktivitetsområde (Artursson, b 
denna volym). I denna artikel tar jag fasta på en mer 
övergripande avgränsning av bosättningsområden. 
Dessa omfattar ofta flera gårdslämningar från olika 
kronologiska faser och ibland med ett ursprung i neo- 
litikum. Avgränsningar av bosättningars arealer är i 
denna artikel extrapolerade utifrån iakttagelser i gräv- 
ningsschakt, mikrotopografiska förhållanden, samt 
uppgifter om fuktängar, torvmarker och vattendrag 
hämtade från Skånska rekognoseringskartan från 
1812-1820. Andra aspekter att ta hänsyn till är det 
omgivande kulturlandskapet med gravplatser med oli
ka former av monument eller brandgravar, samt kult- 
och offerplatser. Bosättningsområdenas uppskattade 
utbredning för nedanstående omnämnda lokaler kan 
variera mellan lOOx 100 meter och 600x500 meter, 
och är markerade som polygoner på bifogade kartor.

Bosättningar från senneolitikum och brons
ålder längs Öresund
Ättekulla och Bårslöv
Höjdområdena vid Ättekulla utgör ett i nordvästra 
Skåne klassiskt exempel på avgränsbar bebyggelse un
der bronsålder. Två täta stråk med gravhögar längs 
höjdryggar ger området en yttre monumental prägel. 
Sven Söderbergs undersökningar av åtta högar gav en 
bild av en komplex bygd där monument som anlagts 
under period I—III återbrukades och byggdes på under 
mellersta och yngre bronsålder (Rydbäck 1912; Pers
son 1978; Arcini & Svanberg denna volym). I anslut
ning till det östra gravstråket finns även en gånggrift 
från mellanneolitikum.

Inom Ättekulla och i backlandskapet i öster kring 
Bårslöv har flera undersökningar ägt rum, varav några 
omfattade lämningar av bosättningar från senneoliti
kum och bronsålder. På en terrass norr om och invid 
Rååns flöde dokumenterades ett bosättningsområde 
vid Raus (VKB 1 A:7). Inom det 30 000 m2 stora områ
det återfanns även inslag från tidigneolitikum i form
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av flinta och keramikskärvor i kulturlager, samt möjli
ga huslämningar. Detta visar att lokalen har en längre 
tradition som bosättningsområde. Senneolitikum rep
resenterades av materiella spår efter två mesulahus i 
anslutning till kulturlager. Därtill fanns ansamlingar 
av härdar och kokgropar som 14C-daterades till mel
lersta och yngre bronsålder (Omfors 1999; Artursson 
m.fl. 2003). På höjder och terrasser inom Ättekulla- 
området har flera mindre undersökningar genomförts 
där anläggningar och fynd utgör spår efter bebyggelse 
som härrör från perioden neolitikum till slutet av järn
åldern (Nagmér 1994).

Vid Bårslöv fyra kilometer öster om Ättekulla 
framtonar ett backlandskap av annan karaktär. An
talet gravhögar från bronsåldern är markant färre på 
vidderna i norr och mot nordöst. Glesare stråk 
förekommer dock i söder, och längs höj dryggar, av
satser och ravinkanter längs Råån finns ett omfattande 
fornlämningsområde med boplatslämningar, fyra 
gravhögar och en dös (RAÄ 1, 2, 7, 49 & 51, Fjäre- 
stads socken).

Backlandskapet i Bårslövs och Välluvs socknar 
domineras av en markant höjd där fynd av bearbetad 
flinta och keramik i ploglagret påvisar utbredningen 
av ett omfattande bosättningsområde. Inom detta 
påträffades vid undersökningar senhösten och vintern 
1998 ett större härdområde som tidigare omnämnts i 
artikeln. Öster om stråken av härdar dokumenterades 
ett mindre treskeppigt långhus som kunde knytas till 
äldre bronsålder. En gårdslämning från yngre 
bronsålder finns också representerad i anslutning till 
härdområdet. Det finns god grund att anta att 
materiell kultur från ytterligare bronsåldersgårdar 
finns bevarad inom det 800x400 meter stora bosätt
ningsområdet norr om Tjuvamossen (Knarrström & 
Olsson 2000; Knarrström 2002).

På en flack förhöjning i ett lokalt slättområde väster 
om och nedanför höjdområdet vid Välluv dokumen
terades ytterligare en gårdslämning från yngre brons
ålder i form av ett långhus. Drygt 500 meter västerut på 
ett flackt markavsnitt påträffades lämningar efter ett

mesulahus från senneolitikum. Även om de mikro
topografiska lägena är likartade kan inte någon direkt 
platsrelaterad kontinuitet mellan bosättningarna be
läggas (Knarrström & Olsson 2000; Knarrström 2002).

Örbyfältet - Rya
I södra delen av Örbyfältets flacka terräng rinner Rya
bäcken i västlig riktning från våtmarksområdet Åla
kärr mot Öresund. Invid och norr om vattendraget 
dokumenterades delar av en bosättning med ett lång
hus daterat till mellersta bronsålder och ett fyrstolps- 
hus daterat till övergången mellan yngsta bronsålder 
och förromersk järnålder. I anslutning till husläm
ningarna fanns gropsystem, härdar och kokgropar 
som kan knytas till mellersta bronsålder (VVP6). 
Bronsåldersbosättningen har dock haft en större ut
bredning. Drygt 100 meter mot nordöst daterades en 
mindre stolpbyggnadslämning och ett grophus omgiv
na av härdar och kokgropar till yngre bronsålder. I 
anslutning till dessa fanns fyra urnegravar från nämn
da period (VKB 2:5) (Artursson 1998; Ericson Lagerås 
1999).

I den flacka terrängen utbreder sig bosättningsom
rådet minst 300x500 meter, vilket motsvarar en area 
om 15 000 m2. Vattendraget utgör en orsak till gårdar
nas lokalisering mellan två centrala områden med 
gravmonument vid Ättekulla och Glumslövs backar.

Figur 9. Karta över Ättekulla - Bårslöv samt Örbyfältet - Rya - Ryde- 
bäck som visar det rumsliga förhållandet mellan bosättningar från 
senneolitikum och bronsålder och undersökta gravmiljöer.

Map of Ättekulla - Bårslöv and Örbyfältet - Rya - Rydebäck show
ing the relationship between settlements and excavated graves.
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Det skall dock framhållas att det inte var fråga om nå
got isolerat bosättningsområde. I närmiljön finns idag 
sex stycken gravhögar inom synhåll på ett avstånd av 
500-1000 meter. I en av dessa som idag är överodlad 
plöjdes på 1920-talet ett bronssvärd i tre delar upp i 
samband med jordbruksarbete (RAÄ 20, Kvistofta 
socken). I området söder om Kastlösa by påträffades 
ett votivfynd av en kvinnofigur i brons - Kastlösakvin
nan - som kronologiskt knyts till period IV. Inte fullt 
två kilometer norr om den aktuella bosättningen fanns 
det tidigare omnämnda härdområdet daterat till peri
od III—IV på en mindre höjd omsluten av Örbyslätten 
(VKB 1B:2).

Glumslövs backar
Glumslövs backar utgör ett markant höj dområde i det 
västskånska naturlandskapet, som utbreder sig fem 
kilometer i nord-syd och omkring fyra kilometer från 
branterna vid Öresund till öppna och svagt kuperade 
marker i öster. Jordarterna består av lerig moig morän 
och morängrovlera som vid inlandsisens avsmältning 
pressats upp mot 100 m.ö.h.

Huvudtopografin på Glumslövs backar karakteri
seras av en mjukt utsträckt höjdformation. På denna 
finns en mängd mikrotopografiska miljöer i form av 
höj dryggar, begränsade slättområden, terrasser, slutt
ningar och svackor. Under de vidsträckta åkermarker
nas ploglager finns nyanser av ovan nämnda jordarter, 
och ställvis utdikade våtmarkslämningar dolda under 
markytan.

En översikt av i fornminnesregistret noterade fynd- 
och boplatser som är belägna på Glumslövs backar vi
sar på en långvarig bebyggelse. En större arbetsinsatts 
med nyansering av materialet skulle troligen påvisa att 
arkeologiska spår från olika tidsskeden utbreder sig 
över varierade mikrotopografiska miljöer. Dateringar 
av lämningar är dock möjliga att göra först vid prov- 
schaktsgrävningar och riktade arkeologiska undersök
ningar. I dessa sammanhang visar resultaten från fält
arbeten inom ramen för VKB-projeket att lämningar 
av bosättningar dels kan vara väl dolda och utan spår

i markytan, dels att dessa rumsligt kan avgränsas till 
specifika topografiska terrängavsnitt, samt att bosätt
ningar från olika tidsskeden även kan överlappa var
andra. Bosättningsområden av kumulativ karaktär på 
Glumslövs backar kan av dessa anledningar ha en re
lativt stor utbredning.

Två bosättningsområden avgränsades till flacka 
platå- eller krönlägen. Från den nordliga lokalen (VKB 
3:3) hade man vidsträckta utsikts vyer norrut mot Öre
sund och höjderna vid Ättekulla. Inom ett område av 
70x50 meter (Ö-V) fanns lämningar efter tre långhus. 
De treskeppiga konstruktionerna återfanns invid var
andra och med parallell utsträckning i öst-väst. Dessa 
representerar tre bebyggelsefaser av en gård som 
sträcker sig från mellersta bronsålder till övergången 
mot förromersk järnålder. På grävningsytorna runt 
huslämningarna påträffades stråk av gropar, härdar 
och spridda stolphål, som representerar spår efter var
dagsarbete. Anläggningarna på dessa aktivitetsytor ut
gjorde en ackumulation av händelser som sträcker sig 
över århundraden. På den blottlagda grävningsytan 
utsträcker sig aktivitetsområdet drygt 60 meter mot 
norr. Men följs schaktet ytterligare 90 meter i en ut- 
förssluttning mot norr, eller 150 meter från husläm
ningarna, finns ansamlingar av anläggningar som gro
par, spridda stolphål, ett omfattande gropsystem och 
en brunn. Drygt 60 meter norr därom utbreder sig ett 
härdområde på en sträcka av drygt 150 meter utför en 
nordsluttning (Fendin 1999, samt denna volym).

Figur 10. Karta över Glumslövs backar med undersökta bosättningar 
från senneolitikum och bronsålder markerade sett i relation till grav- 
miljöer.

Map of the Clumslöv area with excavated settlements from the late
Neolithic and Bronze Age, as well as megaliths and grave mounds.
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Boplatsens mikrotopografiska läge utgår från den 
3500 m2 stora ytan med lämningar efter de treskeppi- 
ga husen, belägna på ett platåläge. Aktivitetsområdet 
eller närområdet som blottlagts i grävningsschaktet 
utsträcker sig på en flack yta som påbörjar en svag 
sluttning mot norr. En sannolik utbredning av boplat
sen mot söder och öster följer en topografisk inram
ning. I detta antagande avgränsas lokalen i öster av en 
höj drygg med gravhögar. I söder finns en förhöjning 
drygt 400 meter från platsen med huslämningarna. I 
väster antas lokalens aktivitetsområde ha avtagit utför 
en sluttning mot väster där fuktängar varit belägna 
enligt Skånska rekognoseringskartan från 1820-talet. 
Med perspektiv från höjderna i öster och söder var 
boplatsen belägen på en flack platå och med dragning 
utför sluttningarna i väster och norr. Hypotetiskt bör 
ytan för huslämningar ha funnits inom en till tre av
gränsade områden på den flacka platån. Dessa bör ha 
omfattat mellan 4000 och 8000 m2, vilket bör ses i 
relation till det 60 000 till 100 000 m2 stora aktivitet
sområdet. Dess utsträckning bör ha varit omkring 500 
meter i nord-syd och 100 till 200 meter i öst-väst 
(Fendin 1999).

Två kilometer mot söder på samma höjdrygg fanns 
ett bosättningsområde från bronsåldern belägen på en 
drygt 500 meter lång och 300 meter bred platå (VKB 
3:4). Denna avgränsades i nordöst och öster av en 
höjdrygg, i norr av en svag förhöjning och i väster och 
söder av svagare sluttningar. Drygt 400 meter väster 
om lokalen finns den naturliga sänkan med Dalamos
sen. De branta sluttningarna ner mot våtmarken inra
mades av stråk av gravhögar i exponerade topografis
ka lägen. Utsikterna mot Öresund och över slättområ
dena i söder var vidsträckta.

På den 225 meter långa och 40 meter breda gräv- 
ningsytan påträffades tre stycken treskeppiga lång
hus från period IV-V. Utgrävningsresultatet pekar på 
att långhusen successivt avlöst varandra, vilket anty
der att gårdarna flyttats runt på hela platån. Utbred
ningen för boplatsens aktivitetsområde kan utifrån

mikrotopografiska förhållanden antas ha omfattat 
drygt 150 000 m2 (Aspeborg 1998).

På sydsluttningen av backlandskapet dokumente
rades lämningar av en senneolitisk boplats i form av 
ett långhus och två flintslagningsplatser (VKB 3:7). 
Den ena var belägen inom husets sydöstra del och den 
andra var belägen drygt 10 meter norr om huset. Bo
sättningsområdet var beläget på krönet av en lokal 
förhöjning om drygt 100x80 meter (Ö-V). Denna ut
gör en topografisk brytpunkt i landskapet mellan en 
lokal svacka i norr och en sluttning mot söder. På den
na återfanns spår efter två mindre byggnadslämningar 
från mellersta bronsåldern och ett antal gropar som 
härrörde från yngre bronsålder. Under detta tidsskede 
har bosättningsområdet sannolikhet utvidgats och 
haft en orientering mot en terrassering i sydväst. På 
denna finns en anhopning av gravhögar orienterade 
mot havet och slätten i söder (Andersson & Thörn 
1996; Isendahl & Olsson 1996; Strömberg & Thörn 
Pihi 2000).

På en svag förhöjning på den flacka Säbyslätten hit
tades en huslämning från yngsta bronsålder. Bosätt
ningsområdet var beläget söder om ett större terräng
avsnitt med fuktängar som omgav två mindre bäckar. 
Dessa hade sina källsprång på övre delarna av Glums- 
lövs backars sydsluttningar. Drygt en kilometer väster 
om gårdslämningen och i anslutning till en av bäckar
na vid sydspetsen av nämnda våtmarksområde, fanns 
ett ansamling av kokgropar och en brandgrav från 
mellersta bronsålder. Något som ger konturerna av en 
bronsåldersmiljö i ett låglänt landskapsavsnitt (Kriig 
& Thomasson 1999; Martens 1999).

En höjdrygg längs Saxåns dalgång
Oxhögarna
Området utgörs topografiskt av en äldre strandvall 
längs nuvarande 5-metersnivån. Vallen sträcker sig 
åtta kilometer i NV-SÖ längs Öresundskusten och 
följer Saxåns yttre flöde till sammanflödet med Bra
ån. På höjdryggen har stråk av gravhögar anlagts. En
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ansamling finns vid Borstahusen invid kusten och ett 
stråk återfinns från Oxhögarna i väster till Häljarps 
mölla i öster.

Ett bosättningsområde och en gravplats vid Oxhö
garna är belägna på en förhöjning som når drygt 10 
m.ö.h. och är cirka 100 meter i diameter. På krönet av 
denna finns två överplöjda högar och spår efter brand
gravar. På nordsluttningen och flack mark norr och 
väster om ovan nämnda gravplats finns ett bosätt
ningsområde med en utbredning om minst 400x100 
meter (Ö-V). Inom detta påträffades ett grophus från 
neolitikum samt tre långhus från äldre till yngre brons
ålder. Dessa representerar olika kronologiska faser av 
en omflyttning av gårdslägen inom bosättningsområ
det om cirka 40 000 m2 (Cademar Nilsson 1999).

Utsikten från Oxhögarna är vidsträckt och kan lik
nas vid en distanserad inramning av rummet. I norr 
finns Glumslövs och Rönneberga backar med stråk 
och ansamlingar av gravhögar. På ett avstånd av sex 
till sju kilometer kan en betraktare se en ansamling av 
högar på en terrass på sydsluttningen av Glumslövs 
backar väster om ovan nämnda bosättningsområde 
vid VKB 3:7. Däremot är gravhögarna på backarnas 
åskrön inte synliga, men det är möjligt för en betrakta
re att se monumentala gravhögar på krönen av Rönne
berga backar mot nordost.

Häljarp
Längs den gamla strandvallen som sträcker sig från 
Oxhögarna över Häljarp och mot Braåns sammanflö- 
de med Saxån finns som tidigare nämnts ett flertal 
överplöjda gravhögar och platser med uppgifter om 
borttagna dylika. Det undersökta gravfältet vid Häl
jarps mölla (SU2) utgör en tydlig konkretisering av en 
fornlämningsmiljö med rikliga lämningar från senneo- 
litikum och bronsålder. Ett flertal i fornminnesregist- 
ret noterade boplatser finns längs höjdryggen. Fynd av 
bearbetad flinta och keramik i plöjd åkermark indike- 
rar förekomster av bosättningar från neolitikum, 
brons- och järnålder.

Ett bosättningsområde är beläget på en flack förhöj
ning med en utböjning mot Saxån (SU5). Dess utbred
ning omfattar en area om 200x250 meter, motsvaran
de 50 000 m2 som avgränsas av Braån i öster, Saxån i 
söder och en mindre bäck i väster. Vid en förunder
sökning dokumenterades omfattande lämningar av 
härdar, gropar och ett långhus från äldre bronsålder. 
Vid en senare slutundersökning som blottläde ytter- 
delen av bosättningsområdet mot söder påträffades 
bronsålderskeramik i anläggningar och kulturlager 
(Isendahl m.fl. 1998; Artursson 1999b; Stilborg den
na volym).

Bosättningar i öppna landskap längs Saxån
Kvärlöv
Saxåns dalgång mellan dess sammanflöden med Braån i 
väster och Välabäcken i öster, utgörs av ett svagt kupe
rat öppet landskap. På den sju kilometer långa sträckan 
flödar Saxån fram i mjuka meandrar. Stränderna är 
svagt sluttande eller relativt branta från den drygt 5 
meter högre omgivande terrängen. Korridoren för VKB 
löper strax bortom Saxåns strandlägen norr om vatten
draget. Inom två terrängavsnitt vid Kvärlöv och Anne- 
löv berördes bosättningsområden från bronsålder.

Bosättningsområdet vid Kvärlöv (SU12) hade en 
utsträckning om 60 000 m2 kring en moränförhöjning 
omgiven av flacka områden. Undersökningsytan be
rörde den västra delen av förhöjningen där spåren ef
ter ett stort antal huslämningar urskiljdes på ett be
gränsat avsnitt om 80x35 meter. Däribland dokumen
terades en tvåskeppig huslämning från senneolitikum 
samt möjligen sex långhus från bronsålder. Då hus
lämningarnas datering bestämts utifrån typologiska 
kriterier är det svårt att klarlägga en konkret bebyg
gelsesekvens. En kronologisk kontinuitet av använ
dandet av lokalen kan ändå konstateras sträcka sig 
från senneolitikum och över bronsålder. Huslämning
arnas läge i den mikrotopografiska miljön antyder en 
fortlöpande omflyttning inom ett snävt markavsnitt 
(Thörn Pihi 1999).
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Annelöv
Bosättningsområdet vid Annelöv har en kronologisk 
ram som sträcker sig från neolitikum till yngre järnål
der. Området har en utsträckning av 1200 meter norr 
om Saxåns flöde (VNV-ÖSÖ) och breder ut sig 300- 
600 meter mot en numera utdikad våtmark i norr. To
pografin utgörs av ett relativt flackt till svagt böljande 
markavsnitt. Höjden varierar mellan 10-13 m.ö.h. 
Jordarterna består av sandig silt med inslag av sten. I 
fornminnesregistret karakteriseras lokalen som en 
”sten-, brons- och järnåldersboplats cirka 250-520x 
200-500 meter stor (N-S). I samband med Sydgas I 
projektet undersöktes två långsträckta ytor i nord-syd 
(P40 och P41) och inom ramen för VICB-projektet ytor
na SU13, SU14 V och SU14Ö i öst-västlig orientering. 
Lämningar från senneolitikum och bronsålder doku
menterades på samtliga ytor utom SU14V.

Det närmare 500 000 m2 stora bosättningsområdet 
omfattar inga sammanhängande strukturer, utan sna
rare ansamlingar av boplatslämningar från olika tids
perioder. Vissa bosättningar inrymmer en längre kon
tinuitet, under det att andra representeras av enstaka 
faser. En successiv omlokalisering av gårdar har med
fört att en bild tonar fram av ett större flackare ter
rängavsnitt som brukats under långa tidsperioder. 
Gravplatser och ett härdområde ger en tydlig bild av 
ett mångfacetterat område som måste betraktas på ett 
nyanserat sätt.

Figur 11. Karta över områden längs Saxåns flöde med undersökta bo 
sättningar och gravar från senneolitikum och bronsålder markerade 
sett i relation till gravmiljöer.

Map of the vicinity of River Saxån with excavated settlements and
graves from the late Neolithic and Bronze Age, as well as megaliths
and grave mounds.

På den 5800 m2 stora undersökningsytan (SU13) inom 
bosättningsområdets västra del påträffades ett långhus 
och ett grophus från äldre och mellersta bronsålder. 
Dessa byggnadslämningar låg 40 meter väster om ett 
gravfält med en kronologisk kontinuitet genom större 
delen av bronsåldern. Vid undersökningen dokumen
terades spår efter en hög, ett flertal urnegravar och en 
mindre pallisad med avgränsande funktion. Ett par 
hundra meter norr om gravfältet och på en svag för
höjning finns ett mindre härdområde som är daterat 
till mellersta bronsålder. Dessa platser bör ha utgjort 
noder av lokal betydelse genom sin monumentalitet i 
form av gravhögar och bruket av eld. En dryg kilome
ter öster om gravfältet påträffades lämningar av tre 
långhus (SU140) på en 7800 m2 stor undersöknings- 
yta, som daterades till mellersta och yngre bronsålder. 
En analys av funktionella, rumsliga och kronologiska 
sammanhang presenteras i en artikel om brandgravar i 
denna volym (Lindahl Jensen & Thörn Pihi 1999; Ca- 
demar Nilsson & Ericson Lagerås 1999b; Arcini & 
Svanberg denna volym).

Bosättningsområdena vid Kvärlöv och Annelöv har 
sannolikt en parallell kronologisk kontinuitet genom 
hela bronsåldern. Lokalerna är belägna 1,5-2 kilometer 
från varandra och i anslutning till strandlägena vid Sax
ån. Skillnaden är dock att bosättningarna vid Kvärlöv 
har varit knutna till en begränsad mikrotopografisk 
miljö längs en höjdrygg, och att bosättningarna vid An
nelöv flyttats runt inom ett flackt terrängavsnitt.

Vyerna från bosättningarna är begränsade till Sax
åns dalgång och de svagt kuperade närområdena. I 
östlig riktning faller dock de västra sidorna av Västra 
Karaby och Dagstorpsåsen inom synfältet. Distansen 
är omkring fyra kilometer, men gravmonumenten har 
en synlig monumentalitet. Upptäckten av det överplöj
da gravfältet vid Annelöv antyder dock att det troligen 
finns fler dolda gravplatser på den flacka till svagt ku
perade topografin längs Saxån. Vid Annelöv har ett 
samspel i social tid och rum kunnat beläggas. Likarta
de företeelser kan finnas på andra lokaler. Det tidigare 
omnämnda Oxhögarna utgör ett tydligt exempel.
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Figur 12. Karta över Karaby och Dagstorp med undersökta bosättning
ar och gravar från senneolitikum och bronsålder markerade sett i re
lation till gravmiljöer.

Map of the Karaby-Dagstorp area with excavated settlements and
graves from the late Neolithic and Bronze Age, as well as megaliths
and grave mounds.
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Figur 13. Vy över Välabäckens dalgång mot Karaby backar. Foto Tho- Wiev over the valley of Välabäcken facing the slopes of Karaby.
mas Hansson.

Kring Dösjebro, Dagstorp och Karaby Backar
Landskapsrummet domineras av Dagstorpsåsen och 
höjden vid Västra Karaby, som båda är omgivna av 
svagt kuperade öppna jordbruksbygder. De flacka 
markavsnitten längs Välabäcken från dess sammanflöde 
med Saxån och vidare uppströms förbi Dagstorp, har en 
fornlämningsmiljö som präglas av lämningar från tidig- 
och mellanneolitikum. Gånggriften Harald Hildetands 
grav och den förmodade långhögen vid Krångeltofta ut
gör monumentala inslag i landskapsbilden från TN II till 
MN All. Jordbegravningar från samma tidsperioder och 
ett gravfält från stridsyxekulturen med en eventuell me- 
galitgrav dokumenterade vid SU17 i Dösjebro, tydliggör

gravplatsmiljöerna i anslutning till Saxåns flöde (Måns
son & Pihi 1999; Andersson 2003, s. 113 ff.).

Bebyggelsespår från perioden TN II till MN All har 
påträffats i anslutning till Välabäcken vid Dagstorp. 
Inom området återfinns huslämningar även från tiden 
MN AIII-V och MN B. Huslämningar från den senare 
perioden har även dokumenterads norr om Välabäck
en vid Dösjebro (SU17). Därtill måste den omfattande 
pallisadanläggningen från MN B nämnas. I området 
har även fynd av klockbägarkeramik påträffats 
(Månsson & Pihi 1999; Andersson m.fl. 1999; Lager
gren Olsson & Linderoth 2000; Andersson 2003, s. 
89 ff., 125 ff. 146 ff.; Svensson 2002, 2004, u.å.).
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Från senneolitisk tid finns lämningar efter ett långhus 
söder om ån. Men under större delen av bronsålder 
har inga tydliga lämningar av materiell kultur påträf
fats vid undersökningarna längs ovan nämnda avsnitt 
av Saxåns flöde. Detta kan ur arkeologiskt perspektiv 
upplevas som en märklig kontrast, men kan förklaras 
med att mer högt belägna markavsnitt togs i anspråk 
för bosättningar under nämnda perioder. Det skulle 
kunna ha varit fråga om traditioner som omtalar spe
ciella händelser i det förflutna knutna till områdena 
närmast vattendraget. Av olika anledningar av kultu
rell karaktär kan det ha funnits en tanke om att detta 
terrängavsnitt skulle undvikas.

Inom det från svunna tider omfattande bosättning
sområdet från mellanneolitikum kan en förändring 
skönjas under yngsta bronsålder, då en gårdsetable- 
ring sker. I detta sammanhang anläggs även gravplat
ser längs vattendraget för gravsättning av kremeringar. 
Brandgravar har påträffats söder om Välabäcken 
inom markavsnittet för det svunna boplats- och pall- 
isadområdet från mellanneolitikum (Andersson m.fl. 
1999; Becker 1999).

På en flack platåliknande höjdsträckning cirka 700 
meter söder om Saxåns och Välabäckens sammanflöde, 
utbreder sig ett större boplatsområde om 800x170 me
ter, vilket motsvarar 140 000 m2. Inom området som i 
fornminnesregistret benämnts stenåldersboplats, före
kommer rikligt med flintavslag. Området fortsätter troli
gen uppför en svag sluttning mot norr. En mindre under
sökning av en drygt 500 m2 stor yta blottläde boplats
lämningar av typ stolphål, gropar, härdgropar och 
härdar. Keramik daterade platsen till senneolitikum och 
yngre bronsålder-äldre järnålder. Platån sluttar svagt 
mot söder och öster mot ett låglänt område där våtmark- 
sområden varit belägna (Torstensdotter Ahlin 1991).

Vid en undersökning 1991 avbanades en drygt 13 
000 m2 stor yta. Denna omfattade enbart en del av det 
totala bosättningsområdet med arkeologiska lämning
ar från neolitikum till folkvandringstid. På grävnings- 
ytan blottlädes en gård med två hus från senneoliti
kum. Den ena byggnadslämningen utgjordes av ett

tvåskeppigt hus med källare samt ett mindre hus med 
försänkt golv. Inom grävningsytan fanns även en 
gårdslämning från bronsålderns period II (Pettersson 
2000).

I samband med byggandet av naturgasledningen 
Sydgas I undersöktes tre lokaler kring Västra Karaby 
(P33, P34, P36 & P38). Den första var belägen på svag 
nordsluttning i sandig åkermark. Vid lokalen fanns 
härdar och ett hus med nedsänkt golv från senneoliti
kum. Bosättningen P34 låg på en svag förhöjning i 
flack sandig åkermark, med närmsta vattendrag i form 
av en bäck 250 meter mot väster. På ytan som mest 
innehöll neolitiska lämningar fanns även ett rikt fynd
material från bronsålder bestående av keramik och 
flintartefakter (Nagmér 1996a, 1996b).

De båda övriga bosättningsområdena var även 
dessa belägna på flacka förhöjningar i anslutning till 
en våtmark - Alstorps mosse. Fynd av en stridsyxe- 
grav och senneolitisk keramik, samt tre långhus och 
härdar från yngre bronsålder, antyder att lokalen vid 
P36 återkommande har brukats. Fynd av keramik från 
yngre bronsålder och äldsta delen av förromersk järn
ålder vid den andra lokalen förstärker bilden av höjd- 
områdens betydelse för lokalisering av bosättningar 
under bronsålder, sett i relation till topografiskt lägre 
terrängavsnitt (Jeppsson 1996a, 1996b).

Söder om Lödde å
På ett flackt höjdparti vid Stångby, omkring 100 meter 
söder om en mindre bäck, undersöktes hösten 1996 ett 
komplext sammansatt bosättningsområde med bygg- 
nadslämningar från tidsperioderna senneolitikum fram 
till vikingatid. Lokalen utgör ett exempel på ett bebyg
gelseläge som återbrukats under årtusenden. Bosätt
ningen etablerades under tidigneolitikum med ian- 
språkstagande av ett flackt höjdläge invid en bäck. I 
nära anslutning till varandra dokumenterades tre hus
lämningar, vilka antas representera minst två bygg- 
nadsfaser. Under mellersta delen av senneolitikum tas 
ett annat flackt krönläge 100 meter mot öster i anspråk 
för en gård representerad av en byggnadslämning. Vid
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Figur 14. Karta över områden längs Lödde å med undersökta bosätt
ningar från senneolitikum och bronsålder markerade sett i relation till 
gravmiljöer.

Map of the vicinity of River Lödde å with excavated settlements from
the late Neolithic and Bronze Age, as well as megaliths and grave
mounds.
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övergången mellan senneolitikum och äldsta bronsål
der brukas båda gårdslägena, där en byggnadslämning 
återfanns på vardera höjden. Bronsåldersbosättningens 
centrala del har troligen varit belägen på ett flackt 
krönläge söder om och utanför grävningsytan. Gårds
lägena från bronsålder var belägna på klart markerade 
höjdlägen i förhållande till senneolitisk bebyggelse. 
Inom bosättningsområdet dokumenterades även ett 
långhus från yngre bronsålder med viss dragning mot 
söder, vilket delvis underbygger resonemanget (Ar- 
tursson 2000).

Bosättningsområdet, som låg utanför undersök
ningsområdet för bronsåldersprojektet, omfattade 
omkring 180 000 m2.1 dess närhet finns en plats om
nämnd i fornminnesregistret där en långhög eller lång- 
dös skall ha varit belägen (RAÄ 37, Vallkärra socken). 
Emellertid är denna lokalisering inte helt säkert be
stämd. I omgivningarna finns dock fyra platser med 
gravhögar, eller uppgift om bortagen sådan, inom en 
radie av 300-1000 meter från boplatslämningarna.

Ett annat exempel på enstaka gårdslämningar från 
yngre bronsåldern har dokumenterats vid Lackalänga. 
På två olika bosättningsområden öster om Böljenamos- 
se, påträffades ett mindre långhus respektive gropar 
med keramik. De båda gårdslägena öster om våtmar
ken representerar en topografisk miljö för etablering av 
nya bosättningar mot senare delen av bronsåldern (Car- 
lie 2002).

Bronsålderslandskapets föränderlighet

Landskapsförändringar kan analyseras och åskådlig
göras utifrån tre olika tidsperspektiv. I ett långtidsför
lopp omfattande millennier från exempelvis TN II till 
bronsålderns period VI, i kombination med en över
siktlig rumslig skala, framträder kontraster i hur sam
hällen tagit sina omgivningar i anspråk och brukat 
dessa. Arkeologiskt sett skildras långsamma föränd
ringar i tröga strukturer som inte direkt varit märkba
ra för människor i sin samtid. Ändock har individer 
och grupper varit påverkade av det förflutna då man 
levt i och brukat gamla kulturlandskap som ärvts.
Ett medellångt tidsperspektiv är lämpligt för att åskåd
liggöra kulturellt sett definierade samhällsorganisatio
ner, och hur dessa har nyttjat och gestaltat landskaps
rummen. Detta konkretiseras i var gravplatser med 
specifika typer av monument anlades, var bosättning
sområden lokaliserades och huruvida olika former för 
ekonomisk försörjning kan spåras i arkeologiskt och 
paleoekologiskt källmaterial. Ett långt tidsperspektiv 
kan betraktas och indelas i ett flertal av varandra över
lappande sociala tids och rums sfärer. Inom varje sfär

finns samhällen som präglas av värdegemenskap och 
kunskapsprofil, som medfört att specifika former av 
materiell kultur skapats. Dessa spår kan ge oss en upp
fattning om under hur långa tidskeden som värdering
ar inom en kultur schematiskt sett kan ha varit rådan
de, respektive med vilka tempon som förändringar 
skedde. Nämnda perspektiv kan även appliceras på 
analyser av vegetations- och odlingshistoria.

Ett korttidsperspektiv eller rättare sagt ett momen
tant dylikt är en förutsättning för att åskådliggöra 
människors handlingar och specifika händelser. I stun
den görs ställningstaganden i förhållande till det för
flutna och till samtidens omgivande miljö. Vid en be
gravningsritual tar människor ställning till huruvida 
en äldre gravplats skall återbrukas eller om en ny skall 
anläggas. Vid bosättningar görs ständigt val om huru
vida man rumsligt skall disponera lokalerna. Det kan 
exempelvis ha berört gårdars utformning, byggandet 
av nya hus inom området eller i andra för ändamålet ej 
tidigare brukade terrängavsnitt.

Ärvda kulturlandskap var av största betydelse för 
människor som levde inom landskapsrum av skiftande 
karaktär. Dess fysiska strukturer har exempelvis be
stått av äldre monument, bosättningsområden, offer
platser och markavsnitt för odlingar eller bete för bo
skap. En arkeologisk fråga att ställa är i vilken grad 
människor i förhistorien varit medvetna om de struk
turer som sedan avlägsna tider format och präglat tidi
gare generationers syn på sin omgivande miljö. Nor
mer och värderingar var avgörande för huruvida sam
hällen fortsatte att bruka och leva i äldre strukturer 
eller om man var beredd att bryta upp och omgestalta 
tillvaron. Förändringar kunde gå i olika tempon, lång
samt successivt som hastigt. För arkeologer idag är det 
nödvändigt att tillämpa olika tidsperspektiv för att 
schematiskt skapa kontraster i syfte att se förändring
ar, respektive spår efter enskilda händelser eller hand
lingar som skapade dessa. Inom såväl processuellt som 
kontextuellt teoretiskt förhållningssätt kan nämnda 
betraktelsesätt på tid användas, beroende på vilka fe
nomen man vill analysera och åskådliggöra.
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Processuell modell
En processuell teoretisk inriktning bygger på antagan
det att de förändringar som avspeglas i arkeologiskt 
och även paleoekologiskt källmaterial, är en konse
kvens av yttre påverkan och samhällens förmåga att 
anpassa sig till dessa krafter. Man tar ofta fasta på vil
ka former av ekonomisk försörjning som tillämpats 
utifrån data som beskriver klimat, vegetations- och 
odlingshistorik. En annan problematiseringsinrikt- 
ning fokuserar på processer som leder till förändringar 
i samhällsorganisationen, bland annat med avseende 
på stratifiering och demografi. Diskussionerna inrik
tas ofta på bebyggelsemönster, boplatsers rumsliga 
och ekonomiska organisation med avseende på gård, 
markutnyttjande och lantbruk. Modellen kan omfatta 
såväl långtidsutveckling som fallstudier knutna till en 
lokal under ett specifikt tidsskede. Ett karakteristikum 
för processuell arkeologi är att man sätter orsakssam
manhang i fokus, och att de modeller som formuleras 
generellt kan brukas vid analyser av alla samhällen 
under alla tider.

En analys av processuell karaktär syftar ofta till att 
skapa en helhetsbild av ett samhälle eller ett utveck
lingsförlopp. I en presentation av bronsålder i Skåne 
utgår Stig Welinder från att kulturlandskapet formades 
av en jordbruksteknologi och samhällsorganisation 
med ursprung i mellan- och senneolitikum. Bosätt- 
ningsmönstret karakteriserades som mindre territorier 
där familjer eller släkter drev mindre jordbruk i kombi
nation med boskapsskötsel. Genom införsel av metaller 
som brons och specialiserat hantverk i anslutning till 
detta, förändrades den sociala organisationen mot vad 
som benämns som släktskapsbaserat hövdingadöme 
med redistributiva centra. Welinder menar att dessa 
kunde vara hierarkiskt organiserade och omfatta olika 
delar av landskapet. Konsekvensen av en folkökning 
medförde att landskapets sedan lång tid centrala bebyg
gelseområden nådde sin kapacitetsgräns. Möjligheten 
till en ökning av produktiviteten låg i att bryta upp en 
social organisation och bebyggelsemönster vars grund
valar vilade på handel med metaller. Denna ekvation

sett ur ett systemteoretiskt perspektiv, utgör förkla
ringen till att de sedan tidigare betraktade marginal
områdena togs i anspråk och koloniserades från mel
lersta bronsålder (Welinder 1977, s. 180).

Inom ramen för Ystadprojektet användes nämnda 
modell som grund för en hypotes av komplex karaktär 
rörande agrar utveckling grundad på såväl faktorer 
inom samhällsorganisationen som i omgivande land- 
skapsmiljöer. Forskargruppen inom projektet utgick 
ifrån att lantbrukets utveckling präglades av återkom
mande faser av expansion, konsolidering och tillbaka
gång. I klartext handlar expansionen om förtätningar 
av centralområden, kolonisation och tagande i bruk 
av marginalområden genom etablering av bosättning
ar. Den hypotes som prövades var knuten till variabler 
som befolkningsökning, landskapets potential för 
ekonomisk försörjning, samt social organisation och 
tekniska innovationer. Utvecklingsförloppen i hypote
sen kan liknas vid en trappstegsmodell där ett demo
grafiskt tryck medför en utarmning av landskapets re
surser i förhållande till en viss form av ekonomisk för
sörjning. Detta skapar en tillspetsad situation där 
samhällsförändringar och tekniska innovationer, alter
nativt uteblivna omvandlingar, skapar incitament för 
expansion eller tillbakagång. Resultatet av projektet 
blev en fördjupad insikt om landskapets utveckling i 
relation till bebyggelseutveckling under 6000 år, men 
också slutsatsen att det var svårt att finna någon abso
lut tydlighet eller något samband mellan förändringar 
i landskap och samhälle (Berglund 1991, s. 13 ff.).

Den allmänna bilden av bronsålderssamhället kret
sar kring begrepp och ord som hövdingadöme, fjärr- 
kontakter med varuutbyte av bronser och förändrat 
gravskick genom anammande av kremering av de döda. 
I boken Europe before history (1998) presenterar Kris
tian Kristiansen en övergripande syn på samhällsut
vecklingen under bronsåldern med hela Europa som 
arena. I en generell modell för Skandinavien diskuterar 
författaren hur makt och rikedom markerades på varie
rande sätt under bronsålderns samhällscykler. Under 
bronsålderns period I uttrycktes rikedom genom offer
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och deponeringar i våtmarker. Bebyggelsen utgjordes 
av små gårdar med långhus. Under period II och III 
(1500-1100 f.Kr.) utvecklades samhällsorganisatio
nen till ett hövdingadömme av hierarkisk karaktär. 
Detta manifesterades i byggandet av monumentala 
högar med i vissa fall rika gravgåvor. Tillgång till 
bronser via långväga kontakter var en viktig förutsätt
ning i manifesterandet av status. Flertalet av gravhöga
rna i södra Skandinavien byggdes således under fyra 
århundraden. Parallellt utvidgades brukandet av land
områden med en utbredning av bebyggelsen med går
dar bestående av något långhus och mindre ekonomi
byggnader. Från period IV sker en förändring i bru
kandet av landskapet genom en utarmning av dess 
resurser. Gravarna antar en mindre monumental form 
och statusföremål deponeras i våtmarker. Samhällsor
ganisationen i form av hövdingadömen förlorar sin le
gitimitet. Under period VI (700-500 f.Kr.) sker en 
upplösning av den hierarkiska samhällsorganisationen 
och den långväga handeln med bronsmetaller upphör. 
Bebyggelsen utgörs av gårdar med mindre långhus 
(Kristiansen 1998, s. 73 ff.).

Kontextuell modell
Ett kontextuellt förhållningssätt vänder på resone
manget om orsakssammanhangen bakom förändring
ar. Påverkan av yttre faktorer tonas ner till förmån för 
människors och samhällens mentalitet och kulturella 
sammanhang. Utgångspunkten för diskussionen byg
ger på antagandet om människans förmåga att upple
va tid, att förnimma det förflutna, nuet och framtiden. 
I ett associativt tänkande finns minnet av förfäder och 
en känsla för identitet, vilket är en konsekvens av ac- 
ceptans i relation till avståndstagande. Detta utgör 
även förutsättningen för att skapa en tillvaro i land
skapsrummet. Genom minnet har såväl identitet av 
kosmologisk, kulturell och social karaktär, som land- 
skapsutsnitt och platser en innebörd med utsträckning 
i tid. Minne och identitet förmedlas genom berättelser 
och ansamlingar av materiell kultur i högst varierande 
former på olika platser i landskapet. Materiell kultur

för de då levande människorna bestod av vad de själva 
och deras förfäder skapat som exempelvis gravplatser 
med monument, bosättningar med hus och allt som 
hör till hushållet, samt offerplatser. Materiell kultur 
för arkeologer är en fråga om vilka lämningar som 
bevarats och påträffats (Thomas 1996).

I en diskussion sätter Kristina Jennbert frågan om 
tidsmedvetenhet och släkters hågkomst i fokus. Hon 
menar att det finns påtagliga belägg för att man vid 
anläggandet av bronsåldershögar återbrukat äldre ti
ders gravplatser. Megalitgravar som dösar och gång- 
grifter inneslöts i högar. Bronsåldersmonument anla- 
des även på platser med senneolitiska flatmarksgravar. 
Hällkistor och högar från nämnda tidsperiod kunde 
också återbrukas (Jennbert 1993). Som framgått av 
denna artikel finns det inom undersökningsområdet 
för bronsåldersprojektet inom VKB flera exempel på 
dessa fenomen.

En annan fråga är hur en anlagd gravhög betrakta
des och användes. Ett uttryck för att vårda hågkomst 
och ursprung av släkten är att gravsätta nya urnor 
med kremerade kvarlevor efter anhöriga. Parallellt 
med detta förekom det att de efterlevande byggde på 
högen ytterligare, vilket ökade den monumentala 
framtoningen. Gravhögar med begravningar från ett 
väl definierat utsnitt av bronsåldern kan utgöra en 
gravplats för en släkt. Motsvarande lämningar med en 
serie gravgömmor som härrör från ett tidsskede om 
mer en ett millennium är mer diskutabla (Jennbert 
1993). Det finns en nyansskillnad mellan släkters håg
komst och släkters anspråk.
Frågan är hur mentaliteten kan beskrivas i ett samhäl
le där manifestering av minne och identitet är av stor 
betydelse. I boken Access to Origins (1998) diskuterar 
Mary Helms frågor kring samhällsorganisationer med 
stort tidsdjup. Hon framhåller att ett samhälles minne 
och identitet återskapas och traderas genom berättel
ser. Identitet för individer såväl som för grupper vilar 
på klassificering i begrepp som Oss och Andra, vilka 
utgör en form av kvalitativt varande. Andra grundläg
gande förutsättningar är människors och samhällets
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förnimmelser eller uppfattningar om rumsliga och 
tidsmässiga parametrar, som utgör tillstånd av varan
de (Helms 1998, s. 3).

Att tradera innebär även att kanalisera och därmed 
att återskapa samhällens hierarkiska strukturer. Eliter 
betraktas som legitima aristokratier därför att en större 
del av befolkningen accepterar en mindre grupp som en 
annan typ av varande i förhållande till dem själva. Aris
tokrater betraktas som nära förbundna med samhällets 
förfäder, vilket ger eliten av hävd tillträde att bygga vi
dare på förfädernas uppgift att skapa social ordning, 
upprätthålla seder och bruk, samt att ha tolkningsföre
träde till en kosmologi (Helms 1998, s. 5 f.).

Thomas B. Larsson för diskussionen vidare och 
applicerar Helms tankar på det skandinaviska brons- 
ålderssamhället. Larsson menar att kontakt med ur
sprunget och de mytologiska varelser som kan associe
ras med skapelsen är av avgörande betydelse för infly
tande. Genom att ha tillgång till och kontrollera 
kontakterna med stammens ursprung når man en unik 
social och rituell position i samhället i form av vad 
som benämns living ancestors. En mindre grupp av in
divider nådde denna i förhållande till övriga befolk
ningen aristokratiska position. Författaren tecknar en 
bild av de levande och de dödas ben och andar under 
mellanneolitikum. Olikheter i dessa relationer och 
graden av tilltänkt närhet till förfäder och stammens 
ursprung utgjorde en grund till att asymmetriska för
hållanden skapades. Konsekvenserna av detta ledde 
till framväxt av aristokratier och aristokratiska släkter 
(Larsson 2002).
Under äldre bronsålder tog sig denna utveckling ut
tryck i byggandet av monumentala högar och rosen. 
Genom att uppföra dessa gravar visades omsorg om de 
döda, men även om släktlinjer som härleddes till ur
sprunget och skapelsen. En annan form för att mani
festera ett samhälles stratifiering var att individer i de 
övre skikten tillskansade sig unik kännedom om de 
andra, kunskaper om främmande människor i land
skap bortom de närmast kända gränserna. Denna 
kunskap kunde nås genom resor och genom att föra 
hem föremål av exotisk karaktär som exempelvis 
bronser. Att leda och kontrollera förfäderskulten vid 
gravarna och begravningar, att ikläda sig rollen som 
living ancestor, samt att ha möjlighet att genomföra 
långa resor och medföra exklusiv kunskap och exotis
ka föremål, gjorde hövdingagestalten till aristokrat 
och en del av de andra (a.a.).

Jag har i diskussionen hittills fört fram tankar och 
argument för att minne, identitet och ianspråktagande 
av bilden av samhällets förflutna, utgjorde en avgö
rande faktor för landskapsrummets klassifikation. En

annan viktig aspekt bestod i samhällets minne och 
kunskaper om försörjning sett i relation till naturland
skapet. Istället för att tala om samhällens anpassnings
förmåga, vill jag lyfta fram frågor om människors och 
samhällens försörjningskompetens, förmåga till att 
hitta lösningar och acceptans av innovationer.

Vad utgjorde incitamentet till att nya gravplatser 
etablerades på i landskapet väl synliga höjdområden 
och på topografiskt markerade terrängavsnitt omgivna 
av flacka markområden? Är det konsekvenser av inno
vativ och funktionell karaktär utifrån lokalisering av 
bosättningsområden med tillgång till goda jordar för 
betes- och åkermarker? Eller är det ett uttryck för en 
mentalitet som sätter exponering och manifestering av 
specifika värderingar i centrum? Var det av stor betydel
se att gravarna låg i direkt anslutning till gårdarna, eller 
var det av största vikt att gravplatserna med högar var 
synliga från bosättningarna? En annan aspekt i diskus
sionen om förändringar är när och i vilket sammanhang 
ett samhälle var berett att bryta med rådande strukturer.

Vid en analys av landskapsförändringar bör man 
beakta sambandet mellan kulturlandskaps successiva 
förändringar under längre tidsperioder och individers 
eller gruppers handlingar som medförde monumenta
la omgestaltningar under kortare tidsskeden. Syftet 
med detta kan antas ha varit att skapa platser av cen
tral karaktär för att synliggöra gruppers inflytande 
och position i en framväxande hiarkerisering av ett 
samhälle. Detta anspelar på John Chapmans resone
mang om bygdens landskap respektive det politiskt 
manifesterade landskapet. Forskaren understryker att 
platser skapas i landskapet genom att värderingar och 
handlingar knutna till specifika aktiviteter knyts till 
bestämda terrängavsnitt. Speciell tonvikt läggs vid 
människors agerande inom ramen för normer och vär
deringar inom samhällsorganisationen, i relation till 
landskapets naturliga förutsättningar (Chapman 
1997).

Jag vill emellertid poängtera betydelsen av hur 
människor kan ha upplevt sin samtid. Det lilla ögon
blickets handlingar adderas till en historik av tidigare

207



Gestaltning bronsåldersla

208

dylika, och en gestaltning av tillvaron sker inför mor
gondagen. Frågan är hur människor i olika samhällen 
och sammanhang uppfattade det förflutna, nuet och 
framtiden. Vi kan inte förutsätta att man såg tiden 
som ett rätlinjigt förlopp. Vi bör snarast förutsätta att 
man betraktade tidsflöden på helt andra sätt än vad 
som idag är gängse uppfattning.

I efterhand rekonstrueras utvecklingsförlopp ofta 
som schematiskt rätlinjiga. Denna bild är emellertid 
skapad med en form av facit. Som arkeologer söker 
man tendenser efter likheter och variationer i det arke
ologiska källmaterialet. En kontrast tonar fram mellan 
bronsålderns till det yttre homogena materiella kultur 
i relation till senneolitikums heterogena sammansätt
ning. Detta reser frågan om samhällsorganisationers 
förändringar är en konsekvens av en kanalisering av 
resurser för att skapa platser av central och monumen
tal karaktär. Eller är det en fråga om att senneolitikum 
utgjorde en tid av en begynnande differentiering av 
samhället som skapade förutsättningar för kanalise
ring av resurser och manifesteringar.

Från senneolitikum till äldsta bronsålder
Gravplatser har alltid varit av stor betydelse för män
niskor i alla samhällen. De har varit platser att skapa 
minnen vid och platser att minnas vid. Frågan är hur 
minnet har givits en fysisk gestaltning för att projicera 
individers och grupper av människors mentala land
skap. Topografin eller andra naturformationer som 
exempelvis stenblock eller åkrökar kan ha givits en 
monumental innebörd. Ofta har dock gravplatser gi
vits en materiell gestaltning genom byggande av mo
nument av varierande storlek och framtoning. Detta 
medförde att landskapet gavs en rumslig ordning och 
innebörd som präglade sin samtid, men även en fram
tid där kommande generationer hade att ta ställning 
till fysiska och mentala strukturer från det förflutna.

Det ärvda kulturlandskapet i västra Skåne under 
senneolitisk tid präglades av dösar och gånggrifter. 
Arkeologiskt sett utgjorde monumenten noder som 
projicerade människors sätt att se på landskapet och

att skapa landskapsrum. Under tidig- och mellanneoli- 
tikum anlades även gravplatser för jordbegravningar, 
vilka troligen hade markeringar av mer lågmäld fysisk 
framtoning. Såväl megalitgravar som nämnda grav
platser för individuella begravningar återbrukades un
der tidsskedet motsvarande senneolitikum och brons
ålderns period I.

Sett ur ett långtidsperspektiv kan detta åskådliggö
ras som tre tidslinjer, vilka speglar kontinuitet, konser
vatism eller en form av förankring i ett mytologiskt 
förflutet. Det är också en materialisering av olika vär
deringar om gravplatsers lokalisering, begravnings
ritualer och monument. Megalitgravar var byggda på 
terrasser till höjder och svaga förhöjningar på slätter, 
för att synas för en betraktare på distans såväl som i 
dess närhet. Från monumenten ifråga hade man över
blick av omgivande landskapsrum. Gravkammrarna 
var byggda för att återbrukas och knöt därmed an till 
en kollektiv tradition. Generellt var skelettgravskicket 
dominerade, men det förekommer dock exempel på 
fynd av brända eller svedda ben av människor som 
påträffats i hällkistor i västra Sverige. Detta antyder 
förändringar i värderingar och genomförandet av be
gravningsritualer under senneolitikum (Goldhahn 
1999, s. 186 {.; Tilley 1999; Weiler 1994, s. 160 f.). 
Det skall emellertid här framhållas att hällkistor som 
typ megalitgrav är ytterst sällsynta i västra Skåne. Ett 
arkeologiskt intryck är att de generationer som levde i 
området under senneolitikum och äldsta bronsåldern 
återbrukade äldre megalitgravar framför att bygga 
nya. Det ärvda kulturlandskapets lämningar accepte
rades och tillskrevs i sin samtid en viktig innebörd.

En annan tidslinje åskådliggör gravplatser i form av 
enstaka jordgravar eller ansamlingar av dessa till grav
fält. Dessa var av mer individcentrerad karaktär vilket 
kom till uttryck i skelettgravskick av typ enkel- eller 
dubbelbegravningar. Ställvis förekom även gravar med 
fler än två individer Traditionen härrörde från trattbä- 
garkulturen under TN och MN A, samt stridsyxekultu- 
ren under MN B. Inom undersökningsområdet för 
bronsåldersproj ektet inom VKB dokumenterades ett
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stridsyxegravfält norr om och intill Välabäcken vid 
Dösjebro (SU17). Den yngsta gravsättningen härrörde 
eventuellt från senneolitisk tid. Gravplatsen vid Häl- 
jarps mölla (SU2) norr om Saxån etablerades möjligen 
under tidigneolitikum. Under senneolitikum kom lo
kalen att anta en gestaltning av ett gravfält.

Ett tredje tidsflöde representerar etableringar av 
nya gravplatser under senneolitikum och bronsålderns 
period I. Främst är det fråga om jordbegravningar av 
likartad karaktär som ovan nämnda. Ett exempel ut
görs av Annelöv (SU13) där fyra gravar dokumentera
des. Det skall emellertid nämnas att fler lämningar kan 
finnas utanför den undersökta grävningsytan, varför 
lokalen kan ha ett äldre ursprung.

Här finns en kontrast mellan utvecklingsförloppen 
som belyser två olika sätt på vilket kulturlandskap for
mades. Byggandet av megalitgravar som dösar och 
gånggrifter under en relativt begränsad tidsrymd, var 
ett uttryck för att synliggöra grupper och omgestalta 
landskapsrum. Monumenten kom därefter att åter- 
brukas på olika sätt under millennier, och då inte bara 
som gravplats. Lokalerna med jordgravar kan däremot 
tillskrivas som ett uttryck för det kumulativa kultur
landskapet. Även om begravningsritualerna i sin res
pektive samtid har varierat och med tidens gång föränd
rats, kan en kontinuitet skönjas i valet av gravplatser i 
landskapsrummens topografi. Utifrån de begränsade 
arkeologiska lämningar som finns är det dock ändå 
möjligt att konstatera att det inte finns någon tydlig 
åtskillnad mellan gravar från senneolitikum och äldre 
perioder. Megalitgravar materialiserade det förflutna 
och utgjorde noder med vars hjälp rummet strukture
rades. Gravplatser med jordbegravningar skapades 
successivt och utgjorde även dessa en form av struktu
rerande element, men gavs en avsevärt lägre monu
mental framtoning.

Om gravplatser i samtiden utgjorde en fysisk ge
staltning för projicering av minnen och berättelser om 
händelser, individer eller grupper i det förflutna, var 
bosättningarna basen för människors livsföring. Där
med är det inte sagt att gravplatser och bosättningar

skall betraktas som olika sfärer, även om antikvariska 
termer ger sken av detta. Arkeologiskt bör man sträva 
efter att åskådliggöra en helhet av komplexa samman
hang där värderingar av olika landskapsavsnitt och 
nyttjandet av dessa efterlämnat olika former av arke
ologiskt källmaterial.

Glumslövs backar och området kring Dagstorp och 
Karaby backar får illustrera olika topografiska miljöer, 
kust- respektive inlandsmiljö. Backlandskapet vid Öre
sund utgör ett iögonfallande landskapsavsnitt flankerat 
av slättområden i norr och söder. På denna dominerande 
landskapsformation finns ett flertal boplatser noterade i 
Riksantikvarieämbetets fornminnesregister. Lokalerna 
har en öppen avgränsning utifrån förekomster av upp
löjda avslag och redskap av flinta. Indikationerna på 
bosättningsområdena är högst ungerfärliga, då iaktta
gelserna utgår ifrån bevaringsförhållanden och omstän
digheter vid inventeringstillfället. Som tidigare nämnts i 
artikeln visade provschaktningar och utgrävningar på 
olika avsnitt av Glumslövs backar att omfattande bo
platslämningar finns på terrängavsnitt där flintmaterial 
inte tidigare noterats. En sammanvägning av all doku
mentation visar att området varit attraktivt för bosätt
ningar under såväl mesolitikum som neolitikum.

Kring höjdområdena vid Dagstorp och Karaby 
backar finns en rad småskaliga nyanser rörande bosätt
ningsområden och specifika boplatslämningar beroen
de på mikrotopografiska omständigheter i relation till 
vattendrag och våtmarker. Landskapsrummet har ut
gjort en arena för byggande av gravmonument och bo
sättningar under mellanneolitikum. Långhögen vid 
Krångeltofta (SU18) och gånggriften Harald Tinder
tands grav utgör exempel på äldre monument. Land
skapsrummets centrum har varit knutet till Välabäck- 
ens flöde och manifesterades genom en pallisadanlägg- 
ning (SU19) daterad till MN B. Drygt två kilometer 
uppströms vattendraget och invid detta fanns ett bo
sättningsområde med lämningar efter fler byggnadsfa- 
ser av gårdar. På motsatt sida om bäcken fanns ett lång
sträckt våtmarksområde, vilket kan vara en orsak till 
bosättningens lokalisering norr om detta (SU21).
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En kontinuitet i användandet av landskapsrummet ef
ter att pallisadanläggningen bränts ned, kan konstate
ras på båda sidor om Välabäcken. Ett flertal stridsyxe- 
gravar från MN B samt en gårdslämning i två bygg- 
nadsfaser från övergången mellan MN B och SN I norr 
om vattendraget ger en god bild av detta (SU17). Söder 
om vattnet och inom området för pallisaden påträffa
des ett senneolitiskt långhus (SU19). I nämnda topo
grafiska lägen kan man skönja en avmattning och att 
bosättningarna upphör under senneolitikum (Svens
son m.fl. 2001; Artursson, kapitel 2 denna volym).

Kring Karaby backar finns ett antal boplatser note
rade i fornminnesregistret utifrån fynd av flinta och 
keramik. Arkeologiska undersökningar bland annat i 
samband med byggandet av naturgasledningen Sydgas 
I gav möjligheter till en mer nyanserad inblick i bosätt
ningsområdenas sammansättning av materiell kultur. 
En platskontinuitet från senneolitikum till äldre 
bronsålder kunde påvisas vid flera av lokalerna. Bosätt
ningen på en svag nordsluttning ner mot sammanflödet 
mellan Saxån och Välabäcken innefattade lämningar 
efter en senneolitisk gårdsanläggning, respektive en 
från äldre bronsålder.

Det finns i vissa områden en kontrast mellan hur 
olika mikrotopografiska miljöer i landskapsrummet 
brukades vid övergången mellan senneolitikum och 
äldsta bronsålder. I anslutning till Välabäcken och 
dess våtmarksområden skedde som ovan nämnts en 
avmattning i att använda terrängavsnitten för gårdar. 
Området förlorade sin identitet som centralområde ef
ter palissadanläggningens förstörelse, övergivandet av 
stridsyxegravfältet och bosättningsområdenas upplös
ning.

På höjdområdena kring Karaby backar kan däremot 
en kontinuitet inom bosättningsområdena konstateras, 
då gårdslämningar från senneolitikum och bronsålder 
påträffats. Ett motsvarande förlopp utspelades vid An- 
nelöv, väster respektive norr om Saxåns vattenflöde. 
Fynd av TRB-keramik från mellanneolitikum, bearbe
tad flinta från senneolitikum och etablerandet av en 
gravplats genom jordbegravning av individer under

nämnda tidsperiod, visar på en kontinuitet i brukandet 
av ett större område för bosättning och begravningar.

Bosättningsområden under senneolitikum och 
bronsålderns period I ger en bild av ett kumulativt kul
turlandskap i successiv förändring. Kontraster av mer 
tydlig karaktär framtonar vid en betraktelse av mikro
topografiska förhållanden.

Bruket av offerplatser under senneolitikum och 
bronsålderns period I visar på en kontinuitet i geogra
fisk spridning i förhållande till tidig- och mellanneoli
tikum. Detta är kanske inte så märkligt sett i relation 
till bosättningar och gravplatser. Det intressanta är 
bruket av offerplatsmiljöer sett i ett mikrotopografiskt 
perspektiv. Platskontinuiteten har inte varit det primä
ra, utan snarare är det värderingen av specifika topo
grafiska och hydrologiska miljöer som stått i centrum 
under långa tidsperioder. Människor har kanske inte 
alltid sökt sig till en specifik plats för sina offerned- 
läggelser, utan snarare tagit fasta på rätt form av miljö
er som exempelvis våtmarker.

Bronsålder period ll-lll - tider av 
omgestaltning
Det råder en stor kontrast mellan megalitgravar i form 
av dösar och gånggrifter från TN II till MN All res
pektive gravhögar från bronsåldern period II till III, 
med avseende på lokalisering av gravplatser, nyttjan
det av gravrum och gravskick Detta avspeglar skilda 
kosmologiska värderingar och begravningsritualer. 
När, i vilket tempo och i vilka sammanhang skedde 
denna mentala omvälvning?

En mentalitetsforandring mot ett betydligt starkare 
individcentrerat förhållningssätt vid begravningsritua
ler kommer till uttryck under bronsålderns period II. 
Joakim Goldhahn uttrycker detta i termer av att mega
litgravar byggs med gravrum avsedda för de döda, med
an gravhögar byggs över den döde. Den är inte bara en 
åtskillnad i pluralis och singularis. Det är även en skill
nad med avseende på ett öppet respektive inneslutet och 
förseglat gravrum. Gravplatser för dösar och gånggrif
ter är placerade i topografin så att en betraktare har
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utsikt över landskapsrummet. Monumenten ifråga har 
inte byggts i exponerade lägen till skillnad från grav
högar, som har anlagts för att utgöra ett dominerande 
inslag i landskapsbilden (Goldhahn 1999, s. 186; Til
ley 1999, s. 22 ff.).

Under bronsålderns äldsta skede inleds en generell 
omgestaltning av landskapet över stora geografiska om
råden i Skandinavien. Det skapades nya landskapsrum 
som manifesterade en social organisation av hierarkisk 
karaktär och uttryck för en förändrad kosmologi. Uti
från det arkeologiska källmaterialet tycks förändringen 
ha skett under en begränsad tidsrymd. Den mentala om
orienteringen hade dock säkerligen pågått under större 
delen av senneolitikum. I ett långtidsperspektiv motsva
rande millennier och som avspeglar strukturella föränd
ringar, framstår tidsskedet i början av period II, motsva
rande cirka 1700 f.Kr., som en brytpunkt. Sett i ett med
ellångt perspektiv kan nämnda skede beskrivas som en 
övergång mellan två former av sociala tids och rumssfä- 
rer, eller en tidpunkt då flera strukturella cykler tonar 
bort och nya påbörjas. Till detta hör som ovan nämnts 
lokalisering av gravplatser, nyttjandet av gravrum och 
monuments utformning. Därtill skall även utvecklingar 
inom bosättningsområden med avseende på brukandet 
av mikrotopografiska miljöer, samt en arkitektonisk 
omformning av långhus från tvåskeppiga till treskeppi- 
ga konstruktioner beaktas.

Nämnda tidsperspektiv är främst ett redskap för att 
skapa en form av överblick av förändringar i det arkeo
logiska källmaterialet. Människor i sin egen samtid un
der äldsta bronsålder hade dock att ta ställning till det 
förflutna, vilket man gav uttryck för på ett dualistiskt 
sätt. Megalitgravar från en svunnen tid inlemmades i 
samtidens kosmologi genom återbruk av monumenten 
och inneslutning av dessa i jordhögar. Parallellt togs nya 
gravplatser i anspråk på topografiskt markerade ter
rängavsnitt varigenom nya landskapsrum skapades. En 
spontan tolkning är att det var lika viktigt för olika 
grupper (släkter) inom bronsålderssamhället att göra 
anspråk på härkomst och kontakt med anfäder från en 
mytologisk svunnen tid, som att manifestera sin egen

position och skapa landskapsrum genom byggandet av 
nya monument. I de samhällsmodeller som formulerats 
över bronsålderns hövdingadömen var högen såväl in
divid- som släktcentrerad.

En inom bronsåldersforskningen allmän bedömning 
är att majoriteten av gravhögarna i södra Skandinavien 
byggdes under period II—III, en tidsrymd om cirka 500 
år. Det som sker under nämnda perioder är en ständigt 
pågående förtätning av gravplatser till stråk. Exempel 
på att gravhögar byggdes under period IV-V finns från 
trakten kring Halmstad och på Bjärehalvön. (Lundborg 
1970; Andersson 1997; Kristiansen 1998). En samman
ställning av Lennart Lundborg över undersökta gravhö
gar i södra hälften av Halland visar att skelettgravar fö
rekom i häll- eller ekkistor som kunde dateras till peri
od II. Dessa anläggningar utgjorde primärgravar i de 211 
högar som anlades under äldre bronsålder. Period III 
utgjorde en övergångstid då skelettgravar och brand
gravskick förekom parallellt. Det senare gravskicket 
kom att dominera under period IV-VI med urnegravar. 
Brandgravar kom att utgöra sekundärgravar i de äldsta 
monumenten, och såväl primär- som sekundärgravar i 
de högar som anlades under mellersta och yngre brons
ålder. En annan iakttagelse var att gravhögarna byggdes 
på i samband med sekundärbegravningar, vilket med
förde att monumentet med tiden omgestaltades (Lund
borg 1972, s. 120 ff.).

Kulturlandskapet kan aldrig betraktas som monu
mentalt färdigt utan skall ses som något under ständig 
utveckling. Gravhögar återbrukas från period III och 
framåt med avseende på gravsättningar av urnor med 
kremeringar. Förfarandet kan ha skett på två olika 
sätt. Att gravhögen byggdes i ett sammanhang och de 
nya gravsättningarna placerades i nedgravningar i hö
gen. En annan variant är att högen byggdes på i nya 
faser i samband med nämnda begravningar. Syftet kan 
då ha varit att öka synbarheten och graden av monu
mentalitet gentemot omvärlden i samtiden och för 
kommande generationer.

Enstaka lämningar efter långhus från period II—III 
ger en bild av en kontinuitet inom de bosättningsområ
den som var belägna på topografiskt sett högre terräng
avsnitt. Emellertid bör man betrakta olika lägen på ett 
nyanserat sätt. Arkeologiskt källmaterial från Glums- 
lövs backar och kring Karaby uppvisar en tydlig plats
kontinuitet, där gårdslägen flyttats om inom bosättning
sområden. De låglänta partierna längs Välabäcken ned
anför Karaby tycks ha övergivits. Men ser man till 
bosättningsområdet vid Annelöv norr om och invid Sax
ån finner man en platskontinuitet inom ett större ter
rängavsnitt. Emellertid bör de mikrotopografiska miljö
erna betraktas i relation till varandra på ett lokalt plan.
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En perspektivförskjutning av synen på landskapsrum
met fick ett genomslag under bronsålderns period II—III, 
och manifesterades med byggande av högar i exponera
de lägen. Detta medförde att landskapet omstrukturera
des och att bosättningsområden gavs nya former av vi
suella referensramar. Man kan anta ett dualistiskt för
lopp där gravplatsers och monuments lokalisering 
avgjordes av visuella förhållanden och bosättningars lä
gen, samt att omflyttningar av gårdar inom bosättning
sområden respektive anläggande av nya bosättningar 
styrdes av topografiska faktorer och gravhögars lägen.

En sammanställning av uppgifter om befintliga, ska
dade, överplöjda och borttagna gravhögar på Glumslövs 
backar, visar att dessa byggts i syfte att framhäva back
landskapets konturer. I väster mot Öresund finns agglo- 
merationer som markerar bredare raviner och kanterna 
runt Dalamossen. Ansamlingar av högar finns även på 
terrasseringar i form av utskjutande uddar i söder, mot 
öster ovanför en större våtmark, i norr på ömse sidor om 
en bäck och i väster mot Öresund. Längs krönet av en 
centralt belägen höj drygg i nord-syd anlades ett pärl
band av högar. Detta stråk utgjorde en utvidgning av en 
äldre gravplats i form av två gånggrifter från mellann- 
neolitisk tid. Tillsammans med härdområdet på backar
nas nordsluttning och eventuellt förekommande offer
platser i våtmarker med ursprung i neolitisk tid, etablera
des en rumslig struktur utifrån ett nytt sätt att betrakta 
och klassificera landskapet. Gravplatserna etablerades 
och stråken av högar byggdes under period II—IV. Härd
området började brukas under äldre bronsåldern med en 
kulmen under period III-IV, för att senare avta. Detta 
skall betraktas som ett utryck för hur landskapet acku
mulerades efter en rumslig struktur som formades uti
från en tanke om hur landskapet skulle klassificeras.

Bruket av offerplatsmiljöer visar på en kontinuitet 
rörande topografiska och hydrologiska förhållanden. 
En form av ceremoniella platser som etableras under 
period II—III består i härdområden. Om våtmarksmiljö- 
er utgjorde ett ianspråktagande av specifika delar av 
naturlandskapet som man lät omsluta offergåvor, var 
bruket av härdområden en visualisering av människors

ceremoniella handlingar. Denna tanke utgör en paral
lellitet med exponering av gravplatser, en ökad grad av 
komplexitet och nyansering av miljöerna kring bosätt
ningsområdena, samt en tydlig del av landskapsrum
mens omgestaltning.

Pollendiagrammen visar på en utveckling där land
skapet öppnas upp och betesmarker breder ut sig. En 
intensifiering av lantbruket kan skönjas. Man kan 
ställa sig frågan huruvida detta är en konsekvens av en 
förändrad samhällsorganisation, ökad ekonomisk 
produktion och en tanke om att ge landskapsrummen 
en ökad grad av visualisering och exponering.

Period IV-V1 - återbruk av gravhögar och 
anläggande av brandgravar
Undersökningar av gravhögar vid Ättekulla visar att 
monumenten byggdes under period II—III, och att flera 
av dessa byggdes på i olika faser i samband med nya 
gravsättningar. Sekundärgravar i dessa former av mo
nument är karakteristiska för bronsålderns period III 
till VI. Undersökningar vid Barkåkra, Tranarp och på 
Bjärehalvön, samt i södra Halland har visat att gravsätt
ningar även ägt rum under förromersk järnålder (Pe
tersson 1948; Rausing 1949; Lundborg 1972; Anders
son 1997). Brandgravskicket var dominerande under 
yngre bronsåldern, men sammanhangen varierade. Dels 
återbrukades äldre monument, dels nyttjades gravplat
ser med monumentala högar i vars närhet brandgravar 
placerades. Landskapet under yngre bronsålder prägla
des mer av gestaltning än omgestaltning av monumen
tal karaktär. Det var ett kulturlandskap som karakteri
serades av successiv förändring, brukande av äldre 
strukturer och en inordning i de landskapsrum som for
mades under förgående tidsskeden.

De undersökta gravplatserna vid Oxhögarna, Häl- 
jarps mölla (SU2) och Annelöv (SU13) exemplifierar 
lokaler där markavsnitt invid gravhögar tagits i an
språk för brand- eller urnegravar. Dessa anlades i stråk 
eller agglomerationer i marken, utan några omfattan
de överbyggnader eller markeringar. Dateringar av ett 
urval av dessa gravgömmor påvisade att dessa bestäm
da delavsnitt på gravplatserna brukades under IV och 
V. Detta visar på en kontinuitet för de två senare loka
lerna från senneolitikum till bronsålderns period V.

Under yngre bronsålder sker även nyetableringar 
av gravplatser i form av brandgravfält. Den klassiska 
undersökningen vid Simris av Berta Stjernquist 
(1961)visar hur en lokal anläggs under period IV, åter- 
brukas under yngre bronsålder och formas till ett 
gravfält med kontinuitet över förromersk som ro
mersk järnålder. En genomgång av dokumentation vi
sar att denna typ av gravplats är inte av unik karaktär
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i Skåne. Det finns skäl att anta att ansamlingar till 
gravfält av nämnda typ i varierande omfattning finns 
dolda under flat mark i stora delar av landskapet (Ar- 
cini & Svanberg denna volym).

Vid avbaning av omfattande ytor i samband med 
slutundersökningar framkom gravplatser av solitär ka
raktär (SU17, SU19 och SU21); enskilda brandgravar 
utspridda över större terrängavsnitt. Detta kan exem
plifieras vid låglänta markpartier nära Välabäckens flö
de. Det var här inte fråga om brandgravar i direkt an
slutning till samtida bosättningar. Gravarna bör istället 
ses som en form av ianspråktagande av ett topografiskt 
rum som inte för detta ändamål brukats på sekler eller 
något millennium. Närheten till vatten och våtmarker 
kan också ha utgjort en dragningskraft för gravsättning 
i speciella miljöer. Den enskilda graven på Säbyslätten 
nedanför och söder om Glumslövs backar utgör ett an
nat exempel på en dylik etablering (Väg 1156, 1A:5). I 
detta sammanhang fanns även ett flertal kokgropar och 
härdar i samma kronologiska kontext (Martens 1999; 
Arcini & Svanberg denna volym).

Under bronsålderns period II—III definierades den 
rumsliga relationen mellan bosättningsområden och 
gravhögar. Detta ledde till en fortsatt kontinuitet i bru
kandet av bosättningsområden. Dessa bestod men för
ändras genom tiden till vis del genom omflyttning av 
gårdar inom bestämda terrängavsnitt. På de övre de
larna av Glumslövs backar var det möjligt att följa 
nämnda förlopp inom lokalerna VKB 3:3 och 3:4. På 
den förra lokalen fanns även belägg för att gårdsmiljön 
hade en kronologisk kontinuitet in i äldsta förromersk 
järnålder (VKB 3:6). På en sluttning strax nedanför 
den senare lokalen dokumenterades en huslämning 
som tydde på en likartad utveckling. Landskaps
rummen var så pass väldefinierade att bosättnings- 
mönstren var bestående in i äldre järnålder.

Frågan är huruvida detta manifesterades på andra 
sätt. Härdområdet på backarnas nordsluttning bruka
des som intensivast under bronsålderns perioder III-V. 
Detta avgränsade gårdsmiljöerna på backarnas övre 
delar, i kombination med stråk av gravhögar och ett

våtmarksområde. Marianne Rasmussen (1993) upp
märksammar frågan om relationen mellan bosättning 
och gravar i det lokala perspektivet. Hon menar att 
det inte är möjligt att iaktta tydliga rumsliga mönster i 
närmiljöerna för nämnda fornlämningstyper. Detta ty
der på att gravhögarna placerades på skiftande platser 
inom bosättningarnas resursområden, och inte bara 
på topografiskt markerade platser där monumenten 
skulle kunna markera territorier. Med andra ord finns 
det andra faktorer av betydelse för formandet av kul
turlandskap under bronsåldern (Rasmussen 1993). 
Enligt Rasmussens modell utspelades flera händelse
cykler under bronsåldern, där bosättningar flyttades 
runt och gravplatser manifesterade med högar anlades 
på gamla åkerytor eller bebyggelselägen. I centralom
rådena som hade en anknytning till äldre offerplatser 
anlades även härdområden. Centralområdenas identi
tet förstärktes ständigt genom en långsam förtätning 
av bosättningar och gravhögar.

Landskapsrummen vid Dagstorp och Karaby back
ar skapade förutsättningar för en annan form av hur 
rummet disponerades. Den topografiska reliefen var 
annorlunda och en förändrad mentalitet medförde att 
rummet togs i anspråk på ett annorlunda sätt under 
bronsåldern. Under mellanneolitisk tid formade höjd- 
områdena en ram kring ett centrum med en pallisa- 
danläggning och bosättningar. Inramningen manifes
terades även genom megalitgravar och en långhög.

Det förändrade rumsliga perspektivet mot höjdom- 
råden medförde att bäckar och vattendrag där det soci
ala rummets centra projicerades, omvandlades till en 
gräns- eller övergångszon mellan olika bosättningsom
råden. Det behöver inte vara fråga om markerade grän
ser, utan kan ha utgjort en gemensam betesmark. På res
pektive höjdområden finns stråk och ansamlingar av 
gravhögar, vars placering anpassats efter topografiska 
förhållanden. På Dagstorpsåsen finns ett stråk längs 
med höjdryggen i öst-väst, varav en storhög. Även om 
det inte finns någon tydlig dokumentation kan det antas 
att bosättningsområden för gårdar under bronsålder 
var belägna på höjderna kring högarna.
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Bruket av offerplatser i bland annat våtmarker visar 
på en kontinuitet rörande geografisk lokalisering och 
rumslig kontext. Enkelfynden dominerar över depå
fynden och sammansättningen av flintredskap är likar
tad med tyngdpunkt på yxor och skåror. I fyndmateri
alet återfinns även bronser i form av avsatsyxor. En 
markant brytpunkt kan skönjas vid början av period 
IV, rörande sammansättning av depåfynd och före
kommande enkelfynd. Smycken och klädspännen av 
brons intar en mer framträdande roll, samtidigt som 
bronsyxor och frekvensen av flintföremål minskar.

Sammanfattning

Landskapsarkeologin präglades under 1970-talet av 
frågor knutna till bebyggelseutbredning, samhällens 
anpassningsförmåga till omlandets resurser och kli
matförhållanden. Potential och möjligheter för ekono
misk försörjning stod i centrum för forskningen. Gra
var betraktades som markörer av bebyggelse och terri- 
toriegränser. Därtill var lämningarna en direkt 
avspegling av samhällsorganisationen och graden av 
stratifiering.

Med den kontextuella arkeologins agenda och 
forskningsinriktning under 1980-talet betraktades 
landskapet likt en arena som gestaltades på högst va
rierande sätt. Kulturlandskap formades som en av
spegling av samhällens värderingar och klassifikation 
av platsers innebörd och betydelser. Landskapets kos
mologiska och sociala rum, skapandet av färdvägar, 
samt ianspråktagande för ekonomisk försörjning 
präglades av människors ställningstagande till sin om
givande miljö.

Sett ur ett långtidsperspektiv från tidigneolitikum 
till början av förromersk järnålder kan två tidsskeden 
urskiljas där landskapet omgestaltas på ett avgörande 
sätt. Byggandet av megalitgravar som dösar och gång- 
grifter under TNII och MN A utgjorde fysiska noder i 
landskapsrummet. Detta var en projicering av sam
hällens mentalitet, relationer inom samhället och ett 
sätt att betrakta och värdera landskapet. I landskaps
rummet utgjorde monumenten en gravplats, och för 
gruppen en central plats, belägen i ett rum avgränsat 
av höjder och andra topografiskt markerade terräng
avsnitt.

Ett andra skede av omgestaltning följde under 
bronsålderns period II—III och kom till uttryck genom 
byggandet av högar på höjder och andra topografiskt 
exponerade lägen. Landskapsrummens inramning 
skedde genom manifesteringar av dess naturliga grän
ser. Detta kan emellertid vara skenbart. Om centrala 
platser under neolitikum stod att finna i dalgångar

eller öppna terrängavsnitt visuellt avgränsade av 
höjdformationer, utgjorde höjderna noder och centra
la platser för samhällsgrupper under bronsåldern. Det 
är möjligt att dalgångar och slättområden kom att ut
göra avgränsningar.

Kulturlandskap formas till stora delar av en kumu
lativ utveckling där människor i olika samhällen suc
cessivt efterlämnar materiella lämningar. Arkeologiskt 
kan detta liknas vid en ständig ackumulation av käll
material genom tid. Byggandet av monument var ett 
sätt att synliggöra och omgestalta, och kan liknas vid 
manifestering av en ny samhällsordning.

Vad är orsakerna till denna omgestaltning? Plötsli
ga förändringar i yttre omständigheter rörande ekono
misk försörjning och klimatförändringar, eller ett ut
tryck för samhällsprocesser. Vid övergången mellan 
äldre och yngre bronsålder kan allmänt sett ett öpp
nande av landskapet skönjas i olika pollendiagram. 
Det vanligaste är emellertid successiva förändringar 
som antyder ett långsamt öppnande av terräng, ut
bredning av betesmarker och ökande odling. Ett ren
odlat processuellt förhållningssätt är svårt att föra i 
diskussionen då inga rätlinjiga orsakssammanhang 
kan urskiljas.

Avgörande för utvecklingen är samhällens förmåga 
att tradera sociala strukturer och försörjningskomp- 
etenser. Det första bestämmer hur gravplatser gestaltas 
i förhållande till kosmologi och ritualers genomföran
de. Sättet att se på landskapet, eller synperspektivet, 
avgjorde hur gravplatser synliggjordes. För att det 
arkeologiskt skall vara möjligt att diskutera frågan 
måste man ha en topografisk relief att utgå från. Ett 
platt område kan vara svårare att bedöma om inga 
monumentala lämningar finns ovan jord, och om ex
empelvis inga bosättningsområden eller gravar dolda 
under flat mark har dokumenterats. Kontrasterna 
inom undersökningsområdet som exempelvis Ättekul
la, området vid Rya, Glumslövs backar och Karaby 
ger underlag för att se var i mikrotopografin lämning
ar är belägna. I mikrotopografin skapas rummet som 
ger en identitet.
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Summary
Making of Bronze Age landscapes
Man’s awareness of time, memory and identity was of 
great importance for creating space in the landscape, 
places of meaning and routes. This was accomplished 
through man’s aptitude to put places of different cha
racter, buildings and monuments, in relation to the to
pography of landscape. People in their respective con
temporary contexts inherited old and former cultural 
landscapes, formed by generations over millennia and 
centuries. People had to make decisions on how to use 
older structures, or whether they should to some extent 
transform the cultural landscape into something new.

The purpose of this article is to show the varied 
ways in which people of many generations have vie
wed, appreciated, classified and cultivated the lands
cape close to Öresund in western Scania, during the 
Late Neolithic and Bronze Age. The area of investiga
tion includes megaliths, agglomerations of burial 
mounds and excavated habitation sites at Ättekulla, 
Glumslövs Backar and Rönneberga Backar, Karaby 
and Dagstorp, and along the rivers Saxån, Välabäcken 
and Rönne Å. In a long-term perspective, the cultural 
landscape was formed in a slow process of cumulative 
character, and in short periods of far-reaching chan
ges. This can be related to the discussion of the verna
cular landscape and the political landscape.

For man graves have always been of great importan
ce. Burial grounds were places at which to create me
mories, and to remember. The inherited landscape 
during the Late Neolithic was characterised by dolmens 
and passage graves from the latter part of the Early Neo
lithic and Middle Neolithic. Those monuments were 
used and even rebuilt during the Late Neolithic and Ear
ly Bronze Age. Parallel with that development burial 
mounds were built in topographically exposed parts of 
the landscape. These changes were consequences of new

visual perspectives, societal variation and cosmologi
cal alteration. During periods II and III of the Bronze 
Age, the cultural landscape was transformed into to
tally new structures as an expression of new forms of 
the political landscape. The consequences were main- 215 
tained for more than a millennium.

Excavations of habitation sites in the investigation 
area show that places on heights and slopes were sett
led and used during the Middle and Late Neolithic and 
Bronze Age. There was continuity through the use of 
these settlement areas over a long time. Settlements in 
low parts of the terrain or in valleys, which were used 
in the Middle Neolithic, were abandoned during the 
Late Neolithic. This development can be studied in the 
area of Karaby and Dagstorp by analysing burial 
grounds with megaliths and burial mounds, and settle
ment areas with habitation sites in relation to the mi
crotopography, streams and wetlands.

During the later part of the Middle Neolithic the 
area close to Välabäcken between the heights of Kara
by and Dagstorp, was a place of central character.
That was expressed by a great palisaded enclosure 
south of the river, a burial ground to the north, and a 
possible long barrow, dolmens and passage graves on 
the slopes of the heights in the vicinity. A short distan
ce upstream to the east and in the lower part of the 
valley between the heights of Karaby and Dagstorp 
there was a habitation area.

Centuries later, the cultural landscape was transfor
med in a different way. Places of central character 
were located on the heights around Välabäcken. Ag
glomerations of burial mounds and habitation areas in 
the vicinity of those burial grounds formed new struc
tures of the cultural landscape. The area along the 
stream and some wetlands in the valley between the 
heights seem to have been used as burial grounds for 
individual urn burials during the Late Bronze Age.
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tydelsen av blicken över landskapet en något annan innebörd...



Karin Ericson Lagerås

Gravhögar är utan tvekan en frestande och lämplig 
fornlämningstyp för studier av bronsåldern. Deras ut
studerade lägen, storlek och stora antal vittnar om en 
massiv arbetsinsats och kulturell manifestation som 
har antagits avspegla alltifrån bosättningsstrukturer 
och territoriella indelningar till världsbilder i form av 
religiösa föreställningar. Till skillnad från till exempel 
de neolitiska monumentens mer kollektiva prägel, har 
de setts vara ett resultat av framväxten av ett mer indi
vid- eller ättcentrerat samhälle. Endast en liten del av 
befolkningen har begravts, på detta sätt för all framtid 
manifesterande sin närvaro och dominans över land
skapet (t.ex. Hyenstrand 1974; Welinder 1977; Hå
kansson 1985; Olausson 1992; Larsson, T. B. 1993; 
Säfvestad 1993).

I studier av bronsålderns gravhögar har man i 
många fall utgått ifrån att deras exponerade läge varit 
av stor betydelse. Men, har högarnas stora synlighet 
varit den främsta anledningen till att de ofta ligger på 
höjder? Kan man urskilja fler gemensamma faktorer 
som har styrt placeringen? Vilken roll spelade topo
grafin, närheten till havet och siktriktningen? Har av
sikten varit att synas från långt håll eller var tanken att 
utgångspunkten skulle vara från högarna? Har de oli
ka koncentrationerna av högar visuell kontakt med 
varandra, eller är det så att de dominerar olika delar 
av landskapet?

Gravarnas plats i ett rumsligt sammanhang och hur 
de visuellt påverkade sin omgivning fångade mitt intres
se, då jag deltog i undersökningar av gravar och grav
fält som främst daterades till neolitikum och brons
åldern. Undersökningarna gjordes inom Västkustbane- 
projektets bronsåldersdel ”Kring de heliga backarna”, 
på Riksantikvarieämbetet UV Syd. Två av gravfälten 
(inom projektet kallade SU 2 Häljarps mölla och SU 13 
Annelöv) med rester av gravhögar låg inom bara någon 
kilometers respektive upp till drygt 6 kilometers av
stånd från havet. Inget av dessa gravfält hade iögonfal
lande lägen, utan de låg på svaga sluttningar som vette

mot vattendrag ett hundratal meter bort. Frågan väck
tes hur man skulle tolka sådana lägen i förhållande till 
ansamlingar av högar på backarna i trakten vilka har 
milsvid utsikt? I denna artikel görs ett försök att med 
visibilitetsanalyser i GIS-miljö besvara dessa frågor.

Visibilitetsanalyser med GIS har snabbt fått stor 
uppmärksamhet inom arkeologin. Med detta redskap 
kan man belysa frågor som länge pockat på svar, men 
som tidigare varit tidskrävande att hantera. Under slu
tet av 90-talet har ett flertal europeiska forskare ägnat 
åtskillig möda åt frågor som rör visibilitet (Kvamme 
1999, s. 177ff). Särskilt möjligheten att kombinera vi
sibilitetsanalyser med undersökningar av territoriella, 
sociala och kognitiva aspekter av landskapet har dra
git till sig intresset, inte minst i kombination med ast
ronomiska fenomen (Ruggles m. fl. 1993; Ruggles & 
Medyckyj-Scott 1996; Gaffney m. fl. 1995, 1996; 
Lock & Harris 1996; Wheatley 1995, 1996). En av 
fördelarna med visibilitetsanalyser som använder GIS 
är att man på ett enkelt sätt kan avgöra vad som menas 
med stor eller liten sikt. Används GIS får man data, 
ibland en stor mängd, som kan ligga till grund för att 
kvantifiera en så pass svårbedömd aspekt. För hårt 
exploaterade områden, som exempelvis delar av väs
tra Skåne, kan det idag dessutom vara den enda möj
ligheten att bedriva studier som handlar om monu
mentens synlighet.

I denna undersökning har fokus legat på två fråge
ställningar. Dels på vad man kan kalla en kvantititiv 
undersökning, det vill säga hur stora områden man ser 
från alternativt mot gravhögar. Dels en kvalitativ un
dersökning, eller annorlunda uttryckt, kan man ge
nom att gruppera flera högar (multiple/cumulative 
viewsbed - här kallat gruppanalyser) få en uppfattning 
om vilka områden som utmärker sig som särskilt sikt- 
intensiva med sikt mot flera gravhögar samtidigt? 
Gruppanalyser har ansetts vara ett sätt att komma när
mare sociala och kognitiva aspekter av hur landskapet 
uppfattats under förhistorien. Analysen skulle kunna
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Figur 1. Topografisk karta över undersökningsområdet i västra Skåne, 
med de drygt 400 högarna, högresterna och uppgifter om högar mar
kerade vilka ingår i undersökningen.
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Map of the investigation area in western Skåne, southern Sweden, 
with the approximately 400 Bronze Age burial mounds indicated.
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ge en fylligare och kanske mer korrekt bild av hur 
monument uppfattades än vad enskilda visibilitetsana- 
lyser ger (Wheatley 1996; Ruggles & Medyckyj-Scott 
1996).

Artikeln är en del av den vetenskapliga rapporte
ringen inom projektet. Som självklara tyngdpunkter 
har de stora högkoncentrationerna kring Glumslövs, 
Rönneberga och Karaby backar samt Dagstorpshöj- 
den fungerat. Undersökningsområdet sträcker sig från 
söder om Helsingborg till strax norr om Kävlinge, en 
sträcka på drygt 20 km. Från kusten och in mot land 
är undersökningsområdet omkring 15 km brett. Mate
rialet består av nästan 400 högar, högrester och upp
gifter om högar (fig. 1).

Landskapet präglas av svagt böljande mark och 
flackare partier. I norra delen av området rinner Råån 
som mynnar ut strax söder om Helsingborg, medan 
Ryabäcken och den numera utdikade Heabäcken rin
ner närmare Glumslövs backar. Backarna når höjder 
på drygt 100 meter över havet och sträcker sig från 
kusten ned till Rönneberga som är den sydöstliga utlö- 
paren av dessa markerade kullar. Runt de norra de
larna av backarna är terrängen tämligen flack, för att 
längre söderut vid Rönneberga backar bli mer böljan
de. I den södra delen av undersökningsområdet ligger 
Dagstorpshöjden och Karaby backar. Dessa höjder lig
ger på nivåer mellan 50 och 60 meter över havet. I 
närheten av höjderna rinner Saxån och Välabäcken, 
vilka möts strax väster om Dagstorpshöjden.

GIS inom arkeologin

GIS (Geografiska Informations System) är ett sam
lingsnamn för många skilda typer av datorprogram. 
Dessa brukar definieras som program gjorda för att 
hantera och bearbeta stora mängder av data knutna 
till bestämda geografiska punkter. Till skillnad från 
CAD (Computer Aided Design) kan man i GIS-miljö 
lagra, matematiskt behandla och slutligen visualisera 
stora mängder data i tre dimensioner (Maschner 1996, 
s. 2f; Kvamme 1999, s. 153f). Den nya tekniken har

sedan början av 80-talet i allt större utsträckning på
verkat skilda ämnesområden som på ett eller annat 
sätt sysslar med geografiska data. Även inom arkeolo
gin har GIS-verktygen fått ett mycket stort genomslag, 
inte minst i Sverige.

GIS-teknikens tillämpning
Användningen av GIS inom arkeologin har delvis fått 
skilda inriktningar i USA och i stora delar av Europa. 
Det kan bero på skillnader i fornlämningsmiljö och 
forskartradition främst inom landskapsarkeologin, 
men även på lagstiftning och nationella antikvariska 
traditioner. Många europeiska fornlämningar är jäm
fört med amerikanska både kompakta och komplexa. 
Det har resulterat i att man i stor utsträckning ägnat 
sig åt relationer mellan platser i form av territorier el
ler rumsliga enheter manifesterade genom sociala, po
litiska eller ekonomiska förhållande (Lock & Stancic 
1995, s. xiii ff). Dessa frågeställningar har även påver
kat användandet av analysverktygen inom GIS. 
Många europeiska arkeologer började även tidigt (slu
tet av 80-talet och början av 90-talet) använda GIS 
inom de antikvariska, administrativa rutinerna. I USA 
och Kanada men även i Holland, har olika metoder att 
göra förutsägande GIS-analyser om var man kan för
vänta sig finna fornlämningar blivit basen för en arke
ologisk näring i mångmiljonklassen. Analyserna an
vänds för att i hårt expolaterade områden i ett tidigt 
planeringsstadium ta hänsyn till fornlämningsbilden 
(Kvamme 1999, s. 162ff).

GIS-analyser har fått kritik för att i alltför stor ut
sträckning vara begränsade till karterbara fakta som 
exempelvis topografi, markförhållande och hydrologi 
men vara mindre bra på att hantera svåråtkomliga frå
gor som förhistoriska bosättningar, religösa centra 
och den socialt och kulturellt betingade uppfattningen 
av världen. De sistnämnda kan antingen vara okända 
eller mycket svåra att kartera (Gaffney & van Leusen 
1995, s. 367ff). Liknande problem har diskuterats 
inom kulturgeografin, där begreppet ”mental mapping” 
sedan 70-talet på skilda sätt sökt hantera människors
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individuellt präglade, rumsliga uppfattningar (t.ex. 
Gould & White 1974). Visibilitetsanalyser har i dis
kussionen framförts som en av de mest lämpade tekni
kerna om man vill kombinera GIS-analys med till ex
empel kognitiva eller fenomenologiska infallsvinklar. 
Av de skilda GIS-verktygen har den också blivit tämli
gen utbredd (Kvamme 1999, s. 177f, 183).

Kritik mot GIS-analyser
Det är berättigat att fråga vad arkeologerna egentligen 
gör med sina GIS-verktyg och vad analyserna får för 
konsekvenser för resultattolkning och forskningsin
riktning. Trots att mycket har skrivits om metodernas 
möjligheter och tillämpningar, har få kritiska och ut
värderande artiklar publicerats. Från främst postpro- 
cessuellt håll påpekas, att frågan är om den allt större 
GIS-användningen inom arkeologin har oönskade 
följder och styr forskningen mot ett funktionalistiskt 
och deterministiskt synsätt (Kvamme 1999, s. 181ff). 
Det har även framförts att det finns en tendens att 
undvika frågeställningar som rör rituella frågor, och 
att det bakom tekniken finns dolda teoretiska konse
kvenser (Wheatley 1993, s. 133f). Man menar också 
att användare av GIS-analyser i praktiken har ett allt
för snävt teoretiskt utgångsläge, och att de data som 
används inte på bästa sätt beskriver förhistoriska sam
hällen (Gaffney & van Leusen 1995, s. 372).

Kritiken mot GIS-analyser liknar den typ av kritik 
som ofta ges då forskning handlar om relationen män
niska-miljö. I praktiken, menar försvararna, är de 
flesta arkeologer idag medvetna om att betydligt fler 
faktorer än miljön påverkar människors liv, och for
mar sin forskning därefter (Kvamme 1999, s. 182). 
Eftersom man med GIS relativt enkelt kan producera 
en mängd analyser och bilder, finns en risk att man 
drar förhastade slutsatser ur ett material som inte vilar 
på metodisk säker grund och testats. Detta skulle kun
na ske med ett slumpmässigt valt material och med 
statistiska tester som bekräftar eller avfärdar att de re
sultat man fått vilar på ett medvetet val, och inte beror 
på slumpen. Exempelvis skulle det kunna vara en del

av fenomenologiskt inriktade studier (t.ex. Thomas 
1993, Tilley 1994) för att ytterligare styrka argumen
tationen av den unika karaktären hos lokalerna (Fish
er m.fl. 1997, s. 591).

Frågan för framtiden är om GIS-användning inom 
arkeologin kan frigöra sig från sina teknologiska röt
ter och så småningom skaffa sig ett mer humanistiskt 
utgångsläge för frågeställningar. Det skulle även på 
sikt kunna styra utvecklingen av programvarorna 
(Gaffney & van Leusen 1995, s. 371; Lock 5C Stancic, 
1995, s. xiii ff). Ytterligare en hämsko för användande 
och metodutveckling är att det många gånger, i varje 
fall inledningsvis, är en dyrbar investering i utrustning 
och utbildning. Det utesluter många användare utan
för de relativt sett resursstarka, nationella antikvaris
ka organisationerna (Flyg & Bodin 1996).

Visibilitetsanalyser
Utan GIS
Det har inte funnits någon brist på intresse kring frågor 
om monumentens synlighet och dess innebörd. Däre
mot har bristen på effektiva verktyg och resurser varit 
en realitet, vilket har gjort det praktiskt omöjligt att 
genomföra visibilitetsanalyser av större material och 
med mer komplicerade frågeställningar (Ruggles & 
Medyckyj-Scott 1996, s 129ff). Inom det europeiska 
forskningsfältet väckte Renfrew och Fraser för om
kring 20 år sedan liv i en rad frågor som rörde synlig- 
heten hos megalitiska monument på Orkney (Renfrew 
1979; Fraser 1983). Renfrew undersökte vilka områ
den som syntes från monumenten, medan Fraser ägna
de sig åt begrepp som riktningen av monumenten, syn
lighet från dem, riktning av sikt och synlighet mellan 
monumenten. Fraser antog att om något monument 
syntes från flera andra lokaler, betydde det att det hade 
en prestigefylld särställning. Vad synlighet mot monu
menten kunde innebära, saknade han under början av 
80-talet resurser att studera (Fraser 1983, s. 301ff).

På svenskt område har inte många undersökningar 
gjorts där visibilietsanalyser varit den huvudsakliga
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frågeställningen eller ingått som en del av den. Näm
nas kan en undersökning av megaliter runt Lödde å 
och Kävlingeån i Skåne (Hårdh 1982) och av brons- 
och järnåldersrösen på Lovö i Mälaren (Petré 1981). 
Petré undersökte vilka områden som syntes från 
brons- och järnåldersrösena. För att försöka undvika 
alltför subjektiva bedömningar, använde han en kom- 
passvinkelmätare för att få fram jämförelsevärden 
(a.a., s. 12). Efter att närmat sig monumenten från fle
ra riktningar, markerade Hårdh på en karta var 
ögonkontakten med megaliterna upphörde. Siktområ- 
den jämfördes sedan bland annat med hur de överens- 
tämde med olika typer av jordmån (Hårdh 1982, s. 
42). Bergh har arbetat med visibilitetsanalyser av me- 
galitiska monument på Irland (Bergh 1995). Han an
vände en enkel, men säkert också tidskrävande metod. 
Genom att från olika riktningar närma sig de 38 mo
numenten kunde han på en karta i skala 1:25 000 mar
kera var han förlorade ögonkontakt med dem. Han 
förband de olika markeringarna med streck och jäm
förde sedan denna kartbild med de områden som kun
de ses från monumenten. Korrigeringar gjordes, och 
slutligen framträdde en kartbild där man kunde utläsa 
från vilka riktningar monumeneten syntes på nära el
ler från långt håll (a.a., s. 133). Ett exempel på en en
kel men möjligen effektiv visibilitetsanalys, kan ges 
från en undersökning som rörde det stora bronsålders- 
röset Bredarör i Kivik, Skåne och det närliggande 
gravfältet Koarum (Larsson, L. 1993). Genom att hål
la upp en tio meter lång stör, vilket var ett rimligt anta
gande av rösets ursprungliga höjd, kontrollerade man 
hur väl den syntes i omgivningen. Man kom fram till 
att röset inte skulle ha synts väl annat än från en be
gränsad del av stranden, och att det var tveksamt om 
det överhuvudtaget varit väl synligt från havet (a.a., s. 
142).

Nyligen har en undersökning presenterats som rör 
siktmässiga relationer mellan bronsåldershögar och ti
digmedeltida kyrkor i Östergötland (Sahlqvist 2000). 
Sahlqvist har undersökt frågor som rör lokalisering 
och samspelet mellan högarna och kyrkorna i så kalla

de väderstreckskors, och vilken betydelse de visuella 
kontakterna mellan gravhögar kan ha haft. Han har 
undersökt om sikt funnits från en hög till en annan, 
antingen genom direkta siktlinjer eller indirekta sikt- 
linjer där en tredje förmedlande part varit inblandad. 
Därefter har han förbundit siktlinjerna till komplexa 
och för utomstående svårtolkade visuella nätverk. 
Metoden har utgått från att på plats se om sikt är möj
lig, men också genom att studera topografiska och 
ekonomiska kartor (a.a., s. lOlff).

Med GIS
Det finns mer eller mindre komplicerade typer av visi
bilitetsanalyser, och vilken metod man väljer beror på 
material, frågeställning men också på resurser i tid och 
programvara. Den enklaste typen av visibilitetsanalys 
är att undesöka om det mellan två eller flera punkter 
finns en siktlinje (en så kallad LOS: Line Of Sight). Ett 
tillämpningsområde kan vara att undersöka om man 
kan ha haft ögonkontakt mellan befästa anläggningar 
eller andra typer av försvarsanläggningar. I södra Ja
pan gjordes exempelvis en undersökning som omfatta
de drygt 600 befästa anläggningar för att se om man 
kan ha använt ett ljussignalsystem dem emellan. Efter
som terrängen idag var både exploaterad och svårtill
gänglig, och det på plats inte gick att undersöka om 
det fanns visuell kontakt från en plats till en annan, 
erbjöd GIS en metod att angripa problemet med (Oza
wa m. fl. 1995, ref. i Kvamme 1999, s. 177).

Principerna bakom en siktlinjesanalys ligger till 
grund för andra, mer utvecklade former av visibilitet
sanalyser. Om man fastställer alla platser som syns från 
en eller flera punkter, får man vad man kan kalla en 
siktyta, eller en viewsbed. Den består av en mängd sikt- 
linjesberäkningar som sammanfogas till en bild. En visi
bilitetsanalys visar vad som syns respektive inte syns 
från en punkt, men ger omvänt också en uppfattning 
om från vilka områden man kan se den givna punkten. 
Det är viktigt att komma ihåg att man inte direkt kan 
sätta likhetstecken mellan de båda perspektiven efter
som olika förutsättningar råder för betraktarens och 
monumentens höjd beroende på varifrån i landskapet 
beräkningen har sin utgångspunkt. (Fisher m fl. 1997, 
s. 584) Tilläggas bör att topografiska egenskaper kan 
göra att sikten blockeras även om man är nära. Ligger 
något exempelvis på toppen av en platå, ser man inte dit 
om man befinner sig strax nedanför eller på själva slutt
ningen. Ett monument placerat på det viset ser man 
bättre på ett längre avstånd (Bergh 1995, s. 131).

En utveckling av visibilitetsanalysen är att lägga sam
man enskilda viewsbeds för att få fram vad man kan kal
la siktintensiva områden. Två metoder har lanserats,
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dels multiple viewshed (t.ex. Ruggles m.fl. 1993) och 
dels cumulative viewshed (Wheatley 1995, 1996; 
Gaffney m.fl. 1995, 1996; Fisher m.fl. 1997). Inom 
landskapsarkitektur och landskapsplanering kallas 
denna typ av analyser oftast times seen kartor (Fisher 
1994, ref. i Fisher m.fl 1997, s. 588). Då jag i denna 
artikel beskriver visisibilitetsanalyser som utgår från 
mer än en punkt, kallar jag dem för gruppanalyser. Vid 
en arkeologisk tillämpning kan analysen visa från vil
ka områden man ser mot 1, 2, 10, 15 eller flera forn- 
lämningar. Med hjälp av detta kan man ringa in plat
ser som har liten eller en mycket hög grad av sikt mot 
olika förhistoriska lokaler eller monument. Det skulle 
i sin tur kunna indikera platser som haft en särskild 
betydelse, kanske som kommunikationslank eller an
nan plats med en särskild kulturell betydelse. Omvänt 
kan också platser som saknar sikt mot fornlämningar 
spela en roll i diskussionen.

En studie av den samlade visibiliteten av långhögar 
i närheten av Stonehenge och i Avebury områdena i 
England, visade att det fanns en signifikant skillnad 
mellan de båda regionerna (Wheatley 1996). Långhö
garna i Stonehengeområdet hade en placering med en 
högre grad av synlighet mellan långhögarna än vad 
som var fallet med Aveburyområdet. Wheatley sam
manfattar att även om det finns många metodiska och 
källkritiska problem kan man med hjälp av GIS-analy- 
ser i ett till synes likartat område som Essex, urskilja 
skillnader i placering av långhögar och därmed också i 
den rituella praxisen (a.a., s. 98f). Även frågor kring 
territorialitet knutna till långhögars placering har un
dersökts med hjälp av visibilitetsanalyser (Lock & 
Harris 1996). Vid en undersökning i området kring 
Danebury i södra England kom man fram till att lång
högarna uteslutande låg utom sikthåll från varandra, 
men att det fanns små områden där man hade över
blicken över flera långhögar. Författarna menade att 
ett noggrant urval låg bakom placeringen av långhö
garna, och att detta var en återspegling av monumen
tens komplicerade roll både som tillflyktsort och ut
siktsplats i landskapet (a.a., s. 224ff).

Högarna i undersökningen

De visibilitetsanalyser som presenteras i det följande 
avsnittet baseras på de fornminnesregistrerade högar, 
högrester och uppgifter om högar som förekommer i 
det aktuella undersökningsområdet. Sammanlagt rör 
det sig om 391 stycken. Uppgifterna om högarna finns 
inlagda i en databas, som i sin tur har en koppling till 
lokalernas geografiska placering.

Området har en topografisk spännvidd som omfat
tar högkoncentrationer på höjdlägen i anslutning till 
havet men även en bit inåt landet, längs med kusten 
och på flacka delar av inlandet. Ven uteslöts relativt 
tidigt i den kvantitativa värderingen av siktarealer, då 
jag befarade att ön genom sitt särpräglade läge skulle 
ge en oönskad slagsida åt visibilitetsanalyserna.

Materialet av gravhögar är naturligtvis långt ifrån 
komplett. Ett stort antal högar har med tiden försvun
nit, men vad som är betydelsefullt i detta sammanhang 
är om det skett i större utsträckning i vissa områden 
än i andra. Man kan tänka sig att ensamliggande, små 
högar varit lättare att ta bort än stora ansamlingar av 
högar som därmed kan ha skyddats från förstörelse i 
större utsträckning. Marken kan istället under histo
risk tid ha fungerat som betesmark. Likaså är det tro
ligt att högar på godsägd mark kunde förstöras på ett 
mer systematiskt sätt, medan de på bondeägd mark 
bevarades i större utsträckning på grund av ett mindre 
effektiviserat jordbruk (Kristiansen 1985, s. 116f). I 
Danmark har man funnit ett samband mellan jord- 
månstyp, hur lång tid odlingen pågått och hur stor 
andel av högarna som förstörts. Sammantaget visar 
det sig att problemen med bortodlingseffekterna är 
uppenbara, vilket gör att alla slutsatser som dras uti
från den rumsliga fördelningen av bronsåldershögar 
bör vara med reservation för källmaterialet (Baudou 
1985, s. liii). Andra undersökningar har funnit att 
även om bortodlingen varit stor så har, med vissa un
dantag, den huvudsakliga högutbredningens tyngd
punkter inte förändrats (Riddersporre 1987; Olsson 
1991) Jag utgår i detta arbete trots problem med käll
materialet från att mönstret av hur högarna fördelar
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sig idag visserligen ger en blek, men trots allt läsbar 
bild av hur det en gång var.

Datering
I Skåne har omkring 130 gravhögar undersökts och i 
dem ungefär 350 gravar. De flesta undersöktes under 
slutet av 1800-talet, 1920-1940 och under 1970-talet 
(Jennbert 1993, s. 70). I västra Skåne undersöktes 
inom ramarna för Västkustbaneprojeket nyligen några 
gravhögsrester. Vanligtvis ser man gravar under hög 
som ett äldre bronsåldersfenomen knutet till period II 
och III (Lundborg 1972; Håkansson 1985), även om 
påbyggnader och sekundära gravar i högarna har före
kommit genom hela bronsåldern. Med tiden kan de ha 
vunnit en monumentalitet de från början kanske inte 
hade. Det finns även en möjlighet att en del av högarna 
i själva verket är helt övertäckta megalitgravar eller 
järnåldershögar (Säfvestad 1993, s. 162). Även under 
den yngre delen av bronsåldern har stora bronsålders
högar uppförts, en företeelse känd från till exempel 
nordvästra Skåne, södra Halland och från sydvästra 
Fyn (Thrane 1993, s. 79ff, Andersson 1999, s 9f). 
Trots att det i området inte finns detaljerade kunska
per om kronologin för högarna, kan man tills vidare 
utgå från hypotesen att majoriteten av dem uppfördes 
under den äldre delen av bronsåldern.

Tillvägagångssätt

I en artikel av Fisher m.fl. från 1997, kritiseras många 
av de visibilitetsanalyser som hittills gjorts, eftersom 
dessa oftast inte kombinerats med statistiska tester av 
resultatet (t.ex. Madry & Crumley 1990; Gaffney & 
Stande 1991a, b; Gaffney m.fl. 1995). Det ger förfat
tarna anledning att poängtera vikten av försiktighet 
vid tolkningen av analyser som inte gjorts med efter
tanke och prövats mot ett slumpmässigt valt material. 
I denna artikel kommer slumpmässigt valda punkter i 
landskapet, härefter kallade terrängpunkter, att visibi- 
litetsanalyseras och relateras till högarna. Skiljer sig 
terrängpunkterna och högmaterialet åt vad det gäller

siktareor, och om den statistiska testen ger en signifi
kant skillnad mellan fornlämningar och terrängpunk
ter, kan man med större säkerhet hävda att rådande 
siktförhållanden och relationer mellan lokaler är ett 
resultat av ett medvetet val och inte ett av slumpen el
ler topografin betingat förhållande. Tolkningarna får 
därmed en mycket större trovärdighet (jfr Fisher m. fl. 
1997, s. 582). I denna artikel har Torbjörn Ahlström 
vid arkeologiska institutionen i Lund utfört randomi- 
seringstest av det slumpmässigt valda materialet (se 
avsnittet Randomiseringstest).

För att göra en visibilitetsanalys krävs en digitalise
rad terrängmodell (DTM: Digital Terrain Model) som 
bakgrund. Till terrängmodellen använde jag höjddata 
från den ekonomiska kartan vilken finns tillgänglig i 
digitaliserad form. Utifrån data från 24 kartblad bygg
des en så kallad grid- eller cellbaserad terrängmodell 
upp, där varje cell hade en storlek på 20x20 meter. 
Storleken på cellerna kan man bestämma efter under
sökningens art och datorkapacitet. Alternativet är att 
bygga en terrängmodell med triangulärt formade cel
ler, en så kallad TIN (Triangulated Irregular Net
work). Terrängmodellen med rektangulära celler har 
fördelen av att vara uppbyggd av lika stora enheter, 
vilket underlättar vid beräkningar och jämförelser av 
siktarealer.

Terrängmodeller blir naturligtvis inte bättre än de 
höjddata som ligger till grund för dem. Delar av den 
nuvarande kustlinjen vid Landskrona består av utfyll
da massor, och både kustlinjen och områden i närhe
ten hade konstruerade höjddata. Följden blev att kus
ten på många ställen i den oredigerade terrängmodel
len inte blev rättvisande och dessutom kantig och ful. 
En ny kustlinje skapades därför med utgångspunkt 
från digitaliserade jordartskartor från Sveriges Geolo
giska Undersökningar, SGU. I en del skarvar mellan 
kartblad men även på andra ställen, exempelvis nord
öst om Ålstorp utanför Landskrona, uppstod en ran
dig effekt i terrängmodellen. Man kan misstänka att 
höjddata inte alltid var korrekta och att värdena delvis 
kan ha förskjutits. Att korrigera alla sådana fel skulle
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Figur 2. Visibilitetsanalys gjord med utgångspunkt från en punkt strax 
söder om Rydebäck, där det finns uppgift om en numera borttagen 
gravhög.

An example of a viewshed analysis of a single burial mound south 
of Rydebäck.

Figur 3. Vid en visibilitetsanalys bestäms höjd på betraktare och sikt- 
vinkel, vilket tillsammans påverkar vilka platser som syns eller inte 
syns.

In a viewshed analysis the eye-level and view angel of the imagined 
spectator determine the results.
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krävt en alltför stor arbetsinsats, och för resultatet 
som helhet har dessa brister inte haft någon väsentlig 
betydelse.

Vid en visibilitetsanalys definierar man en punkt i 
terrängmodellen från vilken beräkningen ska utföras. 
Analysen ger ett besked i binär form om varje enskild 
cell i terrängmodellen är synlig (1) eller inte synlig (0) 
från den givna utgångspunkten (fig. 2). Dessa två kate
gorier, synliga och icke synliga celler, kunde med ett 
tillägg i programmet omvandlas till areor i mer hanter
lig form för den vidare bearbetningen.

Vid analysen kan man bestämma hur högt upp 
ovan mark som betraktaren befinner sig. I den här un
dersökningen bestämdes ögonhöjden till 1,5 meter. 
Man kan även bestämma hur stor siktvinkeln vid ut
gångspunkten ska vara. Om vinkeln är för liten kan 
marken precis runt betraktarens fötter definieras som 
inte synlig (fig. 3). Inget generellt påslag för höghöjder 
gjordes, främst eftersom det inte alltid går att avgöra 
om höjddatan från de ekonomiska kartorna var tagna 
på eller bredvid en befintlig hög.

När visibilitetsanalyser ska göras över stora ytor är 
det väsentligt att ta hänsyn till jordkrökningen (Rugg- 
les & Medyckyj-Scott 1996, s. 133). För att få en ter
rängmodell som så långt som möjligt korrigerats för 
jordkrökningenseffekten, byggdes med hjälp av ett 
tillägg i programmets Map Calculator jordkrökta 
terrängmodeller. Det idealiska hade varit att utifrån 
varje enskild gravhög använda en terrängmodell korri
gerad efter jordens krökning, men eftersom det hade 
tagit orimligt lång tid var en kompromisslösning nöd
vändig. Fyra olika terrängmodeller byggdes, var och 
en krökt utifrån högt belägna punkter på Glumslövs-, 
Rönneberga-, och Dagstorpshöjderna, samt från en 
punkt vid kusten söder om Landskrona. Visibilitets- 
analyserna från högarna i närområden gjordes utifrån 
dessa skilda terrängmodeller.

Jag har i undersökningen lagt tyngdpunkten på att 
dels se hur stora ytor man kan se från högarna, dels åt 
vilka riktningar grupper av högar siktmässigt fokuse
rar intresset. Den sist nämnda metoden har i andra

sammanhang kallats multiple/cumulative viewshed, 
men benämns här gruppanalys. Vid den kvantitativa 
analysen har varje enskild hög i undersökningsområ
det visibilitetsanalyserats, för att se hur stor siktarean 
är för högarna i skilda delar av området. Vid grupp
analyserna har grupper av högar på de olika höjderna 
i området sammanförts, och dessa grupper har sedan 
visibilitetsanalyserats. Även alla högar i området, 
strax under 400 stycken, sammanfördes till en grupp
analys.

För den kvantitativa delen av undersökningen gjor
des en visibilitetsanalys för varje enskild hög, och en 
bild producerades som visade vilka celler i terrängmo
dellen som var synliga, eller inte synliga från utgångs
punkten. Bilden visar också omvänt från vilka områ
den man kan se högen, även om man inte direkt kan 
sätta ett likhetstecken mellan sikten från och sikten 
mot högen (Fisher m.fl. 1997, s. 584). Alla enskilda 
visibilitetsanalyser sammanställdes till ett histogram 
och fördelningen av siktarealer visade exempelvis att 
nästan en tredjedel av högarna har en siktareal på 0- 
50 km2, medan resten fördelar sig med vissa toppar 
upp mot en maximal siktareal på 490 kmz.

Det första steget i testförfarandet var att från det 
totala högmaterialet välja ut ett antal högar. I det an
vända GIS-programmet Arc View 3.2 finns en funktion 
för slumpmässigt urval, och sammanlagt valdes 20 
högar ut i 10 omgångar. Anledningen till att göra urval 
fler än en gång är att tendenser i materialet ska få en 
chans att göra sig synlig mer än en gång. Slumpen kan 
om man bara gör ett val en gång, göra att man råkar 
välja högar med väldigt stor sikt, eller med en väldigt 
liten sikt. Ur den digitala höjdpunktdatabasen slum
pades ett lika stort material ut, det vill säga 20 terräng
punkter i 10 omgångar. Dessa sammanlagt 200 ter
rängpunkter visibilitetsanalyserades, och ställdes som 
motpol till de slumpvis valda högarna. Resultatet visa
de att det fanns en skillnad i siktytor mellan högarna 
och terrängpunkterna, och att tendensen fick genom
slag i det slumpmässiga valet. Betydligt fler terräng
punkter hade siktarealer mellan 0-50 km2 och en
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maximal siktarea på runt 300 km2, medan siktareale- 
rna för de slumpvis valda högarna fördelade sig som 
för det totala högmaterialet.

Majoriteten av högarna i undersökningsområdet 
ligger i grupper och på höjdlägen. För att se om an
hopningarna visuellt dominerat bestämda delar av 
landskapet gjordes gruppanalyser av högkoncentra
tioner på Glumslövs, Rönneberga och Karaby backar 
och på Dagstorpshöjden. Även det totala högmateria
let som omfattar nästan 400 högar gruppanalyserades. 
Visibilitetsanalysen för dessa grupper går till på sam
ma sätt som för en analys som utgår från bara en 
punkt, med den skillnaden att programmet lägger 
många olika visibilitetsanalyser ovanpå varandra för 
att forma en bild. Dessutom kan man poängtera att då 
en visibilitetsanalys som utgår från en punkt ger be
sked om sikt från och mot, studerar man gruppanalys
ens resultat med ett perspektiv utifrån. Hur många 
högar kan man se samtidigt, från vilka områden och 
hur stora är arealerna? För gruppanalyserna som om
fattade många, spridda punkter fick en terrängmodell 
användas som inte var korrigerad för jordens krök- 
ning.

För att få en uppfattning om man kan urskilja en 
signifikant skillnad vid gruppanalyserna mellan 
slumpvis valda terrängpunkter och slumpvis valda hö
gar, testades även detta. Gruppanalyser gjordes med 
tio stycken omgångar med vardera 20 högar som var 
slumpvis valda ur högmaterialet och lika många enhe
ter ur terrängpunktsmaterialet. Skillnader i siktområ- 
den mellan dessa båda grupper kunde jämföras och 
både likheter och skillnader urskiljas. Resultatet anty
der att gruppanalyser är meningsfullt att använda 
först då det rör sig om sikt mot det större antalet högar 
i gruppen, eller sikt mot ingen hög alls.

Randomiseringstest
För att statistiskt säkerställa om läget av högarna i 
landskapet inte var slumpmässigt valt med hänseende 
till exponering, sattes två hypoteser upp och ett rando
miseringstest gjordes på tillgängliga data. Analysen 
utfördes av Torbjörn Ahlström.

Den första nollhypotesen utgick från att placering
en av högar i samtliga fall var slumpmässig med hänse
ende till siktytor. Visibilitetsarean har i sådant fall inte 
varit av avgörande betydelse vid val av högläge. Uti
från detta utgångsläge finns ingenting som skiljer visi- 
biliteten från höglägen från den visibilitet som förelig
ger från ett antal slumpmässigt valda terrängpunkter i 
landskapet. Alternativet till nollhypotesen var att pla
ceringen av högar inte var slumpmässig med hänseen
de till visibilitetsareor, utan att man kan urskilja ett

mönster där högar koncentrerar sig till en del av spek- 
trat av möjliga visibilitetsareor. Denna hypotes säger 
vidare att visibilitetsareorna för höglägen skiljer sig 
markant från de visibilitetsareor som föreligger för ett 
antal terrängpunkter i landskapet. Syftet med analysen 
är att påvisa vilken av hypoteserna, nollhypotesen res
pektive den alternativa hypotesen, som är mest rimlig.

Skillnaden mellan visibilitetsareorna för höglägen 
respektive slumpmässiga punkter mäts via medelvär- 
desskillnaden i km2, dvs. differensen mellan medelvär
den för höglägen respektive terrängpunkter. Testet ar
betar med två urval, där X är lika med ett slumpmäs
sigt urval om visibilitetsareor för 200 högar ur det to
tala materialet om 391 högar, och där Y är lika med ett 
urval av visibilitetsareor från 200 terrängpunkter. 
Medelvärdesskillnaden mellan X och Y är 119 km2, 
där höglägen kopplas till större visibilitetsareor. Frå
gan är om denna skillnad är tillräckligt stor för att 
man kan förkasta nollhypotesen till stöd för den alter
nativa hypotesen?

Vid randomiseringstestet fördes data från X till Y 
samman. Slumpmässigt tilldelades sedan urvalen X’ 
och Y’ data från denna sammanslagning av de ur
sprungliga urvalen X och Y. Det innebär att X’ innehål
ler data från såväl X som Y. Tillika innehåller Y’ data 
från såväl X som Y. Därefter beräknades medelvärdes
skillnaden för X’ och Y’. Denna skillnad i medelvärden 
mellan X’ och Y’ jämförs med den empiriska medelvär- 
desskillnad som tidigare beräknades mellan X och Y, 
det vill säga 119 km2. Testets tre steg repeterades 9,999 
gånger. Det antal gånger som medelvärdesskillnaden 
från de slumpmässiga urvalen X’ och Y’ är lika med 
eller överstiger den empiriska medelvärdesskillnaden, 
dividerat med 9,999 + 1, kan förstås som en sannolik
het som mäter nollhypotesens styrka. Eftersom man ser 
de ursprungliga urvalen som en möjlig randomisering 
av data, så måste den ursprungliga medelvärdesskillna
den tas med i beräkningen av signifikansen. Signifikan
sen blir i detta fall 1/10000 = 0,0001.

I inget fall av medelvärdesskillnaderna från 9,999 
randomiseringar av X och Y (fig. 4) var skillnaden
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Figur 4. Diagrammet över resultatet från randomiseringstestet. Pilen 
till höger visar skillnaden i medelvärde mellan högar och terräng
punkters siktareor. Skillnader i medelvärden efter 9,999 stycken ran- 
domiseringar av siktarealer från dessa två grupper visar att de inte i 
något fall kommer i närheten av detta värde. Det ger ett mycket stark 
stöd för hypotesen att lokaliseringen av högar inte är slumpmässig 
med hänsyn till siktareor.

Diagram showing the result of the randomising test. The arrow to 
the right marks the difference in mean value between the viewshed 
areas of mounds and terrain points. The result supports the claim 
that the mounds were not randomly placed in the landscape.

identisk med, eller översteg, den empiriska skillnaden 
på 119 km2 (utmärkt med en pil till höger i figuren). 
Hade medelvärdesskillnaderna fördelat sig på var sida 
om den empiriska skillnaden på 119 km2 mellan X och 
Y, hade man inte kunnat säga att det fanns en signfi- 
kant skillnad mellan högarna och terrängpunkterna. 
Resultat utgör ett mycket kraftigt stöd för den alterna
tiva hypotesen som säger att valet av höglägen inte är 
slumpmässigt med hänseende till visibilitetsarean.

Kritik mot metod och tillämpning
Vill man göra visibilitetsanalyser i GIS blir man förut
om de forskningsteoretiska följderna snart varse den 
kritik man kan rikta mot tillämpningen. Visibilitet
sanalyser har ett visst mått av problem med noggrann
heten och resultaten bör tolkas med försiktighet (Fish
er m.fl. 1997, s. 582). Likaså besväras analyserna utav 
vad man kan kalla en randeffekt där sikt utanför den 
använda terrängmodellen mycket väl kan ha existerat, 
men som inte inkluderas i beräkningarna (a.a., s. 587). 
Tilläggas kan att dagens GIS system beräknar area ut
ifrån planarea och inte utifrån yta. Detta har en effekt 
på areaberäkningar gjorda i sluttande terräng och ger 
en ökande felmarginal ju brantare sluttningen är. Vid 
en lutning på 10° är felmarginalen 1,5 %, vid 20° lut
ning 6,4 % och så vidare upp till 476,5 % fel vid 80° 
lutning. I detta fall har ingen kompensation gjorts, 
men borde övervägas om siktanalyser ska göras i en 
mycket kuperad terräng (Wheatley 1996, s. 100).

De framställda siktområdena visar hur sikten från 
givna punkter kan te sig under ideala förhållanden, det 
vill säga i ett landskap utan trädridåer, utan dis och 
dimma och med en betraktare med falkblick. Sådana 
premisser har naturligtvis aldrig existerat, men en rad 
metoder finns att försöka hantera dessa aspekter. Det 
finns en möjlighet att göra komplement till beräkning
arna med vad som benämnts ” fuzzy viewshed” vilket 
skulle inkludera en funktion där en minskad synlighet 
med avståndet tas med i beräkningen (Ruggles m.fl. 
1993, s. 131). En sådan metod har (mig veterligen) 
ännu inte tillämpats. Ett alternativ är att göra ett til
lägg av jordkrökningseffekten vilket gjorts i detta sam
manhang. Det skadar däremot inte att i väntan på en 
standardmässig tillämpning av ”fuzzy viewshed” i 
GIS-program, med blotta ögat på plats göra jämförel
ser med datorproducerade visibilitetsanalyser.

Ett problem i många regioner är att man inte vet 
hur växtligheten varit beskaffad under förhistorien. 
För den äldre delen av bronsåldern finns det i Skåne 
tecken som tyder på att landskapet varit relativt öppet 
och att det öppnats upp alltmer av betestryck under
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bronsålderns lopp (Berglund m.fl. 1991). Pollenanaly
ser av en gravhög vid Häljarp utanför Landskrona från 
övergången senneolitikum-bronsålder, tyder på att när
området präglades av öppen betesmark vid uppföran- 

232 det av högen (Regnell, muntl.). Hur skogs-, betes- och 
boplatsområden fördelat sig i hela undersökningsområ
det vid uppförandet av högarna är naturligtvis extremt 
svårt att uttala sig om. För västra Skånes kustområde 
kan man dock utgå från att sikten under den yngre de
len av bronsåldern varit jämförbar med dagens, även 
om man inte i detalj kan säga var skymmande trädridå
er och eventuella skogspartier legat.

Hur mycket syns?
Sikt från enskilda högar

Visibilitetsanalyser från enskilda högar visar i vilka om
råden som man kan se monumenten och som monume- 
neten därmed underförstått överför betydelsefull, visu
ell information till. Omvänt ger det också en uppfatt
ning om från vilka områden man ser högen. Resultatet 
från dessa analyser visas här i histogramform (fig. 5).

Histogrammet visar en fördelning av staplarna där 
två tyngdpunkter kan urskiljas, dels den stora mängden 
på den lägre delen av intervallet och en tydlig ansamling 
mot den högre delen av intervallet. Mellan dessa grup
per återfinns en relativt jämnhög följd av staplar. Med
elvärdet för siktareal är 154 km2 medan medianvärdet 
är 96 km2. Omkring hälften av alla analyserade högar 
hade en siktareal på 0-100 km2, och den största ande
len grupperade sig mellan 0-50 km2 (fig. 6).

I denna sistnämnda grupp återfinns ett flertal i trak
terna runt Vallåkra och i närheten av Råån, men även 
högar på och i trakterna kring Dagstorpshöjden och 
Karaby backar är representerade. Likaså finns ett antal 
högar på den nordöstra delen av Glumslövs backar 
och Rönneberga backar i denna grupp. I gruppen sik- 
tarea 51-100 km2 återfinns en stor grupp norr om 
Häljarp och öster om Landskrona. Inga högar i denna 
trakt har en siktarea som överstiger 150 km2. Resten 
av högarna på Dagstorpshöjden och Karabybackar

Antal
60

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Siktareal (km2)

Figur 5. Sammanställning över de enskilda högarnas siktareal. Dia
grammet visar antalet högar (y-axeln) inom respektive arealintervall 
(x-axeln). Av högarna hade 148 av totalt 391 stycken en siktareal på 
0-50 km2, medan resten fördelade sig med vissa toppar upp till en 
maximal siktareal på 490 km2.

Diagram showing the size-distribution of the individual viewsheds of 
391 burial mounds, with size intervals on the x-axis and frequency 
on the y-axis.

fördelar sig relativt jämnt i vad som kan kallas en mel
langrupp med siktarea på 101-300 km2. De största sik- 
tarealerna, de mellan 300 och 481 km2, återfinns ute
slutande hos högar på Glumslövs- och Rönneberga 
backar. Troligen beror de stora siktarealerna på att 
dessa högar är högt placerade med sikt över havet vilket 
genererar stora siktarealer. Inga högar på Dagstorpshöj
den och Karaby backar återfinns i denna grupp.

För att visualisera och underlätta jämförelser mel
lan siktarealerna för det totala högmaterialet och det 
slumpvis valda materialet presenteras även det sist
nämnda i histogramform (fig. 7). De slumpvis valda
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Fig. 6. Kartserie som visar den geografiska utbredningen av gravhögar 

med olika stora siktarealer.

Map series showing the geographical distribution of burial mounds 
with different viewsheds.
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Figur 7. Diagramjämförelse mellan siktarelaerna hos slumpvist utval

da ordinarie högpunkter (övre) respektive slumpmässigt utvalda ter

rängpunkter (nedre). Diagrammen visar antalet punkter (y-axeln) 

med respektive arealintervall (x-axeln).

Comparison between the viewsheds of randomly sampled burial 
mounds and randomly sampled terrain points, with size intervals on 
the x-axes and frequency on the y-axes.

terrängpunkterna (nedre histogram) har en större 
tyngdpunkt i de små siktarealerna, och därmed också 
betydligt lägre medel- och medianvärden än de slump
vis valda högarna (övre histogram).

De slumpvis valda högarna hade ett medelvärde av 
siktareal på 149 km2, vilket inte ligger långt från med
elvärdet hos det totala högmaterialet, och ett median- 
värde på 84 km2, även det jämförbart med det totala

materialet. För gruppen med de slumpvis valda punk
terna ligger medelvärdet betydligt lägre, endast 38 
km2, och medianvärdet är så lågt som 15 km2. Likaså 
kan man se att staplarna fördelar sig på ett likartat sätt 
mellan det totala högmaterialet (fig. 5) och det slump
mässigt valda högmaterialet (fig. 7, övre histogram
met). Båda har en ansamling i var ände av intervallet i 
km2, och en relativt jämnhög följd av staplar däremel
lan. Terrängpunkterna har däremot en betydligt större 
anhopning av punkter med siktarealer upp till 50 km2, 
och når maximalt upp i siktarealer på runt 300 km2.

Som beskrivits i avsnittet Tillvägagångssätt valdes 
slumpmässigt ut 10 omgångar med vardera 20 högar, 
alternativt terrängpunkter. Om man räknar ut medel
värdet för varje urvalsomgång, det vill säga hur stor 
siktareal har i medelvärde de 20 högarna inom var 
omgång, kan man se att de karaktäristiska skillnader
na i siktarea kvarstår (fig. 8). Diagrammet visar att ter
rängpunkternas och gravhögarnas siktarealer fördelar 
sig över skilda intervaller längs med x-axeln som visar 
siktarelaer i km2.

I det slumpmässiga urvalet av högmaterial är med
elvärdena för siktarealerna i de 10 omgångarna i stort 
sett identiska med det totala högmaterialet. De 10 
omgångarna har siktarealer på mellan 93-163 km2, 
medan det totala högmaterialet har ett medelvärde på 
154 km2. Terrängpunkterna når inte upp i lika stora 
siktarealer som högarna, och de har en spridning av 
siktarealer på mellan 18-62 km2. En slutsats man kan 
dra är att de enskilda högarna har större siktarealer än 
ett slumpvis valt material, och att de slumpmässigt val
da högarna ger en representativ bild av det totala be
ståndet.

Sikt mot många högar
Gruppanalyser har gjorts med utgångspunkt från grup
per av högar på skilda höj dstråk i området, men även 
av det totala högmaterialet. Dessa gruppanalyser har, 
som nämnts i avsnittet Tillvägagångssätt, till skillnad 
från de enskilda visibilitetsanalyserna inte utförts på en 
terrängmodell som anpassats efter jordens krökning.
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Figur 8. Diagram över medelvärdet för siktarealer (20 högar alterna

tivt terrängpunkter) inom 10 slumpmässigt valda omgångar. X-axeln 

visar siktarealer i km2 medan y-axeln visar antalet omgångar med 

medelvärden inom respektive intervall.

Comparison between the mean viewsheds (20 mounds and terrain- 
points, respectively) of 10 randomly chosen tests, with size intervals 
on the x-axes and the frequency of mean values on the y-axes.

Siktareal (km2)

Högmaterial
Terrängpunkter

Antal synliga högar respektive terrängpunkter

Analyserna ger en bild av från vilka områden man kan 
se exempelvis 0, 2 eller 10 högar. Dessa områden med 
olika siktintensitet kan liksom enskilda visibilitetsana- 
lyser areaberäknas. För att få en uppfattning om och 
hur högmaterialet och terrängpunkterna skiljer sig åt, 
gjordes först gruppanalyser på det slumpmässiga urva
let inom de bägge grupperna. Det innebar att 10 
gruppanalyser å 20 högar och 10 gruppanalyser å 20 
terrängpunkter gjordes. Medelvärden räknades ut för 
de tio omgångarna i olika grupper av siktintensitet, el
ler annorlunda uttryckt; från hur många km2 kunde 
man i genomsnitt se 0, 2 eller 10 terrängpunkter eller 
högar? Som figur 9 visar skiljer sig terrängpunkterna 
och högarna åt både vad det gäller de låga och de höga 
värdena av siktarea mot antal högar, men har likartade 
värden för en mellangrupp.

Terrängpunkterna har större siktarealer än högma
terialet från vilket man ser mellan 0-2 punkter, särskilt 
då man inte ser någon av terrängpunkterna alls. Vid 
sikt mot 3-7 terrängpunkter respektive högar beskri
ver kurvorna för terrängpunkterna och högarna ett så 
gott som likartat förlopp, medan en markant skillnad 
uppstår vid sikt mot 8 eller fler terrängpunkter/högar. 
Terrängpunkterna klingar snabbt av i siktintensitet 
medan högarna däremot får en ökad intensitet i sikt. 
Högarna har dessutom sikt mot upp till 13 högar sam
tidigt, en siffra terrängpunkterna aldrig når upp i. En 
slutsats man kan dra av detta är att gruppanalyser är 
meningsfulla att analysera först då den möjliga sikten 
rör sig om ett störrre antal högar. Likaså tyder analy
sen på att de områden som saknar sikt mot en hög, 
eller bara ser någon ensataka hög, markant skiljer sig 
från terrängpunkterna. I en mellangrupp av siktinten
sitet, i det här fallet mot 3-7 punkter/högar, skiljer sig

Figur 9. De båda kurvorna visar hur högmaterialet och terrängpunkter

na beter sig vid gruppanalyser. X-axeln visar hur många högar/terräng

punkter man kan se samtidigt och y-axeln från hur stora arealer i km2.

Diagram showing cumulative viewsheds for groups of burial mounds 

(thin line) and terrain points (bold line). Number of mounds or ter

rain points on x-axis and size of viewsheds on y-axis.
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inte terrängpunkterna och högarna åt i någon större 
utsträckning. Om det är så att en enskild hög har till
mätts en större betydelse än sina grannar, kan det be
tyda att sikt mot en sådan varit viktigare än sikt mot 
10 andra högar. Sådana faktorer går inte att urskilja 
enbart med hjälp av visibilietsanalyser, som ur presti
gesynpunkt behandlar alla högar som likvärdiga.

Vid gruppanalyserna av högar samlade på höjd
sträckningar har topografin fått styra urvalet av vilka 
högar som ingår i en grupp. Som exempel kan nämnas 
högarna som finns i trakten av Härslöv. De ligger på 
en höjd som sträcker sig likt tre fingrar åt väst, öst och 
åt norr, med samhället Härslöv i mitten. Siktmässigt 
riktar sig dessa åt tre skilda håll, vilket man uppfattar 
först då de analyseras var för sig. Däremot delades inte 
högarna på Dagstorpshöjden upp i mindre grupper. 
Vid försök visade det sig att resultatet blev likartat om 
man analyserade högarna i flera mindre grupper eller 
som en stor grupp.

Nedan beskrivs de olika gruppanalysernas mest ut
märkande drag. Eftersom en terrängmodell använts 
som inte anpassats efter jordytans krökning får man 
större siktområde långt borta än vad som är möjligt i 
praktiken. Man bör också komma ihåg att även om 
analyserna ger besked om det finns en möjlig sikt mel
lan till exempel Rönneberga backar och Karaby back
ar finns det på sådana avstånd ingen möjlighet att ur
skilja om det ligger högar eller inte på höjden. En möj
lig sikt ger istället besked om vilka topografiska ele
ment som får genomslag vid analyserna. Har man dä
remot en hög grad av siktintensitet inom någon eller 
några kilometers avstånd får man en indikation om till 
vilka områden som högarna markerar en stor visuell 
närvaro.

Alla högar i området
Det mest iögonfallande draget i analysen är ett stråk i 
havet från Vens södra del och vidare söderut som är 
det absolut mest siktintensiva området i regionen (fig. 
10). Området har utan jämförelse den största siktin- 
tensiteten både vad det gäller area och intensitet. Man

Figur 10. Alla högar inom undersökningsområdet fördes samman till 

en gruppanalys, vilken visar att havet är det mest siktintensiva områ

det.

Cumulative viewshed analysis of all the burial mounds in the investi
gation area, highlighting the great visual impact of the mounds at 
sea.

har härifrån i teorin möjligheten att se mot platserna 
för strax över 200 högar av de totalt 391 som ingår i 
undersökningen. Små områden av de inre, högt beläg
na delarna av Ven och öns östra kust har lika stor sikt
intensitet. På fastlandet finns bara mycket små, sprid
da ytor på Glumslövs och Rönneberga backar med 
lika stor siktintensitet. På land finns i övrigt områden 
med siktintensitet i kategorin runt ett hundratal högar. 
De återfinns i sluttningarna av de dominerande höjd- 
lägena där också de stora ansamlingarna av högar 
finns. Utifrån gruppanalysen verkar det inte som att 
vattendragen i inlandet utmärker sig som särskilt sikt
intensiva. Vad det gäller Rååns dalgång är det lättför
ståeligt eftersom den är både bred och ganska djup. 
Även Saxån och Välabäcken ligger på sina ställen 
djupt, med branta sluttningar ned mot vattenspegeln. 
Har man befunnit sig i en båt exempelvis på Råån har
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man alltså inte kunnat se andra högar än de som ligger 
i närheten av dalgångens kant. Man har inte heller 
kunnat se vattenspegeln om man befinner sig en bit 
bort från åsänkan.

I undersökningsområdet fungerar havet som fokus 
för det visuella intresset hos de knappt 400 högarna. 
Mindre områden på Ven och på de högsta delarna av 
Glumslövs- och Rönneberga backar har även de en 
hög siktintensitet. Vattendragen utmärker sig inte i 
sammanhanget.

Sydöst om Glumslöv
På en höj drygg med riktning NNV-SSO ligger 23 högar 
samlade på en f,4 km lång sträcka (fig. 11). Från havet 
ser man en stor del av dem, även om den största siktin- 
tensiteten finns från delar av Ven och från ett begränsat 
område i havet norr om ön. På land har man bara en 
begränsad siktintensitet från stora delar av området 
nära högarna, även om det finns undantag. Öster om 
högarna, i sluttningen som vetter mot ett större, utdikat 
våtmarksområde, och från högkoncentrationerna kring 
Härslöv har man en mycket hög siktintensitet mot hö
garna på höjdryggen. Längre bort åt nordöst på den 
norra sidan om Råån finns ett stort område som är 
mycket siktintensivt. Det kan förklaras av att topogra
fin där sakta stiger mot högre höjder än i Rååns närom
råde. Från Rönneberga backar har man på de högsta 
partierna en chans att se hela höjdstråket där högarna 
ligger. Likaså har man hög siktintensitet i ett stråk från 
området väster om Rönneberga backar upp mot nord
väst, förbi på den södra sidan av högkoncentrationerna 
som ligger söder om Härslöv. Att området nordväst om 
Dagstorpshöjden och Kara by backar som ligger 15-20 
km bort har fått en så stor siktintensitet beror på att 
ingen jordkrökt terrängmodell har använts vid analy
sen. 1 praktiken borde man först på de högre partierna 
av de norra sluttningarna av Dagstorpshöjden och Ka
ra by backar se bort mot Glumslövs backar.

Högarna sydväst om Glumslöv ligger på ett sådant 
sätt på höjdryggen att de får det största visuella ge
nomslaget en bit ut till havs, på delar av Ven och på

Figur 11. Gruppanalys av 23 högar strax sydöst om Glumslöv. 

Cumulative viewshed analysis of 23 mounds southeast of Clumslöv.

fastlandet strax västerut och i sydöst. Längre bort har 
man haft överblick mot hela höjden från området i 
nordöst och sydöst.

Sydväst om Glumslöv
I denna grupp ingår 21 högar vilka ligger strax söder 
och sydväst om Glumslövs samhälle (fig. 12). En del av 
dem ligger runt den djupa dalen Dalsmosse som sträck
er sig ända ned mot havet. Detta är en tydligt havs- och 
kusttillvänd grupp av högar. Från området kring Ven 
har man en maximal sikt, medan sikten från fastlandet 
mot gruppen är begränsad. Däremot blickar man från 
stora delar av den västra sluttningen av höjden som lig
ger sydöst om Glumslövs samhälle ned mot hela grup
pen. I övrigt ligger de största områdena mot vilka man 
kan se mot högarna längs med kusten upp mot Ryde- 
bäck och längre norrut, även om man därifrån endast 
kan se de nordligaste av högarna. Likaså har kusten 
vid Landskrona en god visuell kontakt med gruppen.
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Figur 12. Gruppanalys av 21 högar söder och sydväst om Glumslöv.

Cumulative viewshed analysis of 21 mounds south and southwest of 
Glumslöv.

Figur 13. Gruppanalys av 15 högar sydväst om Härslöv.

Cumulative viewshed analysis of 15 mounds southwest of Härslöv.

Denna gruppanalys har, förutom den som omfattar hela 
undersökningsområdet, en uppenbar visuell kontakt 
med havet. Även kustområdet från omkring 1 kilome
ters avstånd i norr och i söder har en god överblick mot 
gruppen.

Sydväst om Härslöv
Gruppen består av en omkring kilometerläng samling av 
15 högar som ligger i riktning VNV-OSO (fig. 13). Från 
hela havet söder om Ven och från det flacka landskapet 
söder och sydväst om högarna är siktintensiteteten mot 
högarna stor. Från väster och från inlandet i öster är 
siktintensiteten mycket liten, eller helt obefintlig. Sikten 
från norr är begränsad, med medelhöga siffror av siktin- 
tensitet. Det finns bara en begränsad visuell kontakt 
med de närmaste högkoncentrationerna, även från de 
närmaste kring Härslöv. De högar som befinner sig vid

kusten kring Landskrona ligger däremot inom det mest 
siktintensiva området. Från höjden öster om Glumslövs 
samhälle har man ögonkontakt med ett medelstort antal 
högar, men från den sydöstra sluttningen av Glumslövs 
backar har man mycket god visuell kontakt. Avståndet 
till Rönneberga backar är drygt 2 kilometer men man 
ser endast en begränsad del av högarna. Kara by backar 
och Dagstorpshöjden ligger mer än en mil bort, och 
även om man från backarnas högsta punkter har en hög 
grad av siktintensitet är det inte möjligt att på sådant 
avstånd urskilja annat än höjdsträckningen.

Gruppen dominerar visuellt det flacka området 
norr om Landskrona och stora delar av havet söder 
om Ven. Högarna har begränsad eller ingen kontakt 
alls med högar på höjderna österut, medan de som lig
ger väster och sydväst om gruppen har mycket god vi
suell kontakt med dem.
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Figur 14. Gruppanalys av 12 högar sydöst om Härslöv.

Cumulative viewshed analysis of 12 mounds southeast of Härslöv.

Figur 15. Gruppanalys av 8 högar nordöst om Härslöv.

Cumulative viewshed analysis of 8 mounds northeast of Härslöv.
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Sydöst om Härslöv
Denna grupp består av 12 högar och de ligger väl sam
lade inom en dryg 400 meter stor radie (fig. 14). Från 
havet har man den största siktintensiteten, även om 
inte hela bukten har visuell kontakt med höjden. Det 
verkar också som att denna grupp, jämfört med den 
föregående gruppen, har ett mindre genomslag i områ
det söderut. Gruppen har istället en större visuell kon
takt med området i väst, öst och i norr. Till exempel 
finns det en hög grad av siktintensitet från de västra 
sidorna av Glumslövs backar, och hos den västra delen 
av höggruppen som ligger sydväst om Härslöv. Det 
finns ingen hög grad av visuell kontakt med Rönneber- 
ga och Karaby backar eller med Dagstorpshöjden.

Gruppen som ligger väl samlad inom en relativt li
ten yta har det största samlade visuella genomslaget 
ute till havs, vid kusten i Landskrona och på den östra 
sluttningen av Glumslövs backar.

Nordöst om Härslöv
Gruppen är liten och består bara av 8 högar (fig. 15). 
Man kan inte se högarna från havet, utan de siktinten- 
siva partierna av landskapet finns istället helt nära. I 
den flacka terrängen väster om högarna har man den 
största visuella kontakten med dem, och även från hö
garna sydväst om Glumslöv har man en hög siktinten
sitet. Från den långsträckta högsamlingen sydväst om 
Härslöv kan man inte se gruppen, medan man från 
den sydöstra gruppen kan se några av högarna. Från 
den allra västligaste delen av Rönneberga backar har 
man en hög grad av siktintensitet mot gruppen, men 
inte från några andra ansamlingar söderut.

Gruppen är den minsta som gruppanalyserats, men 
är också den som i sin visuella påverkan har den kor
taste räckvidden. Området väster om högarna har bäst 
visuell kontakt med dem, medan kontakten är mycket 
begränsad mot högkoncentrationer i närheten.
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Figur 16. Gruppanalys av 48 högar på Rönneberga backar. Figur 17. Gruppanalys av 36 högar på Dagstorpshöjden.

Cumulative viewshed analysis of 48 mounds on the hills of Rönne- Cumulative viewshed analysis of 36 mounds on the hill of Dagstorp.
berga.

Rönneberga backar
Den stora gruppen om 48 högar på Rönneberga back
ar ligger på en markerad höjd med riktning VNV- 
OSO (fig. 16). Höjden fortsätter norrut, men där finns 
idag endast en hög på den nordöstra sluttningen. Den 
imponerande gruppen av högar har störst genomslag 
ute till havs. Från en större del av fastlandet söder, syd
väst och norr om högarna är genomslaget något min
dre. Både Dagstorpshöjden och Karaby backar ligger 
inom detta område, vilket även högarna på den södra 
delen av Glumslövs backar gör. Från området öster 
och väster om Rönneberga backar har man dålig visu
ell kontakt med högarna, särskilt från inlandet. Det är 
först på omkring 3 kilometers avstånd västerut som 
man börjar få en större överblick mot högarna. Från 
de västra delarna av de högarna vid backarna vid 
Härslöv finns en medelgod siktintensitet.

Landområdet strax väster och öster om högarna har 
ingen god överblick mot samtliga högar, utan det är i 
norr, söder och delvis i sydväst som den största visuel
la genomslaget ligger. Förutom dessa riktningar på 
land, ligger den största påverkan ute till havs.

Dagstorpshöjden
De 36 högarna som ligger på Dagstorpshöjden har en 4 
km lång utsträckning och en sydväst-nordöstlig rikt
ning (fig. 17). Från ett relativt smalt stråk i havet söder 
om Ven har man den största siktintensitet mot höjden. 
Likaså bör man ha sikt mot stora delar av höjden från 
Rönneberga backar. De sydvästra delarna av Glumslövs 
backar har en lika hög grad av siktintensitet, men ligger 
för långt bort för att kunna urskilja högarna. Området 
sydöst om Dagstorpshöjden har hög siktintensitet över 
stora ytor, medan man från Karaby backar endast ser
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Figur 18. Gruppanalys av 16 högar på Karaby backar.

Cumulative viewshed analysis of 16 mounds on the hills of Karaby.

den västra delen av Dagstorpshöjden. Även från områ
det norr om Saxån har man mycket god överblick över 
Dagstorpshöjden. Terrängmodellen omfattar inte om
rådet i nordöst, vilken troligen har god sikt mot Dags
torpshöjden.

Högarna på Dagstorpshöjden påverkar i närområ
det främst i sydöst och i nordväst, medan påverkan är 
begränsad åt sydväst där Karaby backar ligger. Längre 
bort finns havet som tar emot ett större samlat visuellt 
genomslag.

Karaby backar
Gruppen om 16 högar är samlade inom en radie av 
drygt 600 meter (fig. 18). Även om havet åter står för 
den stora siktintensiteten sett till yta och intensitet, är 
det närmaste området sydväst och sydöst om backarna 
mycket siktintensivt. Överhuvudtaget verkar områden i

öster och i väster ha en mycket hög grad av visuell på
verkan från högarna, medan de inte har samma ge
nomslag åt norr. Som regel har inte åar och bäckar 
någon god visuell kontakt med gravhögarna i under
sökningsområdet, men från Välabäcken öster om Ka- 241 
raby backar verkar det som att man har en god visuell 
kontakt med de på backen. I detta område, vid Norr- 
vidinge, finns en samling av högar som har haft myck
et god visuell kontakt med de på Karaby backar. Från 
Dagstorpshöjdens östra del har man ingen visuell kon
takt med Karaby backar, däremot från dess västra del.

Den väl samlade gruppen som ligger på en relativt 
liten höjd, har den största verkan inom en radie på 5 
kilometer. Främst riktar sig påverkan åt öster och åt 
väster, medan sikten i norr är något mer begränsad.
Från havet kan man se backarna, men även från Väla
bäcken som rinner öster om Karaby backar har man 
en hög siktintensitet.

Gruppanalysernas främsta drag
Undersökningen visar att gravhögarna i västra Skåne 
jämfört med slumpvis valda terrängpunkter, har större 
siktarealer och påverkar vissa delar av landskapet i 
större utsträckning än andra. Ett medvetet val kan an
tas ligga bakom högarnas placering och den visuella 
kontakten med havet har här spelat en viktig roll. Vid 
gruppanalyser av högkoncentrationer på höjder, kan 
man se från vilka delar i landskapet som höjderna har 
haft maximalt visuellt genomslag. Eftersom visibili- 
tetsanalysen i sig behandlar alla högar som likvärdiga, 
får man däremot inte besked om någon hög utmärkt 
sig som särskilt viktig ur något annat hänseende än ur 
siktmässiga aspekter.

Högarna på Glumslövs backar kan siktmässigt de
las i två grupper. De som ligger runt den djupa sänkan 
Dalsmosse söder om Glumslövs samhälle har störst 
siktintensitet från havet och från Ven, samt från den 
västra sluttningen av det högsta stråket av Glumslövs 
backar. Högarna på den långstäckta höjdryggen syd
öst om Glumslövs samhälle syns som grupp bäst från 
området öster om högarna, även om man från havet
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har god överblick mot högarna. Runt samhället Härs
löv ligger högarna i tre grupperingar som siktmässigt 
skiljer sig åt. Gruppen sydväst om Härslöv får stort 
genomslag till havs, och från de flacka partierna norr 

242 om Landskrona har man kunnat se mot hela gruppen.
Högarna sydöst om Härslöv har störst visuell verkan 
ute till havs, men även längs ett stråk på den sydöstra 
sluttningen av Glumslövs backar. Högarna norr om 
Härslöv saknar kontakt med havet, utan syns från en 
begränsad del av närområdet västerut mot Glumslövs 
backar. Då man rört sig i denna trakt har man haft 
visuell kontakt med olika grupper av högar runt Härs
löv och Glumslöv längs med den södra sluttningen av 
höjden vid Härslöv, och vidare mellan den och Glums
lövs backar. Stråket är även ett naturligt val om man 
ser till topografin i området. Längre söderut har Rön- 
neberga backar synts väl ute till havs, på fastlandet i 
ett brett stråk sydväst om högarna och i ett något sma
lare stråk i norr. Däremot har gruppen inte haft något 
större genomslag åt inlandet i öster, något som hade 
kunnat avhjälpas om högar placerats på den norra ut- 
löparen av höjden. Dagstorpshöjden och Karaby 
backar ligger omkring en mil sydöst om Rönneberga 
backar. Avståndet till havet är ungefär lika stort för 
dessa tre höggrupper, men vinkeln av höjdsträckning 
och höjd över havet för höjderna, gör att Dagstorps
höjden och Karaby backar inte får samma kraftiga ge
nomslag ute till havs eller på lika långa avstånd som 
andra grupper. Dagstorpshöjden har i närområdet 
störst påverkan sydväst om höjden, och på andra si
dan om Saxån vilken rinner norr om höjden. Även 
Karaby backar har ett stort genomslag i närområdet, 
främst i området väster och öster om högarna. Från de 
östra delarna av Välabäckens område, i trakten av 
höggruppen vid Norrvidinge, har man haft en mycket 
god överblick mot Karaby backar, medan sikten från 
Saxåns område till stora delar skyms av Dagstorpshöj
den.

Trakten kring Glumslövs och Rönneberga backar 
har, jämfört med terrängen vid Dagstorpshöjden och 
Karaby backar, en mer kontrastrik karaktär med höga

höjder och flackare partier. Samtidigt som räckvidd- 
den blir stor för högarna på höjderna, ger den kupera
de topografin också tydligare skiljen mellan områden 
med hög eller låg siktintensitet. De lägre höjderna vid 
Dagstorp och Karaby har en mindre räckvidd för sin 
visuella påverkan. Samtidigt ger den mjukt böljande 
karaktären hos omlandet ytmässigt stora siktintensiva 
områden. Signalerna från gruppanalyser i sådan ter
räng är vagare och mer svårtolkad. Följden blir att det 
blir svårare att på ett lika entydigt sätt som i norra 
delen, ringa in i vilka områden den visuella påverkan 
från högar varit massiv då man rört sig i landskapet.

Att synas in i döden

Nuförtiden upplever vi gravhögar till största delen på 
avstånd. Vi kanske kör förbi dem på vägen till och från 
arbetet, men sällan är de målet för färden (fig. 19). Vi 
lever inte med dem, vi har inte våra släktingar begrav
da i dem, vi besöker dem kanske inte ens, sätter oss på 
dem och beundrar utsikten. Även om man har besökt, 
suttit på och tillbringat lite av sin tid på en gravhög, så 
kan alla de gånger man har passerat förbi påverka hur 
man uppfattar och därmed tolkar dem. Högarna, kan 
man då tänka, har i första hand varit avsedda att synas, 
medan andra aspekter som utgår från gravhögen i sig, 
siktmässigt och idémässigt, riskerar att få en undan
skymd plats vid tolkningen. Oavsiktligt, genom att läg
ga en större vikt vid sikten mot än sikten från, kan 
tolkningen få en slagsida åt att gravhögarna byggts för 
att markera sin närvaro utåt, att synas in i döden. Har 
man sin utgångspunkt från gravhögen istället får bety
delsen av blicken över landskapet en något annan inne
börd. Placeringen kan vittna om att här ligger någon 
som är en part i livet som fortsätter, eller varför inte om 
religiösa föreställningar som betonar en visuell och idé
mässig kontakt med himmel och hav. Den fysiska kon
takten med boplatslämningar, åkrar eller betesmarker 
har diskuterats i andra sammanhang (T. B. Larsson 
1993; Rasmussen 1993). Idéen om vilken roll en ”ideo
logisk monumentalitet” (L. Larsson 1993, s. 142) har
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Figur 19. En gravhög på håll så som vi ofta ser dem, men är detta A burial mound viewed at a distance. A typical perspective of today,
perspektiv självklart? Foto Thomas Hansson. but what do we know about the perspectives of the past?

spelat, i det här refererade exemplet det stora stenröset 
Bredarör i Kivik (se avsnittet Visibilitetsanalyser - 
Före GIS), är ännu en aspekt av samspelet mellan att 
dölja eller att göra synligt för ögonen. Väsentligt för 
diskussionen är om en uppdelning i sikt mot eller från 
gravhögar varit betydelsefull för de som anlade högar
na, eller om en tudelning är ett resultat av vad som 
kallats en västerländsk, horisontell världsuppfattning. 
En uppfattning som gör att vi ser världen inte som ett 
enda kosmiskt rum, utan som ett landskap utlagt 
framför våra ögon, och möjligt att göra ovanstående 
uppdelning i (Tuan 1990, s. 129ff). Det är också svårt, 
för att inte säga omöjligt, att för förhistorisk tid göra

en uppdelning i religösa och profana handlingar vilka 
tillsammans bygger och bibehåller den rådande sam
hällsstrukturen. Det går därför inte att på ett enkelt sätt 
avgöra vilka de huvudsakliga motiven har varit som 
låg bakom gravhögsbyggandet under bronsåldern, el
ler om det ens är meningsfullt med en uppdelning 
(Barrett 1991, s. 5). När man rör sig i ett rituellt präglat 
landskap, har när det gäller exempelvis neolitiska mo
nument, dynamiken mellan synliga respektive mindre 
synliga monument diskuterats i termer om tillgänglig
het och makten över ritualerna, ett väsentligt maktme
del att förfoga över (t.ex. Appleton 1975; Thomas 
1993; Tilley 1994; Wheatley 1996). För bronsålderns
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gravhögar, som till stor del placerats på iögonfallande 
lägen, menar jag att inte riktigt samma värdering lagts 
på vad en visuell tillgänglighet kan innebära. Stor ar
betsinsats, rika gravgåvor, en gravsatt individ och ett 
visuellt dominerande läge har ansetts manifestera och 
befästa en rådande, skiktad samhällsordning. En visu
ell dominans över ett område, skulle tyda på maktan
språk över territorier i form av administrativa centra 
eller av handelsvägar, kontakterna utåt och därmed 
kontrollen över de viktiga metallerna (Kristiansen 
1998). Möjligheten att det också kunde tyda på homo
genitet och en allmänt tillgänglig och känd delaktighet 
i ett formspråk, ett sätt att uttrycka en social samhö
righet på och en gemensam uppfattning kring kosmo
logiska föreställningar, betonas inte i lika stor ut
sträckning (Gerdin 1999, 48ff).

Om man på plats vill avgöra hur pass väl de enskil
da visibilitets- och gruppanalyserna överensstämmer 
med verkligheten möts man av en hel del svårigheter. 
Delar av västra Skåne är kraftigt exploaterat med be
byggelse, järnväg, vägar och motorväg, exempelvis i 
trakterna av Glumslövs backar. Det är mycket svårt att 
idag göra sig en uppfattning om siktområden i dessa 
tätbebyggda områden. Eftersom besöken gjordes på 
våren begränsades tillgängligheten i andra fall av att 
åkrar var nysådda.

En omedelbar reflektion är att skalskillnaden mel
lan en bildskärm och verkligheten är ofantlig. Före
ställningar om hur topografin och högar samspelar är 
en sak på en karta, digital eller på papper, och en helt 
annan på plats. Det är väsentligt att bli påmind om hur 
högarna är placerade, hur de upplevs som monument 
och hur deras sikt från och synlighet mot, till stor del 
beror på hur de ligger i terrängen. Bergh har vid en 
undersökning från Irland (se avsnittet Visibilitetsana- 
lyser - Före GIS) delat in sikt mot monument i fyra 
karakteristiska grupperingar; en generell, riktad, be
gränsad eller en låg synlighet (Bergh 1995, s. 131ff). 
Avtecknar sig högen mot en horisont, placerad på top
pen av en spetsig förhöjning kan den urskiljas både på 
nära och på relativt långt avstånd. Ligger den däremot 
längst upp på toppen av en flack förhöjning kan den 
vara dold om man är helt nära, men synlig från ett 
längre avstånd. Topografin runt högarna har också 
stor betydelse. I en kuperad terräng, som till exempel 
söder om Rönneberga backar, ser man högarna om 
man står på toppen av en kulle, men nere i en svacka 
kan de vara helt dolda även om man befinner sig rela
tivt nära. Begrundar man att topografin idag har på
verkats av det moderna jordbruket som förflyttar en 
hel del jord, kan höjder och sänkor ha jämnats ut be
tydligt sedan bronsåldern och höjdskillnader varit

ännu mer markerade under förhistorien. Ännu en as
pekt är vad som är urskiljbart på långt avstånd. Står 
man i en flack del av landskapet, exempelvis i området 
söder om Rååns dalgång, och tittar mot Glumslövs 
backar, kan man visserligen se backarna men inte ur
skilja högarna. Det finns en möjlighet att det var den 
naturliga förhöjningen i sig som fungerade som blick
fång och riktmärke i sammanhanget, vare sig man från 
långt håll kunde se eller inte se om gravhögar låg där 
(jfr Tilley 1994, s. 96ff). Av erfarenhet kan man ha 
känt till att gravhögar ofta låg på förhöjningarna, och 
att det var tillräcklig information för en utomstående.

Welinder har skrivit om ”det gemensamma land
skapet” som formats av alla de människor som lever 
och verkar i ett område (Welinder 1992, s. 38ff). Med 
exempel från bara några generationer sedan beskriver 
han en trakt där platser med stora naturstenar eller 
iögonfallande naturformationer hade namn, endast 
kända av den lilla grupp som bodde där, kanske inte 
ens för alla dem, och där vinterlandskap hade andra 
namn än sommarlandskap (a.a., s. 49). Det är ett rim
ligt antagande att förhållandet under bronsåldern har 
varit liknande där iögonfallande träd, stenar och höj
der varit viktiga för orienteringen och världsbilden. 
Sådana faktorer är naturligtvis svåra att fånga upp ef
ter ett antal tusen år. Vi vet till exempel mycket lite om 
hur växtligheten i gravmiljöer har hanterats under 
bronsålderns förlopp, vilka tabun som rådde, eller hur 
pass aktiv man varit med att forma miljön med den 
bestämda avsikten att framhäva eller dölja sikt med 
hjälp av träd- och buskridåer. Har betande boskap ex
empelvis tillåtits gå och beta på högarna, med avsikten 
att hålla dem synliga utifrån, eller har man inte haft 
något emot att låta gravhögarna täckas av buskar och 
träd? Är det så att synen på gravhögar i skog och bus
kage känns främmande, eftersom man nuförtiden i Skå
ne ofta ser dem i åkermark, eller strävar efter att hålla 
dem trädfria av antikvariska hänsyn? Indikationer från 
pollenanalys gjord från resterna av gravhögar vid Häl- 
jarps mölla undersökta inom Västkustbaneproj ektet 
(Regnell, muntl.), visar att miljön vid anläggandet av
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Figur 20. Utsikt över Öresund och Ven från gravhögarna på Glumslövs 

backar. Foto Thomas Flansson.

The Öresund Strait and the Island of Ven - view from the burial 
mounds on the hills of Clumslöv.

högen varit präglad av öppen betesmark. Ett inslag av 
alpollen visar att i närheten, kanske längs med Saxån 
som flyter förbi ett hundratal meter bort, kan ha fun
nits en ridå av alar. Gravfältet vid Häljarps mölla nytt
jades under lång tid, men i vilken utsträckning där fö
rekom påbyggnader av gravhögarna är inte klart. 
Även efter det man övergett skelettgravskicket under 
hög för brandgravskicket, har man fortsatt gravsätta i 
och nära högar. Samtidigt ser man framväxten av små, 
spridda grupper av brandgravar. Vilken typ av sam
hällsförändring som kan spåras bakom ett sådant skif
te har diskuterats utifrån termer av sociala, ekonomis
ka eller ideologiska förändringar (t.ex. Fokkens

1997). Det är en intressant, men tämligen outforskad 
fråga, i vilken mån man jämfört med gravhögarna 
också kan se en förändring av visuella hänsyn bakom 
placeringen av grupper av brandgravar.

En förutsättning för att kunna bygga en gravhög var 
att det på ett rimligt avstånd fanns betesmark som var 
tillräckligt stor att täcka behovet av grästorvor till fyll
ningen. Man kan utgå från att så måste varit fallet även 
vid de senare tillfällen då högar byggts på. Men, även 
om miljön vid olika byggnadsfaser av högarna präglats 
av öppen betesmark, vet vi inte hur miljön sett ut mel
lan dessa tillfällen. Vanligen menar man att gravhöga
rna hållits betade, dels för att fortsätta utnyttja marken,
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dels för att bibehålla ett fritt läge för att kunna synas 
långt (t.ex. Olausson 1992, s. 260f). Även om ett av 
målen kan ha varit att gravhögar skulle ligga fritt vid 
uppförandet, finns det ingen självklar koppling att det 
var önskvärt under hela dess förhistoriska levnadshis
toria. Överväger man dessutom att sikten från grav
högarna kan ha haft lika stor betydelse som sikten 
mot, har man av den anledningen inte behövt bemöda 
sig om att hålla högarna synliga. Har man sin utgångs
punkt från gravhögen får man, förutom en mer eller 
mindre ostörd utsikt, ändå en känsla av att man befin
ner sig högre än omgivningen, vilket kan ha varit fullt 
tillräckligt.

Ser man till resultatet från gruppanalyserna, slås 
man av havet som en viktig gemensam faktor. Grupp
analysen av det totala högmaterialet visar att havet har 
varit det område som det största visuella intresset fo
kuserats mot (fig. 10, 20). Vattendrag i inlandet ut
märker sig inte alls i samma utsträckning, för Rååns 
del säkert för att den ligger i en markerad dalgång. 
Analysen visade att havet i ett stråk söder om Ven med 
fortsatt riktning åt söder var den absolut mest siktin- 
tensiva delen av området. Därifrån hade man en teore
tisk chans att som mest se mot platserna för omkring 
200 högar. Omvänt ger gruppanalysen också en upp
fattning om vart de enskilda högarna fokuserade sitt 
intresse. Vid en liknande undersökning av bronsål
dershögar på ön Mull i västra Skottland framträdde 
även här havet som det viktigaste visuella intresseom
rådet. I det fallet verkade det som att högar med vitt 
skilda placeringar riktade sig mot samma delar av ha
vet (Fisher m.fl. 1997, s. 590f). Vid en undersökning 
av bronsåldershögar i Östergötland, tyder resultatet 
på att högar inte placerats i närheten av vatten i form 
av större sjöar och vattendrag (Sahlqvist 2000, s. 
96ff). I det fallet har avståndet mätts i meter, och frå
gan om det finns en visuell kontakt med vatten tas inte 
upp. Att högarna i västra Skåne har en utpräglad ögon
kontakt med havet kan tolkas som att man gjorde en 
markering utåt till stråk av havet i form av fiskerättig
heter eller rätt till betesmarker längs kusten. Olausson

ställer en liknande fråga inom Ystadprojektets ramar 
från södra Skåne, där hon gör en funktionell uppdel
ning av högarna som ligger i det inre backlandskapet 
och de längs kusten. Hon menar att kustnära högar till 
skillnad från de i inlandet kan ha haft en dubbel funk
tion. Dels kan de ha markerat ett hävdande av bete, 
men också fungerat som att utifrån sett markera rätt 
till havets resurser och tillgång till transportleder 
(Olausson 1992, s. 261). Havet som regelbundet över
svämmar strandängar har sedan länge varit en värde
rad tillgång för boskapsskötare (Jarman m.fl. 1982, s. 
254; Olausson 1992, s. 263f; Gerdin 1999, s. 68). 
Lämpliga betesmarker utmed kusten förekommer 
inom Västkustbaneprojektets undersökningsområde, 
inte minst i form av den från historisk tid kända vid
sträckta fäladsmarken Hedängarna (Eriksson 1996, s. 
4). Hur tillgången till kust- och annat bete reglerats 
under förhistorisk tid vet vi ännu lite om. Havets sär
ställning i gruppanalyserna kan också tydas som en 
önskan att ha en visuell kontakt med havet som repre
senterade ett kommunikationsmedel för denna och 
troligen också den andliga världen. Under bronsåldern 
finns ett mycket stort intresse för skepp som yttrar sig 
på många sätt. Det byggs skeppsformade stensättning- 
ar i gravar, och de avbildas i stora mängder på hällrist
ningar och kultiska objekt som till exempel rakknivar. 
I vilken mån skepp, ibland med passagerare och andra 
avbildningar, visar ceremonier som ägt rum är en öp
pen fråga, även om en del forskare menar att de verkli
gen avbildar ceremonier som utförts i stor eller liten 
skala (t.ex. Kaul 1998, s. 34ff).

Förutom tillgången till fisk kan ytterligare en del av 
havets nyttoaspekt ha varit tillgången och använd
ningen av tång. Man känner till att tång i historisk tid 
på Shetland och Orkneyöarna använts som jordför- 
bättringsmedel, särskilt i sandiga jordar. Rätten till 
stränderna där tången strandade var där noga reglerad 
(Fenton 1978, s. 274ff, ref. i Olausson 1992, s. 263). 
Det förekommer att tång jämsides med gräs- och 
ljungtorvor använts som byggmaterial i gravhögar 
(Brøndstedt 1958, s. 33), exempel på detta finns även
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Även om den främsta avsikten har varit att synas 
långt, kan man också tänka sig att siktfältet från gra
ven, ut över det allra närmaste livsrummet, varit 
mycket betydelsefullt. För samtidigt som man kan ha 
strävat efter visuellt dominerande lägen, kan man ha 247 
varit hårt styrd av lokala hänsyn och konventioner.
Boplats, betes- och åkermark, skogar, stenar, hav, vat
ten och våtmark har alla påverkat placeringen av gra
varna, och sist men inte minst de redan existerande 
spåren av förfäderna.

vid Landskrona på två undersökningslokaler inom 
Västkustbaneprojektet. Det är en intressant fråga i vil
ken utsträckning man under bronsåldern varit medve
ten om tångens värde som jordförbättrare, och varför 
man tidvis placerat dem i gravar. Var har den symbo
liska betydelsen legat i att man dels använt grästorvor 
till att bygga gravhögar med, men också tång från ha
vet? Kan gräset och tången jämställas som två aspekter 
av ett försörjningsmönster som är beroende att frodiga 
betesmarker?

Sammanfattningsvis kan de visuella avsikterna bak
om uppförandet av gravhögar haft flera syften, och 
dessa kan också ha förändrats med tiden. Det går inte 
desto mindre att visa att gravhögar har siktarealer stör
re än vad ett slumpmässigt valt jämförelsematerial har. 
Inom undersökningsområdet kan i många fall en visuell 
kontakt med havet spåras, och även att grupper av hö
gar visuellt riktar sig åt bestämda håll. Att mer i detalj 
studera åt vilka riktningar gravhögar siktmässigt riktar 
sig, både med hänsyn till fornlämningsmiljön i form av 
exempelvis boplatslägen och till skilda topografiska ele
ment, kan vara en fruktbar väg att gå vidare på.

I en studie som berör frågor om sikt menar jag att 
det är viktigt att inte begränsa sitt perspektiv till att 
gälla antingen sikt mot, eller sikt från gravhögarna.
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Summary
Visibility beyond death: GIS-based viewshed 
analysis of Bronze Age burial mounds in 
western Scania, Sweden
This study employs viewshed analysis to consider visu
al aspects of almost 400 early Bronze Age burial 
mounds in the province of Scania in southern Sweden. 
In this region, the Bronze Age as a whole extends in 
calibrated years from 1500 BC to 500 BC, and the 
majority of the burial mounds date to the earlier part 
of this period. Viewsheds were created for these 
mounds so that, with the aid of a digital terrain model, 
it was possible to investigate what areas of the lands
cape were visible or invisible from any given point. 
The procedure was also reversed and the results used 
to assess from which areas within the landscape the 
mounds themselves could be seen. In order to test the 
hypothesis that the Bronze Age burial mounds were 
situated at points in the landscape where especially 
wide vistas were available, a randomising test was 
conducted involving a randomly sampled group of ter
rain points. A cumulative viewshed analysis of the 
complete group of almost 400 mounds was also un
dertaken. For each viewshed analysis, both for the 
mounds and for the terrain points, it was decided that 
the digital spectator had an eye-level fixed at 1.5 met

res above the ground. No special account was taken of 
vegetation.

The analyses showed that the locations of the Bron
ze Age mounds were not random in terms of visibility 
in the landscape. Instead, it could be proved that they 
had been located in more conspicuous positions than a 
randomly sampled test group of terrain points. 
Furthermore, the cumulative viewshed analysis revea
led that it is from the sea, and more specifically from 
one particular area of sea, that there is the highest 
chance of seeing a large number of mounds.

A number of questions must, however, be addressed. 
Is it self-evident that the mounds were built to be seen 
from the outside, from a distance, for instance as terri
torial markers? Or should the focus of attention lie 
upon the burial place itself? Many of the mounds that 
are visible from the sea lie at some distance inland. 
Most of them, in fact, lie more than three kilometres 
from the coast. Even in an open landscape, it may have 
been difficult to discern mounds at such distance. For 
many of the mounds, it is obvious that it would have 
been much easier to observe the sea from the mound 
than to observe the same mound from the sea. Thus, it 
is most likely that it was the view from the mound 
towards different parts of the landscape - sea, pastures, 
fields and settlement sites - that played the leading role.
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Västskånska jordgravar från tidig metalltid
att låta kroppen förmultna genom långsamma naturliga processer, jordfästelse, eller att utplåna 

den genom snabb bränning, eldbegängelse. En fråga som livligt kommit att diskuteras under de 

senare decennierna är huruvida de båda gravskicken avspeglar religionsskiljande trosuppfatt- 

ningar och föreställningar om en andlig existens efter den materiella. Framför allt har den äldre 

och yngre bronsålderns gravskick, jordande respektive kremering, ställts mot varandra där den till

synes snabba omvälvningen tas som intäkt för en religionsförändring...



jänis R u n c i s

Studerar man schaktplaner över arkeologiskt under
sökta ytor i de länge och hårt brukade markerna i syd
västra Skåne urskiljer sig för ögat en särskild form 
bland anläggningarna som ger association till gravar. 
Det gäller främst de orgelbundet avlånga, antingen 
rektangulära eller mer eller mindre spetsovala former
na, som storleksmässigt kan tänkas rymma en männis
ka, utsträckt på rygg eller i en ihopkrupen, sidliggande 
sovställning. Nöjer man sig inte med den första hasti
ga överblicken utan låter nyfikenheten få fritt spelrum, 
så går man vidare och söker i de verbala beskrivning
arna, detaljplanerna och fyndlistorna för att inhämta 
kompletterande information som skulle kunna bekräf
ta det första intrycket. Ofta visar det sig då att bedöm
ningarna av anläggningens funktion varierar på ett 
otillfredsställande sätt, i synnerhet då den endast inne
håller fynd, vilka av arkeologen uppfattas som höran
de till de upprepade, vardagliga aktiviteterna vid bo
sättningar. I de undersökningssituationer då enstaka 
sådana anläggningar påträffas där boplatslämningar 
dominerar i övrigt, riskerar de att slentrianmässigt bli 
klassificerade som så kallade boplatsgropar enligt den 
antikvarisk-tekniska nomenklaturen utan närmare 
precisering av användningsområdet. Lertäkter för att 
tillgodose råmaterialbehovet till husbyggen eller kärl
tillverkning och sedermera depositionsplats för diver
se avfall har länge haft det funktionella tolkningsföre
trädet. Det finns god anledning att förmoda att an
läggningarna då också undersökts utifrån dessa 
premisser, det vill säga med avkall på den noggrannhet 
som krävs inför det svårfångade och oväntade. Gro
par, liksom andra boplatslämningar, undersöks dess
utom ofta endast till hälften vilket får representera hel
heten i ett förtolkat sammanhang.

Om en liknande anläggning däremot återfinns i en 
känd och förtätad gravmiljö, blir den föremål för en 
minutiös undersökning med fina redskap och en när
gången visuell kontakt. Även i de fall där inget sub
stantiellt kan påvisa en begravning i nedgravningen

blir den oftast ändå definierad som en grav. Saknas 
daterande fynd, som ledartefakter som visar mot en 
bestämd arkeologisk period, tidsfästs den utifrån en 
antagen tillhörighet till den runtomliggande kontexten 
och står därmed öppen för källkritik både vad gäller 
definitionsstatus och kronologisk tillhörighet. Grav
fält kan även innehålla spår efter andra handlingar än 
regelrätta begravningar men som ändå är knutna till 
sammanhanget. En lång användningstid som visar att 
minnet av de avlidna har uppmärksammats av efter
följande generationer är inte ovanlig. Platsens betydel
se kan också ha existerat eller återskapats i särskilda 
syften långt senare än då den först togs i anspråk (An
dersson 2003, s. 57 f.). Analogislut kan tillämpas vid 
dateringen när en säker naturvetenskaplig daterings
grund saknas, men bara då det finns flera av varandra 
oberoende element i gravkonstruktionen. En enkel 
stenram eller orientering i viss riktning kan inte en
bart, varken för sig eller tillsammans, ge graven en 
närmare position på den kronologiska skalan. Kol- 
provsdateringar hämtade ur dessa sammanhang har 
också ett ringa bevisvärde. Det är sällsynt att kol som 
påträffas i en jordbegravning går att kontextbinda 
med säkerhet. Avvikande resultat förklaras ofta med 
inblandning av material från andra skeden.

Den prospekterande arkeologin inför byggandet av 
Västkustbanan mellan Helsingborg och Kävlinge gene
rerade redan inledningsvis många frågeställningar rö
rande gravar och lämnade ibland resultat utöver vad 
som kunde förutsägas. Samtliga ovan anförda källkri
tiska problemfält visade sig också vara aktuella på flera 
av undersökningsytorna inom ramen för bronsålders- 
projektet i VKB. Inom dessa påträffades nitton mer el
ler mindre säkra jordgravar, huvudsakligen fördelade 
på två fornlämningslokaler (fig. 1). Där skulle det en
ligt äldre källor ha funnits förmodade bronsåldershö
gar, successivt bortplöjda eller förstörda på annat vis 
under århundradenas lopp. Dateringarna gav dispara
ta värden och de bevarade gravkonstruktionerna var
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mölla

Annelöv

1500 meter

Figur 1. Karta över Skåne med Häljarps mölla- och Annelövsgravfältet 
markerade.

Map of southern Sweden where the two cemeteries in the parishes 
Tofta (Häljarps mölla) and Annelöv are marked.

oansenliga. Gravinventariet var också anspråkslöst 
och öppnar upp problemfält som kan lyftas utöver det 
platsspecifika. Dessa resultat ledde vidare till frågor 
runt platskontinuitet, kulturell regionalitet och signifi
kansen i periodindelningar.

Syfte, bakgrund och begrepp

Det primära syftet med denna artikel är att i form av en 
kulturhistorisk exposé teckna en historisk bakgrunds
bild till den i detta gravsammanhang mer framträdande

yngre delen av bronsåldern, vars lämningar överväger 
numerärt, fast sällan synliga över de plöjda markytor
na. Dessa behandlas i en annan artikel i denna volym 
av Fredrik Svanberg och Caroline Arcini. Här kommer 
i stället några nyligen undersökta platser med tidigare 
okända jordgravar från senneolitikum till äldre brons
ålder belägna i sydvästra Skåne att göras till föremål 
för en diskussion. Denna kommer att fokusera på 
grunderna för kronologisk/kulturella indelningar och 
tolkningsproblemen som är förknippade med den 
långdragna ”övergången” från mellanneolitikum till
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äldre bronsålder, inte alltid behandlad som en distinkt 
horisont. Kanske är det också så man bör betrakta 
epoken om syftet är att nå insikt om naturen hos histo
riska förändringsprocesser och deras trögrörlighet. 
Detta kan mana till eftertanke när man hänvisar till 
absoluta årtal för föremålsbaserade avgränsningar 
mellan arkeologiska tids- och kulturperioder. De är 
främst operativa konstruktioner som inte bidrar till att 
åskådliggöra dynamikens långsamhet i den förhisto
riska, lågtekniska samhällsutvecklingen.

Senneolitikum, tidigare också benämnt som dolk- 
eller hällkistetid, tycks falla i skuggan av den föregåen
de kulturellt splittrade epoken. Den har tidigare be
traktas som en övergångsfas till den efterkommande 
bronsåldern, då en gradvis inhämtad lokal kännedom 
om den nya metallteknikens möjligheter vunnit fullt 
genomslag i materialet. De arkeologiska periodbe
nämningarna med -kultur som efterled används an
nars flitigt vid indelningen av mellanneolitikum. Ett 
flertal skilda grupperingar med avseende på formgiv
ning av stenredskap och keramikdekor, delvis över
lappande varandra tidsmässigt och i vissa fall också 
kongruenta i rum, urskiljs i det mellanneolitiska mate
rialet. Det får senneolitikum att framstå som en tid 
präglad av tilltagande ”kulturlöshet” i verksam vän
tan på en ny era (Stenskiöld 2001). En utvidgning av 
ett redan etablerat kontaktnät som förenar den euro
peiska kontinenten och medelhavskulturerna växer 
fram och embryot till ett ekonomiskt och ideologiskt 
världssystem börjar formas. Politiska idéer från kultu
rellt och teknologiskt ledande kärnområden transfor
meras och anpassas till de lokala strukturerna i margi
nalen (jfr Sherratt 1993). Hövdingadömet enligt de 
neoevolutionistiska klassifikationssystemen är således 
etablerat och väl konsoliderat.

Gravskicket under senneolitikum är heterogent med 
inslag i materialet som kan uppfattas som en medveten 
polarisering mellan kollektiv och individ, metaforer för 
sociala självbilder. Begreppsdikotomin är dock oklar. 
Den appliceras ofta insiktslöst vid konstruerandet av 
diakrona samhällsmodeller och förtjänar en kritiskt

riktad, kunskapsteoretisk diskussion (Edenmo 2000). 
För att ytterligare komplicera bilden förekommer vis
sa signifikanta blandformer i begravningssederna. Det 
kronologiska perspektivet kommer därför att ut
sträckas bakåt i tid till att också omfatta större delen 
av stenåldern där den mellanneolitiska perioden tycks 
vara ett kulturernas vägskäl. Organisationssystem, eko
nomier och valda levnadsmönster förgrenar sig i skilda 
riktningar. Kanske är detta konstituerande förutsätt
ningar för den kommande enhetligheten inom nordisk 
bronsålder som dock trots detta har utrymme för att 
uttrycka lokala identiteter. Någon skarp gräns mellan 
den senare delen av stenåldern och äldsta bronsålder 
kan inte heller bekräftas vare sig genom gravskick, 
ideologier, bosättningsmönster, ekonomi eller teknolo
giskt kunnande.

Med termen gravskick innefattas såväl gravens ytt
re utformning som sättet att behandla de avlidna efter 
döden och vidare de ritualer som utfördes vid begrav- 
ningstillfället och som vi i sällsynta fall kan urskilja 
spår av. Etnografiska exempel visar också på att ett 
dödsfall med efterföljande begravning inom samhället 
inte är en momentant upplevd händelse utan kan 
kringgärdas av långt utdragna, komplexa ritualer ge
nomförda i flera stadier (Weiler 1994, s. 156 ff.). Pro
cessen utdragen över tid är således en aspekt som måste 
vägas in i läsandet av det samlade materialet. Slutför
varingen är bara ett av flera led i ett händelseförlopp 
som följer normer om ett omsorgsfullt omhänderta
gande av de döda. Beträffande benämningarna på de 
skilda sätten att begrava sina avlidna finns en inarbe
tad antikvarisk nomenklatur där dock vissa detaljer 
ibland måste tydliggöras och förfinas för att passa de 
variationer man ofta ställs inför i en fältsituation. För 
detta arbetes del är den annars ofta använda termen 
flatmarksgrav intetsägande och ibland till och med 
helt missvisande.

Gravfält är också en term som bör diskuteras då 
den implicerar mer än en samling gravar inom ett be
gränsat område. Enligt fornminnesinventeringen ska 
ett gravfält bestå av minst fem gravar med ett maximalt

255



Västskånska jordgravar från tidig metall tid

inbördes avstånd på 20 meter och ett minimiavstånd 
på 50 meter till nästa lokal. Termen är dock anpassad 
efter fornminnesregistrets behov och fungerar bra för 
den mellansvenska bebyggelsearkeologin, vars bas ut- 

256 gör fornlämningsmiljöer med ett representativt antal 
synliga lämningar. Det finns dock en kulturell och so
cial aspekt av detta begrepps innehåll och i många fall 
har också betydelseramarna tänjts för att fånga in 
företeelser som annars skulle utgöra fragment av den 
förhistoriska verkligheten (se t.ex. Malmer 1962). En
ligt Klas-Göran Selinge (1991) bör kriterierna inbegri
pa val av en särskild och avgränsad plats för begrav
ningar, kontinuerligt brukad över en längre tid. Vidare 
menar han att skilda sociala och ekonomiska organi
sationsmönster ligger bakom enstaka gravar spridda i 
landskapet respektive de samlade populationerna på 
ett gravfält. Sekundärbegravningar i äldre bronsål
dershögar i likhet med megalitgravar bör enligt detta 
synsätt inte räknas som yttringar av den kollektiva 
gravfältsidén utan som uttryck för individens behov av 
att markera ett släktskap med förfäderna vid särskilda 
situationer, exempelvis arvsskiften eller då maktposi
tioner ifrågasätts.

Ser vi här till jordandet som en beståndsdel i grav
skicket bör det påpekas att benämningen flatmarks- 
grav endast betecknar det skick graven befinner sig i 
vid undersökningen. I dagens fullåkersbygd är det små 
utsikter att återfinna spår efter eventuella markering
ar. Lägre jordhögar eller andra flacka överbyggnader 
har med all säkerhet använts vid de flesta gravsätt
ningar som visuella signaler påminnande de närmast 
kommande generationerna om ursprung och historia. 
Kategorin flatmarksgrav, främst en inventeringstek
nisk term, inrymmer också en annan oklarhet efter
som den täcker såväl brandgravskick som jordande 
där eventuell markering gått förlorad. Detta termino
logiska problem har tidigt uppmärksammats (bl.a. 
Rydbeck 1910; jfr Strömberg 1984) och därefter lyfts 
fram också i senare arbeten utan att någon helt till
fredsställande konsensus har uppnåtts (Kreuzer & Pe
tersson 2000 och anf. litt.). I detta sammanhang väljer

jag benämningen jordgrav, då den både kan associeras 
med jordandet och nedgravningen i marken. Jordgra
varnas inre kan vara konstruerat på olika sätt, från 
endast en nedgravning, ibland med spår av en träkista, 
till stenramar eller kistkonstruktioner av flata, ned
grävda stenar. Variationsrikedomen inom gravskicket 
är stor under både yngre stenålder och äldre bronsål
der varefter både antalet gravar och standardiseringen 
i nedläggelser ökar med urnebrandgravfältens genom
slag.

Den empiriska basen för följande reflektioner be
står av fallstudier från några av de undersökta höglo
kalerna, innehållande både skelettbegravningar och 
kremationer belägna inom socknarna Annelöv och 
Häljarp. Av de arkeologiska resultaten att döma finns 
här en lång varaktighet i bruket av begravningsplatser
na. Dateringarna, arkeologiskt och naturvetenskapligt 
baserade, omfattar hela perioden från senmesolitisk 
tid fram till tidig romersk järnålder, dock inte i en 
obruten kontinuitet. Sökandet efter gemensamma 
mönster i de aktuella begravningarnas lokalisering 
och orsakerna bakom dessa känns därför som en an
gelägen uppgift. Behovet av att bekräfta gränsdrag
ningar i landskapet med hjälp av monumentens place
ring och att legitimera social och arvsrättslig ordning 
genom referens till materialiserade förfädersbiografier 
kan vara några av skälen till de återkommande be
gravningarna på samma plats.

Eftersom jag tyvärr inte haft möjlighet att deltaga 
själv i utgrävningarna och efterbearbetningen bygger 
texten helt på den dokumentation som funnits till
gänglig och muntlig information om projektdeltagar
nas minnesbilder. För arkeologiska resultatutvärde
ringar inom de aktuella grävsituationerna, närtopo
grafin, fältmetod och detalj beskrivningar av de enskil
da anläggningarna och deras innehåll och stratigrafi 
hänvisas till tidigare arbeten inom projektet (Ericsson 
Borggren & Bondesson Hvid 1997; Lindahl Jensen 
1997; Lindblad & Lund 1997; Cademar Nilsson 
1999; Cademar Nilsson & Ericsson Lagerås 1999; 
Cademar Nilsson m.fl. 1999). Frågeställningarna är
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således av nödvändighet formulerade ur ett "utifrån- 
och efteråt-perspektiv”. De har ändå till stora delar 
sökt sin förankring i de explicita problem som fokuse
rades vid de inledande antikvariska prospekteringa- 
rna, men som efterhand reviderades och anpassades 
till materialens nya kvaliteter i den mån de kom att 
avvika från den förväntade bilden (se Lindahl Jensen 
1996; 1999).

Metodvalet för den argumenterande analysen är 
traditionellt jämförande, och texten kommer att inle
das med en kortfattad beskrivning av miljö och de 
lämningar som har särskild kronologisk och kultur
historisk relevans för arbetet. Analysområdet ut
sträcks till att omfatta en genomgång av tolv socknars 
och Landskrona stadsområdes fornlämningsinnehåll 
med avseende på registrerade sten- och bronsålderslo- 
kaler. Inom båda kategorierna har sedan de lokaler 
som innehåller indikationer på senneolitisk närvaro 
urskiljts. Detta gjordes huvudsakligen i syfte att utvär
dera fornminnesregistrets användbarhet vid sökandet 
efter ett mönster i samvariationen mellan andra peri
oders representation i landskapet. Beskrivningar av 
gravarna inom respektive undersökningsområde pre
senteras i det följande baserat på den information som 
finns tillgänglig i ritningar, beskrivningar och tekniska 
rapporter. Därefter lämnas en sammanfattning av 
forskningsläget och de problemfält av teoretisk-meto- 
disk art, rörande de historiska processerna under yng
re sten- och äldre bronsålder som befinner sig i blick
fånget. Resultaten från VKB-grävningarna kommer att 
prövas mot tidigare hypoteser och utvärderas med av
seende på i vilken grad de trots sitt ringa omfång kan 
bidra till fördjupad kännedom om de förhistoriska 
kulturernas gravseder.

Gravmiljöer utmed Lundåkrabukten

Gravplatserna vars innehåll närmare kommer att dis
kuteras nedan befinner sig i ett kustnära läge, endast 
ett fåtal kilometer från nuvarande strandlinje vid 
Lundåkrabukten mellan Barsebäck och Landskrona i

norr och i nära topografisk anslutning till Saxåns dal
gång. I området sammanflödar Saxån med Välabäck- 
en. De har sin gemensamma utrinning i den flackt pro
filerade bukten med på sina ställen fortfarande tydliga 
strandvallsbildningar på femmetersnivån. Strandvalls- 
bildningarna liksom de farbara delsträckorna av vat
tendragen från det högre liggande backlandskapet har 
förmodligen utnyttjats som kommunikationsleder och 
sammanbinder de skånska kustregionerna inbördes 
och med inlandet. Idéer, kunskap och eftertraktade 
råvaror förflyttades med människorna kontrollerat 
men obehindrat från medelhavskulturerna via flera 
mellanled på den europeiska kontinenten och vidare 
över det smala Öresund. Detta låter sig också väl mär
kas i de sydskandinaviska arkeologiska materialen 
från tidig metallbrukande tid.

Den kulturella enhetligheten är särskilt märkbar 
under tidig bronsålder med sin framträdande gravar
kitektur och sitt säregna formspråk i hantverk och 
konst. Metaforer för färdande och kommunikation 
återkommer i kombinerade teckensymboler. De åter
finns materialiserade i det mentala landskapet samt 
även traderade i ursprungsförklarande mytiska berät
telser av vilka några senare kom att nedtecknas och 
sålunda bevaras i världslitteraturarvet, till exempel 
Gilgamesh-eposet samt Iliaden och Odysséen. Till de 
vanligaste motiven i bildframställningarna hör skep
pet, som uppträder på hällristningar som symbolisk il
lustration av medlen att nå esoterisk kunskap om det 
som doldes bortom den kända horisonten. De stilise
rade skeppsfigurerna finns återgivna i föremålsformer 
och gravarkitektur. Även hjulet, en arketypisk form, 
finns företrädd i olika sammanhang liksom dragdju
ren. Den gående människan (den extatiskt dansande?) 
eller den osynliga gudomen representeras på bildhälla
rna endast genom sina fotavtryck, nakna eller sulade. 
Närmaste hällristningsplats finns på ön Ven, nordväst 
om Landskrona. Den vanligaste ristningsfiguren där 
är anmärkningsvärt nog hjulkorset men även enstaka 
skepp och djur finns avbildade. Vidare finns talrika 
skålgropslokaler som i stort får anses integrerade i
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bronsålderns bild- och föreställningsvärld, även om de 
har en betydligt mer omfattande spridning i tid och 
rum.

Att gravar från så gott som de flesta förhistoriska 
258 tidsåldrar gärna befinner sig i anslutning till färdvägar 

och ofta i upphöjda positioner är ett allmänt observe
rat fenomen. Detta vänder sig Folke Hansen kraftigt 
emot. Han menar istället att bronsålderns monument 
för Skånes vidkommande snarar befinner sig i dåtida 
ödemarksområden och markerar gränslanden mellan 
bebyggelsen (Hansen 1938, s. 14 f.). Ett snarlikt be- 
byggelsearkeologiskt synsätt företräds också av flera 
senare forskare (Olausson 1993; Strömberg 1993; Säf- 
vestad 1993). Med utgångspunkt i ansamlingar av 
gravhögar med regelbundna inbördes avstånd och 
rangordnande av monument enligt storlekskriterier 
och exponeringsgrad görs också försök till att utläsa 
en lokalpolitisk geografi. De samhällsteoretiska före
bilder som dominerade bronsåldersforskningen under 
slutet av förra seklet, är hämtade från socioekonomis- 
ka centrum-periferimodeller där gravarna främst be
traktas som territoriemarkörer i samhällsformationer 
grundade på ärftlig hierarki och redistribution av det 
producerade överskottet.

Utmed kuststräckan vid Öresund mellan Helsing
borg och Malmö återfinns flera urskiljbara agglome- 
rationer av bronsåldershögar i ett stråk exponerande 
ut mot vattnet och likaså väl synliga inifrån land där 
nuvarande vägnät mellan gårdar och byar till delar 
också kan följas i äldre kartmaterial (se Ericsson Lage
rås i denna volym) . Den aktuella kuststräckan utmär
ker sig särskilt, inte bara genom antalet gravhögar, 
utan också storleksmässigt med ett anmärkningsvärt 
blandat innehåll från små, medelstora till veritabla 
storhögar. Där föreligger även ett positivt samband 
mellan utbredningen av mängden bronsfynd från äldre 
bronsålder och de större högarna (Larsson, T.B. 
1993). Denna starka rumsliga samvariation mellan de 
två fenomenen kan utläsas som att kombinationen av 
förekomsten av bronser och storhögar är manifesta
tioner för legitimering av aristokratin i en hierarkiskt

uppbyggd social organisation; d.v.s. de som gör an
språk på makten i kraft av kunskapen om det mytolo
giska ursprunget, ritualernas kalendariska gång och 
vidare en exklusiv tillgång till det främmande, glans
fullt exotiska (Helms 1988; Larsson, T.B. 2002).

Vid en genomgång av de senaste inventeringarna av 
fasta fornlämningar i socknarna i anslutning till 
Lundåkrabukten, genomförda runt mitten av 1980-ta- 
let, visar det sig inte helt oväntat att en grov överens
stämmelse föreligger mellan areal och antal register
poster. Undantaget utgör främst Landskrona stadsom- 
råde vars expansion och runtomliggande aktivitetsom
råden i högre grad medfört att fler fornlämningar 
borttagits, jämfört med de socknar där agrar verksam
het har övervägt fram till nu. Billeberga socken, mel
lan Asmundtorp och Annelöv, utgör en annan och mer 
svårförklarad anomali. Det kända fornlämningstalet 
står inte alls i proportion till den yta som omfattas av 
den administrativa avgränsningen. Framförallt det 
låga antalet registrerade stenålderslokaler väcker för
våning och undran om registeruppgifterna för enskil
da socknar överhuvudtaget är representativa för den 
förhistoriska situationen eller om andra faktorer av 
oberäknelig art spelar in i bilden. En mer rättvisande 
bild kanske skulle ha erhållits om man relaterade upp
odlad markareal till kända fornlämningar. För grävan
de institutioner är det allmänt bekant att ytbesiktning- 
en endast blottlägger upplöjda föremål i ploggångs- 
djup, vilka oftast är sådana av beständigare art men 
också svåra att tidsbestämma. Följaktligen blir stenål
derslokaler innehållande diagnosticerbart och bestän
digt material, bearbetad flinta, överrepresenterade i 
registret (fig. 2; tabell 1) I de fall där undersökningar 
kommer till stånd framträder ofta ett kronologiskt 
flerskiktat och mycket svårtolkat källmaterial.

Inom bronsålderslokaler som innehåller högar som 
ledfossil varierar antalet mellan 55 som mest (Härslövs 
sn) och som minst 2 (Vadensjö sn). Bilden är emellertid 
betydligt förenklad och motsvarar inte den förhistoris
ka situationen i sin helhet. Många av lokalerna inne
håller fler högar än en, medan andra är tveksamma och
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Bronsåldershögar 

Övriga bronsålderslokaler 

Lokaler med senneolitiska inslag 

Övriga neolitiska lokaler

Antal registrerade fornlämningar/km2 

1,478- 2,125 
2,126- 2,889 
2,890 - 4,750 
4,751 - 6,045

Figur 2. Diagram över fördelningen av sten- och bronsålderslokaler 
inom 14 genomgångna socknar.

The relative distribution among stone and bronze age sites within
the 14 examined parishes including the two where the actual ceme
teries are situated.
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Socken Areal km2 Ant. reg.p. Br.å.-lokaler Höglokaler St.å.-lokaler SN

Barsebäck 20,49 105 27 26 50 10

Hofterup 8,82 41 8 3 27 7

Västra Karaby 30,88 119 33 22 66 17

Dagstorp 8,00 38 10 8 18 4

Annelöv 15,17 37 6 5 28 11

Saxtorp 17,85 52 9 4 36 5

Billeberga 22,67 34 8 5 15 3

Tofta 10,31 28 5 4 19 2

Asmundtorp 21,63 133 36 21 83 14

Örja 8,04 33 10 10 18 2

Säby 6,11 26 2 2 20 5

Vadensjö 6,52 27 10 10 16 6

Härslöv 26,43 140 60 55 66 14

Landskrona stad 24,10 51 11 7 12 -

Tabell 1 .Tabellen visar förhållandet mellan det totala antalet register- Relation between the total amount of registered ancient monuments
poster och sten- och bronsålderslokaler inom genomgångna socknar and stone and bronze age sites in 14 parishes (source: Ancient
(källa: Fornminnesregistret). Monuments Register).

betecknas i fornminnesregistret som ”platsen för...” 
och ofta med ett frågetecken som suffix. Förstörelse till 
följd av det hårt mekaniserade jordbruket antas utgöra 
en väsentlig orsak till att platser med marknamn, som 
antyder att där bör ha funnits en eller flera högar, inte 
visar några synliga spår i den hårt plöjda jorden. Ibland 
finns de också markerade på äldre kartor som små för
höjningar, markanomalier som väckte kartografens 
uppmärksamhet. Det är inte heller uteslutet att några 
av högarna döljer megalitgravar men detta bör inte på
verka bilden i stort eftersom dessa inte uppträder i så 
förtätade grupper som bronsåldershögar utan har på

denna skalnivå en helt annan, glesare spridning i land
skapet. I en större skala avtecknar sig megalitgruppe
ringarna som punktsvärmar, ofta utmed och i nära 
anslutning till de större vattendragens utlopp eller 
sammanflöden.

Kännedomen om begravningar från yngre stenål
der i området inskränker sig till de synliga megalit
gravarna, varav de flesta är undersökta och innehållet 
vittnar om att de använts långt efter tiden för deras 
uppförande. Därmed kan man inte dra slutsatsen att 
detta var den dominerande gravseden under denna pe
riod. Antalet begravda individer i megaliterna kan på
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intet sätt antas vara representativt för den dåvarande 
demografiska strukturen i denna tätbefolkade del av 
Sydskandinavien. Man kan inte heller ta för givet att 
storstensgravarna primärt utgjorde den slutliga förva
ringsplatsen för alla avlidna inom en familjegrupp. 
Om stenålderns rituella aktiviteter och religion, förut
om det som kan utläsas ur gravar och offerfynd, är 
föga känt. Det finns anledning att förmoda att de mas
siva storstensmonumenten snarare fungerade som en 
form av kollektiva samlingsplatser, där återkommande 
ritualer utfördes som led i reproduktionsstrategier.

Området vid Lundåkrabukten, med undantag för 
den sydligaste delen, befinner sig i en geografisk mel- 
lanposition mellan två megalitkoncentrationer, dels en 
söder om Helsingborg, dels en annan i området i an
slutning till Lödde å. Den nordvästra delen av bukten 
där Saxån rinner ut saknar i nuvarande kunskapsläge 
också boplatslämningar från senare delen av mellan- 
neolitikum. Hällkistor från senneolitikum är inte hel
ler med säkerhet belagda och är för övrigt inte vanliga 
i denna del av Skåne. Enkla jordbegravningar med va
rierande inre konstruktioner, men utan bevarade över
byggnader om sådana överhuvudtaget har funnits, är 
troligen den alternativa gravformen som existerat så
väl tidigare som parallellt med storstensgravar och 
högar långt in i metallbrukande tid. Få är dock kända 
eller sakkunnigt undersökta. I inventeringsuppgifterna 
avseende de tretton socknar som genomgåtts finns 
omnämnt åtta möjliga gravar. De flesta är osäkra både 
vad gäller datering och status och i de fall där under
sökningar har utförts saknas grävrapporter.

Förutom de fasta fornlämningarna i registret anses 
vanligtvis de lösfunna föremålen som en betydelsefull 
informationskälla. Om representativiteten och käll
värdet hos denna fyndkategori kan sägas att den 
egentligen är bristfällig på detaljnivå då den exakta 
fyndplatsen sällan noterats och avsaknaden av infor
mation om de närmare fyndomständigheterna gör bin
dandet till plats och kontext till en tolkningsfråga, ba
serad på vår nuvarande kännedom om vad som räknas 
till boplats-, depå- eller gravfynd. En avancerad analys

kräver därför specialinsatser för en genomgång av den 
samlade fyndmassa som döljer sig i gårdssamlingarna.
Detta är faktorer som bör hållas i minne vid läsandet 
av tabell och diagrammen ovan som visar antalet loka
ler innehållande senneolitiska fynd. Dessutom har ur- 261 
valskriterierna gjorts så vida som möjligt. Som Mats P.
Malmer (1962, s. 698) också påpekar står den lösfun
na fyndmassan i proportion till uppodlingsgraden vil
ket saknar betydelse i detta fall då analysområdet i sin 
helhet befinner sig i fullåkersbygden.

Som förhållandevis säkra indikationer på den 
mänskliga verksamheten under senneolitikum inom 
respektive lokaler räknas här enkla skafthålsyxor, 
flintdolkar, skifferhängen samt andra flat- eller paral- 
lellhuggna egg- och spetsredskap såsom pilspetsar, 
hjärtformade eller med urnupen bas, med reservation 
för att enstaka föremålsformer också förekommer i 
äldre bronsålderssammanhang. Här har också den 
tunnbladiga flintyxan, kanske väl generöst, räknats 
som indikator för senneolitikum. För detta krävs 
egentligen en mer närgången studie av materialet, och 
att generellt föra denna yxtyp till senneolitikum låter 
sig inte göras utan närmare granskning av varje före
mål för sig. Huvuddelen av dessa yxor tycks höra 
hemma i mellanneolitikum att döma av de fyndkombi
nationer som de vanligtvis påträffas i (Karsten 1994, s.
69 f.). Kännetecknande för de senneolitiska variante
rna, ofta tjocknackiga, är den breda utsvängda eggen, 
troligen med de tidiga metallyxorna som förebild. An
dra kvalitativa egenheter i kombination gör en tidig 
placering inom den senneolitiska kronologin rimlig (se 
Granath Zillén 1999, s. 327 ff. med anf. litt.).

Lösfynd förvarade i privata gårdssamlingar utgör 
den registerkategori som medger en grov indelning av 
fyndmaterialen i boplats-, grav- och depåfynd. De fles
ta föremålstyper överlappar varandra i detta avseende 
även om de uppträder mer eller mindre frekvent i de 
skilda kontexterna. Ofta föranleder fyndsamlingarnas 
sammansättning antagandet att en grav har funnits på 
platsen och framhålls då särskilt i registeruppgiften.
Man kan dock förutsätta att de flesta lösfynden härrör
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från överplöjda gravar eller depåer, eftersom det är de 
mest spektakulära föremålen och inte de enkla var- 
dagsredskapen från boplatsrekvisitan som faller i ögo
nen på en upphittare som inte besitter specialkunska
per. Bestämmandet är avhängigt huruvida uppgifterna 
om fyndplatsen är någorlunda preciserade. Sakkun
nigt undersökta offerplatser är mycket få i jämförelse 
med gravar, vilket kan leda till att föremål som sällan 
hittas i gravar, men som av olika skäl ändå bedöms 
som tillhörande den rituella rekvisitan i de övervar
dagliga praktikerna förs till offertraditionen.

Jordgravarna på Annelöv och 
Häljarps mölla 
Annelövsgravarna
Hösten 1997 inleddes inom VKB-projektet de prospek- 
terande grävningarna på fornlämning nr 13 i Annelöv. 
Lokalen finns i registret omnämnd som en sten-, brons- 
och järnåldersboplats utan synliga anläggningar. Av- 
gränsningen är tentativ. Smärre undersökningar har i 
början av 1980-talet genomförts där i samband med 
anläggandet av gasledningen genom västra Skåne och 
inventeringsuppgifterna kunde i stort bekräftas men 
också kompletteras (Räf 1996, s. 175 ff.). Lantbruka
ren som odlar marken har inom fornlämningen påträf
fat en hel del stenredskap genom åren. Några av före
målen kan med säkerhet föras till senneolitikum, 
bland annat en flintdolk, ett typiskt grav- eller depåin
ventarium som signalerar att platsen inte bara använts 
för bosättning utan även för rituella aktiviteter på lo
kal nivå.

Resultaten från förundersökningen påvisade att såväl 
boplatslämningar som gravar fanns inom området. Gra
varna bestod av vad som då bedömdes som resterna av 
två överplöjda högar rymmande 18 brandgravar samt 
åtta avlånga mörkfärgningar tolkade som flatmarksgra- 
var med jordande som tillämpat gravskick. Två av de 
sistnämnda, grav nr 1 och nr 4, undersöktes och resulta
ten ansågs bekräfta antagandet om jordbegravningen. 
Den ena graven, nr 1, bestod av en oregelbundet formad 
nedgravning med nordsydlig orientering, delvis med 
stenlagd botten och en svagt skönjbar färgning där 
den begravda legat. På ytan i den centrala delen hitta
des ett litet bronsföremål, troligen en så kallad tutulus 
daterad till den äldre bronsåldern, period II—III (fig. 3). 
Fynden i övrigt bestod av slagna flintor och en liten 
välvd lerpärla med centrumhål. Ingendera av dessa 
fyndkategorier besitter daterande egenskaper. Graven 
uppfattades som en centralgrav till en av de förmoda
de högarna, omgärdad av en kantränna (Ericsson 
Borggren & Bondesson Hvid 1997). Den andra troliga

skelettgraven som förundersöktes var grav nr 4. Även 
här var det fråga om en avlång nedgravning men i det
ta fall orienterad i östvästlig riktning. I båda änderna 
fanns stenar utplacerade i botten, tolkade som stöd för 
en kista. Brända skalltaksfragment från en vuxen/äld
re individ hittades i gravfyllningen. Dateringen är 
oklar men utifrån jämförande exempel med gravar 
innehållande ändstenar föreslår undersökarna senneo- 
litisk tid (a.a.). Inte heller kontextanslutning till övriga 
gravarna förmår att säkerställa tidsfästelsen, eftersom 
avståndet till den väl samlade gravklungan vid kan
trännan är för stort.

Vid slutundersökningen omtolkades de tidigare re
sultaten delvis och tidigare gravtolkningar övergavs i 
vissa fall (fig. 4; tabell 2). Vidare tillkom en högbotten, 
en bedömning som gjordes utifrån lagerbilden samt ett 
antal samlade brandgravar i denna. Dokumentationen 
är dock inte entydig och definitionen som rest av en 
gravhög kan ifrågasättas, vilket i viss mån också gäller 
de övriga förmodade högarna. Av intresse i detta fall är 
ett område rymmande fyra mer eller mindre säkra ske
lettgravar innanför en kantränna som antogs utgöra 
begränsning för en av högarna. Kantrännan var endast 
bevarad till en fjärdedel och tre av skelettgravarna an
slöt direkt till rännan men de stratigrafiska relationerna 
till denna gick ej att fastställa. På schaktplanen ser det 
dock ut som om rännan skär dessa gravar och alltså bör 
vara senare. Intressant är också grupperingen av an
läggningarna varav flera liknar jordgravar till formen 
men innehållande brända ben, vilket accentuerar en 
problemställning som kommer att föras vidare till en 
diskussion nedan (se Cademar Nilsson m.fl. 1999, s. 
18). Sammantaget avtecknar sig på planen en tät linje
formation i nordsydlig riktning som kan följas utanför 
och norr om den antagna högbegränsningen.

Bara en av de tre undersökta jordgravarna uppfyl
ler helt kriterierna för gravstatus i strikt bemärkelse, 
det vill säga med bevarade fysiska rester efter den av
lidna. I grav nr 3, påträffades fragment av tandemalj 
på två ställen. Graven var närmare tre meter lång i 
nordsydlig riktning, en meter bred och bevarad till ett
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Figur 4. Plan över Annelövsgravfältet med jordgravar särskilt markerade.

Site-map from the excavated Annelöv-cemetery with earth-graves 
specially marked.
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Figur 5. Spjutspets av flinta i grav 3 Annelöv. Skala 1:1. Teckning Björn Nilsson. 

Spear-head made of flintstone from grav nr 3 at Annelöv. Scale 1:1.

G nr Id nr Konstruktion Form/storlek Gravskick Fynd Datering Övrigt

1 8783 Stenar i botten (V del) 2,3><0,9 m, 0,15 m dj. 

Oreg.b. avlång N-S

Jordgrav (form, 

kontext samt färgning 

i botten)

Bronsplatta m. ögla, 

(tutulus-) flintor, ler- 

pärla, obr. ben (ej best]

BÅ ll-lll (fynd)

I

Undersökt vid

FU, centralgrav i 

förmodad hög(?)

2 8550 - 1,8*0,85 m, 0,3 m dj. 

Oval N-S

Jordgrav (kontext, 

kistfärgning)

Avslagskniv, skiv- 

skrapa, avslag

SN-Ä-BÅ (?) (grav

skick, kontext)

3 8694 Flerskiktad sten- 

packning

2,8*1 m, 0,2 m dj. 

Oval N-S

Jordgrav (kontext, 

tandemalj)

Spjutspets, div. flintor, SN (fynd, gravskick) Även br. ben

4 9383 Stenar i botten i båda 

änderna.

2*0,9 m, djup anges 

ej. Avlång Ö-V
Jordgrav (form, 

färgning)

Skalltaksfragment 

(brända), flintor

SN? (jämförande 

exempel)

Undersökt vid FU

Tabell 2. Tabell över jordgravarna på Annelövsgravfältet.

The earth-graves at the Annelöv cemetery.
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djup av ungefär 0,2 meter under ploggången. Den var 
täckt av en stenpackning som visade sig vara lagd i 
flera skikt och en antydan till uppdelning i två skilda 
utrymmen kunde anas i de övre stenskikten. I anslut
ning till tandfragmenten låg en lancettformad, flathug
gen spjutspets (fig. 5) belagd med en rostfärgad massa, 
möjligen från ett svavelkisstycke. Fyndet gör att gra
ven bör dateras till senneolitikum och rumsindelning- 
en samt de skilda lägena på tandfragmenten tyder på 
att sannolikt två individer har begravts där.

Gravfältet vid Häljarps mölla
En till synes enklare men kulturellt och tidsmässigt 
betydligt mer sammansatt bild förmedlas av gravfältet 
vid Häljarps mölla i Tofta socken. Gravfältet ansluter 
till den i sig monumentala kvarnbyggnaden, uppförd 
år 1784 och förklarad som byggnadsminne i fornmin- 
nesregistret, RAÄ 8. Förutom själva kvarnen som står 
på resterna av en fortfarande synlig men utplanad hög 
anges i uppgifterna att där enligt äldre kartmaterial 
skall ha funnits ytterligare tre högar. En finns namngi
ven som ”Kung Helges hög” och är förknippad med 
en folklig sägenberättelse från de senare århundradena 
som beskriver de gruvliga följder som borttagandet av 
denna grav kom att medföra till förövarna. Gravhögar
na var helt överplöjda och numera också överbyggda 
av dubbelspåret. Vid undersökningen syntes endast 
kantrännorna, till delar bevarade, men det kan inte med 
säkerhet fastställas att de tillhörde högarna. Till skill
nad från gravplatsen vid Annelöv saknades lämningar 
efter förhistoriska bosättningar, bortsett från svallade 
spår av senmesolitiska aktiviteter invid den forna 
strandkanten. Platsen förefaller att fram till senare tid 
bara ha nyttjats som begravningsplats. Även om några 
av dateringarna från gravarna kan ifrågasättas ur käll
kritisk synpunkt finns här mycket som talar för en nytt- 
jandetid möjligen spännande från senmesolitikum och 
fram till äldre järnålder. Någon obruten kontinuitet kan 
dock inte beläggas genom undersökningsresultatet och 
så har troligen inte heller varit fallet. En mellanneolitisk 
datering av en av gravarna på naturvetenskaplig grund

figurerar i materialet. Trots att jordgravar inte är vanli
ga under denna period kan den ej utan vidare avfärdas 
även om fynden var sparsamma och av sådan art att de 
varken kan motsäga eller bekräfta denna periodtillhö
righet. Senneolitikum och bronsålder är annars talri
kast representerade om än antalet brandbegravningar 
från den senare delen av sistnämnda period dominerar 
materialet starkt (fig. 6; tabell 3).

Av de totalt 43 undersökta gravarna var mer än hälf
ten brandgravar och 15 var jordgravar med varierande 
inre konstruktioner, form och orienteringsriktning. 
Skelettrester återfanns i åtta av jordgravarna, alltifrån 
sköra tandfragment till nära nog kompletta och oste- 
ologiskt bestämbara skelett. Bestämningarna av ålder 
och kön fick dock utföras i fält eftersom bevarande
statusen hos skeletten var så dålig att de till största 
delen pulvriserades vid upptagandet. Någon osteolo
gisk rapport föreligger således inte. Alla uppgifter som 
återges i gravbeskrivningarna i de tekniska redogörel
serna är muntligt inhämtade från Caroline Arcini som 
besökte gravplatsen kontinuerligt allt efter gravarna 
rensades fram. Kraniedelarna visade sig vara mest resi
stenta mot de nedbrytande processerna. I ett fall, grav 
nr 1, där en bevarad tand inlämnades för HC-analys av 
kollagenet, visade resultaten god överensstämmelse 
med motsvarande datering av ett kolprov insamlat ur 
gravfyllningen. Båda proverna lämnade värden som 
faller inom senneolitikum och fynden som bestod av 
lite keramik, en tvärpil samt flintavfall och avslag som 
kan härledas till flathuggningsteknik, motsäger inte 
heller detta. Gravskicket med den avlidna, en ca 1,55 
meter lång kvinna, utsträckt i ryggläge, stöder också 
denna tidsbestämning.

Flera intressanta detaljer hos denna gravstruktur är 
emellertid värda att närmare ta fasta på, då komplexi
teten i det senneolitiska gravskicket kommer att disku
teras närmare nedan. Graven, som var orienterad i 
närmast nordsydlig riktning, var för det första betyd
ligt längre än vad som skulle ha behövts för en små
växt kvinna och bredden var också väl tilltagen. I var
dera änden fanns en större sten placerad. Inget tydde
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Grav 11 Grav 12 Grav 10
Grav 6

Grav 5

Grav 15
Grav 7

Grav 14

Grav 13

Grav 8 Grav 9

Grav 1 Grav 2
Grav 3

Grav 4

Figur 6. Plan över gravfältet vid Häljarps mölla med jordgravar särskilt
markerade.

Site-map from the excavated Häljarps mölla-cemetery with earth- 
graves specially marked.

emellertid på en dubbelbegravning. Utgrävarna fick av 
vissa egenheter i fyllningen intrycket av att den döda 
varit placerad i en kistliknande konstruktion av tor
kad lera med huvudet i den norra delen. Ytterligare en 
besvärande anomali framträdde i detta sammanhang. 
Gravens centrala del skars av en avlång, stensatt urne- 
grop, 1,3x0,7 meter stor, i vinkel mot jordgraven, och 
grävdes ut redan under förundersökningen (Lindblad 
& Lund 1997, s. 24). En koncentration av brända ben 
utan sot och kol påträffades i mitten av urnegropen 
som i övrigt innehöll brända och obrända flintavslag.

De brända benen härrörde från en vuxen man. En kol
bit från fyllningen 14C-analyserades och lämnade ett 
senneolitiskt värde, det vill säga nära nog samtida med 
de två oberoende dateringarna från jordgraven. Urne
gropen med brända ben är en form av bendeposition 
som annars anses som typisk för den yngre bronsål
dern och framåt.

En liknande företeelse konstaterades i en annan av 
jordgravarna vid förundersökningstillfället. Denna 
var belägen bland en ansamling av gravar söder om 
resterna av en kantränna till en hög. Graven, nr 14,
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G nr Id nr Konstruktion Form/storlek Gravskick Fynd Datering Övrigt

1 461 Stor sten i vardera 

ände

3,4x1,6 m, 0,4 m dj. 

Avlång oval, NNO- 

SSV

Jordgrav (skelett

rester), kvinna

Flintor, tvärpil, keramik SN (14C, Ua-9823, 

3485±70, tand; 

tand; Ua-25168, 

3415±65, kol)

Stenskodd urne 

grop i centr, del, 

(Ua-8350, 35551 

70 BP, kol)

2 2419 Stenpackning centralt 2,4x1.3 m, 0,25 m dj, 

Oval, VNV-OSO

Jordgrav, (skelett

rester), man

3 löpare av bergart SN (gravskick, kontext)

3 879 - 2,8x0,7 m, 0,15 m dj. 

Avlång, VNV-OSO

Jordgrav, (skelett

rester), man

Flintdolk, flintor, 

keramik, obr. djurben

SN (14C, Ua-25156, 

3750+70, kol)

4 25779 - 1,9*0,9 m, 0,5 m dj. 

Oreg.b. avlång, 

NNO-SSV

Jordgrav? (form, 

kontext)

Flintor, kärnyxa, Senmesolitisk (,4C, Ua-

avslags-knivar, spån, 25160, 5235±70, fynd) 

tvärpil, skrapa, keramik

5 12182 Stensaml. I N del 2,3*0,75 m, 0,22 m dj. Jordgrav? (form, 

Avlång, N-S kontext)

Keramik i N änden, 

flintor

MN (MC, Ua-25225, 

4045±90)

6 12850 - 2,6*1.1 m, 0,3 m dj. 

Rektangulär, NO-SV

Jordgrav, (tand- 

fragm. skelettrester),

2 individer

Spån, tvärpil, flintor SN (14C, Ua-25161, 

3620165)

1 direkt ansl. till 

kantränna

7 11694 - 2,7x0,8 m, 0,3 m dj. 

Oreg.b. avlång

Jordgrav? (form, 

fyllning)

Flintor ?

8 17476 Tre större stenar i 

sydöstra delen

3*0,8 m, 0,3 m dj. 

Avlång, NV-SO

Jordgrav (tand- Flintor, pilspets med

fragm. sydöstra delen) urnupen bas, keramik

Ä-BÅ (14C, Ua-25163, 

3120190)

Båtform i ned- 

grävn. undre skikt.

1 par med nr 9

9 17610 - 2,8*1,1 m, 0,25 m dj. 

Avlång, NV-SO

Jordgrav (tand- 

fragm. skelettrester)

Flintor, keramik SN- Ä-BÅ (kontext) Båtform i profil. 1 

par med nr 8

10 3072 Enstaka stenar 2,3*0,8 m, 

Rektangulär, NV-SO

Jordgrav? (form, 

fyllning)

Flintor ?

11 1716 - 2,1*0,8 m, 0,15 m dj. 

Avlång, rektangulär, 

NNO-SSV

Jordgrav?

(färgning, rödockra?)

Spånkniv, flintor Mesolitikum? (14C, 

Ua-8349, 6105175)

FU (se kommen

tar till datering i 

rapp.)

12 2696 - 2,4*1,1 m, 0,3 m dj. 

Avlång, rektangulär, 

NNO-SSV

Jordgrav? (form, 

kontext)

Flintor, keramik ? FU (se kommen

tar till datering i 

rapp.)

13 28408 - 2,4*1 m, 0,12 m dj. 
Avlång, oreg.b. Ö-V

Jordgrav (kistfärgn. 

tandfragm.)

Järn, flinta, keramik, 

harts

Rom. JÅ (14C, Ua- 

25170, 1980+55)

14 3151 1,7*0,95 m, 0,4 m dj. 

Oval, NV-SO

Jordgrav (tand

fragm. form, fynd, 

färgning, kontext)

Tutulus, flintor, 

keramik

Ä-BÅ per. II (fynd) FU (se kommen

tar till datering i 

rapp.) Brandgrav 

i mitten med kol- 

provs-datering till 

TN

15 2663 - 2,35*1,35 m, 0,4 m dj. 

Oreg.b. oval, N-S

Jordgrav (form, 

kontext)

Keramik, spån, 

yxfragm. flintor

Mesolitikum (14C, Ua- 

8352, 5540170)

FU

Tabell 3. Tabell över jordgravarna vid Häljarps mölla.

The earth-graves at the Häljarps mölla cemetery.
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var en tydlig, oval nedgravning i vars botten färgning- 
en av en kista och ett skelett i hockerposition kunde 
urskiljas. I södra delen hittades enstaka obrända tand
fragment samt en liten konformad bronstutulus från 
period II—III (fig. 7). Föremålet är en sorts bältespryd
nad eller dylikt och förekommer i både mans- och 
kvinnogravar men typen med konisk form återfinns 
främst i kvinnogravar (Oldeberg 1976, s. 26). I grav
ens mitt hade därefter en liten mängd brända ben de
ponerats. Benen kunde trots den ringa mängden be
stämmas som härrörande från en kvinna i vuxen ålder. 
Någon sekundär nedgravning som stört jordgraven 
kunde inte observeras. Allt skulle kunna tyda på att de
positionen har en direkt rituell koppling till jordbegrav
ningen i likhet med de danska ekkistebegravningarna, 
där det inte heller är ovanligt att brända ben förekom
mer. Ett kolprov som tillvaratogs i anslutning till den 
lilla bengömman gav emellertid ett värde som hamnar i 
tidigneolitisk tid där brandgravskicket praktiseras yt
terst sällan. Också här tillgrips förklaringen med äldre 
inblandning, något som i detta fall synes vara ett rimligt 
antagande eftersom jordgraven istället var nedgrävd ge
nom en större grop vars fyllning också innehöll en del 
karakteristiskt ornerade keramikskärvor från tidigneo- 
litikum (Lindblad & Lund 1997, s. 22).

I övrigt utmärkte sig inte jordgravarna nämnvärt i 
konstruktionsmässigt avseende. Antydan till täckande 
stenpackningar fanns i några fall men djupplöjningen 
hade i regel utplånat alla spår efter eventuella över
byggnader. Vad som däremot är slående vid en hastig 
blick på schaktplanen är den inbördes grupperingen 
av gravarna. På den norra undersökningsytan kan tre 
parformationer urskiljas. Den sydligaste av dessa be
står av gravarna 8 och 9 och det förefaller tveklöst att 
gravarna anlagts medvetet bredvid varandra och med 
en bestämd innebörd. Arten av denna går dock inte att 
fastställa men strukturen är återkommande i flera för
historiska, rituella sammanhang, i synnerhet från mel
lan- och senneolitikum men även under bronsålder. En 
kolprovsdatering från en av dessa gravar gav ett värde 
som faller inom äldre bronsålder och fyndet av en

hjärtformad pilspets med urnupen bas (fig. 8) styrker 
denna datering. I båda gravarna återfanns tandfrag
ment i den sydöstra delen. Relationen inom de övriga 
två paren är osäkrare och de lämnade motsägelsefulla 
dateringsresultat. Analyserade kolprover anger meso- 
litiska värden för två av gravarna medan en, den ovan 
beskrivna grav nr 14, är säkert fynddaterad till äldre 
bronsålder. Här kan det också finnas anledning att 
ifrågasätta kolets kontextuella tillhörighet. Vad som 
kan tala för en tidig datering är de spår av rödockra 
som utgrävarna tyckte sig urskilja i anslutning till den 
del av skelettfärgningen där huvudet antogs ha legat. 
Seden att sprida detta järnhaltiga färgämne över vissa 
kroppsregioner, särskilt vid kraniet och bäckenet, är 
belagd i begravningar från sen jägarstenålder men 
uppträder också i senare, kustbundna fångstkulturer 
(Larsson 1988, s. 145 ff.; Wyszomirska 1984, s. 131 
ff.).

Ännu en grav visar på svårigheterna som kan upp
stå då arkeologisk datering ställs mot den naturveten
skapliga. I detta fall är dessutom de arkeologiska kri
terierna disparata i sig. Graven nr 13 som till form och 
storlek väl passar in i kategorin jordgravar, tjänar som 
ett illustrativt exempel på problematiken. Där hittades 
två hartstätningsringar till ett eller två svepkärl. En li
ten fotbägare med en diminutiv fot placerad upp och 
ner innanför hartstätningsringen återfanns i gravens 
centrala del invid långsidan (fig. 9). I anslutning till 
bägaren låg några korroderade, knivliknande järn
föremål. Vidare fanns där rester av tandemalj samt en 
tydlig kistfärgning som i grävrapporten beskrivs som 
”förkolnat trä”, och i ett område i gravens mitt var en 
mindre, rödbrun utfällning synlig där det påträffades 
spridda brända ben. I övrigt förekom keramik och 
flintor, däribland en skrapa, spritt i graven. En kol
provsdatering av material från kistan hamnade i 
periodgränsen mellan förromersk och romersk järn
ålder vilket är i överensstämmelse med den arkeologis
ka dateringen grundad på jordgravskicket (Stjernquist 
1955, s. 43). Järnkniven liksom svepkärlet passar ock
så väl in i den kronologiska bilden. Svepkärl är annars
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1 cm

Figur 7. Bronstutulus i grav 14 vid Häljarps mölla. Skala 1:1. Teckning 

Annika Jeppsson.

Bronze-tutulus found in grave nr 14 at Häljarps mölla. Scale 1:1.

Figur 8. Flathuggen pilspets med urnupen bas funnen i grav 8 vid 

Häljarps mölla. Skala 1:1. Teckning Björn Nilsson.

Flat-flaked arrowhead found in grave nr 8 at Häljarps mölla. Scale 1:1.

1cm

Figur 9. Liten keramikkopp eller lock? I grav 13 vid Häljarps mölla. 

Skala 1:1. Teckning Annika Jeppsson.

Small ceramic-vessel with a diminished and protruded foot (maybe 
a lid?) found in grave nr 13 at Häljarps mölla. Scale 1:1.

inte så vanligt förekommande i Sydsverige. I det mellan
svenska materialet finns en stark koppling till den äldre 
järnålderns varierade gravskick där svepkärl ofta an
vänds som benbehållare i brandgravar. De brända be
nen och fotbägaren medför dock vissa problem i detta 
sammanhang. Benfragmenten var få men de hittades på 
ungefär samma nivå som svepkärlet. Någon osteologisk 
bedömning har ej utförts. Enligt utgrävarna bör de här
röra från en tidigare anlagd grav som förstörts av jord
graven. Den lilla fotbägaren har utifrån jämförelser 
med jylländsk gravkeramik placerats i tidig romersk 
järnålder (se Norling-Christensen 1954, Pl. 51).

Vid närmare studium av de anförda förebilderna är 
det svårt att finna likheter vare sig i form eller gods. De 
jylländska kärlen är glättade och godset mycket mörkt 
till följd av bränning med reducerad syretillförsel. 
Vanligtvis är de försedda med ett öra. Foten är ända- 
målsanpassad till sin proportion så att kärlet verkligen 
kan stå. Detta är inte fallet med Häljarpsbägaren vars 
fot är för liten i förhållande till mynningsdiametern för 
att fylla sin funktion och godset är rödbrunt med en 
sträv yta. En närmare parallell finns annars i boplats
materialet från stadsdelen Fosie i Malmö där ett i det 
närmaste identiskt kärl påträffades i en grop, kol- 
provsdaterad till en tidig fas av yngre bronsålder. Av
bildningen framställer bägaren med foten uppåt och 
antyder på så vis att det snarare skulle vara ett lock, 
liknande de som finns på husurnor från senare delen 
av yngre bronsålder (Björhem & Säfvestad 1993, s. 
52, fig. 59 d). Dessa keramisk/kronologiska spörsmål 
faller dock utanför ramarna för detta arbete.

Också på den del av undersökningsytan som be
fann sig söder om järnvägsspåret låg de fyra gravarna 
tätt samlade i en rad. En av dessa gravar kan vi bortse 
från i detta sammanhang, nämligen nr 4, som förutom 
en kolprovsdatering med senmesolitiskt värde också 
innehöll fynd som klart pekar på denna period, bland 
annat en liten kärnyxa (fig. 10) och diverse andra flin- 
tor som kännetecknar den mesolitiska materialbear- 
betningstekniken. Man kan möjligen ifrågasätta be
dömningen som grav eftersom inga spår efter någon
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Figur 10. Mesolitisk kärnyxa i grav 4 vid 

Häljarps mölla. Skala 1:1. Teckning Anni

ka Jeppsson.

Mesolithic core-axe found in grave nr 4 
at Häljarps mölla. Scale 1:1.

begravning kunde iakttagas, varken i fyllningen eller i 
gravens botten. I de övriga tre fanns däremot skelett
rester men av varierande bevarandegrad. Dateringen 
är säkerställd till senneolitikum genom gravskick och 
fynd samt i absoluta årtal med radiometrisk metod. 
Bland fynden förtjänar särskilt att nämnas en lång, 
mycket välgjord flintdolk (fig. 11) som påträffades i en 
av gravarna, nr 3, en mansgrav. Könsfördelningen i de 
två angränsande gravarna visade på en kvinna respek
tive en man. Samtliga hade uppnått vuxen ålder.

Gravsedernas variationer och tröga 
dynamik
Intresset för gravarkeologi har en lång tradition eller 
som Robert Chapman och Klavs Randsborg (1981, s. 
3) uttrycker det ”...the early history of archaeology 
was very much the history of burial studies.'”. Grav
materialet har således länge ansetts som den främsta 
informationskällan till förståelse av religiösa föreställ
ningar, samhällsorganisationer samt föremålsstilistik 
inom de tidiga skriftlösa kulturerna. Betraktade som 
slutna fynd har gravar varit ovärderliga för upprättan
det av kronologier och rumsliga mönster i utbredning
en som kan visa på en livlig interaktion över stora geo
grafiska avstånd och av betydelse för samhällsutveck
lingen som den sedan utläses av arkeologen. Kulturbe
greppet har på så vis konstruerats genom idén om att 
ett visst gemensamt beteendemönster avspeglas i det 
arkeologiska materialet och kan avgränsas i rummet

och tiden. Problem uppstår då företeelser existerar pa
rallellt eller överlappar varandra och på så vis bryter 
det ideala linjära sekvensmönstret. Länge har också 
tagits för givet att monumentalitet och exklusiva före
mål kontra anonyma, fyndtomma gravar visade den 
gravlagdas sociala position och graden av komplexitet 
i samhället; vilket dock inte alltid bör tas som givet.

Närmast förknippat med religion och föreställ
ningsvärld är sättet att omhänderta den avlidna. Två 
bruk kan i grova drag urskiljas. Man kan välja att låta 
kroppen förmultna genom långsamma naturliga pro
cesser, jordfästelse, eller att utplåna den genom snabb 
bränning, eldbegängelse. En fråga som livligt kommit 
att diskuteras under de senare decennierna är huruvi
da de båda gravskicken avspeglar religionsskiljande 
trosuppfattningar och föreställningar om en andlig 
existens efter den materiella. Framförallt har den äldre 
och yngre bronsålderns gravskick, jordande respektive 
kremering ställts mot varandra där den till synes snab
ba omvälvningen tas som intäkt för en religionsför
ändring. Mot dettas synsätt argumenterar Bo Gräs
lund (1983) i en kort artikel och hävdar där att det 
finns inget tvärt brott i gravskicket som talar för ett 
införande utifrån av en ny religion. Övergången sker 
som en lång och utdragen process vilket talar för att 
idéinnehållet torde vara det samma. Slutresultatet, fri
görandet av anden för en färd mot en annan, immate
riell tillvaro är baserat på en i grunden likvärdig före
ställning och endast hastigheten i förloppen skiljer de 
båda gravsederna.
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Figur 11. Senneolitisk flintdolk i grav 3 vid Häl- 

jarps mölla. Dolken är 27 cm lång och är här av

bildad något förminskad. Teckning Björn Nilsson.

Late-neolithic flintdagger found in grave nr 3 at 
Häljarps mölla. Original size: 27 cm.

1 cm
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Neolitiska jordgravar
De neolitiska gravsederna som vi känner dem utgörs 
till en absolut övervägande del av den naturbundna 
förmultnelsen men med varierande sätt att deponera 
kvarlevorna. Från den äldsta delen av bondestenål
dern är materialet så sparsamt företrätt att en repre
sentativ bild av denna tids begravningssätt ej kan läm
nas. Om vi inskränker oss till de enkla jordgravarna 
blir bilden ännu otydligare. Begravningar i långhögar 
faller ur den individuella gravidén och bör snarare be
traktas som embryon till megalitgravarna under kom
mande period. Att megalitgravar rymt flera individer 
även från efterkommande perioder gör dem på inget 
sätt representativa för vare sig befolkningstal eller det 
gravskick som praktiserats av resterande största delen 
av befolkningen. Det kan till och med ifrågasättas om 
deras primära uppgift är att tjäna som förvaringsplats 
för de avlidna. Mörkertalet är således stort och man 
får förmoda att avsikten att skapa permanenta minnen 
av sin jordiska vistelse inte var ett allmänt tankegods. 
Troligen var dessa seder förbehållna de särskilt utval
da i små samhällsgrupper, där ojämlikhet, territorie- 
tänkande och konkurrens mellan grupper börjar göra 
sig gällande och manifesterar sig i monumentbyggan
det. Jordgravarna i Skåne från tidig trattbägarkultur 
är trots det få. Förutom några osäkert daterade gravar 
i Nymölla i nordöstra Skåne finns bara en i Oxie, i 
Malmötrakten, som utifrån fyndinnehållet bedöms 
som säker (Larsson, M. 1980).

Under mellanneolitikum antar bilden en betydligt 
mer sammansatt karaktär och de så kallade ”kulturer
na” utkristalliserar sig i det arkeologiska materialet. 
Med detta avses från varandra avvikande gravseder, 
föremålsuppsättningar och ibland troligen också skil
da ekonomier och social organisation. Interaktionen 
är dock ständigt närvarande, avspeglad i de materiella 
kulturyttringarna. Megalitgravar byggs bara under en 
kort tid av tidig- och mellanneolitikum men utnyttjas i 
en stor omfattning av samtliga bärare av de olika kul
turerna ända till stenålderns slutskede. Nu börjar 
gravfältsidén åter aktiveras genom individuella gravar

grupperade på samma plats. Brandgravskicket prakti
seras också men i liten omfattning (Larsson, Å. M. 
2003). Från den mellanneolitiska trattbägarkulturen 
är för närvarande ett enda gravfält med jordbegrav
ningar känt, ett barngravfält i Borgeby i sydvästra 
Skåne (Runcis 2002), men de är inte ovanliga i det 
danska materialet (Lund Hansen 1974). Inom den 
mellanneolitiska stridsyxekulturen praktiseras också 
jordbegravningar med ett strängt formaliserat grav
skick. Den döda begravs i hopkrupen ställning och all
tid med ansiktet mot öster och keramik, stenredskap 
och prydnader har sin föreskrivna plats i graven. Dub
belgravar eller gravar med fler personer är inte vanliga 
men de förekommer. Gravarna bildar ofta linjer som 
kan följas genom landskapet utmed vad som antas 
vara gamla kommunikationsleder. Även inom de grop- 
keramiska kustkulturerna, delvis samtida med de två 
ovan nämnda, är jordgravar på gravfält i anslutning 
till boplatser det vanligaste sättet att begrava sina 
döda. De bilagda föremålen skiljer sig dock från 
stridsyxegravarnas. Keramik till exempel förekommer 
bara som skärvor. Stilblandningar och föremål direkt 
hämtade från de andra kulturerna är inte ovanliga.

Det senneolitiska gravskicket är, som inledningsvis 
nämndes, variationsrikt. Man kan inte betrakta det 
som en kontinuerlig utveckling från någon enskild av 
de kulturers gravseder som florerar under mellanneo
litikum. Vissa gemensamma nämnare finns men i det 
stora hela ser man de fasta reglerna upplösas. Ett 
starkt inflytande från de metallbrukande kulturerna i 
Europa är också en faktor som måste vägas in i bilden 
(Strömberg 1984; Vandkilde 1996). Kollektivbegrav
ningar sker parallellt med individuella, ibland på sam
ma gravfält. Konstruktioner som stenkistor eller sten- 
ramar används alternerande med enkla nedgrävningar 
och orienteringsriktningarna växlar inte efter ett be
stämt mönster. De avlidna begravs oftast i utsträckt 
ryggläge men hockerställning förekommer också 
(Strömberg 1952). Hällkistor uppförs ibland i ett for
mat som gör att de bör ses som monument i paritet 
med megalitgravarna. Troligen har vi också att räkna
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inte från gravar (Apel 2001, s. 10). Senare fynd tyder 
emellertid på att periodsystemets skarpa gränser bör 
modifieras vad denna tid beträffar. Centralgraven i en 
hög i Abekas i Skivarps socken, Skåne, innehöll således 
en kantyxa tillsammans med omisskännliga föremål 273 
från bronsålderns andra period. Hade yxan påträffats 
som lösfynd skulle den ha inordnats i den föregående 
periodens föremålsinventarium (Forssander 1932, s.
227). På andra håll i Skandinavien uppförs hällkistor 
innehållande flintdolkar ända in i period II/III (Apel 
2001, s. 10). En betydande kulturell överlappning är 
således att räkna med och bekräftas också genom resul
taten från de här behandlade gravfälten. Höggravskick
et med begravning i sten- och träkista eller i urholkade 
stammar är dessutom också etablerat redan under neo- 
litisk tid om än i blygsammare format vilket medfört 
bortodling i större omfattning. En sammanställning av 
kolprovsdateringar som gjorts på senare tid gör att den 
fiktiva gränsen mellan sten- och bronsålder flyttas fram 
till omkring 1700 f.Kr. i absoluta årtal (Randsborg 
1991, s. 90) eller 1500 f.Kr. (Vandkilde 1996).

med brandgravskick som sporadiskt utövas vid särskil
da tillfällen. Föremålsrekvisitan uppvisar också stora 
skillnader mot de tidigare gravskickens. Keramik blir 
mindre vanlig och yxan har spelat ut sin roll som det 
manliga auktoritetsattributet till förmån för flintdol- 
ken, vars typvariationer utgör ryggraden i den senneo- 
litiska kronologin (Forssander 1936; Lomborg 1973; 
Vandkilde 1996; Apel 2001). Andra nya föremålstyper 
som skifferhängen, skedformiga skrapor och flathugg- 
na pilspetsar med urnupen bas förekommer också 
bland gravinventarierna. Gravfältet som idé lever kvar 
och platser som tidigare nyttjats för detta ändamål blir 
återanvända och därefter även brukade långt in i fram
skriden metallålder. Det undersökta gravfältet vid Lö- 
derup i sydöstra Skåne är det mest kända och befors
kade av detta slag och speglar variationsvidden i de 
senneolitiska gravsederna väl (Strömberg 1975). Hos 
jordgravarna kan ibland också förmärkas en tendens 
till mönstervisa grupperingar som parallella par i linje
formation eller i klungor utan någon synbar ordning 
(se t.ex. Strömberg 1975, s. 65, Abb. 49; Callmer 
1973; Edenmo 2000) Linjeformationen framträder 
som tydligast hos de så kallade mellanneolitiska, park- 
opplade ” stendyngegravarna ” på Jylland och även 
stridsyxegravarnas placering i landskapet gör det tro
ligt att de följer gamla stigar eller vägsträckningar (Fa- 
bricius & Becker 1996; Malmer 1962). Den säregna 
parvisa grupperingen återfanns också bland barngra
varna på det mellanneolitiska Borgebygravfältet (Run
ds 2002)

Den äldsta bronsålderns begravningstraditioner 
medför inget kontinuitetsbrott och dess första period 
är svår att särskilja från senneolitikum annat än i de
taljer. Detta förhållande uppmärksammades tidigt och 
Folke Hansen vill se den som en ”imaginär” period 
utan eget berättigande i det kronologiska systemet 
(Hansen 1937). Den arkeologiska kronologin för sen
neolitikum bygger på gravarnas slutna fyndkombina
tioner, medan den äldre bronsålderns period I enligt 
Montelius system definieras med kantyxorna som led- 
artefakt och de av honom då kända fynden härrörde

Biritualer
Ett annat fenomen är att de två gravskicken, kremering 
och jordfästning, används jämsides, mer eller mindre 
frekvent under vissa perioder. Denna form av biritual 
kunde bland annat konstateras i några av de senneoliti
ska gravarna på gravfältet vid Häljarps mölla. Sådana 
företeelser stärker antaget om en likartad idébakgrund 
för de båda gravskicken och att variationerna har en 
annan orsak och innebörd än den religionsskiljande, 
som till exempel social och ekonomisk status, urval ba
serat på ålder eller kön, familj etraditioner eller helt en
kelt individuella preferenser. Biritualen som jag ser den, 
kan förekomma som tre skilda kategorier, dels i samma 
grav, dels i separata men samtida begravningar inom ett 
gravfält och vidare på skilda gravfält men samtida och 
inom ett avgränsbart område där man av olika skäl kan 
förutsätta en gemensam kulturell bakgrund. I det sist
nämnda fallet kan det röra sig om lokala gruppidentite- 
ter uttryckta i gravspråkets syntax.
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Särskilt intressant är denna alternerande företeelse när 
den förekommer i samma rumsliga och kronologiska 
kontext. Flera sådana exempel gives, bland annat på 
Skateholmsgravfälten från sen jägarstenålder med lik- 

274 nande även från Själland (Larsson 1988; Kannegaard 
Nielsen & Brinch Petersen 1993). Om fyndomständig
heterna för de brända benen på Skateholmsfältet var 
tvetydiga framstod de desto klarare på det danska 
gravfältet i Vedbæk. Där påträffades under sanden och 
ett boplatslager en regelrätt brandgrop med brända 
ben och bålaska (Brinch Petersen m.fl. 1977, s. 144 f.). 
Här ska dock framhållas att jordgraven dominerade 
stort på båda gravfälten liksom på det nyligen under
sökta senmesolitiska komplexet i Tågerup (Kjällquist 
2001, s. 32 ff.). Därefter uppträder brandbegravning
ar sporadiskt under hela stenåldern och in i äldre 
bronsålder då skelettgravskicket annars betraktas som 
det dominerande. De sporadiska brandbegravninga
rna har då oftast kommit att betraktas som offer hö
rande till de ritualer som företogs vid dödsfall av indi
vider med en särskild position i gruppen (Broholm 
1944, s. 59; Lomborg 1964).

I en liten skrift av fornforskaren Hans Hildebrand 
från slutet av 1800-talet och som behandlar naturfolk
ens konstyttringar nämns också något om äldre etno
grafiska observationer av varierande men synkrona 
begravningsseder i Sydaustralien. Förmodligen rör det 
sig om andrahandsuppgifter men de bör ändå vara 
synnerligen tankeväckande i vårt sammanhang. Hilde
brand skriver sålunda: ” Grafskicken äro vexlande. Än 
jordas den döde i en graf, som fylles med jord och löf. 
Än tändes öfver den döde eld, som förtär honom. Än 
låter man den döde multna och färgar derefter benen 
röda. Än stoppar man den döde eller hans ben in i ett 
håligt trä. Ibland lägger man liket i en kanot, än har 
grafven utseende af en hydda, som står på en kanotlik 
underbyggnad..” (Hildebrand 1884, s. 352).

Här vill jag anföra ett tydligt exempel på att brand
gravskicket också praktiserades under senneolitikum. 
Någon motsättning mellan de två traditionerna finns 
av allt att döma inte heller. Folke Hansen undersökte

på 1930-talet ett avlångt röse i närheten av Ivösjön i 
nordöstra Skåne. Röset innehöll fyra begravningar; ett 
skelett på en ytlig nivå, ytterligare ett skelett i utsträckt 
ryggläge längre ned i röset och vidare två brand
begravningar. Vid ett av skeletten påträffades en liten 
spjutspets av flinta belagd med ett rostliknande ämne, 
troligen svavelkis som används till eldslagning (jfr 
grav 3 i Annelöv). Där fanns också en ring av spiralvri- 
den bronstråd samt en tutulus. Brandgravarna åter
fanns i de nedre skikten av röset och den sammanlag
da benmassan uppgick till ca fem liter och inget tydde 
på att ett urval av de brända benen skett. Mängden 
ben anger redan i sig att där fanns mer än en person, 
vilket också bekräftades genom de bevarade käkde
larna som härrörde från två fullvuxna individer. Till
sammans med benen fanns också en dolk, en flintskä
ra, två bennålar och en skafthålsyxa av bergart. Flint
föremålen var brända vilket visar att de följt med på 
brandbålet. Allt talar således för att vi verkligen har 
att göra med två regelrätta brandbegravningar från 
senneolitisk tid och under samma överbyggnad som 
jordgravar från samma period (Hansen 1937).

Under den yngre bronsåldern förefaller i nuvaran
de kunskapsläge brandgravskicket att vara så gott som 
allenarådande. En sökning inom senare undersökt 
material från Skåne visar emellertid att variationer, om 
än sällsynta, kan förekomma. I en grav i V. Nöbbelövs 
socken, RAÄ 52, påträffades således brända ben från 
en yngre individ tillsammans med obrända skelettres
ter av en äldre kvinna. Till henne hörde två dräktnålar 
av brons, så kallade skivhuvudnålar, placerade vid var
dera axeln. Dessa dateras till bronsålderns period V. 
Enligt grävrapporten var de brända benen nedlagda 
samtidigt med det obrända liket. På samma plats fanns 
ytterligare två gravläggningar med bevarade skelett, 
varav den ena en dubbelbegravning, som överlagrade 
den andra graven. Frånvaron av gravgåvor gör dater
ingen osäker, men det kan inte uteslutas att de är sam
tida med den ovan beskrivna (Hansson 1993).

Regionala undantag från den annars så domineran
de eldbegängelseseden förekommer annars under den
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senare delen av perioden, särskilt på Gotland och 
Öland. På Gotland finns för övrigt biritualen före
trädd i några gravar från tidig äldre järnålder. I dessa 
var det obrända skelettet och de brända benen sam
manblandade på ett sådant vis att det står utom allt 
rimligt tvivel att de är samtida och bärare av en för 
tiden avvikande men bestämd idé (Nylén 1957). Hu
ruvida jordbegravningar utövades parallellt med kre- 
meringar på det svenska fastlandet under yngre brons
ålder är annars en omdiskuterad men öppen fråga och 
diskussionen har då huvudsakligen kretsat kring frå
gor om främmande kulturimpulser. Enstaka områden 
på den europeiska kontinenten tycks ha bibehållit 
jordbegravningsseden under hela bronsåldern, alter
nerande med brandgravar på samma gravfält (Stjern- 
quist 1956, s. 85). Ett exempel på biritual gavs också i 
en undersökt grav i en typisk bronsåldersmiljö med 
skärvstenshögar i Södermanland. En rund, flack sten- 
sättning med kantkedja innehöll en jordbegravning i 
en rektangulär stenram i vars centrum en grop inne
hållande rena brända ben var placerad. Någon säker 
datering föreligger dock inte men det idémässiga sam
bandet mellan dessa två begravningsformer var up
penbart (Runcis 1998).

Den mest kända och säkert belagda graven med 
både bränt och obränt benmaterial är annars Håga- 
högen strax utanför Uppsala, partiellt undersökt i 
början av förra seklet av Oscar Almgren och H.K.H. 
Kronprins Gustaf Adolf. Graven, troligen en kam- 
margrav, är ett anakronistiskt undantag från de 
gängse konventionerna och tillika med ett synnerli
gen rikt innehåll. Genom föremålen kan graven pla
ceras i bronsålderns fjärde period och primärgraven 
innehöll brända ben men deponerade i en ekkista. I 
högens fyllning fanns ytterligare ben men obrända, 
härrörande från minst tre individer, två män och en 
kvinna. Ett av lårbenen var märgspaltat vilket av ut
grävarna tolkades som spår av antropofagiska riter 
(Almgren 1905). I detta fall kan i varje fall inte män
niskooffer uteslutas om man utgår från den excep
tionellt påkostade begravningen av en person som

uppbar en social och ekonomisk position utöver det 
vanliga. I den ovanligt rikt utrustade bronsålders- 
graven i Nymölla, uppförd i tre etapper, upprepas 
fenomenet. Primärgraven innehöll en urholkad ek
stock med brända ben medan två sekundärgravar 
var jordbegravningar men troligen inte människoof
fer. En tredje sekundärbegravning med brända ben 
tolkades däremot som människooffer (Petré 1961, s. 
33-81).

Rituella uttrycksmedel
Jordgravarna på de båda gravfälten inom VKB-projek- 
tet saknade i stort sett detaljer i sin konstruktion som 
med säkerhet kunde sägas vara medvetet anlagda enligt 
något bestämt mönster. Täckande och distinkt avgrän
sade stenpackningar fanns endast hos två av gravarna, 
nr 3 och 5, på Annelövsgravfältet. I övrigt fanns bara 
antydan om att sådana funnits. Nedgrävningarna visa
de i regel inga utmärkande särdrag, formerna var oftast 
oregelbundet avlånga eller ovala på ytan och profiler
na skålformade. En av gravarna, nr 8 på Häljarpsgrav- 
fältet och i par med nr 9, avviker dock genom sin ut
formning. I ytskiktet avtecknade den sig som en ordi
när jordgrav, avlång med rundade hörn och tre större 
stenar i den sydöstra änden. Graven som grävdes 
skiktvis antog på ca 0,2 meters djup en tydlig båtform 
med spetsig stäv och något trubbigare akter, närmast 
liknande en kanot. I den sydöstra delen hittades tand
fragment och en hjärtformad pilspets. En kolprovs- 
analys angav en datering till äldre bronsålder. Den 
bredvidliggande graven nr 9 visade också en antydan 
till båtform i plan och påfallande tydlig i längdtvär
snittet. Det metaforiska bruket av skeppsfiguren i ritu
ella och mytologiska sammanhang har en lång tradi
tion från förhistorien och fram till vår egen tid. Till de 
mest kända och beforskade hör bronsålderns skepps- 
bilder på ristningar och på föremål i gravar. De före
kommer också som gravform under den yngre delen 
av bronsålder, bland annat i Västsverige, på Gotland 
och i södra Östersjöområdet. De flesta av de under
sökta gravskeppen i Sverige innehåller brandbegrav
ningar, endast i några få gravar från period III är jord
gravskicket representerat. De brända benen förekom
mer ibland utspridda eller placerade omedelbart utan
för själva båten. Från den äldsta delen av bronsålder, 
period I och II, finns inga kända exempel vilket kan 
bero på att de döljs under högar eller rösen (Artelius 
1996,s.41 ff.).

Under senneolitikum däremot är denna säregna 
gravform ovanlig, men ändå företrädd i ett sådant an
tal att den bör räknas som en komponent inom den 
tidens formrekvisita i det bildliga gravspråket. På
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stridsyxegravfältet i Lilla Bedinge fanns två dylika gra
var (Malmer 1975, s. 159; Hansen 1934, s. 270 ff.) och 
nyligen undersöktes en liknande i närheten av Lödde- 
köpinge. Denna bedömdes utifrån karakteristiska fynd 

276 som påträffades i anslutning till graven som anlagd 
under mellanneolitisk tid. Senare analyserade prover 
från trärester inne i graven pekar snarare mot en myck
et tidig del av senneolitikum (Stark 2001). I dessa gravar 
framställdes emellertid båtformen genom en stenram 
med packning vilket inte var fallet i Häljarpsgravarna. 
En närmare parallell till dessa finns att hämta från en 
undersökning av en grav i Kiaby i nordöstra Skåne. I 
denna var sammanlagt fyra individer begravda i två 
delvis bevarade stockbåtar av ek (Järbe 1950). Även i 
en senneolitisk grav i Åkälla, Norrvidinge socken, har 
ett liknande fynd gjorts. Ekstocks båtar i begravningar 
ser Märta Strömberg (1961, s. 90) som föregångare till 
de senare stenskeppen. Detta förefaller mindre troligt 
eftersom sådana stenkonstruktioner uppenbarligen 
också använts samtidigt men ännu okänt i vilken om
fattning.

Skeppet betraktas ofta som en metafor för färdandet 
från ett mänskligt stadium till ett annat, en transitions
symbol. Överfart med flytande farkost i den sinnliga 
världen motsvarar passagen mellan liv och död uttryckt 
i övergångsritualen vid en begravning (Artelius 1996, s. 
8). I detta sammanhang är det intressant att konstatera, 
att skeppssymboliken börjar uppträda i gravspråket 
under en period som kännetecknas av en ny, främman
de teknologi, där råvarutillförseln krävde ett alltmer 
vittförgrenat kontaktnät. Det flitiga utnyttjandet av 
denna symbol under bronsålder i rituella sammanhang 
skulle då representera det ökade behovet av allianssys
tem och prestigevaruutbyte som krävdes för att upp
rätthålla och legitimera ekonomiska och politiska 
maktpositioner (Larsson, T.B. 1994). Ritualen blir såle
des också ett socialt redskap för den ideologiska över
byggnaden och inte, som den ofta tolkas, reducerad till 
enbart religiösa praktiker och trosföreställningar.

Markerade kantbegränsningar till gravar är van
ligt förekommande. I bronsåldershögarna är de till

övervägande del byggda av prydligt lagda stenar i en 
eller flera cirklar som täcks av högmanteln. Det fak
tum att de döljs gör att de inte är att betrakta som 
estetiska uttrycksmedel. Oftast är kantkedjor slutna 
men undantag finns. Huruvida det beror på senare 
åverkan eller om det är resultaten av en medveten 
handling med särskild innebörd kan ibland vara svårt 
att avgöra. Möjligheten finns också att tillslutningen 
inte tillmättes någon betydelse. På tre platser med 
bronsåldershögar, därav Annelövsgravfältet och Hälj- 
arpsgravfältet, påträffades kantrännor tolkade som 
begränsningar till numera bortodlade högar. Kant
rännorna var i regel dåligt bevarade och i de flesta fall 
återstod bara delar vilket gör att en annan funktion 
inte kan uteslutas. Kantrännor till bronsåldershögar 
är ingen vanlig företeelse. Mig veterligen finns bara ett 
känt exempel från sydöstra Skåne (Strömberg 1993). I 
det fall att tolkningen av rännorna är riktig innebär 
det att vi ställs inför ett arkeologiskt fenomen med 
mycket snäv lokal utbredning, en särskild dialekt i 
bronsålderns gravspråk.

Ser man närmare på de kantrännerester som fanns 
på de två gravplatserna blir bilden genast intressant. En 
någorlunda säkert belagd centralgrav kunde bara påvi
sas i ett av fallen, grav nr 1 i Annelöv. Också där är 
tolkningen inte helt oproblematisk då graven ifråga be
fann sig inom en agglomeration av gravar, som delvis 
låg i direkt anslutning till rännan och stratigrafin är inte 
entydig. Detta gäller för övrigt vissa andra kontexter 
som bedömdes som presumtiva högar men där tolk
ningen av lagerbilderna som högfyllningar inte alltid är 
självklara. Här kan också nämnas att två kantrännor 
också framkom vid förundersökningen av den närbe
lägna höglokalen Oxhögarna. I den ena hittades frag
mentariska rester av ett bronssvärd som ansågs tillhöra 
en centralgrav (Lindahl Jensen 1997). Området undan- 
togs senare från fortsatt grävverksamhet. Ur de två 
kantrännorna på Hälj arpsgravfältet insamlades tre ko
prover varav två från den bäst bevarade (A12266). 
Analysresultaten var inte samstämmiga. Värdena visade 
på senare delen av senneolitikum respektive äldre
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bronsålder. Någon överlappning fanns inte inom de 
kalibrerade intervallen. Provet från den andra rännan 
gav en datering till äldre bronsålder. Rännan på Anne- 
lövsgraven är odaterad annat än genom en trolig kon
texttillhörighet till gravmiljön i övrigt. Svårigheterna 
att finna jämförande exempel gör att en tolkning som 
gravbegränsning till bronsåldershögar inte är reserva
tionslös.

De närmaste parallellerna till denna särpräglade 
form av gravbegränsning finns annars i det danska 
materialet i de så kallade ”tuegravarna”, men de har 
en helt annan datering, förromersk järnålder, period I. 
Oftast är de dessutom mindre, från cirka 5 till 10 me
ter, dock med få undantag, 11 till 14,5 meter vilket 
närmar sig storleken på de som behandlas här. Dessa 
gravar uppträder främst samlade på stora gravfält, fö
reträdesvis på Jylland, men enstaka exempel finns ock
så på Själland. Rännorna till dessa gravar, som är täck
ta av låga jordhögar, har ofta en till två öppningar i 
norra och södra delen. De kan ibland vara helt fynd- 
tomma och utan någon påvisbar begravning (Becker 
1961, s. 161 ff.).

Vid undersökningarna inför Citytunnelprojektet i 
Malmö påträffades nyligen två jordgravar omgärdade 
av en ränna med en öppning i sydöst. Gravarna har da
terats till järnåldern, men än så länge utan någon preci
sering. Intressant nog är att inom rännan också fanns 
färgningar med brända ben. Utgrävarna tolkar dessa 
preliminärt som primära, på vilka sedan jordgravarna 
anlagts (Sagrén 2003). Begravningarna i de danska tue
gravarna är annars uteslutande kremationer, och de 
rena, brända benen är deponerade i en urna eller ut
strödda i en inte alltför djup nedgravning. Att denna 
särpräglade gravform med en stark regional förankring 
skulle vara representerad inom ett begränsat område 
vid Lundåkrabukten och dessutom i miljöer som domi
neras av äldre perioder, sten- och bronsålder, förefaller 
mindre troligt men kan inte helt uteslutas. Tills ny kun
skap har tillförts får därför gravrännorna vid Annelöv 
och Häljarps mölla räknas till ett av den högbyggande 
periodens mindre vanliga uttrycksmedel.

Relationen samhällsform - grav

Förutom de upplysningar gravar kan lämna om religi
ösa och rituella sedvänjor anses de också som goda 
informationsbärare av andra samhällsförhållanden 
som politisk/ekonomiska system, organisationsmöns
ter och demografiska strukturer. Att gravar är ”lika 
mycket monument över levande som över döda” (Hy- 
enstrand 1980) råder numera enighet om. Arten av 
den information som ryms i en grav är däremot omdis
kuterad och beroende av vilka samhällsteoretiska per
spektiv som används vid läsandet av det så kallade 
”gravspråket” (se Jennbert 1988). Att graden av kom
plexitet i begravningsritualer är kvantifierbar och 
motsvarar den i samhällets organisation, oberoende av 
tid och rum, var en hypotes som lanserades av den så 
kallade ”nya arkeologin” i mitten av förra seklet och 
länge kom att vara dominerande inom gravforskning
en. Denna tes drevs ibland in absurdum till ett när
mast maniskt mätande, räknande och vägande med en 
absolut tilltro till metodernas och forskarens objekti
vitet, och där förklaringarna, grundade på den mate
matiska hierarkin, bör besitta en generell validitet. 
Efterhand kom detta synsätt att ifrågasättas alltmer av 
en ny generation arkeologer som hävdade att gravar 
bara kunde lämna en medvetet filtrerad, ideologiskt 
förvrängd bild av den sociala verkligheten och inne
börderna var avhängiga sitt ursprungliga historiska 
sammanhang. De rituella praktikerna inkluderande 
begravningar och offernedläggelser blir på så vis be
traktade som aktiva redskap för social reproduktion 
och måste studeras utifrån dessa förutsättningar.

Den äldre bronsåldern har utifrån sina stora grav
högar med rika gravgåvor tillskrivits en ojämlik social 
organisation. Storleken på högarna tyder på en arbets
insats utöver den som en enskild familjegrupp kan pre
stera. De konstnärligt utförda gravgåvorna ofta av 
främmande material uppfattas av oss som dyrbara, 
närmast med karaktären av regalier, och förutsätter en 
centralstyrd överskottsproduktion och ett externt kon
taktnät som inte är alla givet. Samma källmaterial kan 
emellertid leda till vitt skilda uppfattningar om den
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bakomliggande sociala organisationen. Den sparsam
ma representationen av anspråkslösa begravningar 
från perioden i förhållande till antalet högar i central
områdena kan leda till slutsatsen om att sådana inte 
har funnits (Broholm 1942, s. 43). Denna argumenta
tion, starkt färgad av dåtida politiska undertoner inom 
disciplinen, byggde på uppfattningen att de få gravar 
under flatmark som dittills påträffats var lika rikt ut
rustade som de som doldes i högarna och någon un
derklass avtecknade sig inte i materialet (Broholm 
1944, s. 263). Bronsålderssamhället skulle således ut
göra ett primitivt men välorganiserat bondefolk med 
inhemsk härstamning som var i stånd att organisera 
sig till genomförandet av större projekt med gemen
samt intresse och som överskred den enskildes kapaci
tet (Broholm 1942, s. 143 ff.). Det har påpekats att en 
sådan polarisering är enligt min mening en verklig
hetsfrämmande konstruktion, svår att förankra i ma
terialet och föga trovärdig (se Moberg 1956).

I dagens forskningsläge finns dock en viss konsen
sus om en hierarkisk samhällsordning under nordisk 
äldre bronsålder, influerad av palatskulturen på Kreta 
och senare den mykenska aristokratins överdådiga 
levnadsstil. Förebilderna överfördes via Europas flod
system genom indirekta, alliansbaserade kontakter 
över flera led och ett småskaligt prestigevaruutbyte 
som sedermera utvecklades till regelrätta handelsför
bindelser (Kristiansen 1998, s. 359 ff.). Meningarna 
går däremot starkt isär beträffande den sociala situa
tionen under senneolitikum. Detta förhållande menar 
Helle Vandkilde (1996, s. 259 f.) beror dels på att det 
empiriska underlaget är litet, dels på ett bristande fors- 
karintresse för denna period som kommit att över
skuggas av äldre bronsålder. De senneolitiska gravar
na ger inte heller något homogent intryck av vertikala 
relationer inom samhället och dessutom varierar de på 
ett för oss svårförklarligt sätt. Gravinventarierna är 
stereotypa i sin sammansättning och de ibland mycket 
praktfullt utarbetade flintdolkarna som ofta hittas i 
gravarna talar för att ett mansdominerat, ärftligt le
darskap av något slag förelåg.

Det största tolkningsproblemet tycks vara att kollek
tivgravskicket praktiseras vid sidan av det individuel
la. Pär Nordquist (2001, s. 210 f.) menar utifrån sin 
strukturmarxistiska horisont att detta mönster mot
svarar en social tudelning och att just flintdolkar ock
så förekommer i jordgravar ser han som ett tecken på 
att gränsdragningen mellan maktutövande elit och un
derklass inte var så accentuerad. Ofta framhålls i den 
arkeologiska litteraturen att någon form av ett kollek
tivt samhällsideal bör ligga bakom flerpersonsgravar 
och vice versa vad gäller enpersonsgravar. Begrepps
bildningen är dock mycket oklar. En samhällsforma
tion är redan per definition ett kollektiv. En begrav
ning involverar alltid fler personer än den avlidna och 
gravfältsidén i sig implicerar medvetande om ett kol
lektiv men med individuella representationer. Brons
åldershögen kan också täcka flera gravar likaväl som 
en. Som analysredskap i detta sammanhang anser jag 
begreppsdikotomin som oanvändbar och den kan 
också vara vilseledande då den används i flera betydel
ser och på olika skalnivå. Temat diskuteras ingående 
av Roger Edenmo (2000, s. 34 ff.) som med anledning 
av resultaten från Gylleundersökningarna föreslår att 
hällkistan representerar en betoning av den lokala 
släktskapslinjen (auktoritärt kollektiv) och jordgraven 
är uttryck för alternativa lojalitetsbånd (agerande in
divider i opposition). Detta försiktiga utmanande av 
den rådande ordningen tyder på motsättningar inom 
samhället och påverkar på så vis den kommande ut
vecklingen mot äldre bronsålderns samhällsorganisa- 
toriska principer.

Sammanfattande utvärdering

Med utgångspunkt i ett tjugotal jordgravar som un
dersöktes inom två gravfältslokaler i Annelövs och 
Tofta socknar väcktes frågor till materialet som berör
de gravskickets variationer över tiden från mesoliti- 
kum och fram till tidig järnålder. Uppmärksamheten 
fästes särskilt på frågor om gravskickets användbarhet 
som ett operativt dateringsinstrument för att närmare
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tidfästa gravar som inte innehåller kännetecknande 
ledartefakter. En samlad överblick ger för handen att 
bränning och jordande sker parallellt med få undan
tag över hela den period som omfattas av analysen. 
Frekvensen i bruket av de olika sederna varierar dock 
mellan de olika perioderna och med all säkerhet ock
så innebörden. Den generella bilden av de arkeologis
ka periodernas gravskick kvarstår men ter sig mer 
nyanserad och den rituella komplexiteten är större 
än vad som hittills framgått. Biritualen där kremering 
och jordande kompletterar varandra är med säkerhet 
belagd i en senneolitisk grav på Häljarpsgravfältet. I 
en annan jordgrav på samma gravfält, säkert fyndda- 
terad till äldre bronsålder, fanns en färgning efter en 
individ begravd i hopkrupen ställning, något som är 
mycket ovanligt för denna period. Vidare fanns i 
gravens mitt en brandgrav men där kolprovsanalysen 
angav tidigneolitikum. Av läge och stratigrafi kan 
denna datering avfärdas och mycket talar för att de 
utgör ett och samma rituella kontext. En utblick över 
det samlade materialet från olika delar av Skåne visar 
att den ena formen av hanteringen av de döda inte 
exkluderar den andra utan de är komplementära vid 
särskilda sammanhang. Därmed faller också många 
av de hypoteser som förfäktar utifrån kommande im
pulser varje gång ett gravskick avviker från det ordi
nära, och de så kallade periodövergångarna framträ
der som en betydligt mjukare process där valmöjlig
heterna alltid har funnits men att vissa alternativ i 
gravspråket har aktiverats vid speciella sociala situa
tioner.

Frågan om orsaken till den långa nyttjandetiden av 
platsen till begravningar går ej att besvara genom det 
tillgängliga materialet. En obruten kontinuitet kan hel
ler inte beläggas. Perioderna före senneolitikum och 
bronsålder är endast sporadiskt representerade. Vad 279 

beträffar Häljarpsgravfältet är platsens ensidiga bruk 
utan spår av bosättning av intresse. Detta kan bero på 
flera orsaker. Exempelvis kan platsen ha haft en sär
skild innebörd genom kvalitativa egenskaper som ute
slöt den från aktiviteter av vardaglig karaktär. Det är 
dock svårt att föreställa sig att sådana föreställningar 
skulle ha en så lång tradition att de lever kvar från yng
re jägarstenålder och in i äldre järnålder. Att marken 
skulle vara otjänlig att nyttja för bosättning eller nytto- 
aktiviteter som insamling, fångst, bete och småskaligt 
jordbruk är heller inte någon plausibel förklaring. Av 
det vi känner till om förhistoriska bosättningsmönster 
är det snarare tvärtom eftersom läget är fördelaktigt ur 
samtliga dessa aspekter. Annelövsgravfältet visar att 
begravningsplatser och bosättning inte utesluter varan
dra. Ingen av dessa förklaringsmodeller kan anses som 
trovärdig. Det finns goda skäl till att anta att samtliga 
spår inte är bevarade på de nivåer som avsöks, alterna
tivt är de svåridentifierade utifrån befintlig förkunskap.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att många 
nya frågeställningar genererades av grävresultaten.
Hopvägt med övriga resultat inom det arkeologiska 
Västkustbaneprojektet fylls många kunskapsluckor 
genom materialens omfattning som täcker en repre
sentativ del av det tättbefolkade, förhistoriska Syd- 
västskåne.
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Summary
Inhumation burials from the Late Neolithic 
and Bronze Age in western Scania
Two Bronze Age sites with unmarked graves and bar- 

280 rows, destroyed by ploughing in modern times, were 
excavated in connection with the West Coast Railway. 
One is situated in Tofta parish and the other in Anne- 
löv not far from the coastline of southwest Scania, fa
cing Denmark. In both sites the cremation burials do
minated, but we also found some inhumation burials 
in simple earth graves. Not all of the earth graves con
tained remains of the skeleton. The datings of the total 
19 graves, most of which were very poorly equipped, 
covered the time-span from Mesolithic to the Early 
Roman Iron Age. The majority were dated to the Late 
Neolithic and Early Bronze Age. The chronology is for 
the most part based on radiocarbon analysis but in a 
few cases also strongly supported by the sparse grave 
goods. The most spectacular find was a tall and slen
der flint dagger, elaborated with great skill. It was ly
ing on the breast of a grown man, stretched out on the 
bottom of a pit. Other small items made of flint, such 
as arrowheads, a spearhead and knives, appeared in a 
few other graves. Pottery was almost totally absent 
except for some small shards. Bronzes were rare. Only 
two small and partly fragmented tutuli were found.

The aim of this study is to shed some light on the 
complexity of the death rituals concerning the hand
ling of the corpse after death. Cremation and inhuma
tion have so far been looked upon as two practices 
excluding each other. Inhumation burials occur in

most archaeological periods more or less frequently 
and sometimes probably used as a significant alterna
tive to cremation even in times when that practice se
ems to have dominated the record completely. The op
posite situation is more common, for example in the 
Danish Early Bronze Age barrows where burnt bones 
sometimes could be found in the oak coffins together 
with the primary burial. In these cases, they usually 
are regarded as human sacrifices in honour of the 
deceased. One of the excavated earth graves from the 
Tofta cemetery with a buried woman had a cremation 
pit in the central part. It contained the burnt remains 
of another woman. Radiocarbon analysis showed that 
both graves were contemporary. It therefore seems li
kely that there must have been an encoded ritual mea
ning in the use of the two kinds of burial, designed to 
suit the situation.

Considering the burial rituals of the Late Neolithic 
and to a certain degree the first period of the Early 
Bronze Age, the Scanian material shows greater varie
ty than is revealed at first glance. Megalithic stone 
cists sometimes appear in the same cemetery together 
with earth graves of different construction. Boat-sha
ped graves or dugout canoes figure sporadically. 
Sometimes there is only one individual in a grave but 
just as often there can be two or more. The dichotomy 
between collective and individual burials reflecting 
some kind of organising principles in society appears 
more likely to be an analytic fiction and there is no 
ideological contradiction between cremation and in
humation.
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Den yngre bronsålderns brandgravsmiljöer
från de nio Västkustbaneplatserna visar sammantaget på en komplexitet ifråga om den yngre 

bronsålderns dödsrltualer och gravmiljöer som den tidigare forskningen inte kunnat uppmärk

samma i särskilt hög grad. I synnerhet möjligheterna att göra detaljerade osteologiska analyser 

och möjligheten att ytavbana hela gravmiljöer, eller i vart fall stora delar av sådana miljöer, vilket

gjordes vid Häljarps mölla och Annelöv, leder till yttermera visso till nya och spännande resultat...



Caroline a i" c i n i och Fredrik s v a n b e r g

Sover du, Peleus’ son? Och mig har du redan förgätit? 
Aldrig du glömde mig under mitt liv, men den döde du 
glömmer. Skynda att jorda mitt lik, jag vill in genom 
porten till Hades! Andarna driva mig bort, de hädan- 
somnades skuggor, och de låta mig ej över floden sälla 
mig till dem, utan jag irrar omkring vid den väldiga 
porten till Hades! Räck mig nu handen jämväl i min 
jämmer, ty aldrig jag mera kommer från Hades igen, så 
snart ni förunnat mig bålet.

Illiaden, tjugotredje sången rad 70-72

Att Patroklos vålnad i Illiadens tjugotredje sång ber 
Akilles att förunna honom bålet så han kan komma in 
i Hades skulle kunna vara en illustration till den gamla 
idén om att brandgravskicket väsentligen handlar om 
att genom kremering frigöra de dödas själar. Framfö
rallt på senare tid har det dock genom omfattande ar
keologiska undersökningar av gravmiljöer från yngre 
bronsålder i Skandinavien visat sig att hanteringen av 
de dödas kvarlevor var mer komplicerad än den enkla 
formeln död —» likbränning/frigörelse av själen -» pla
cering av kvarlevor i grav. Brandgravskicket innebar 
kort sagt mycket mer än så och ”gravfälten” var be
tydligt mer än begravningsplatser. Anders Kaliff och 
andra har framhållit deras komplexa användning och 
viktiga karaktär av kultplatser (Kaliff 1995, 1997; 
Widholm 1998; Hornstrup 1999). Det klumpiga be
greppet grav kan heller knappast längre anses täcka in 
alla de olika sätt på vilka brända människoben depo
nerades i och utanför gravmiljöerna.

Västkustbaneprojektets utgrävningar av platser med 
”gravar” understryker dessa synpunkter. Hur och i vil
ka sammanhang de döda och deras kremerade ben han
terats varierar stort mellan de nio olika undersökta mil
jöer som här kommer att diskuteras. Det är uppenbart 
att många anläggningar i vilka brända människoben

påträffades inte kan betraktas som gravar i någon 
egentlig mening. I en del fall kan det istället göras san
nolikt att deponeringen av ben var offerhandlingar. Vi 
kommer också att argumentera för att många anlägg
ningar som tidigare betraktats som gravar i själva ver
ket är kremeringsplatser. De två mer omfattande under
sökningarna av gravmiljöerna vid Häljarps mölla och 
Annelöv belyser dessa miljöers karaktär av kultplatser.

En annan ambition med artikeln är att presentera 
en forskningshistorik och ett försök att sammanfatta 
kunskapsläget. Det finns inga aktuella översikter av 
den yngre bronsålderns historia eller av periodens ar
keologiska lämningar i Skåne. Detta kan sättas i rela
tion till att ett stort antal platser med lämningar från 
denna tid finns registrerade i fornminnesregistret, till 
att mycket omfattande och spännande arkeologiska 
material är bevarade i olika museisamlingar och till att 
en betydande arkeologisk verksamhet varit knuten till 
den yngre bronsålderns gravmiljöer sedan 1800-talets 
andra hälft. Betydande forskningsinsatser genomför
des under perioden från det sena 1950-talet och fram 
till 1980-talet. Trots detta så kan kunskapsläget idag 
beskrivas som fragmenterat. Några betydande forsk
ningsprojekt knutna till periodens gravmiljöer eller 
med ambitionen att diskutera den historiska helhets
bilden har inte genomförts sedan Ystadprojektets tid 
och detta projekt var heller inte särskilt fokuserat på 
den yngre bronsåldern.

Detta är naturligtvis en olycklig situation inte minst 
för de institutioner som bedriver uppdragsarkeologi i 
Skåne. Tanken är ju att nya utgrävningar ska motive
ras med vilken ny kunskap de kan tillföra, men inom 
ett forskningsfält där aktuella översikter saknas blir 
det svårt att bedöma kunskapspotentialen för nya un
dersökningar.

Efter artikelns inledande avsnitt med forsknings- 
historiska teman följer en diskussion om de miljöer 
som undersöktes inom Västkustbaneprojektet. Efter



Den yngre n d g

en grundläggande presentation av platserna så följer 
textens forskningsmässiga huvuddel, som är en utvär
dering av de olika undersökta typerna av anläggningar 
med deponerade ben i ett osteologiskt perspektiv av 

286 Arcini. Här diskuteras det delvis omvälvande förhål
landet att en stor del av de anläggningar som tidigare 
bedömts som gravar i själva verket kan identifieras 
som kremeringsplatser.

Därefter presenteras en sammanfattande jämförel
se av Västkustbaneprojektets undersökta platser samt 
särskilda diskussioner kring de två största gravmiljö
erna vid Häljarps mölla och Annelöv och av vad ana
lyser av materialen från dessa platser kan tillföra den 
tidigare forskningen. Särskilt Annelöv med dess tydli
ga rumsliga disponering och stolprad med offer är av 
stort intresse. Annelövsplatsen var också möjlig att på 
ett givande sätt analysera i ett lokalt landskapsper
spektiv, vilket visar på ytterligare dimensioner av plat
sens användning och expanderar vår förståelse av så
dana miljöer.

Barbro Lindahl Jensen hade från början det över
gripande ansvaret för arbetet med Västkustbanepro
jektets undersökningar av bronsålderns brandgravar. 
Fältundersökningarnas planering och genomförande 
samt en betydande del av efterbearbetningen kom att 
genomföras av Barbro. Åsa Cademar Nilsson och Ka
rin Ericson Lagerås skrev slutundersökningsrapporte
rna för de stora gravfälten vid Häljarps mölla och An
nelöv och har därmed också bidragit till arbetet. Dis
kussionen om terminologin för beskrivningen av 
brandgravar och kremeringsplatser och hela det av
snitt där detta problemkomplex diskuteras är Caroli
ne Arcinis verk. Fredrik kom att ta vid i slutänden för 
att skriva artikelns inledande delar, de arkeologiska 
presentationerna av platserna samt analyserna av Häl
jarps mölla och Annelöv.

Forskningshistoria och kunskapsläge

Någon mera ingående historik över den arkeologiska 
utforskningen av bronsålderns brandgravsmiljöer i

Skåne har aldrig sammanställts. Trots att en rad ut
märkta publikationer producerats så saknas aktuella 
översikter och kataloger som kan fungera som ingång
ar till det omfattande arkeologiska materialet. De plat
ser som ingående behandlats i äldre syntetiserande ar
beten utgör mindre delar av helheten och i fornmin- 
nesregistret har tyvärr bara en del av de många grav
platserna registrerats. Det finns alltså god anledning 
att här presentera en forskningshistoria, en övergri
pande diskussion kring den tidigare forskningens vik
tigare resultat och olika perspektiv på kunskapsläget.

Utforskningen av den yngre bronsålderns 
gravmiljöer i Skåne fram till 1980-talet

Redan innan den moderna arkeologins genomslag i 
Skandinavien under andra halvan av 1800-talet be
handlade de arkeologiska pionjärerna i Skåne på olika 
sätt bronsåldern. Dessa forskare kunde inte bygga sina 
teorier på några omfattande arkeologiska källor, efter
som sådana ännu inte var systematiskt insamlade. Pro
fessor Sven Nilsson i Lund förde omfattande resone
mang om olika folkgruppers rörelser i Europa. En av 
hans huvudteser vad gäller bronsåldern var att han 
ansåg sig kunna belägga ett omfattande feniciskt infly
tande i södra Skandinavien:

Genom alla i denna afhandling anförda fakta anser jag 
mig hafva fullständigt bevisat, hvad jag åtagit mig att 
bevisa, att den egentliga bildningen i södra och vestra 
trakterna af vår Skandinaviska Nord, hvarigenom den 
först lyftades ur det vildhetstillstånd, hvari den förut 
låg, utgått jernte Baalskulten, genom ett semitiskt folk, 
från Egypten och Phcenicien, långt förr än den Indo- 
germaniska folkstammen hit införde Odinska Walhal
la kulten. (Nilsson 1864, s. 102).

Nilsson stödde sin teori om ett omfattande feniciskt 
kulturinflytande och förekomsten av feniciska koloni
er bland annat på att det finns ”orientaliska sirater” 
på bronsåldersföremål, samt att man särskilt på de 
brittiska öarna använde läderbåtar. Det senare såg han
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som ”orientaliska kvarlevor” (a.a., s. 114 f., fig. 1). 
Att fenicierna ”...bott och drifvit sin handel, äfven i 
Skåne, under en mycket lång tid...” bevisades av före
komsten av brandgravar med urnor, vilket Nilsson såg 
som ett feniciskt gravskick (a.a., s. 127 ff.). Teorin om 
fenicierna lanserades med en omfattande bevisföring i 
monografier och vetenskapliga tidskrifter (Nilsson 
1864,1878).

Det är intressant att se att även om Nilssons reso
nemang och jämförelser i sina enskildheter idag före
faller omotiverade och barocka så tycks den senaste 
bronsåldersforskningen bekräfta riktigheten av hans 
utgångspunkter. Fler och fler skandinaviska forskare 
intresserar sig för kulturella sammanhang i främre 
Asien och det egeiska området då de ska försöka för
stå den skandinaviska bronsåldern.

Redan innan mitten av 1800-talet var forskare i 
Lund som Sven Nilsson och Nils Gustaf Bruzelius kla
ra över att brandgravar i urnor med bronsföremål hör
de till en ”bronsålder” som följde på stenåldern. Nå
gon närmare förklaring till varför det under bronsål
dern förekom både gravar med skelett och brandgra
var med urnor hade man ännu inte. Bruzelius noterade 
att både brand- och skelettgravar påträffas i de stora 
högarna, men om detta berodde på kronologiska skill
nader mellan begravningssätten, på att män och kvin
nor begravts olika, eller om det hade andra orsaker 
kunde han inte säga. Hans hypotes var att högarna 
använts under lång tid som ett slags släkt- eller famil
jegravplatser (Bruzelius 1853, s. 31 f.). Bruzelius me
nade att brandgravskicket varit det vanligaste sättet 
att begrava på under bronsåldern och han kände väl 
till att brandgravar fanns såväl i högar som på gravfält 
under flat mark. Hans beskrivning från 1853 är av 
visst intresse inte minst eftersom det visar sig att han 
klart skiljer mellan kremeringsplatser och egentliga 
gravar, vilket är en poäng vi kommer att återkomma 
till senare i artikeln:

Det allmänaste begrafningssättet här i Skåne synes 
hafva varit följande. Man antände ett bål, hvarpå liket

Fig. 1. Fiskare med läderbåt från de brittiska öarna. För Sven Nilsson 
var läderbåtarna "en orientalisk kvarleva" och en viktig del av hans ar
gumentation för att fenicierna spelat stor roll för bronsålderskulturen 
i Skandinavien. Bilden är hämtad från Nilsson 1864, s. 114.

Fisherman with leather boat from the British isles. To Swedish profes
sor Sven Nilsson, writing in the late 19"' century, the use of such bo
ats appeared as "oriental remains" and a good argument for his 
view that the Phoenicians had a major impact on Bronze Age culture 
in Scandinavia. Image from Nilsson 1864, p. 114.

lades. Sedan bålet var utbrändt, samlades en del af be
nen i en lerurna, hvari tillika inlades några af den dö
des tillhörigheter, såsom knifvar, pincetter, knappar, 
nålar osv. En del af benen qvarlemnades på sjelfva för- 
bräningsstället, kring hvilket uppkastades en hög, 
större eller mindre allt efter den dödes anseende och 
makt. Urnan nedsattes understundom i midten af hö
gen, och betäcktes med en flat sten som lock, samt 
omgafs derefter med mindre stenar, omkring hvilka 
sjelfva jordhögen uppfördes. Men man finner ofta det
ta bruk ej vara iakttaget, alldenstund urnorna befinnas 
vara nedsatta ofta utan att minsta stenomgifning, näs
tan hvar som helst, ja till och med i sjelfva kanten af
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högen. Tillika nedlade man jemte urnan den dödes va
pen och smycken, men understundom finnas dessa 
lagda midt i högen och betäckta med en hop af stenar, 
samt sjelfva urnan nedsatt i kanten. I stället för grafur- 

288 nor begagnades äfven ett slags små, omkring Vi aln 
långa, af fyra flata stenar bestående kistor, som voro 
betäckta med en femte sten. (Bruzelius 1853, s. 32 f.).

Bruzelius betonade alltså kremeringsritualen, före
komsten av gravurnor samt gravarnas knytning till 
högarna. Han visste hur mönstret av sekundära be
gravningar i högar kunde te sig. Gravlämningarnas 
kronologi, förhållandet mellan brand- och skelett
gravskick och att det fanns stora gravfält under flat 
mark hade han inga precisa kunskaper om. Vid mitten 
av 1800-talet var alltså en hel del känt om den yngre 
bronsålderns brandgravar i Skåne, även om det kända 
arkeologiska materialet var magert och även om 
många kronologiska och kulturhistoriska fakta sakna
des.

Forskningsläget och förutsättningarna för fortsatta 
undersökningar förändrades helt med Oscar Monteli- 
us epokgörande resultat och publikationer från 1870- 
och 1880-talen. I den inflytelserika Svenska fornsaker 
från 1872, delade Montelius bronsåldern i en äldre 
och en yngre del. Kring 1870 var ca 2500 ”svenska” 
fornsaker av brons från denna tid kända för Montelius 
och han konstaterade att av dessa kom större delen, 
eller ca 1600, från Skåne (Montelius 1872, s. 24). I 
Montelius avhandling från 1885, Om tidsbestämning 
inom bronsåldern med särskildt afseende på Skandi
navien, delades bronsåldern i de sex perioder som 
fortfarande används (Montelius 1885). Det är intres
sant att se att trots att Montelius alltså poängterade att 
en mycket stor del av bronsåldersmaterialet i Sverige 
kommer från Skåne så spelade gravfynd härifrån inte 
någon större roll för hans indelning av den yngre 
bronsåldern. Endast ifråga om den femte perioden 
nämner han mer än någon enstaka grav från landska
pet (Montelius 1885, s. 298). Förklaringen till detta är 
förmodligen att trots att många fynd gjorts i Skåne så

hade den största delen av dem framkommit under mer 
eller mindre oklara omständigheter och inte vid arkeo
logiska undersökningar (fig. 2). Med Montelius arbe
ten etablerades ett kronologiskt ramverk och en preci
sering av vilka artefakter som hörde till vilka delar av 
bronsåldern. Detta ramverk har legat till grund för 
alla senare studier av perioden.

Under det sena 1880-talet påträffades flera brand- 
gravfält under flat mark i Skåne. Montelius nämner 
exempelvis gravfält vid Sandby i Borrby socken och 
vid Pålsjö utanför Helsingborg (Montelius 1887). Ing
et av dessa var föremål för mer omfattande arkeologis
ka insatser.

En betydelsefull tidig undersökning var Sven Söder
bergs utgrävningar vid Ättekulla utanför Helsingborg 
1879-1882 (fig. 3). Detta var säkert det mest omfat
tande utgrävningsprojektet innan 1900-talet vad gäl
ler bronsåldern i Skåne. Sponsrad av ”Skånska land
skapens historiska och arkeologiska förening” grävde 
Söderberg ut åtta högar med gravar från såväl äldre 
som yngre bronsålder. De över 50 yngre bronsålders- 
gravarna från platsen var sekundära begravningar i 
högarna. Detta var ett viktigt material. Exempelvis 
hade Montelius god användning för Söderbergs resul
tat i sina övergripande arbeten. Så sent som 1960 var 
gravarna från Ättekulla det bäst kända materialet av 
säkert daterade yngre bronsåldersgravar från samma 
plats i Skåne (Baudou 1960, s. 319f). Söderbergs un
dersökningar publicerades först som korta redogörel
ser (Montelius 1884, 1887). Senare var de föremål för 
en mer ingående behandling av Otto Rydbeck. Denne 
presenterade materialet samt drog ett antal övergri
pande slutsatser angående gravtyper och gravskickets 
förändringar mellan äldre och yngre bronsålder (Ryd
beck 1912). Materialet från platsen och kringområdet 
har senare bearbetats ytterligare av Hans Persson 
(Persson 1978).

Den första större undersökningen av en brandgrav
plats under flat mark från yngre bronsålder i Skåne 
var Carl Wiblings föredömliga utgrävning av gravfäl
tet vid Ringstorp utanför Helsingborg 1904. Med
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hjälp av en grovarbetsstyrka om 40 man, som snabbt 
minskades till 20 då den visade sig för svår att över
blicka, grävde Wibling ut ett gravfält bestående av ett 
tjugotal brandgravar, tre skelettgravar och 13 ”kol
samlingar”. Ringstorpsundersökningen var i meto
diskt hänseende enastående för sin tid. Med hjälp av 
grovarbetsstyrkan avlägsnade Wibling matjordslagret 
skiktvis med stor omsorg och på detta sätt avbanades 
ett område på mer än 600 m2. Metoden gjorde det 
möjligt att dokumentera andra lämningar på platsen 
än själva gravarna. Förutom gravar och kolsamlingar 
framkom även spår av olika stenkonstruktioner (fig. 
4). Wibling producerade en intressant publikation där 
han förutom beskrivningarna av platsen bland annat 
diskuterade ”begrafningsceremonierna”, vad kolsam
lingarna egentligen var (han argumenterade emot att 
de skulle vara bålplatser) och den eventuella förekom
sten av människooffer (Wibling 1906).

Wibling undersökte också flera andra platser med 
gravar från yngre bronsålder. Delvis gjordes undersök
ningarna i samarbete med Montelius. Man kan nämna 
utgrävningarna av ”Drottninghögen” och ”grafhögen

Fig. 2. Två av Montelius exempel på gravurnor från den yngre brons
ålderns brandgravfält i Svenska fornsaker. De båda kärlen påträffades 
"år 1864 jemte andra lerkärl vid Lilla Köpinge nära Ystad i Sk., under 
gräfning för Ystad-Eslöfs jernbanan. Lerkärlen, hvilka ej voro täckta af 
några högar, stodo helt nära hvarandra, omkr. 2 fot djupt i den släta 
marken..." och "hvarje kärl var omgifvet af 3 eller 4 på kant stående 
flata stenar, med en dylik lagd deröfver som lock. I dessa urnor fun- 
nos brända ben och några bronssaker, såsom knifvar, bitar af sågar, 
en syl och en nål." (Montelius 1872, nr. 258 och 259, s. 190).

Two examples of funerary urns from late Bronze Age cemeteries in 
Scania published by Oscar Montelius (Montelius 1872, nr. 258 and 
259, p. 190).

i Riseberga”, båda med flera gravar och andra kon
struktioner som Wibling tolkade i kultiska termer 
(Wibling 1904, 1908). Andra aktörer i de för sin tid 
omfattande bronsåldersundersökningarna utanför 
Helsingborg kring sekelskiftet 1900 var kronprins 
Gustaf Adolf och arkeologer som Oscar Almgren och 
Knut Kjellmark (se exempelvis Gustaf Adolf 1905).

Innan 1920 var, förutom fynden i direkt anslutning 
till högar, ett trettiotal platser med flatmarksgravar
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prickarna markerer högar och de som undersöktes av Sven Söderberg 
1879-1882 har markerats med romerska siffror enligt Rydbeck 1912. 
Det prickade området markerar ett känt urnegravfält från yngre 
bronsålder. Nivåkurvor med 5 m ekvidistans. Jämför fig. 11.

The cemetery area at Ättekulla outside Helsingborg in north-west 
Scania. Black dots mark Bronze Age mounds and the dotted area is 
a known late Bronze Age urnfield. The mounds with roman numerals 
were excavavated in the late I9'h century and have been published 
by Rydbeck and later by Persson (Rydbeck 1912, Persson 1978). Cf 
fig. 11.

synt genom att matjordslagret avlägsnades skiktvis och med omsorg. 
Detta gjorde det möjligt att dokumentera gravarna på platsen på ett fö
redömligt sätt. Omarbetad plan efter Wibling 1906, s. 6. Jämför fig. 11.

The Ringstorp cemetery from the late Bronze Age. The cemetery is si
tuated outside Helsingborg in north-west Scania. It was excavated in 
1904 with an extensive top-soil removal by hand which enabled a 
detailed documentation of the burials and other constructions. Black 
dots are urn burials, crossed dots are cremation layers or cremation 
pits and the dotted areas are concentrations of charcoal. Plan after 
Wibling 1906, p. 6. Cf. Fig. 11.
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från yngre bronsålder kända i Skåne. De flesta fynd
platser bestod av osakkunnigt framtagna fynd i sam
band med jordbruksarbete, järnvägsbyggen och lik
nande exploateringar. En översikt publicerades av 
Bror Schnittger 1920. De olika fynden och undersök
ningarna kring Helsingborg fick också en utförlig 
översikt av Schnittger och Torsten Mårtensson 
(Schnittger 1925; Mårtensson 1925). Det mest bety
delsefulla materialet innan 1920-talet var utan tvivel 
det från Ättekulla med Rydbecks publikation. Bland 
Rydbecks andra arbeten kan nämnas utgrävningen 
och publikationen av Virestadsgravfältet med ett tiotal 
gravar från stenålder samt äldre och yngre bronsålder 
(Rydbeck 1912a).

Knut Kjellmark gjorde 1911 en undersökning vid 
Kämpinge på skånska sydkusten av vad som förmodli
gen var boplatslämningar från bronsåldern samt åtta 
högar med primär och sekundärgravar från yngre 
bronsålder (Kjellmark 1925). Kompletterande utgräv
ningar i anslutning till platsen för högarna under 
1940-talet har senare gjort gravmiljön vid Kämpinge 
till ett av de större samlade gravmaterialen från Skåne 
(se nedan). Under 1910-talet kom i viss mån Mårtens
son och andra, men framförallt Folke Hansen, att ge
nomföra stora utgrävningar i Balkåkra och Bjäresjö 
socknar på sydkusten. Undersökningarna initierades 
av Gustaf Jakobaeus, herre till Ruuthsbo gods. Jako- 
baeus var amatörarkeolog och deltog själv i undersök
ningen av tre bronsåldershögar 1911. Åren 1919— 
1920 grävde Hansen ut omkring 100 gravar på ett 
gravfält vid Svarte (fig. 5). Ytterligare undersökningar 
gjordes under det tidiga 1900-talet och har även före
kommit på senare år. En översikt och analys av det 
samlade materialet har gjorts av Deborah Olausson 
(1987). Folke Hansens omfattande publikation av 
gravfältet vid Svarte - med tillhörande diskussioner 
om gravtyper, gravgrupper, fyndmaterial samt förhål
landet mellan brandgravar i högar och under flat mark 
- gjorde ett omfattande nytt källmaterial tillgängligt 
samt sammanfattade den aktuella kunskapen om den 
yngre bronsålderns gravar i Skåne (Hansen 1924, se

även Hansen 1920). Två av gravarna vid Svarte var 
brandgravar med husurnor (Rydbeck 1926).

Hansen genomförde betydande fornminnesin
venteringar i Skåne där ett stort antal högar från 
bronsåldern registrerades. Hans stora materialöver
sikt från 1938, Skånska bronsåldershögar, är ett klas
siskt verk. Hansen överblickade här inledningsvis fö
rekomsten av kända högar och rösen i Skåne (vid den
na tid ca 2000), redogjorde för de största och mest 
betydande undersökningarna, och presenterade däref
ter sina egna undersökningar av tjugo högar på olika 
platser. I många av de publicerade högarna fanns se
kundära gravar från yngre bronsålder (Hansen 1938).

Bror-Magnus Vifot intresserade sig under 1930-ta- 
let för bronsåldern. Han kunde 1937 konstatera att 
det vid den tiden fanns ca 700 kända urnegravar i Skå
ne. Bland hans arbeten kan en serie artiklar nämnas 
(Vifot 1933, 1937, 1937a: 1938). Av störst intresse i 
detta sammanhang är Tidiga urnebrandgropar i Skåne 
från 1933 och Bronsåldersgravar i Borrby socken från 
1937. Tillsammans med John-Elof Forssander grävde 
Vifot 1932-1933 ut Fundåkragravfältet vid Barse
bäck, vilket tyvärr inte publicerades (Carlsson 1995).

Forssander och Carl-Axel Althin fortsatte 1942 
Kjellmarks ovan nämnda undersökningar av Käm- 
pingegravplatsen. Althin publicerade senare en artikel 
fokuserad på den speciella gravkeramik från yngre 
bronsålder som framkom vid undersökningarna (Alt
hin 1944). Althins stora studie om hällristningar i Skå
ne innehåller också en del diskussioner om gravar i 
förhållande till ristningar (Althin 1945). En annan 
minnesvärd undersökning från 1940-talet är Mats Pe
terssons (Malmer) utgrävning av Ängelbäckshögen i 
Grevie sn. Högen visade sig innehålla såväl en central
grav som flera sekundära begravningar från yngre 
bronsålder (Petersson 1948).

Forskningen kring den yngre bronsåldern i Skåne 
kom under 1950-, 1960- och 1970-talen att domine
ras av Berta Stjernquist och Märta Strömberg. De gjor
de stora utgrävningar och sammanställde monumenta
la publikationer som fortfarande tillhör den viktigaste
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litteraturen i ämnet. Stjernquist grävde ut Simrisgrav- 
fältet 1949-1951. Hennes huvudarbete om bronsål
dern är Simris II. Bronze Age Problems in the light of 
the Simris Excavation - en publikation där Stjernquist 
diskuterade en rad betydelsefulla frågor. Gravkerami
ken från Simris delades i ett antal olika typer som sat
tes i förhållande till det övriga materialet från Skåne. 
Ett utförligt resonemang om hus- och ansiktsurnor i 
ett Nordeuropeiskt perspektiv presenterades. I ett 
stort kapitel behandlades ”The burial ritual”. Detta 
var en ingående studie av olika typer av gravar och 
konstruktionsdetaljer, deras kronologi, gruppering 
samt skånska och nordeuropeiska paralleller. Stjern
quist behandlade en mycket stor del av det då kända 
gravmaterialet och diskussionen hade relevans för i 
vart fall hela det skånska området (Stjernquist 1961). 
Simrisboken var grundläggande för all följande forsk
ning om gravfälten. I en artikel från 1983 presenterade 
Stjernquist en geografisk översikt av då kända gravar 
från yngre bronsålder i Skåne. Översikten byggde på 
omfattande registreringar av material i litteraturen 
samt i museisamlingar (Stjernquist 1983). Tyvärr har

Fig. 5. Gravfältet vid Svarte. Lägg märke till de två tydliga större grup
perna av gravar. Plan omarbetad efter Hansen 1924. Jämför fig. 11.

Plan of a late Bronze Age cemetery at Svarte, south Scania. The dis
position of burials in two groups is especially obvious here. After 
Hansen 1924. Cf. Fig. 11.

registreringen aldrig publicerats annat än som en karta 
(fig. 11 nedan är en omarbetad version).

Strömbergs viktigaste arbete var undersökningen 
och publiceringen av Löderupsgravfältet (fig. 6). Ut
grävningen ägde rum i etapper 1957-1973 och resul
terade 1975 i Studien zu einem Gräberfeld in Löderup 
(Jungneolitikum bis römische Kaiserzeit). Grabsitte - 
kontinuität - Socialstruktur. Liksom materialet från 
Simris så tillhörde Löderupsgravarna flera olika tids
perioder. Av gravarna daterades 79 till den yngre 
bronsåldern. Strömberg diskuterade gravkonstruktio
ner, kronologin, kontinuitetsproblematik, sociala 
skillnader baserat på fyndmaterial samt kulturkontak
ter. Av visst intresse är att Strömberg undersökte en 
serie rännor med stolphål som tolkades som en palis- 
sadanläggning. Denna löpte i direkt anslutning till
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gravmiljön och Strömbergs åsikt, baserat på olika 
fynd och iakttagelser, var att den troligen anlades i 
mitten av bronsåldern (Strömberg 1975, s. 234 ff.). 
Palissaden är spännande eftersom den måste ha struk
turerat användningen av miljön och begränsat dess 
synlighet i landskapet. En anläggning som kan ha lik
nat Löderupspalissaden undersöktes på Annelövs- 
gravplatsen inom Västkustbaneprojektet, vilket disku
teras i artikelns två avslutande avsnitt.

En rad andra stora arbeten om den yngre bronsål
derns gravar har senare publicerats av Strömberg. 
Framförallt kan nämnas monografin om Ingelstorp, i 
vilken 76 brandgravar från flera olika gravfält be
handlades, samt ett antal större artiklar (Strömberg 
1953, 1954, 1975a, 1982). Ingelstorpsmaterialet hade 
potentialen för en ingående analys av ett lokalland
skap under yngre bronsålder. Inte minst är det tydligt 
att en gravmiljö som ”Gräberfeld 1” var indelad i tyd
liga grupper av gravar (Strömberg 1982, s. 22 f., Abb. 
7a-b), vilka sannolikt kunnat knytas till ett antal kän
da och delvis undersökta boplatser i närheten. Detta 
utnyttjades inte av Strömberg som istället konstruera
de en modell för hur boplatser och gravar placerats i 
ett större område.

Baudous stora utvärdering av den yngre bronsål
dern från 1960 fick givetvis stor betydelse för senare 
diskussioner om kronologiska frågor och studier av 
olika skånska gravmaterial. Det är dock intressant att 
se att han i sina listor på säkra daterade gravfynd från 
olika perioder i påfallande liten grad utnyttjade det 
skånska materialet (Baudou 1960).

Ett antal undersökningar av en bronsåldersmiljö 
med omfattande boplatsspår och flera gravplatser inom 
Bromölla genomfördes av Rolf Petré kring 1960. Ty
värr kom resultaten från Bromölla aldrig att publiceras 
(se dock Petré 1959). Petré kom också att gräva ut en av 
de mest intressanta storhögarna i Skåne. Nymöllahögen 
visade sig innehålla olika speciella konstruktionsele
ment och vara påbyggd i faser. Rikt utrustade gravar 
från sen äldre bronsålder såväl som från yngre brons
ålder dokumenterades (Petré 1962, 1962a).

En undersökning från 1960-talet som bör nämnas är 
den av gravplatsen vid Möllebacken i nordöstra skåne. 
En större yta med gravar (2400 m2) ytavbanades här 
1969 på ett tämligen omilt sätt med hjälp av en skovel- 
försedd bandtraktor. Arton urnegravar samt dessutom 
flera brandlager och sotfläckar framkom och under
söktes (Ström 1972).

Under 1977 grävdes Kristinebergsgravfältet ut med 
samma metodik som gravfältet vid Möllebacken. Här 
rörde det sig om en betydligt större yta med gravar från 
olika perioder och en rad andra lämningar. Undersök
ningsmetodiken och dess konsekvenser har diskuterats 
i Rudebecks och Ödmans publikation (2000, se nedan).

Göran Burenhults projekt kring den komplexa 
gravmiljön Tofta högar på Bjärehalvön har fått stor 
uppmärksamhet. Burenhult undersökte flera gravar 
från yngre bronsålder liksom delar av så kallade kult- 
hus. Tyvärr har arbetena ännu inte blivit föremål för 
vare sig någon ingående analys eller någon samman
fattande publikation där alla resultat presenteras (Bu
renhult 1974, 1975, 1976, 1981, 1983).

I samband med Ystadprojektet i södra Skåne, vilket 
genomfördes under 1980-talet och slutpublicerades 
1991-1992, arbetade Deborah Olausson med bronsål
dern. De två gravplatserna Piledal (fig. 7) och Svarte (fig. 
5 ovan) studerades och jämfördes ingående. Piledals- 
gravfältet grävdes ut av Riksantikvarieämbetet 1973- 
1974 och handavbanades med hjälp av en grovarbets
styrka. Gravfältet innefattade ett stort antal urnegravar 
samt flera spännande större konstruktioner. Tyvärr har 
någon rapport aldrig skrivits och Olaussons utmärkta 
men kortfattade artikel är den enda publikation av plat
sen som gjorts. Olausson diskuterade i sina studier av 
Piledal och Svarte typer av gravkonstruktioner, osteolo
giska bestämningar, dateringar, fyndmaterial i förhållan
de till sociala skillnader samt demografi (Olausson 
1987, 1989). I en stor senare artikel om bronsåldern i 
Ystadområdet arbetade hon med gravplatserna inom 
området i ett försök att fånga den övergripande bilden 
och förändringen av framförallt bosättningsmönster, 
landskapsutnyttjande och ekonomi (Olausson 1992).
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Fig. 6. Löderupsgravfältet. De många undersökta urnegravarna var be
lägna i direkt anslutning till de fyra äldre högarna. Lägg märke till 
rännorna i områdets södra och västra del, vilka var spåren av en pa- 
lissad. Det rutade området i öster markerar ett fyndområde som 
Strömberg menar är ett boplatsläge från bland annat bronsåldern. 
Plan efter Strömberg 1975. Jämför fig. 11.

The Löderup cemetery situated in south-east Scania. The cemetery in
cluded many late Bronze Age urn-burials that were situated in connec
tion with the four older mounds which have been marked in the dra
wing. The lines to the south and west marks the excavated remains of a 
palissade. The squared area to the east marks an area with settlement 
traces from the Bronze Age. Plan after Strömberg 1975. Cf. fig. 11.
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Fig. 7. Plan över Piledalsgravfältet. Efter Olausson 1987. Jämför fig. 11.

The Piledal cemetery in south-east Scania dating mainly to the late 
Bronze Age. The cemetery is interesting not the least for the abun
dant traces of external constructions of burials. Unfortunately it has 
never been fully published. Plan after Olausson 1987. Cf. Fig. 11.
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Fig. 8. Birgitta Hulthéns indelning av yngre bronsålderskeramiken i 
fyra olika huvudgrupper. Indelningen byggde på analyser av formele
ment och tekniska aspekter. Grupperna 4-6 ansågs tillhöra brons
ålderns perioder IV-V och mer eller mindre följa på varandra krono
logiskt, medan grupp 7 ansågs tillhöra övergången yngre bronsålder
äldre järnålder. Efter Hulthén 1977, fig. 135, 139-141.

The four main groups of late Bronze Age pottery according to Birgit
ta Hulthén. The groups 4-6 belong to Bronze Age periods IV-V and 
according to Hulthén probably follow each other cronologically. Gro
up 7 probably belongs to the time around the border between the 
late Bronze Age and the early Iron Age. After Hulthén 1977, figs. 135, 
139-141.
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Keramiken
Kunskapen om den yngre bronsålderns keramik är en 
viktig nyckel till arbetet med periodens gravmiljöer ef
tersom keramikkärlen är ett så pass vanligt och bety
delsefullt inslag bland fynden från gravplatserna. Det 
finns ingen anledning att här lämna en utförlig över
sikt av alla tidigare arbeten som behandlar keramiken. 
Vi ska bara kort nämna och diskutera de huvudverk 
som lade grunden till det system för klassificering och 
datering som används idag.

Birgitta Hulthén delade in keramiken från Löde- 
rupsgravfältet i åtta huvudgrupper framförallt baserat 
på kärlens former, teknik, dekor och keramikråvara. 
Tre av huvudgrupperna hörde till yngre bronsålder, 
varav två daterades till period IV/V och en till period 
VI. En fjärde huvudgrupp hörde till övergången yngre 
bronsålder - äldre järnålder (Hulthén 1975). Olika 
tekniska aspekter av gruppindelningen preciserades i 
ett senare arbete (Hulthén 1977, fig. 8).

I samband med Fosie IV-projektet genomförde Nils 
Björhem en stor studie av bronsålderskeramiken från 
”boplats 1”. Björhems välkända studie ledde fram till 
identifikationen av två utvecklingsfaser hos boplatske
ramiken under yngre bronsålder; A-fas och B-fas 
(Björhem 1983). Indelningen kunde också styrkas 
med hjälp av resultaten från undersökningar av andra 
boplatser inom Fosieområdet och presenterades ingå
ende i Björhem och Säfvestads avhandling (1993, s.

Fig. 9. Diagram över fördelningen av olika keramiska "ledelemenfpå 
keramik i anläggningar inom boplats t, Fosie IV. Den vänstra delen av 
diagrammet visar A-fasens kännetecken och den högra delen B-fas- 
ens. Efter Björhem & Säfvestad 1993, s. 48, fig. 55.

Diagram over the distribution of ceramic lead-elements in different 
features in the Fosie IV settlement outside Malmö in south-west Sca
nia. The distribution of such elements and their chronological rele
vance led Björhem & Säfvestad to present a classification of late 
Bronze Age pottery based on a division in two chronologically more 
or less distinct phases. The characteristics of the "A-phase" are 
shown in the left part of the diagram and the characteristics of the 
"B-phase" in the right part. After Björhem & Säfvestad 1993, p. 48, 
fig. 55.

4 Iff). Kännetecknande för A-fasens keramik är rabb- 
ning upp till kärlens mynning och förekomsten av 
knoppar i rabbningen strax under mynningen. Det 
som kännetecknar B-fasens keramik är istället att kär
len har horisontella vulster placerade en bit ner från 
mynningen och att rabbningen i regel då bara går upp 
till dessa vulster. Det visade sig också att andra ele
ment kunde knytas till A- och B-fasen. Fingerdrag i 
rabbningen hörde närmast uteslutande till A-fasen, 
medan ornamentik i form av snedstreck/nagelintryck 
var mest förekommande i B-fasen. Silkärl verkar näs
tan uteslutande förekomma i B-fasen (fig. 9).

Baserat på fynden från boplatser inom Fosie IV, jäm
förelser med andra grav- och boplatsmaterial och ett 
antal 14C-dateringar daterade Björhem A-keramiken till 
bronsålder period III-IV och en tidig del av period V, 
medan B-keramiken ansågs höra hemma i period V- 
VI, samt kanske början av förromersk järnålder. Orsa
ken till den relativt skarpa skillnaden mellan A- och B- 
fas som kunde urskiljas i Fosie var enligt Björhem för
modligen att de olika keramikgrupperna avspeglade 
två bosättningsfaser inom boplatsen, mellan vilka 
fanns en kronologisk lucka (Björhem & Säfvestad 
1993, s. 41 ff.).

Hulthéns arbeten och resultaten från Fosie är grun
derna för dagens klassificering av keramik från de 
skånska gravplatserna (exempelvis Hulthén 2000; Stil
borg 2002a).

A- och B-fassystemet har fått stor användning. Ulf 
Stålboms bearbetning av keramikmaterialet från 
Pryssgårdenboplatsen i Östergötland byggde exempel
vis på detta system. Stålbom visar att knoppar under 
mynningen här huvudsakligen kunde hänföras till pe
riod IV. Att kärlen bara delvis var rabbade verkade 
dock inte ha någon större kronologisk betydelse i 
Pryssgården, och vulster i övergången mellan rabbade 
och icke rabbade delar av kärlen förekom överhuvud
taget inte. Medan en grov rabbning verkade typisk för 
en tidig fas i Pryssgården så anser Stålbom att en fin 
rabbning förmodligen inte uppträder förrän under pe
riod V (ett liknande förhållande noterades i Fosie).
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Inom Pryssgården gick det istället att tydligt följa den 
kronologiska utvecklingen av den yngre bronsålderns 
skålar i flera steg (Stålbom 1998).

Med framförallt Björhems och Hulthéns studier fö- 
298 religger goda grunder för diskussioner om, och i viss 

mån kronologiska uppdelningar av, gravkeramik i 
Skåne. Det är intressant att se på skillnader och likhe
ter i resultat mellan studierna av boplatskeramiken 
från Fosie IV, Hulthéns studier av gravkeramik och 
keramikstudien från Pryssgården. Vissa element, som 
knopparna under mynningen, verkar typiska för en ti
dig del av yngre bronsålder i stora delar av nuvarande 
södra Sverige, medan andra element, som de horison
tella vulsterna, kan vara tydligt kronologiskt relevanta 
i Fosie, medan de beaktas av Hulthén utan att för hen
ne vara ett verkligt ledelement, och slutligen helt sak
nas i Pryssgården. Man får ett klart intryck av att klas
sificeringen av keramiken kan utvecklas ytterligare. 
Studier som behandlar större delar av det samlade 
skånska gravmaterialet saknas ännu.

Forskningen sedan mitten av 1980-talet
En tydlig stagnering av gravfältsutforskningen kan 
märkas sedan början av 1980-talet. Efter Stjernquists, 
Strömbergs och andras stora insatser så mattades 
forskningsintensiteten och forskningsintresset av. Fak
tum är att Västkustbaneprojektets undersökningar är 
de första större fältundersökningar av gravmiljöer 
som genomförts i Skåne sedan Ingelstorpsarbetena av
slutades 1980. Den enda monografi som till stor del 
handlar om yngre bronsåldersgravar som publicerats 
är Kristinebergspublikationen (se nedan).

Riksantikvarieämbetet UV Syd har undersökt grav
miljöer från yngre bronsålder från 1970-talet och 
framåt. Den enda större utgrävningen innan Västkust- 
baneproj ektet är den ovan nämnda Piledalsundersök- 
ningen som tyvärr aldrig rapporterades. De mest bety
dande insatserna som kan nämnas är annars Magnus 
Anderssons arbeten med den betydelsefulla Tranarps- 
högen och med andra gravhögar från yngre bronsålder 
i nordvästra Skåne (Andersson 1996, 1997, 1999).

Elisabeth Rudebeck och Chatarina Ödmans publika
tion av Kristinebergsgravfältet (2000) och Rudebecks 
fortsatta forskning i ämnet är kanske de viktigaste in
satserna kring den yngre bronsålderns skånska grav
miljöer på senare år. Disponeringen av gravarna i 
grupper samt deras anknytning till framförallt en do
kumenterad väg men även till en äldre hög samt till ett 
större område med härdar är intressanta förhållanden 
vid Kristineberg som diskuterades av Rudebeck och 
Ödman. Framförallt knytningen till vägen framstår 
som betydelsefull, vilket Rudebeck utvecklat i ett sena
re arbete (2002). De idéer hon presenterat om kom
munikationsleder och förhållandet mellan dessa, 
ritualer, kultplatser och gravanläggningar framstår 
som ett viktigt perspektiv inför framtida forskning. 
Bengt Söderberg och Sven Hellerström har diskuterat 
bronsåldern på Österlen i Skåne med inspiration 
bland annat av Rudebecks idéer (Söderberg & Heller
ström 2003).

Flera artiklar i symposieskriften Bronsålderns 
gravhögar från 1993 har fått ett visst inflytande. Ton
vikten i boken ligger på den äldre delen av bronsål
dern men särskilt Kristina Jennberts och Deborah 
Olaussons artiklar om högar handlar till stor del ock
så om höganvändning och högbyggande under yngre 
bronsålder (Jennbert 1993; Olausson 1993).

Jenny Nord och Jonas Paulssons arbeten om brons
åldern på Bjärehalvön ska också nämnas. De har 
framförallt diskuterat landskapsorganisation utifrån 
bronsåldershögar och hällristningar (Nord & Pauls
son 1993; Nord Paulsson 2002). En liknande studie 
har gjorts av Anne Carlie av bebyggelseområden från 
bronsåldern i nordöstra Skånes inland (Carliel994).

De stora gravplatsundersökningarna
En genomgång av fornminnesregistret för Skåne visar 
att minst 150 platser med gravar från yngre bronsålder 
kan identifieras med ledning av uppgifter i registret 
(fig. 10). Detta är anmärkningsvärt få platser med tan
ke på att Stjernquist 1983 kunde pricka ut drygt dub
belt så många kända gravplatser (fig. 11). Stjernquists
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Fig. 10. Säkra eller mycket sannolika gravplatser från yngre bronsålder 
i Skåne enligt fornminnesregistret. Platser som registret anger dater
ingen för, samt platser som kan dateras med hjälp av uppgifter i re
gistret har tagits med. Dessutom har platser som kan dateras med 
hjälp av uppgifter i litteratur eller inventarienummer på SHM och 
LUHM som registret hänvisar till medtagits. Riksantikvarieämbetets 
nya undersökningar av gravplatser i Gualöv sn har också prickats in.

Certain or very probable burial sites of the late Bronze Age in Scania 
according to the Swedish national register of prehistoric monuments 
with some minor additions.
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Fig. 11. Gravplatser från yngre bronsålder i Skåne enligt Stjernquist 
(1983) med enstaka kompletteringar från fornminnesregistret. De 
större kända gravmiljöerna (fler än 20 säkert identifierade gravar) har 
namngivits (se texten).

Late Bronze Age burial sites in Scania according to a registration by
Stjernquist (1983) with minor additions. Burial sites with 20 or more
identified burials have been named.
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registrering baserades på en genomgång av register
kort i museisamlingar, vilket uppenbarligen gav en 
mera fullständig bild av det kända gravmaterialets 
omfattning.

Man måste givetvis beklaga fornminnesregistrets 
bristfällighet i detta sammanhang och särskilt ur en 
uppdragsarkeologisk synvinkel så är situationen 
olycklig. Det kan ändå vara av intresse att baserat på 
fornminnesregistrets uppgifter göra vissa iakttagelser. 
Till att börja med är det intressant att se att de allra 
flesta gravplatser faktiskt har framkommit i samband 
med arkeologiska undersökningar eller i vart fall efter- 
undersökts av arkeologer. Endast 22 platser består av 
helt osakkunnigt tillvaratagna eller beskrivna grav
fynd. Man hade kunnat förvänta sig att en större del 
av materialet skulle ha varit osakkunnigt tillvarataget. 
Den typiska bilden av den yngre bronsålderns grav
platser är ju att de består av så kallade ”flatmarksgra- 
var” med keramikurnor. Man skulle då kunna tänka 
sig att många urnor skulle ha påträffats vid plöjning i 
de skånska fullåkersbygderna och sedan inkommit till 
museisamlingarna. I och för sig så består den absolut 
största delen av de ytterligare ca 180 gravplatser som 
Stjernquist kunde registrera av enstaka eller mycket få 
gravar och av dessa är kanske en stor del osakkunnigt 
tillvaratagna. Det är också intressant att notera att 26 
platser endast består av uppgifter om ”sekundärgra
var” i äldre högar. Detta är ett starkt indicium för att 
den yngre bronsålderns gravplatser ofta knutits till de 
äldre högarnas miljöer, vilket i och för sig inte är nå
gon revolutionerande iakttagelse.

De flesta kända gravplatser består av tre eller färre 
identifierade gravar. Av Stjernquists drygt 330 regist
rerade platser bestod enligt hennes karta endast 63 av 
4-19 gravar och endast sju av 20 eller fler gravar. Av 
detta kan man knappast dra några direkta slutsatser 
om gravplatserna storlek under yngre bronsålder. Vid 
arkeologiska undersökningar har det dock ofta visat 
sig att gravarna från denna tid ligger i små grupper 
med ganska få anläggningar och detta i kombination 
med att det alltså finns väldigt få kända större gravfält

skulle ändå kunna tas som indikationer på att i vart 
fall många av gravplatserna från början inte var så 
omfattande. De nio platser som undersöktes av Väst- 
kustbaneprojektet motsäger inte detta eftersom bara 
två av platserna var mera omfattande gravmiljöer med 301 

fler än fem gravar. Här måste man dock begrunda oli
ka källkritiska faktorer och i synnerhet då jordbrukets 
effekter.

Baserat på genomgången av fornminnesregistret 
och en kännedom om litteraturen kan man lista 16 
kända gravmiljöer i Skåne som består av 20 eller fler 
säkert identifierade gravar från yngre bronsålder:

1. Ringstorp (Helsingborg sn RAÄ 3; Wibling 
1906)
Ättekullaområdet (Helsingborg sn RAÄ 106,
107-108, 116-119; Rydbeck 1912; Persson 
1978)
Häljarps mölla (Västkustbaneprojektet)
Annelöv (Västkustbaneprojektet)
Lundåkra (Barsebäck sn RAÄ 74; Carlsson 
1995)
Kristineberg (Rudebeck & Ödman 2000)
Kämpinge (Räng sn RAÄ 1; Kjellmark 1925;
Althin 1944)
Öremölla (Skivarp sn RAÄ 32, ej publicerat, se 
texten)
Svarte (Balkåkra sn RAÄ 9-10; Hansen 1924;
Olausson 1987)
Piledal (Stora Köpinge sn RAÄ 12; Olausson 
1987)
Ingelstorp 3 (Ingelstorp sn RAÄ 7; Strömberg 
1982)
Ingelstorp 4 (Ingelstorp sn RAÄ 1; Strömberg 
1982)
Löderup (Löderup sn RAÄ 5; Strömberg 1975)
Simris (Simris sn RAÄ 34; Stjernquist 1961)
Möllebacken (Nosaby sn RAÄ 24; Ström 1972)
Gualöv (Gualöv sn utan RAÄ nr; Svanberg &
Bengtsson 2003)

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8. 

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
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Västkustbaneprojektets två större undersökningar 
kommer alltså att presenteras i det följande. Gravfältet 
vid Öremölla omfattade i vart fall långt över 20 urne- 
gravar och undersöktes i olika omgångar av Folke 
Hansen under 1920-talet och flera osakkunnigt fram
komna gravfynd finns också från platsen (Skivarps sn 
RAÄ 32; SHM 17890, 18165; LUHM 21017). Till 
dessa större gravmiljöer skulle man förmodligen kun
na lägga ytterligare ett mindre antal gravfält som un
dersökts av Märta Strömberg i Löderups sn, men som 
ej publicerats och för vilka uppgifter helt saknas 
(Fornminnesregistret, Löderups sn RAÄ 20, 22-23, 
36). Gravfältet nr 1 vid Ingelstorp innefattar nästan 20 
gravar från yngre bronsålder och skulle också ha kun
nat inkorporeras i listan (Strömberg 1982). Det ska 
nämnas att det endast finns 14 säkert daterade gravar 
från yngre bronsålder vid Kristineberg, men Rudebeck 
och Ödman argumenterar för att många av de ej date
rade gravarna förmodligen tillhörde denna tid, vilket 
är övertygande (Rudebeck & Ödman 2000).

Man kan konstatera att de flesta av gravplatserna 
undersöktes i äldre tid med de begränsade metodiska 
möjligheter som då stod till buds. Framförallt kan 
man framhålla ytavbaningsmetoder som betydelseful
la för möjligheterna att bedöma gravmiljöerna. Vid 
utgrävningarna vid Ringstorp, Ättekulla, Lundåkra, 
Kämpinge, Öremölla och Svarte fanns mycket begrän
sade möjligheter att öppna upp några ytor, varför an
talet och spridningen av kända gravar inom dessa 
gravfält knappast kan anses som representativa annat 
än för väldigt generella frågor kring gravmiljöerna. 
Undantaget är Ringstorp (se ovan om metoder), men 
här rör det sig å andra sidan om en mycket begränsad 
yta. Strömbergs undersökta gravmiljöer vid Löderup 
och Ingelstorp undersöktes inte heller genom ytavba- 
ningar, provschakt togs upp för hand där gravar inom 
gravmiljöerna indikerades i markytan. Simrisgravfäl- 
tet undersöktes i flera delar genom att ruta för ruta 
grävdes ut under en period av tre år. Möllebacken och 
Kristineberg grävdes fram med hjälp av bandtraktorer 
utrustade med skövlar. Piledalsgravfältet ytavbanades

förmodligen också på ett mindre skonsamt sätt, vilket 
det tyvärr inte gått att få fram uppgifter om. Ingen 
enda gravmiljö innan Västkustbaneprojektet har alltså 
varit föremål för en större skonsam ytavbaning. Väst
kustbaneprojektets utgrävningar (samt Gualövsmate- 
rialet som är under bearbetning) är alltså viktiga inte 
minst för att de är de första mera omfattande skånska 
gravmiljöerna som varit föremål för större skonsam
ma ytavbaningar.

Kunskapsläget
Efter denna översikt av den tidigare forskningen, dess 
viktigaste publikationer och resultat, samt av det kän
da skånska gravmaterialets omfattning och karaktär, 
kan det vara dags att göra ett antal reflektioner och att 
kort sammanfatta kunskapsläget.

Till att börja med kan man betona det kända grav
materialets betydande omfattning. Ett stort antal plat
ser med gravar är faktiskt kända från Skåne och ett 
synnerligen omfattande material av föremål och doku- 
mentationshandlingar av olika slag finns samlade i 
museer och arkiv. Det är beklagansvärt att materialet 
måste betraktas som illa sammanställt och att översik
ter saknas. Fornminnesregistret visade sig också ha 
stora brister vad gäller dessa gravplatser. Vi har knap
past någon god helhetsmässig kunskap om materialet.

Den äldre forskningen har på gott och ont fokuse
rats på studiet av själva gravarna och deras innehåll. 
Detta har till synes etablerat goda kunskaper om vilka 
typer av gravar som finns inom tidens gravmiljöer och 
deras förändring över tid (fig. 12). Det har också ska
pats etablerade system för datering av bronsföremål 
och keramik som kan fungera som grundläggande red
skap för kronologiska analyser av gravar och grav
platser. En nackdel med gravfokuseringen är att synen 
på gravplatserna kan sägas vara präglat av vad man 
kanske skulle kunna kalla en ”kyrkogårdsvinkling”. 
Man har utgått ifrån att bronsålderns gravmiljöer, likt 
moderna kyrkogårdar, mer eller mindre uteslutande 
var platser för begravningar. Denna idé var ju också 
naturlig eftersom gravar i princip var det enda man
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Fig. 12. Strömbergs bild av förändringen av gravskicket inom Löderups- 
gravfältet från senneolitikum till äldre järnålder (efter Strömberg 1975). 
Denna bild avspeglar, med vissa lokala särdrag, vad som vanligen an
ses vara den generella utvecklingen av gravtyper under perioden.

Diagram of the changes in burial customs in the Löderup cemetery 
from the late Neolithic to the early Iron Age according to Strömberg 
(1975). The diagram exemplifies the common view of these chan
ges.
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fann, och hade de metodiska möjligheterna att finna, 
på platserna.

Fokuseringen på själva gravarna berodde naturligt
vis delvis på den tidigare forskningens ringa möjlighe
ter att genomföra större ytavbaningar så att hela eller 
stora delar av gravmiljöer kunde studeras. Överblick
en av de tidigare större undersökningarna visar att det 
tidigare aldrig varit frågan om ytavbaningar i egentlig 
mening. Wiblings begränsade avbaning med hjälp av 
arbetare med skyfflar, Ströms skovelförsedda band
traktor eller Stjernquists tålmodiga rutgrävande över
träffas i metodiskt avseende klart av en modern avba
ning med släntskopa som jämförelsevis snabbt kan 
täcka av stora ytor på ett skonsamt sätt.

Ytavbaningar av gravmiljöer innebär utan tvivel 
goda möjligheter att studera platserna på ett nytt sätt. 
Framförallt kan man betona möjligheten att på bättre

grunder än tidigare utvärdera vilka olika typer av an
läggningar som egentligen fanns i gravmiljöerna samt 
möjligheten att studera miljöernas rumsliga organisa
tion. Dessa möjligheter kan leda till en förskjutning av 
fokus från diskussionen om själva gravarna och deras 
konstruktion till en diskussion kring hur platserna an
vänts och vilka handlingar och handlingsmönster som 
ägt rum inom dem.

Detaljerade undersökningar av gravmiljöernas lo
kala landskapssammanhang har bara gjorts i undan
tagsfall. Strömberg och Stjernquist har i sina studier av 
gravplatser i sydöstra Skåne diskuterat dessas lägen i 
landskapet, förhållande till bebyggelse och försökt 
förklara dem i termer av modeller för landskapsut- 
nyttjande. Olausson har presenterat generella övervä
ganden vad gäller Ystadområdet och studier som Jen
ny Nord-Paulssons måste också nämnas. Kristineberg
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är egentligen det enda exemplet på en utvärdering av 
ett lokalt landskapssammanhang. Verkligt ”land- 
skapsarkeologiska” undersökningar där lokalområ
den diskuteras i detalj saknas alltså i stor mån.

Flera av de tidigare undersökta större gravmaterialen 
är ”osteologiskt genomgångna”, det vill säga att grund
läggande bestämningar av benmaterialen har gjorts med 
identifikationer av vilka ben som förekommer samt 
dessas information vad gäller de dödas ålder och kön. 
Några mer ingående osteologiska studier med mer kom
plexa frågetällningar än att bestämma benen har emel
lertid inte förekommit och detta kan ses som en brist.

Sammanfattningsvis kan sägas att (1) ett omfattande 
gravmaterial är känt från Skåne men att detta är dåligt 
sammanställt, inte minst i fornminnesregistret, (2) att 
en betydande tidigare forskning förekommit och att 
den genom framförallt studier av gravtyper och gravke
ramik etablerat goda grunder för fortsatta studier men 
att forskningen delvis lidit av en ”kyrkogårdsvinkling”, 
(3) att stora osteologiska undersökningar av gravmate
rial förekommit men att dessa mestadels varit enkla och 
oproblematiserade registreringar av förekomsten av oli
ka ben och dessas möjligheter att ge information om 
kön och ålder och (4) att detaljerade studier av gravmil
jöerna i lokala landskapsperpektiv saknas.

I de diskussioner om materialet från Västkustbane- 
projektets undersökningar som följer nedan ingår en 
omfattande och problematiserad osteologisk studie. 
Vi kommer också att fokusera studiet av de större 
ytavbanade gravmiljöerna vid Häljarps mölla och An- 
nelöv för att utvärdera vilka olika typer av anläggning
ar som förekommer där samt vilka handlingsmönster 
de kan avspegla. Slutligen ska vi också diskutera An- 
nelöv i ett lokalt landskapsperspektiv.

Översikt över Västkustbaneprojektets 
undersökningar
Inom Västkustbaneprojektet undersöktes åren 1995- 
1998 nio olika platser med brandgravar från bronsål
dern. Av dessa platser omfattade sju stycken endast en

till fem gravar i traditionell mening och en av platser
na är dessutom osäkert daterad. Två av de nio platser
na, Annelöv och Häljarps mölla, var omfattande grav
miljöer som var föremål för större undersökningar. 
Sammanlagt 72 gravar i traditionell mening grävdes ut 
på de nio gravplatserna. Eftersom ett syfte med arti
keln är att diskutera och omforma gravterminologin 
blir det dock delvis ointressant att ange antal gravar 
enligt den äldre typologin.

I det följande presenteras först en kort diskussion 
kring den använda terminologin och därefter en över
sikt plats för plats av projektets utgrävningar. Sedan 
följer en diskussion om de tillvaratagna fyndmateria
len och de gjorda 14C-analyserna. Efter dessa presenta
tioner följer tabeller över de undersökta anläggningar 
som bedömts som gravar, kremeringsplatser eller ben
förekomster. Efter dessa inledande delar kommer av
snittet ”Osteologiska aspekter på bronsålderns brand
gravskick” som redovisar de huvudsakliga resultaten 
av det arbete med brandgravarna som utförts av Arci- 
ni. Sedan kommer en allmän diskussion om de olika 
gravplatserna och ett antal avsnitt där olika perspektiv 
på Häljarps mölla och Annelöv presenteras.

Vad gäller terminologin för att beskriva olika typer 
av anläggningar i bronsålderns brandgravsmiljöer kan 
sägas att denna varit föremål för diskussion i den tidi
gare forskningen. Den enkla terminologi som valts här 
är ett resultat av de arkeologiska och osteologiska 
analyserna av de anläggningar som grävdes ut på grav
platserna.

Vi har ifråga om Västkustbanematerialet klassifice
rat de undersökta anläggningar där brända människo
ben påträffades som fyra olika typer:

• Urnegrav
• Urnebrandgrav
• Kremeringsplats
• Benförekomst

Urnegrav syftar på en grop med en nedsatt urna av ke
ramik eller organiskt material med brända ben i - det
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Fig. 13. Urnegravarna 16953 och 30904 på Annelövsgravfältet. Kera
mikurnorna syns innanför stenkonstruktionerna. Foto Karin Ericson 
Lagerås.

The urn burials 16953 and 30904 in the Annelöv cemetery. The rims 
of the ceramic urns containing cremated bones are visible inside the 
stone constructions.
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vill säga att urnan har fungerat som benbehållare. I 
något enstaka fall vad gäller gravar med förstörda ke
ramikurnor har det inte kunnat sägas säkert att benen 
legat i urnan, men detta har helt klart varit det typiska 
förhållandet. I 23 av de 35 urnegravarna förekom helt 
eller delvis bevarade urnor av keramik (fig. 13) och i 
12 fall skulle det alltså röra sig om organiska benbe
hållare. Inte i någon enda grav har rester efter organis
ka behållare framkommit och att det verkligen före
kommit sådana behållare är alltså en tolkning. Detta 
kan tyckas märkligt men tolkningen är gjord utifrån 
det faktum att de brända benen i de 12 anläggningarna 
alltid påträffades väl samlade och i ett flertal fall när
mast ”packade” på ett sätt som klart antyder att de i 
vart fall varit insvepta i tyg, eller möjligen placerade 
exempelvis i svepaskar (fig. 14-15). I den miljö som 
var besvärligast att bedöma med avseende på typer av 
gravar, Häljarps mölla, fanns en tydlig skillnad mellan 
urnegravarnas (vilka i inget fall innehöll keramikkärl) 
koncentrerade bengömmor och de spridda benen i 
kremeringsplatser och benförekomster.

Den enda grav med urna som med säkerhet inne
höll bålrester i gropen utanför urnan är Annelöv grav

31100, vilken därför klassificerats som en urnebrand- 
grop (fig. 16).

Som kremeringsplatser har vi räknat gropar med 
mindre mängder av spridda brända ben och kol och/ 
eller sot i fyllningen. Kravet på förekomsten av kol/sot 
har ställts för att det är rimligt att tänka sig att sådant 
material hamnat i groparna om bränningen ägt rum 
på platsen. Vi har identifierat 16 kremeringsplatser.

Begreppet benförekomst är avsett som en neutral 
klassifikation av 19 svårbedömda anläggningar med 
mindre mängder av ben, som troligast egentligen är av ett 
antal olika typer. Vi har särskilj t dessa anläggningar från 
de som vi menar oss på säkra eller mycket goda grunder 
kunna klassificera som gravar eller kremeringsplatser. 
Många av anläggningarna kan vara förstörda gravar el
ler kremeringsplatser. I diskussionen kring Annelövs- 
gravplatsen nedan diskuterar vi den sannolika möjlighe
ten att ett antal av ” benförekomsterna ” där består av 
medvetna depositioner av offerkaraktär i och i anslut
ning till stolphålen i en monumental stolprad på platsen.

I det följande lämnas korta presentationer av de nio 
undersökta gravmiljöerna. Platserna har numrerats 1- 
9 från norr till söder (fig. 17).
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Fig. 14. Urnegraven 29187 på gravfältet vid Häljarps mölla. Lägg mär
ke till benkoncentrationens tydliga form. Foto Bo Strömberg.

The urn burial 29187 in the Häljarps mölla cemetery. The "urn" in 
this case must have been made from organic material that in time 
had decomposed.

Fig. 15. Urnegraven 29417 på gravfältet vid Häljarps mölla. Närbild på 
benkoncentrationen. Foto Bo Strömberg.

The urn burial 29417 at the Häljarps mölla cemetery. Just as was the 
case with feature 29187 (fig. 14) the urn must have been made from 
organic material. Note the very regular shape of the bone concentra
tion, clearly indicating a deposition in some kind of container.

Fig. 16. Keramikurnan i urnebrandgropen 31100 vid Annelöv (med en 
skål som lock). Foto Åsa Cademar.

The only excavated urn burial that with certainty contained crema
tion remains in the burial pit outside the urn was the urn cremation 
burial 31100 at Annelöv (with a bowl as lid).

Fig. 17. Västkustbaneprojektets undersökningar av gravplatser från 
yngre bronsålder. Översiktskarta.

The geographical distribution of the nine sites with late Bronze Age 
burials excavated by the Västkustbanan project.
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Yngre
bronsåldershus
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A6595

A10284

Al 0324
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1. Rya
Platsen kallades i samband med undersökningarna 
VKB 2:5 och var belägen på en svag förhöjning i före 
detta åkermark. Vid förundersökningen framkom en 
brandgrav (Olsson & Mattisson 1996). Ytterligare tre 
gravar påträffades i samband med slutundersökning
en. Gravarna har klassificerats som fyra urnegravar, 
varav två med keramikurnor. I anslutning till gravarna 
framkom kokgropar, härdar och gropar. Endast ca 40 
m bort undersöktes ett mindre hus från yngre bronsål
der (Ericson Lagerås 1999). Gravplatsens ursprungli
ga omfattning kan ha varit större då man får räkna 
med en omfattande förstörelse genom åkerbruk. Det 
är heller inte känt vad som fanns i väster och öster 
utanför den drygt 25 m breda slutundersökningsytan.

10_______ 15 Meter

Fig. 18. Gravplats 1, Rya. Plan över området med gravar. Lägg märke 
till huset från yngre bronsålder.

Burial site I: Rya. Plan of the area with burials. Note the house da
ted to the late Bronze Age.
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Al 1912

I I Grop/ränna
EggHärd
H Stolphål

Fig. 19. Gravplats 2, Säbyholm. Plan över kokgropsområdet med gra
ven markerad.

2. Säbyholm
Platsen kallades i samband med undersökningarna 
VKB 1 A:5 och var belägen på en låg platå. Förmodligen 
har platsen varit ett litet näs som omflutits på tre sidor 
av ett mindre vattendrag och legat i anslutning till en 
våtmarksmiljö. Vid utredningen på platsen framkom ett 
större antal anläggningar, vilka tolkades som boplats
lämningar. Fyra av de förmodade stolphålen ansågs 
dock eventuellt kunna vara brandgravar då de innehöll 
mycket träkol och i det ena fallet även brända ben 
(Martens 1998). Vid förundersökningen och slutunder
sökningen visade det sig att platsen utgjordes av en stör
re grupp av kokgropar. Inom kokgropsområdet fanns

Burial site 2: Säbyholm. Plan of the area with cooking pits with the 
burial marked.

emellertid även vad som klassificerades som en benföre
komst som liksom kokgroparna 14C-daterades till yngre 
bronsålder (Wiberg & Persson 1999; Martens 1999). 
Säbyholm är knappast att betrakta som en gravmiljö i 
egentlig mening. Den undersökta ”graven” ska nog 
snarare betraktas som en företeelse som har med aktivi
teterna som avsatt kokgropsområdet att göra.
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Gravhög, 
äldre bronsålder

Gravhög, 
äldre bronsålder

4438

Fig. 20. Gravplats 3, Oxhögarna. Plan över höjdområdet med samtliga 
påträffade anläggningar vid förundersökning och slutundersökning.

, „ i .. De två gravhögarnas lägen har markerats.3. Oxhogarna
Platsen kallades redan från början Oxhögarna. Då den 
sedan tidigare var känd som fornlämning 2 i Örja sock
en var den inte föremål för arkeologisk utredning. På 
platsen, en markerad höjd i tidigare åkermark, fanns 
två registrerade gravhögar synliga ovan mark. Vid för
undersökningen drogs ett antal sökschakt i höjdområ
det och ett större antal nedgrävningar påträffades, 
bland annat de tydliga spåren av två gravhögar kända i 
fornminnesregistret. Gravhögarna hör av fynd och an
läggningar att döma till äldre bronsålder. I höjdens öst
ra del, ca 25 m från den närmsta högens kantränna, 
framkom en urnegrav. Denna undersöktes i sin helhet 
vid förundersökningen och 14C-daterades till sen äldre 
bronsålder. En mycket likartad anläggning var belägen 
strax intill men undersöktes inte. Inför slutundersök
ningen hade man krympt exploateringsområdet så att 
den lilla höjden med gravhögarna hamnade utanför 
undersökningsområdet och inga flera gravar kom att 
undersökas på platsen (Lindahl Jensen 1997; Cademar 
Nilsson 1999). Det är svårt att avgöra hur många 
brandgravar som ursprungligen kan ha funnits vid Ox
högarna. De påträffade anläggningarna kan vara en
staka anläggningar i anslutning till högarna. Några

Burial site 3: Oxhögarna. Plan of the elevated area with all features 
found. The positions of the two early Bronze Age burial mounds 
have been marked.

tydliga indikationer på förekomsten av ett större grav
fält från yngre bronsålder finns i vart fall inte.

4. Tofta
Platsen kallades i samband med undersökningarna 
VKB 6:1 och var belägen i sydsluttningen till ett marke
rat höjdläge i nuvarande åkermark. Omedelbart norr 
om ytan låg den utplöjda bronsåldershögen Tofta sn 
RAÄ 24. I samband med en förundersökning på plat
sen påträffades en urnegrav skadad av plöjning. Gra
ven daterades preliminärt till yngre bronsålder. Områ
det bedömdes som mycket skadat av sentida plöjning 
och andra markingrepp. Trots att en större yta om
kring graven maskinavbanades så framkom inte flera 
gravar (Lund 1997). Eftersom området var så stört av 
sentida påverkan så är det omöjligt att bedöma hur 
många gravar som tidigare kan ha funnits där.
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5. Häljarps mölla
Platsen kallades i samband med utredning och förun
dersökning VKB 6:3 men vid slutundersökningen VKB 
SU 2. Platsen var en plattåliknande förhöjning sluttan
de åt söder ner mot en böj av Saxån ungefär 150 m 
bort. Området bestod av åkermark. Inom området 
fanns enligt en karta från 1791 två högar, vilka innan 
undersökningarna dock inte var synliga ovan mark 
(Tofta sn RAÄ 8:3-4). Platsen låg dessutom i direkt an
slutning till Tofta sn RAÄ 8:1, en bronsåldershög på 
vilken Häljarps mölla uppfördes 1784 och i vilken då 
ett svärd och en urna ska ha påträffats. Platsen delades i 
en nordlig och en sydlig yta av den dåvarande järnvägen 
och en befintlig väg. Vid utredningen konstaterades
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omfattande koncentrationer av anläggningar på både 
den norra och den södra ytan (Karsten 1996). I sam
band med förundersökningen påträffades ett större an
tal gravar på såväl den norra som södra ytan (Lindblad 
& Lund 1997). Vid slutundersökningen grävdes 43 311

”gravanläggningar ” ut, varav 15 skelettgravar från 
senneolitikum och äldre bronsålder. Brandgravar och 
kremeringsplatser tillhörde främst yngre bronsålder, 
men enstaka gravar var av de naturvetenskapliga date
ringarna att döma något äldre och andra något yngre.
Inom den norra ytans nordligaste del fanns resterna av 
de två högar som registrerats i fornminnesregistret och 
dessutom lämningar efter kantrännan till en ytterligare 
hög. I den norra ytans västra del fanns en grupp av ur- 
negravar, kremeringsplatser och benförekomster i ett 
område söder om höglämningarna. Inom den södra 
ytan framkom minst två brandgravar som sannolikt till- 
gör yngre bronsålder samt dessutom några yngre gravar 
(Cademar Nilsson & Ericson Lagerås 1999).

6. Annelöv
Platsen kallades i samband med utredning och förun
dersökning VKB 8A:2 men vid slutundersökningen 
VKB SU 13. Platsen ligger i ett läge som liknar det för 
gravplats 5: i en sydsluttning ca 200 m norr om Saxån.
Området bestod av åkermark. Vid utredningen påträf
fades stolphål som ansågs indikera förekomsten av bo
platslämningar. Först vid förundersökningen framkom 
omfattande lämningar av en gravmiljö (Ericsson Borg
gren & Bondesson Hvid 1997). I Annelöv har de för
modade resterna av en gravhög och ett stort antal gra
var i anslutning till den framkommit. Gravområdet

Fig. 21. Gravplats 5, Häljarps mölla. Plan över platsen. 

Burial site 5: Häljarps mölla. Plan of the site.
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Fig. 22. Gravplats 6, Annelöv. Plan över platsen . 

Burial site 6: Annelöv. Plan of the site.
hade delvis störts av ett brett dike som gick rakt igenom 
ytan. På platsen finns minst tre skelettgravar från sen- 
neolitikum/äldre bronsålder och ett antal urnegravar,
kremeringsplatser och benförekomster som huvudsak
ligen tillhör yngre bronsålder. En lång rad av stenskod- 
da stolphål har knutits till högområdet, vilka fungerat 
som en uppdelning av gravmiljön. Till många av stolp- 
hålen var knutet fynd av deponerade stenredskap och i 
flera fall offerdepositioner av brända människoben.
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Fig. 23. Gravplats 7, Särslöv. Plan över platsen.

Burial site 7: Särslöv. Plan of the site.

7. Särslöv
Platsen kallades i samband med utredning och förunder
sökning VKB 8B:4 men vid slutundersökningen VKB SU 
17. Platsen ligger i ett läge som liknar det för gravplat
serna 5 och 6: på en platå i en sydsluttning, ca 75 m norr 
om Välabäcken. Området bestod av betesmark. Vid för
undersökningen konstaterades att det fanns ett gravfält 
från stridsyxekulturen på platsen (Andersson m. fl. 
1997). Gravplatsen omfattade efter slutundersökningen 
totalt nio neolitiska gravar. Fyra urnegravar från yngre 
bronsålder och/eller förromersk järnålder framkom 
också på en mindre yta i anslutning till skelettgravarna. 
De fyra gravarna låg ytligt och var samtliga skadade 
(Månsson & Pihi 1999). Hur många gravar som tidigare 
funnits på platsen är omöjligt att säga.

8. Dösjebro.
På en sträcka av ungefär 400 m på ett näs söder om 
Välabäcken som i norr avgränsas av vattendraget 
framkom två urnegravar och en kremeringsplats i 
samband med de stora ytavbaningarna på den plats

som blev känd som VKB SU 19. Två av anläggningar
na låg endast 50 m från varandra, och den tredje 350 
m från de andra. Anläggningarna kan dateras till yng
re bronsålder (Andersson m. fl. 1999). Läget i land
skapet liknar lägena för platserna 5-7. I området har 
förekommit jordbruk och andra sentida markanvänd
ning, varför det är svårt att bedöma den ursprungliga 
omfattningen av gravar i området, det har dock knap
past varit frågan om omfattande gravfält.

9. Dagstorp
Platsen kallades vid slutundersökningen, då gravarna 
framkom, för VKB SU 21. Den ligger i jordbruksmark 
ca 150 m norr om Välabäcken på en sydsluttning ner 
mot denna. Inom en yta av ca 40 x 20 m påträffades 
fyra urnegravar, varav tre med keramikurnor, vilka da
terades till yngre bronsålder/äldre järnålder (Becker 
1999). Det moderna jordbruket har tydligt skadat gra
varna, och ytan var även platsen för ett vendeltida 
gårdskomplex, varför det är svårt att bedöma den ur
sprungliga omfattningen av gravar i området. Gravarna
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Fig. 24. Gravplats 9, Dagstorp. Plan över platsen. 

Burial site 9: Dagstorp. Plan of the site.

ligger tydligt samlade inom en mindre yta. De kan an
tas utgöra lämningarna av en från början i vart fall 
något mera omfattande gravmiljö.

Fyndmaterial, naturvetenskapliga analyser, 
kronologi, tabellsammanfattning av de 
undersökta gravarna.

Med undantag för keramikmaterialet, vilket omfattar 
ett flertal närmast hela gravkärl, så tillvaratogs inga 
större fyndmaterial från gravar, kremeringsplatser och 
benförekomster i gravmiljöerna. Keramiken har varit 
föremål för en specialstudie av Ole Stilborg, vilken 
presenteras i en annan artikel i denna volym. Vad gäl
ler bronser så kan man nämna tre gravar med fynd av 
en tappskära, en bronsten respektive en dubbelknapp 
med en ornamentik av koncentriska cirklar. Från 
minst 27 gravar tillvaratogs flinta, vilken dock inte har 
studerats närmare. Sex gravar innehöll bearbetad sten 
och i fyra fall rörde det sig om malstenar. Enstaka an
dra fynd, som bitar av hartstätning och järnfragment, 
förekom också (tab. 3-5).

Vad gäller naturvetenskapliga analyser så ska främst 
14C-analyserna nämnas. Ett omfattande program för

sådana analyser kom att genomföras, vilket har eta
blerat goda grunder för att diskutera platsernas kro
nologi. Från gravar, kremeringsplatser och benföre
komster kan 22 dateringar redovisas i tabell 1, medan 
15 dateringar av kol från andra typer av anläggningar 
i miljöerna redovisas i tabell 2 (i denna tabell har tre 
gamla dateringar från Sydgasprojektet inkluderats).

Resultaten av 14C-analyserna visar att majoriteten 
av brandgravar, kremeringsplatser och benförekom
ster hör till bronsålderns perioder IV och V. Några 
anläggningar har daterats till period III, vilket också är 
vad man kan förvänta sig eftersom brandgravskicket 
anses få ett allmänt genomslag under slutet av denna 
period (Strömberg 1975, 1982; jämför Hornstrup 
1999 om Danmark). Mot de ännu tidigare dateringa
rna av anläggning 9349 i Rya samt anläggningarna 
1878, 3347 och 2024 vid Häljarps mölla (tab. 1) mås
te man ställa sig skeptisk. Vad gäller graven i Rya gäl
ler dateringen uppenbarligen inte graven, som med 
hjälp av keramiken kan sägas höra till yngre bronsål
der (eller möjligen ännu senare). Gravarna vid Häl
jarps mölla hör sannolikt heller inte till senneolitikum 
eller äldre bronsålder, vilket koldateringarna anger. 
Här rör det sig förmodligen om att dateringar gjorts
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Lab nr Kontext (gravplats,) 
objekt nr

Material (alla Resultat BP
prover var träkol)

Kalibrerat 1s f. Kr. Kalibrerat 2s f. Kr. Tolkning*

Ua 9349 Rya 10284 ? 5565±80 4490-4330 4580-4240 TN

Ua 8662 Säbyholm 11912 ? 2790±95 1030-820 1210-790 BÅ IV-V

Ua 8373 Oxhögarna 4438 ? 3100±60 1420-1260 1510-1200 (99%) 

1180-1160 (1%)

BÅ III

Ua 8350 Häljarps mölla 1878 ? 3555170 1980-1760 2120-2080 (2%) 

2040-1680 (98%)

SN/BÅ I

Ua 8353 Häljarps mölla 3347 ? 4645165 3620-3600 (4%) 

3520-3340 (96%)

3650-3100 TN-MN

Ua 25159 Häljarps mölla 29187 Ek 2890165 1160-930 1270-900 BÅ IV

Ua 25162 Häljarps mölla 20974 Ek 2725165 920-810 1010-790 BÅ V

Ua 25164 Häljarps mölla 18285 Ek 3125+70 1500-1480 (4%) 

1450-1260 (96%)

1530-1200 BÅ II

Ua 25167 Häljarps mölla 20855 Hassel 2720165 910-810 1000-790 BÅ V

Ua 25171 Häljarps mölla 27653 Hassel 2730165 920-810 1010-790 BÅ V

Ua 25223 Häljarps mölla 2024 Ask 3380165 1740-1600 (86%) 

1560-1530 (14%)

1880-1800 (5%) 

1780-1510 (95%)

BÅ I

Ua 25137 Annelöv 16666 Ask 2820170 1050-840 1160-810 BÅ IV

Ua 25138 Annelöv 30931 Al 2795170 1010-840 1120-810 BÅ IV

Ua 25141 Annelöv 16589 Ask 2820170 1050-840 1160-810 BÅ IV

Ua 25142 Annelöv 16925 Ask 2700170 910-800 1020-760 BÅ V

Ua 25143 Annelöv 29964 Ek 2835170 1120-900 1200-820 BÅ IV

Ua 25145 Annelöv 16694 Ek 2715+70 920-800 1020-780 BÅ V

Ua 25146 Annelöv 8492 Pomoidae 2985+75 1370-1360 (2%) 

1320-1060 (98%)

1410-990 BÅ III

Ua 25149 Annelöv 31100 Ek 2785170 1000-840 1120-800 BÅ IV

Ua 25231 Annelöv 31146 Ek 2900165 1200-990 (95%) 

960-940 (5%)

1270-900 BÅ lll-IV

Ua 25701 Annelöv 30961 Ek 2870+65 1120-930 1260-850 BÅ IV

Ua 25702 Annelöv 16953 Hassel 2300165 410-350 (40%)

310-200 (60%)

550-150 Tidig JÅ

på äldre inblandat kol. En reservation kan göras för 
grav 3347, som var associerad med en skelettgrav från 
BA II och som skulle kunna tänkas anknyta till denna 
(men dock inte tillhöra en tidig del av neolitikum, vil
ket 14C-provet visar på).

I de följande tabellerna 3-5 sammanfattas olika 
uppgifter om de av Västkustbaneprojektet undersökta 
brandgravarna, kremeringsplatserna och benförekoms
terna.

* Tolkningen avser vilken arkeologisk period som det daterade kolet 
tillhör. Detta är sannolikt den tid vid vilken gravanläggningen konstru
erades. De arkeologiska periodangivelserna bygger främst på den ut
värdering av bronsålderns kronologi baserat på dendrokronologiska 
data och ,4C-dateringar som gjorts av Vandkilde, Rahbek & Lund Ras
mussen (1996; jfr Randsborg 1996). Gränsen mellan period III och 
period IV anses av dessa forskare ligga ca 1100 f.Kr. och den yngre 
bronsålderns slut inträffa ca 500 f.Kr. Någon precis absolut kronolo
gisk uppdelning av den yngre bronsåldern baserat på naturveten
skapliga dateringar kunde inte presenteras 1996. De nämnda forskar
na föreslår tentativt att period IV bör vara tiden ca 1100-900, period 
V ca 900-700 och period VI ca 700-500 f.Kr. MN står för mellanneo- 
litikum, SN för senneolitikum, BÅ för bronsålder och JÅ för järnålder.

Tabell 1. ,4C-dateringar från undersökta gravar, kremeringsplatser och 
benförekomster.

'4C-results from burials, cremation sites and features with bones.
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Lab nr Kontext Material (alla Resultat BP
prover var träkol)

Kalibrerat 1s f. Kr. Kalibrerat 2s f. Kr. Tolkning*

Ua-25169 Häljarps molla, 

kantränna 12266

Apel, rönn, m fl 3410±55 1860-1850 (4%) 

1760-1610 (96%)

1880-1520 Kantrännan ÄBÅ

Ua-25165 Häljarps mölla, 

kantränna 12266

Ask 3115±70 1440-1260 1520-1130 Kantrännan ÄBÅ

Ua-25157 Häljarps mölla, 

kantränna 1686

Ask 3180±70 1520-1390 (94%) 

1340-1320 (6%)

1610-1260 Kantrännan BÅ l-ll

Ua-25144 Annelöv, stolphål 9278 

i stolprad

Ek 4835170 3710-3510 3780-3500 (90%) 

3460-3370 (10%)

Stolpraden YBÅ. 

Sannolikt främst 

BÅ IV.

Ua-25226 Annelöv, stolphål 31756 

i stolprad

Ek + Ask 3055175 1410-1200 1450-1040 Stolpraden YBÅ. 

Sannolikt främst 
BÅ IV.

Ua-25147 Annelöv, stolphål 9155 

i stolprad

Ek 2810170 1030-840 1160-810 Stolpraden YBÅ. 

Sannolikt främst 

BÅ IV.

Ua 25148 Annelöv, stolphål 27959 

i stolprad

Ask 2905170 1210-990 (97%) 

960-940 (3%)

1310-900 Stolpraden YBÅ. 

Sannolikt främst 
BÅ IV.

Ua-25229 Annelöv, stolphål 9025 

i stolprad

Ek + björk 2900+65 1200-990 (95%) 

960-940 (5%)

1270-900 Stolpraden YBÅ. 

Sannolikt främst 
BÅ IV.

Ua-25139 Annelöv, grophus 21728 Ek 2945165 1260-1030 1380-1340 (2%) 

1320-930 (98%)

Grophuset BÅ 

lll-IV

Ua-25227 Annelöv, stolphål 23000 

i hus

Hassel 3205170 1590-1580 (3%) 

1530-1390 (97%)

1640-1300 Huset BÅ II

Ua-25230 Annelöv, stolphål 23416 

i hus

Ek 3235+60 1600-1570 (12%) 

1530-1420 (88%)

1680-1390 Huset BÅ II

Ua-25140 Annelöv, stolphål 22126 

i hus

Ek 3180165 1520-1390 1610-1260 Huset BÅ II

Ua-423 Sydgas punkt 40, 

härdgrop A39

? 29101110 1260-970 (64,7%) 

960-930 (3,5%)

1400-800 Boplats-område

BÅ lll-IV

Ua-424 Sydgas punkt 40, 

härdgrop A40

? 29901110 1380-1330 (8,8%) 

1320-1050 (59,4%)

1500-900 Boplats-område

BÅ lll-IV

Ua-421 Sydgas punkt 41, 

härdgrop A135

? 31301125 1530-1210 (66,5%) 

1200-1190 (0,8%) 

1140-1130 (0,9%)

1700-1000 Härd-område BÅ

* se kommentar till tabell 1 på föregående sida. Tabell 2. ,4C-dateringar från olika undersökta anläggningar i och om
kring gravmiljöerna.

14C-results from different kinds of features within and outside the ce
meteries.
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Objekt Typ Keramik-
urna

Mängd 
Ben (g)

Osteologi Fynd Datering Övrigt

Rya 6595 Urnegrav Benen

fragmenterade

Benen väl samlade 

(organisk benbehållare)

Rya 6841 Urnegrav 560 Tonåring/vuxen 

människa, djur

Flinta Benen väl samlade 

(organisk benbehållare)

Rya 10284 Urnegrav X 794 Vuxen Y BÅ (keramik) Ett ,4C-prov visar på tidig- 

neolitikum, vilket är en 

oriktig datering.

Rya 10324 Urnegrav X 124 Tonåring Y BÅ (keramik)

Säbyholm

11912

Benförekomst 408 Vuxen BÅ IV-V (14C) Belägen i härdområde, 

sannolik offerdeposition av 

människoben

Oxhögarna

4438

Urnegrav 397 Vuxen BÅ III (,4C) Benen väl samlade 

(organisk benbehållare)

Tofta 201 Urnegrav 622 Vuxen/äldre Flinta, harts-tätning Benen väl samlade 

(organisk benbehållare)

Särslöv

18020

Urnegrav X 1013 Vuxen man Y BÅ (keramik)

Särslöv

19273

Urnegrav X 543 Äldre människa Y BÅ/Ä JÅ (keramik)

Särslöv

31414

Urnegrav X 269 6-9 årigt barn ÄJÅ? (keramik)

Särslöv

31563

Urnegrav X 27 Tonåring/vuxen

Dösjebro

22254

Kremerings-

plats

25 Människa Rabbad keramik Y BÅ (keramik)

Dösjebro

40855

Urnegrav X 181 Ung vuxen kvinna Y BÅ (keramik)

Döjsebro

70768

Urnegrav 211 Ung vuxen kvinna Tapp-skära av brons Y BÅ (fynd) Stenram i två lager.

Dagstorp

18401

Urnegrav 209 Tonåring/vuxen Benen väl samlade 

(organisk benbehållare)

Dagstorp

18938

Urnegrav X 104 Vuxen Y BÅ/Ä JÅ (keramik)

Dagstorp

70060

Urnegrav X 19 Spädbarn Y BÅ/Ä JÅ (keramik)

Dagstorp

70303

Urnegrav X 71 Barn Y BÅ/Ä JÅ (keramik)

Tabell 3. Undersökta brandgravar och kremeringsplatser på gravplat- Excavated urn burials and cremation sites in cemeteries 1-4 and 7-9.
serna 1-4 och 7-9.
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Objekt Typ Mängd 
ben (g)

Osteologi Fynd Datering Övrigt

18/8 Urnegrav 2109 Vuxen man Y BÅ? (SN/BÅ I 

enligt 14C)

Koncentration av ben utan kol och sot. 

Graven var placerad ovanpå skelettgrav 

nr 1:14C-dateringen gäller troligen kol 

från denna grav.

2024 Urnegrav 4 Barn / tonåring Keramik Flinta Y BÅ? (BÅ I

Enligt 14C)

Tydligt samlade ben (organisk ben

behållare)

2463 Kremerings-plats 7 Människa Keramik Kniv (1) Flinta Spridda ben och kol i fyllningen

3347 Benförekomst ? BÅ II- (stratigrafi) Ett 14C-prov visar på en datering till TN- 

MN, vilket är stratigrafiskt omöjligt. 

Depositionen ligger i grav daterad till BÅ

II och hör möjligen till denna grav.

5643 Benförekomst 15 Människa och 

djur

B ronsten Järn Flinta 

Keramik

Y BÅ Störd anläggning

15547 Kremerings-plats 1 Djur eller 

människa

Spridda ben och kol i fyllningen

15650 Kremerings-plats 15 Djur Spridda ben och kol i fyllningen

15703/

29041

Urnegrav 193 Äldre människa Flinta Maisten (2) Tydligt samlade ben (organisk ben

behållare)

16942 Urnegrav 56 Barn 5-6 år Maisten Flinta Tydligt samlade ben (organisk ben

behållare)

18285 Kremerings-plats ? Keramik Flinta

Obrända ben

BÅ II (14C) Spridda ben och tydlig eldpåverkan

20855 Kremerings-plats 2 Människa BÅ V (14C) Spridda ben och kol i fyllningen

20886 Kremerings-plats 3 Människa Spridda ben och kol i fyllningen

20914 Kremerings-plats 2 Människa Spridda ben och kol i fyllningen

20931 Benförekomst Enstaka ben Ej kol/sot i fyllning

20974 Kremerings-plats 2 Djur eller 

människa

BÅ V (,4C) Spridda ben och kol i fyllningen

20994 Kremerings-plats 1 Djur eller 

människa

Spridda ben och kol i fyllningen

21829 Kremerings-plats 1 Människa? Flinta Spridda ben och kol i fyllningen

22097 Kremerings-plats 3 Flinta Spridda ben och kol i fyllningen

27653 Kremerings-plats 28 Djur eller 

människa

Keramik Flinta BÅ V (14C) Spridda ben och kol i fyllningen

29187 Urnegrav 662 Vuxen människa Flinta BÅ IV (14C) Tydligt samlade ben (organisk ben

behållare)

29417 Urnegrav 660 Äldre människa Keramik Glas Harts 

Flinta

Tydligt samlade ben (organisk ben

behållare)

29822 Urnegrav 15 Djur eller 

människa

Flinta Tydligt samlade ben (organisk ben

behållare)

Tabell 4. Undersökta brandgravar, kremeringsplatser och benförekom
ster på gravplats 5. Häljarps mölla.

Excavated urn burials, cremation sites and features with bones in ce
metery 5. Häljarps mölla.

Tabell 5. Undersökta brandgravar, kremeringsplat
ser och benförekomster på gravplats 6. Annelöv.

Excavated urn burials, cremation sites and featu
res with bones in cemetery 6. Annelöv.
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Objekt Typ Keramik- Offer Mängd 
urna ben (g)

Osteologi Fynd Datering Övrigt

6372 Urnegrav X 86 Tonåring/ vuxen Keramik Endast delar av urna 

bevarade

6422 Benförekomst 0,2 Djur eller människa

6549 Benförekomst <0,1 Djur eller människa Keramik Flinta

8492 Urnegrav 123 Tonåring? Maisten (5)

Bearb. sten (3)

BÅ III (14C)

9643 Urnegrav X 189 Tonåring BÅ IV-V (keramik)

9654 Urnegrav X 72 Barn? Flintkniv Flinta Y BÅ (keramik)

9986 Benförekomst X 2 Stolphål

10032 Benförekomst X 3 Tonåring eller äldre Keramik Stolphål

16550 Kremeringsplats 12 Människa Flinta Kol och sot i fyllningen

16589 Urnegrav X 34 Tonåring / vuxen Bearbetad sten BÅ IV (,4C)

16617 Urnegrav X 215 Tonåring/ vuxen Y BÅ (keramik)

16666 Benförekomst 7 Människa BÅ IV (,4C)

16694 Kremeringsplats 0,1 Djur eller människa Keramik BÅ V (14C) Sotig fyllning

16718 Urnegrav X 11 Barn Keramik Endast delar av urna 

bevarade

16767 Benförekomst 2 Människa Flinta

16925 Benförekomst 9 Barn Keramik BÅ V (,4C)

16953 Urnegrav X 68 Barn Keramik, Flinta Tidig JÄ (,4C)

18373 Benförekomst Enstaka ben

27543 Benförekomst X 70 Barn / tonåring Keramik Flinta Mai

sten (3) Bearb. sten (3)

Grop

27959 Benförekomst X 7 Människa Keramik Flinta BÅ lll-IV (14C) Stolphål i stolprad

28458 Benförekomst X Enstaka ben Stolphål

29964 Kremeringsplats 367 Vuxen Flinta BÅ IV (,4C)

30904 Urnegrav X 128 Barn/ tonåring Flinta BÅ IV-V (keramik)

30931 Benförekomst 25 Tonåring/ vuxen BÅ IV (14C)

30961 Urnegrav X 39 Människa- ej barn Flinta BÅ IV (,4C)

31100 Urnegrav X 1314 Tonåring 17-20 år Flinta Bronsring BÅ IV (14C)

31146 Urnegrav X 372 Barn 8-9 år Flinta BÅ lll-IV 

(keramik/14C)

Enstaka brända ben runt

urnan

31740 Urnegrav X 527 Tonåring/ vuxen Flinta Bärnsten Y BÅ (keramik)

32067 Urnegrav X 522 Tonåring/vuxen Dubbelknapp 

Bearbetad sten

BÅ IV (dubbelknapp)

32144 Benförekomst 38 Vuxen Flinta

33529 Benförekomst X Enstaka ben Stolphål

34031 Benförekomst 157 Tonåring/ vuxen Fem klumpstenar i ring. 

Benen innanför ringen av 

människa.
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Osteologiska aspekter på bronsålderns 
brandgravskick
Både bland arkeologer och osteologer har arbetet med 
bronsålderns brandgravar gett upphov till två ständigt 
återkommande frågor:

• Var finns bronsålderns kremeringsplatser?
• Vad är orsaken till den stora variationen beträffande 

de brända benens fragmenteringsgrad, mängden ben 
och den anatomiska representationen i brandgravar
na?

Den här presenterade osteologiska studien ska i första 
hand ses som en metodstudie i vilket materialet från 
Västkustbanan fått tjänstgöra som underlagsmaterial 
för att belysa de ovan nämnda frågorna. Materialet 
utgörs av de ovan presenterade gravmiljöerna och som 
nämnts resulterade de osteologiska och arkeologiska 
analyserna i omtolkning av flera av anläggningarna. 
Eftersom många av gravarna var skadade av moderna 
tiders djupplöjning, valdes som jämförelsematerial tre 
gravfält, vilka undersökts för 50-60 år sedan, alltså 
innan modern markberedning blev omfattande. De tre 
jämförelsematerialen är Simris i Skåne, respektive 
Horn och Mellby i Västergötland.

Undersökningarna vid Simris omfattade den cen
trala delen av gravfältet. Enstaka spridda gravar på
träffades också i sökschakt runt om denna yta. Några 
av gravarna var skadade i samband med trädfällning, 
grustäkt och till viss del också av odling. Gravfältet 
har framförallt använts under bronsålderns perioder 
IV-V, 1100-700 f.Kr., med en tyngdpunkt i period V, 
900-700 f.Kr. Det fanns också gravar från romersk 
järnålder, 0-400 e.Kr. (Stjernquist 1961).

Gravfältet vid Horn låg i en trakt med flera liknan
de samtida gravfält. Det var beläget på en grusås, vil
ken under 1940-talet exploaterades vid flera tillfällen 
och i samband därmed gjordes arkeologiska under
sökningar. Gravfältet bedöms som totalundersökt. 
Gravarna låg tätt och på sina håll med bara en eller ett 
par meters mellanrum. Inte på något ställe hade dock

gravarna stört varandra. På gravfältet påträffades ock
så två gravrösen, vilka bedömts vara yngre än gravfäl
tet. Runt det högst belägna roset fanns en gravfri zon 
och området har därför av Sahlström tolkats som den 
till gravfältet hörande bålplatsen. Gravfältet har varit i 
bruk under förromersk järnålder 500-0 f.Kr. (Sahl
ström 1948).

Även gravfältet i Mellby var beläget på en grusås. 
Grustäkt i området började redan på 1920-talet och har 
helt förstört flera gravar. De arkeologiska undersök
ningarna har inte kunnat fastställa gravfältets begräns
ningar och de presenterade gravarna utgör därför en
dast en del av det totala antalet. De undersökta gravar
na bedöms ha tillkommit under perioden 50 f.Kr till 
200 e.Kr. (Sahlström 1951). Samtliga tre gravfält har 
undersökts osteologiskt av en och samma osteolog, 
Nils-Gustav Gejvall (Gejvall 1948, 1951 och 1961).

Tidigare osteologiska studier av brandgravar
Redan på 1600-talet tilldrog sig brandgravarnas ben 
ett osteologiskt intresse. Både från England och Tysk
land finns beskrivningar som visar att man gjort vissa 
iakttagelser beträffande benens färg, att vissa urnor 
innehöll fler än en individ samt att det var möjligt att 
bedöma de gravlagdas ålder och kön (Hoick 1986, s. 
23 ff.). Vetenskapligt baserade undersökningar av 
brandgravsmaterial utfördes emellertid inte förrän på 
1800-talet (Hoick 1986, s. 24). Systematiska analyser 
av brandgravsmaterial påbörjades i Norden först i slu
tet på 1940-talet. Gejvall var den som visade att en del 
av de metoder som användes för obränt benmaterial 
också var användbara på benmaterial från brandgra
var. Genom studier av moderna kremationer utveckla
de han metriska metoder för könsbedömning av indivi
der i brandgravsmaterial (Gejvall 1969 s. 473 ff.).

Sedan slutet av 1940-talet har det i Norden utkom
mit tre doktorsavhandlingar som behandlar brand
gravsmaterial - Vårby och Vårberg av Iregren 1972, 
Cremated bones av Hoick 1986 och Funeral Pyres av 
Sigvallius 1994. Dessa behandlar bland annat brand
gravskicket under järnåldern och frågeställningar om
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huruvida benen från urnor med brandlager härrör 
från en och samma individ. De innehåller också be
skrivningar av och diskussioner kring förhistoriska 
förhållanden i samband med förbränningen samt hur 
traditionen förändrats genom tiderna beträffande 
djuroffer i samband med kremationer.

Under de senaste 15 åren har det producerats åtskil
liga osteologiska rapporter över material från brand
gravar och brandgravskick. Tyvärr har dock den osteo
logiska analystiden oftast varit otillräcklig, vilket resul
terat i att majoriteten av analyserna i hög utsträckning 
endast besvarar de grundläggande frågor som ställts av 
arkeologerna. Dessa frågor berör följande; de gravlag- 
da individernas ålder, kön och om graven innehållit en 
eller flera individer som gravlagts tillsammans, om, och 
i så fall vilka, djur som funnits med på bålet, hur pass 
väl förbränt benmaterialet är, samt en subjektiv be
dömning av benmaterialets fragmenteringsgrad. Upp
gifter om individernas ålder, kön och enkel/dubbelgra
var används för att göra demografiska beskrivningar 
och i vissa fall försök till demografiska beräkningar.

Några av vår tids föreställningar om brand
gravskicket
Diskussionerna kring bålplatser har inom arkeologin 
redan från början fokuserats på uppfattningen att man 
under förhistorisk tid använt sig av kollektiva kreme- 
ringsplatser. I slutet på 1940-talet skrev Sahlström till 
exempel beträffande gravfältet i Horn: ”Frånvaron av 
gravar på det högsta åskrönet kan sålunda ej sättas i 
samband med röseanläggningarna, utan får med all 
sannolikhet tolkas så, att här legat den till gravfältet 
hörande bålplatsen, där liken bränts" (Sahlström 1948, 
s. 118). Diskussionen har sedan förts igen exempelvis i 
samband med Ann-Sofi Gräslunds studier av vikingati
da gravar i Uppland (1975), Anders Kaliffs studier av 
bronsåldersgravar i Östergötland (1995) och Tore Arte- 
lius (2001) studier av järnåldersgravar i Halland.

I osteologiska sammanhang anges oftast en form av 
status på benen, det vill säga renhetsgrad, fragmente
ringsgrad, mängden ben och anatomisk representativitet.

Benmaterialet från bronsålderns och äldre järnålderns 
brandgravar benämns ofta vara rent och benen be
skrivs som vita eller ljusbeiga. Att benen benämnts 
som rena har kommit att tolkas som att benen tvättats 
efter kremeringen (Gejvall 1961, s. 160). Under yngre 321 

järnålder däremot är benen i högre utsträckning blan
dade med sot och kol och under senaste delen av järn
åldern, då även stora mängder djurkroppar lagts på 
bålet kan benen vara både feta och sotiga. Färgen på 
benen varierar dock, oavsett sotmängd, från ljusbeigt 
till mörkbrunt, vilket beror på huruvida benen legat 
skyddade i en behållare eller ej. Det är framförallt de 
ben som legat skyddade i en oskadad keramikurna 
med täcksten eller lock som behållit den ljusa färg de 
erhöll i samband med kremeringen och de brunfärga- 
de är de som kommit i kontakt med i markvattnet lös
liga jordfärgämnen (Gejvall 1948, s. 155).

Benens varierande fragmenteringsgrad är också ett 
ofta återkommande diskussionsämne. I flera rapporter 
om brandgravar påpekas att benen är hårt fragmente- 
rade på grund av att de krossats. Denna teori introdu
cerades av Gejvall redan i slutet på 1940-talet och syf
tar framförallt på ben i brandgravar från järnåldern 
(Gejvall 1948). Tolkningen att man krossat benen för 
att få plats med dem i urnan har dock i allra högsta 
grad fortlevt inom skandinavisk arkeologi och till de
lar inom osteologin. Så har till exempel Kaliff tolkat 
förekomsten av knackstenar i exempelvis Klingagrav- 
fältet i Östergötland som redskap som kan ha använts 
för krossandet av de brända benen. (Kaliff 1992, s.
100). Jackiin McKinleys bedömning är att benens 
fragmenteringsgrad beror på naturliga omständigheter 
i samband med kremationen, eller att spruckna ben 
fragmenteras ytterligare i samband med de arkeologis
ka utgrävningarna, alternativt att benen fragmenterats 
på grund av att de tillsammans med bålresterna hastigt 
kylts ned med vatten (McKinley 1989, 1994).

Den varierande mängden ben i brandgravar har 
tolkats olika. Att bengömmor med mycket små mäng
der, nästan pulvriserat, skulle ha tillhört små barn är 
rimligt. Det är emellertid svårare att förklara de små
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benmängderna av vuxna. Enligt McKinley så är en del 
av benförlusten orsakad av fragmentering i samband 
med kremeringen, då en del av benmaterialet frag
menteras så hårt att det inte är möjligt att samla in det 

322 för deponering (McKinley 1993). Hon menar att in
samlingen är tidsödande och att mängden ben skulle 
avspegla individers olika status. Enligt henne behöver 
status inte nödvändigtvis innebära rikedom, makt, so
cial position utan kan även vara förknippat individens 
popularitet (McKinley 1997). Kaliff menar att varia
tionen kan bero på att kremeringen var det mest bety
delsefulla i ritualen och inte själva deponeringen. Att 
det räckte med en mindre mängd ben som symboliskt 
skulle representera individen. Det skulle också vara 
möjligt att delar av individen placerats på andra vikti
ga platser, på bålplatsen, på gården, på åkrarna eller i 
vattendrag. Liksom McKinley anser Kaliff att mäng
den ben kan spegla skillnad i status och tillhörighet 
(Kaliff 1997, s. 92).

Beträffande variationen hos den anatomiska repre
sentativiteten i gravmaterialet så har den framförallt 
noterats och kommenterats av osteologer. Den kopp
las ofta till mängden ben och graden av fragmentering 
men också till vilka ben som är lättast att identifiera 
samt de enskilda benelementens resistens. Kranietaks
fragment är ett vanligt förekommande men också 
mycket lättidentifierat benelement, som förklarar att 
det utgör en stor del av de registrerade benfragmenten.

Enskilda eller kollektiva kremeringsplatser
I samband med förundersökningarna av brandgravfäl- 
ten längs Västkustbanan påträffades inom Annelövs- 
gravplatsen ett större sotigt område med enstaka 
spridda benfragment, vilket preliminärt tolkades som 
en eventuell kremeringsplats. Den slutgiltiga under
sökningen av området kunde emellertid inte bekräfta 
detta. Varför är det då så svårt att påvisa kremerings
platser trots att det genom åren gjorts många stora 
undersökningar av brandgravfält från bronsåldern? 
Till att börja med: Vilka är våra nutida uppfattningar 
om kremeringsplatser? Varför förväntar vi oss att det

ska finnas kollektiva bålplatser? Är det för att vi för
knippar det med våra krematorier. Veterligen har man 
i de områden i världen där kremering är helt domine
rande, som i till exempel Indien, inte kollektiva kre
meringsplatser motsvarande våra krematorier. I Indien 
påbjuder religionen att man bör kremeras i Benares, 
men inte heller där har man en plats där upprepade 
kremeringar sker. Man har dock på senare tid även där 
börjat införa krematorier och därmed gemensamma 
kremeringsplatser.

Som tidigare nämnts infördes tolkningen om en för 
gravplatsen gemensam bålplats redan tidigt inom 
arkeologin och idén fortlever alltjämt (Sahlström 
1948, Gräslund 1975, Kaliff 1975, Artelius 2001). In
dikationerna på att det funnits gemensamma bålplat
ser är dock mycket svaga. Även om Kaliff menar att 
det på gravfältet i Ringeby undersökts en kremerings
plats, vilken använts vid upprepade tillfällen, så har 
det på osteologisk väg inte kunnat bekräftas (Anl 
10575 Kremeringsplats). Endast i fem av de elva fyn
denheterna har identifierade ben av människa påträf
fats. Samtliga ben är brända, den totala mängden upp
går till 37,5 gram och totalt har 9,5 gram (25,3 %) 
kunnat identifieras till benslag. (Sigvallius i Kaliff 
1995). På osteologisk väg har det inte gått att avgöra 
om benen av människa kommer från en eller flera in
divider, enbart att det rör sig om ben från vuxen indi
vid/individer. Något osteologiskt underlag för tolk
ningen finns således inte. Vi har faktiskt inte vid något 
tillfälle ostelogiskt kunnat påvisa att en förmodad kre
meringsplats använts vid upprepade tillfällen. Att det 
förekommer ben från två eller tre individer är inte 
märkligt eftersom det också förekommer gravar med 
två eller tre individer, vilket kan innebära att dessa har 
kremerats tillsammans eller i direkt anslutning till var
andra. Studier i England av ca 4000 brandgravar visar 
att det i genomsnitt är 5% av gravarna som innehåller 
två individer, och en väldigt liten del innehåller tre 
(McKinley 1997). För svenskt vidkommande tyder 
undersökningar på att det kan röra sig om 3-4,4% 
(Hoick 1986, s. 164; Sigvallius 1994, s. 121). Orsaken
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till att enstaka bålplatser/gravar innehåller ben från 
två eller tre individer kan ha högst naturliga förkla
ringar. Det har säkerligen funnits omständigheter då 
flera individer i en by eller i en och samma familj drab
bats av smittsamma sjukdomar eller olyckor, avlidit 
och kremerats tillsammans.

Tydliga kremeringsplatser under hög
De tidigaste tydliga spåren av kremeringsplatser finner 
vi under gravhögar, där resterna efter bålet bevarats väl 
eftersom de skyddats av högen. Hur stora resterna efter 
bålet är beror på flera omständigheter, som själva bål
konstruktionen, väderförhållanden vid kremeringen, 
tillgång på bränsle men även individens ålder. Eftersom 
bålresterna under högar bevarats väl lämpar de sig väl 
för en analys av de ovannämnda omständigheterna.

Det finns exempel på att kremeringen tillgått så att 
den döde lagts på någon form av bålkonstruktion som 
burits upp av stoplar. Så var det till exempel i fallet 
med Tranarpshögen i Skåne (Andersson 1996) och 
Lusehøj, Hannemosehøj samt Håstruphøjene på Fyn 
(Madsen och Thrane 1992, s. 27 ff.). Brandlagret i 
Tranarpshögen var utbrett över ett område av 3,5x2,5 
meter men området innanför stolparna, där också den 
största mängden brända ben påträffades var 1,6x1,0 
meter. Det är området innanför stolparna som får räk
nas som själva bålplatsen och sot och enstaka ben som 
ligger i området utanför har blåst dit eller hamnat där 
sekundärt. I Hannemosehøj var brandlagret uppmätt 
till en yta av 1,8x1,5 meter och enligt Madsen och 
Thrane visar avlagringen av träkolsrester att det blåst 
en kraftig vind från sydväst då bålet brann.

I högarna från Damsgård, Nørhå och Villerup i Jyl
land var konstruktionen en annan. Här hade bålet pla
cerats i och ovan en grävd grop. I Damsgård var den 
stenkonstruktion i vilken de insamlade benen lagts, 
placerad en bit från bålplatsen medan de i Nørhå och 
Villerup var lagda delvis eller helt ovanpå densamma. I 
Damsgård uppmätte hela det sotiga området en yta på 
2,8x1,2 meter med ett djup av 0,28 meter, men själva 
gropen var endast 1,4x1,0 meter.

Att man grävt en grund grop på vilken man placerat 
bålet är enligt Wahl &Wahl (1983, s. 515) ett allmänt 
fenomen, känt från olika delar av världen där likbrän
ning praktiseras. Gropens funktion kan vara dels att 
förbättra lufttillförseln underifrån och dels fungera 
som uppsamlingsplats för bålresterna. I England finns 
det högar med exempel på spår efter kremationsplat- 
ser som är endast drygt lxl meter stora (McKinley 
1997). Variationen beträffande storleken på det som 
uppfattas som rester efter ett bål kan, förutom olika 
storlek på bålet också bero på väderförhållanden vid 
kremeringen, men också på att man rört i bålet. Det 
senare kan man ha gjort för att tillföra syre och få det 
att brinna bättre, men också för att se till att alla delar 
av kroppen blev kremerade. Kanske är det så att då 
man haft en kremeringsgrop, var behovet av att röra i 
bålet inte lika stor eftersom gropen underlättade luft
genomströmningen. Det kan också vara så att det mes
ta av bålresterna hamnat i eller sopats ner i de grävda 
kremeringsgroparna, och att elden på marken runt 
kremeringsgropen inte lämnat några spår som är ob
serverbara efter 2000-3000 år.

Till synes anspråkslösa kremeringsplatser
För de brandgravar och kremeringsplatser som inte 
täckts av en hög, vilka för övrigt utgör majoriteten, är 
bevaringsförhållandena annorlunda. Det som arkeolo
gen påträffar är vanligen endast spåren av den för kre
meringen grävda gropen. I vissa fall har modern mark
bearbetning skadat och skalat av det övre skiktet av 
gropens fyllning och enbart den nedre delen återstår, 
vilket förmodligen också är orsaken till att kremerings
groparnas storlek upplevs som mycket mindre (i ge
nomsnitt 0,5 meter) än de som ses i högar. En annan 
förklaring till storleksskillnader på spår efter bålplatser 
under hög jämfört med övriga kan vara att gravbålen 
anlagts på olika sätt. Nutida experiment visar att mar
ken blir mer eldpåverkad om ett bål anläggs på en ren
sad markyta där endast jord eller sand återstår än om 
det anläggs direkt på grästorven (Gräslund 1975). Det
ta gäller förmodligen i högre utsträckning bålplatser
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Fig. 25. Pars petrosa är den latinska 
benämningen för den kompakta de
len av tinningbenet.

The Pars petrosa bone.

som påträffas under hög än övriga. För de senare har 
man däremot endast grävt en grop för luftcirkulation 
och bålet är anlagt direkt på befintlig markyta.

Att upptäcka de skadade och mer anspråkslösa 
spåren av kremeringsplatser är därför svårare. I sam
band med undersökningarna av brandgravsmaterial 
från Västkustbanan gavs alla anläggningar ursprungli
gen de traditionella benämningarna urnegrav, urne- 
brandgrav eller brandgrop. Den osteologiska under
sökningen av benmaterialet visade dock, som den ofta 
gör, att det fanns stora skillnader beträffande det de
ponerade benmaterialet i de olika typerna av anlägg
ningar. Benmaterialet i de så kallade brandgroparna 
skilde sig från de övriga på så sätt att den deponerade

benmängden var liten men också genom att den ofta 
bestod av ben från extremiteterna och ibland några 
skalltaksfragment. I urnegravarna och urnebrandgra- 
ven däremot fanns oftare en större del av individens 
skelettet representerat. Det mest markanta skillnaden 
var dock att i urnegravar och urnebrandgraven påträf
fades pars petrosa (fig. 25) i 43 % (16 av 37 gravar) 
medan det inte förekom i någon av brandgroparna.

Förutom att pars petrosa är ett ben som har en hög 
bevarandegrad så är det också lätt att identifiera även 
om det inte är komplett, fig. I materialet från Väst
kustbanan finns det inget som indikerar att orsaken 
till den ringa benmängden i brandgroparna skulle vara 
orsakad av större skador på dessa än på urnegravarna.
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Om alla de tre från början tänkta kategorierna av an
läggningstyper (urnegravar, urnebrandgravar och 
brandgropar) verkligen representerar gravar innebär 
det att man vid deponeringen av ben inte skulle ha vid
tagit samma regler för alla individer. Vad skulle då 
denna stora skillnad bero på? Enligt Kaliff skulle den 
kunna bero på att det inte för alla, eller inte vid alla 
tillfällen, var viktigt att deponera större delen av de 
kremerade benen, utan att depositionen av en ringa 
mängd ben kunde räcka som en symbolisk handling 
(Kaliff 1995).

1 materialen från Simris (Stjernquist 1961) och Lö- 
derup (Strömberg 1975) tolkas introduktionen av 
brandgropar som en förändring i gravskicket under 
slutet av bronsåldern och den förromerska järnåldern. 
En förändring som ledde till att den deponerade mäng
den ben blev mycket mindre under förromersk järnål
der än under bronsålder. I materialet från Västkustba
nan visade dock 14C-analyser av ”brandgroparna” att 
dessa introducerades redan under bronsåldern och att 
de var samtida med urnegravar och urnebrandgravar. 
Även på de skånska bronsåldersgravfälten i Piledal 
och Svarte har det visat sig att daterade brandgropar 
hör till perioderna IV och V under bronsåldern 
(Olausson 1987).

Att brandgropar med ringa mängd ben skulle vara 
typiskt för förromersk järnålder motsägs också av re
sultaten från de två stora välundersökta gravfälten 
från Horn och Mellby i Västergötland. Den deponera
de benmängden i de förromerska gravarna är där inte 
mindre än i gravarna från bronsåldern. Även på dessa 
gravfält förekommer dock brandgropar med ringa 
mängd ben, men inte i större omfattning än i materia
let från Västkustbanan, Simris eller Löderup. Före
komsten av brandgropar finns på de flesta gravfält och 
från olika perioder och tycks inte vara knuten till en 
speciell period.

Även i publikationerna från Simris och Mellby 
anges förekomsten av det tidigare omnämnda benele
mentet pars petrosa. I Simris respektive Mellby före
kom detta i 45 av 48 (94%) respektive 43 av 70 (61%)

urnegravar och urnebrandgravar, medan det endast 
förekom i en av 20 (5%) respektive en av 12 (8,3%) av 
brandgropar. I båda materialen är de angivna skillna
derna signifikanta. I Simris och Mellby är också ben
mängderna små i brandgroparna och benelementen är 325 

oftast rörbensfragment och ibland kranietak. Som 
framgår av diagrammet finns det ingen koppling mel
lan benmängd och förekomst av pars petrosa. Det är 
således inte så att en mindre benmängd utesluter före
komsten av detta benelement: Ur ett osteologiskt per
spektiv indikerar resultaten alltså klart att det benma
terial som påträffas i de så kallade brandgroparna ut
gör det som återstår då man från bålet insamlat det 
mesta av benen för deponering i en benbehållare. Man 
har vid insamlandet av benen från bålet i särskilt hög 
grad tagit tillvara ben från huvudet, inklusive pars pet
rosa.

En annan indikation på att vi är på rätt spår beträf
fande påvisandet av kremeringsplatser är att det i både 
i Horn och Mellby förekommer mindre och större (ca 
0,15 meter) skarpkantiga stenar i brandjorden. De på
träffas i brandgropar men också i de gropar i vilka 
benbehållare placerats. Förekomsten av kantiga stenar 
är omtalat av Vedel ifråga om Bornholm, som tolkar 
dem som eldsprängda stenar hörande till bålplatsen 
(Vedel 1886 i Sahlström 1948). Eftersom Sahlström 
antar att bålplatsen är en annan än gravplatsen blir 
bedömningen att brandjorden med en mindre mängd 
benfragment och skarpkantiga stenar flyttats från bål
platsen till gravplatsen. En sådan tolkning förefaller 
dock krystad.

Den traditionella "gravskicksindelningen" för 
brandgravar
Under förhistorisk tid i Norden har vi belägg för två 
typer av gravskick: det ena (skelettgrav) där individens 
hela kropp nedläggs i graven (enskild jordbegravning 
eller flerpersonsbegravning i gravkammare som mega
litgravar och hällkistor) och det andra då kroppen kre- 
meras och endast de brända benen deponeras i graven 
(brandgrav). För att underlätta för jämförelser mellan



Den

undersökningar av gravar från olika platser utarbeta
des anvisningar för gravterminologi, vilka presente
rats av Riksantikvarieämbetets UV- redaktion i häftet 
”Rapportanvisningar”. Den övergripande indelningen 
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konstruktionsdetaljer och slutligen ”gravskick”. Ned
an gjorda redogörelse gäller brandgravskicket gene
rellt oavsett tidsperiod.

Under rubriken gravformer ryms följande: röse, 
hög, stensättning, rest sten, klumpsten, blockgrav och 
slutligen omarkerad grav. För ett förtydligande kan sä
gas att en stensättning kan ha olika form, den kan vara 
ofylld eller fylld och har ibland därför olika beteckning 
(tarandgrav, treudd, fyrudd, domarring, skeppssätt- 
ning, stenkretsZ-ram, stensamling). Rubriken yttre kon
struktionsdetaljer ger endast beskrivningar av yttre de
taljer hörande till den ursprungliga gravformen.

Noterbart är att benämningen gravskick (brandla
ger, brandgrop, urnebrandgrop, benlager, bengrop, 
urnegrop, urnegrav, spridda brända ben) egentligen är 
handhavandet av de brända kvarlevorna efter den 
döde. Inre konstruktionsdetaljer representerar det val 
av benbehållare som man gjort för deponeringen av de 
brända kvarlevorna, vilket kan vara en fyrsidig kista 
av kantställda mindre eller större stenflisor, stensko- 
ning, stenbotten, botten av annat material som till ex
empel lera eller skärvsten, urna av keramik eller av 
förgängligt material.

Det som saknas i dessa anvisningar är beskrivning
ar av kremeringsplatser, vilket förmodligen har sin or
sak i att det finns få sådana dokumenterade.

Förändringar i handhavandet av benen
På gravfälten från Västkustbanan och gravfälten från 
Simris, Mellby och Horn är förhållandet mellan de två 
typerna av handhavande av benen efter kremeringen 
något olika. De båda typerna representeras av:

Urnegrav. Benen har insamlats, flyttats och depone
rats i en behållare som satts ner i en grav på en plats en 
bit från eller i nära anslutning till den plats där kreme
ringen skedde. Kremeringsplatsen/gropen med bålrester

har täckts över. När den påträffas av arkeologer åter
står sällan mer än en jordfylld grop med lite sot, kol 
och en mindre mängd benrester (fig 26).

Om kremeringsplatserna befinner sig en längre bit 
från gravplatsen är det inte möjligt att avgöra vilken 
av dem som hör till vilken urnegrav. I de fall då benen 
endast flyttats ett par meter och då kremeringsplats 
och grav ligger på gravfältet inom samma gravmarke
ring kan man i bästa fall genom osteologins hjälp sluta 
sig till att det finns ett samband. Exempelvis har osteo
logen Pia Bennike kunnat visa att det fanns passning 
mellan kranietaksfragment som påträffats på kreme- 
ringsplatsen och de som påträffades i stenkistan i grav
högen från Damsgård (Bennike 1993-1994, s.168).

Urnebrandgrav. Kremeringen har skett på grav
platsen, benen har insamlats och deponerats i en be
hållare, vilken placerats i den befintliga kremerings- 
gropen som här använts som grav. Kolbitar, sot och 
ibland skörbränd sten har sopats ner i kremeringsgro- 
pen runt den nedsänkta urnan. Både graven och kre- 
meringsgropen har täckts över som en grav (fig 27).

Anledningen till att det inte finns sot och kol på ett 
större område runt gropen är att det endast är själva 
gropen som täckts över och att spåren av det oskydda
de området runt om gropen försvunnit på grund av 
väder och vind under årtusendens gång.

Genom analyser av material från Västkustbanan, 
Simris, Mellby och Horn kan vi finna vissa tecken på 
att skillnader mellan dessa två typer är kronologiskt 
betingade.

I gravarna från Västkustbanan representerades 36 
av de 37 gravarna av urnegravar och endast i en grav 
var den insamlade mängden ben deponerad på kreme- 
ringsplatsen en så kallad urnebrandgrav (Annelöv 
grav 31100). Gravarna kan dateras till period IV-V 
(1100-700 f.Kr), alltså även urnebrandgraven. Vad 
som tolkats som kremeringsgropar har påträffats i 15 
fall, ben av människa har dock med säkerhet endast 
kunnat påvisas i 10 av dem. Inte i något fall har det 
dock varit möjligt att osteologiskt knyta en särskild 
grav till en särskild kremeringsgrop. Orsaken till detta
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Fig. 26. Efter kremeringen flyttas benen till en behållare. Behållaren gravsätts sedan. 
Enstaka ben, lite sot och kol har hamnat i den luftgrop över vilket bålet var placerat. 
Även gropen täcks över.

After cremation the bones are moved to a container, which is subsequently buried. 
Some bones and charcoal have been left in the small pit (which encouraged the air 
supply of the fire) over which the funeral pyre was placed. The pit is also covered.

Fig. 27. De brända benen plockas till en behållare som 
sedan nedsätts i den luftgrop över vilket bålet placerats 
tillsammans med bålrester och enstaka ej tillvaratagna 
ben.

The burnt bones are picked and placed in a container 
that is subsequently placed in the pit below the crema
tion pyre together with charcoal from the cremation 
and a few bones that were not picked out of the cre
mation remains.
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är framförallt den ringa mängden ben i kremerings- 
groparna, samt att de ben som påträffas där framfö
rallt utgörs av rörbensfragment.

I materialet från Simris, daterat till perioderna IV 
och V (1100-700 f.Kr.) med tyngdpunkt på period V 
(900-700 f.Kr), var förhållandena något annorlunda. 
Sammanlagt fanns där 48 gravkonstruktioner av vilka 
ett mindre antal innehöll flera benbehållare för olika 
individer. Benbehållaren var i 12 av de 48 gravarna 
placerad i eller i anslutning till kremeringsgropen (ur- 
nebrandgropar). Brandgropar (d.v.s. kremeringsgro- 
par) påträffades i 20 fall. I de fall då urna och brand
grop befunnit sig inom samma gravmarkering har 
man vid analysen av benen försökt att sluta sig till om

benen från urnan och brandgropen kommer från sam
ma individ. Inte i något av dessa fall har det dock kon
staterats att benen från urna respektive brandgrop 
kommer från skilda individer, dock ej heller motsat
sen. Orsaken är oftast att benmängden i brandgropar
na är liten och det krävs att man finner relativt stora 
fragment, för vilka passning kan finnas. Ett alternativ 
är att det finns dubbla uppsättningar av pariga ele
ment, av samma element från samma sida eller av ben
element som det endast finns ett av.

Enligt Stjernquist ska förhållandet på Simris i tre 
fall (gravarna 34/35, 82 (82b) och 92) ha varit sådant
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att urnan satts ner i eller vid sidan om en brandgrop 
som innehållit en annan individ (Stjernquist 1961). 
Beträffande grav 34/35 bestod benen från brandgro
pen mestadels av bruna benfragment men några få 
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kommer från en annan individ. Det nämns dock ing
enting om att man i brandgropen respektive urnan 
skulle ha påträffat dubbel uppsättning av pariga ben
fragment eller av enkla benfragment. Bedömningen 
baseras således helt på färgskillnader (Gejvall 1961, s. 
165 ff.). Ser man på benmaterialet från urnan finner 
man att också där finns det gråsvarta fragment, vilket i 
såfall betyder att även den skulle ha innehållit två indi
vider (Arcini under bearbetning). I bedömningen från 
grav 82 har det inte heller på något sätt antytts att ben
materialet från brandgropen respektive urnan skulle 
representera olika individer. Beträffande grav 92 gjor
des bedömningen att benmaterialet i urnan kommer 
från en man medan benen från brandgropen sannolikt 
kommer från en kvinna. Det är dock endast i urnan 
som det påträffats könsindikerande fragment. (Gejvall 
tabell 1 i Stjernquist 1961).

I materialen från Mellby och Horn, vilka dateras 
till förromersk-romersk järnålder (500 f.Kr-50 e. Kr.) 
respektive förromersk järnålder, var majoriteten av 
gravarna omgivna av brandjord, det vill säga att de var 
urnebrandgravar, men precis som i materialet från 
Västkustbanan och i Simris hade benen insamlats och 
deponerats i en benbehållare.

I drygt en fjärdedel av gravarna i Horn (61 av 230) 
finns inga spår efter eventuell benbehållare. För hälf
ten av anläggningarna gör dock Sahlström bedöm
ningen att bensamlingarnas form och begränsning lik
nar de i hartstätade kärl och drar slutsatsen att de kan 
ha varit inneslutna i liknande behållare. Hälften av 
dem går under benämningen ”brandgrop” och de öv
riga under ”bensamling av samma typ som de hartstä
tade kärlen”. I närmare hälften av fallen finns en 
täcksten eller locksten. I båda gravtyperna fanns ex
empel både på närvaro och frånvaro av brandjord. 
Mängden ben uppmätt i liter varierade lika mycket i

båda gravtyperna. Benens färg indikerar inte heller 
några skillnader. Sahlström skriver också att skillna
den mellan urnebrandgropar och brandgropar (det se
nare skulle alltså avse anläggningar där urna funnits 
men helt försvunnit) är föga framträdande (Sahlström 
1948).

Resultaten indikerar således att man under järnål
dern i högre grad än under bronsåldern har deponerat 
benbehållaren med de insamlade benen på själva kre- 
meringsplatsen.

Variation i fragmenteringsgrad, benmängd 
och anatomisk representation
Oavsett tidsperiod uppvisar flertalet av brandgravfäl- 
tens gravar en mycket stor variation beträffande repre
sentation, fragmenteringsgrad samt mängden påträf
fade ben. Förutom de rent biologiska faktorerna som 
att individer har olika konstitution, några är smala 
andra är kraftiga, och att de gravlagda är av olika ål
der, så finns det ytterligare en rad andra naturliga bak
omliggande orsaker till variationen. Väderförhållan
den, tillgång på bränsle i samband med kremeringen 
samt de förhållanden som rått efter depositionen har 
också stor betydelse. Till exempel har olika markför
hållanden varierande påverkan på den kemiska ned
brytningen av benen. Själva gravkonstruktionen (sten- 
packning) kan mekaniskt påverka benmaterialet. Ska
dor på graven, vilka kan vara medvetet gjorda som vid 
plundring men också ofrivilligt som vid anläggandet 
av en ny grav, kan påverka benmaterialet.

Naturlig fragmentering eller medveten 
krossning
Variationen i de tre ovan nämnda faktorerna fragmen
teringsgrad, benmängd och anatomisk representation 
hör nära samman. Så har till exempel ett benmaterial 
som är kraftigt fragmenterat låg representationsgrad, 
vilket inte beror på att benelement saknas utan på att 
benen är så fragmenterade att de är svåra att identifiera.
I ett sådant material är det oftast ben från extremitets- 
benens skaft, kranietak, tandrötter och ibland enstaka
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mindre ben som fingerben, kotbågar från framförallt 
halskotor samt den kompakta delen av tinningbenet 
(pars petrosa) som identifieras. Om benen inte är hårt 
fragmenterade är bendelar med svampaktig (spongiös) 
benvävnad väl representerade och lättidentifierade, 
d.v.s. ben från extremiteternas ledändar, kotkroppar, 
hand och fotrotsben, men också delar av ansiktsskelet- 
tet och i något enstaka fall den främre delen av blygd
benet (pubis). Om benen däremot är mycket fragmen
terade är mängden ben mindre, eftersom spongiösa 
delar av skelettet smulas sönder till pulver som blan
dar sig med jord och aska. Fragmentering innebär inte 
endast att benen är sönderbrutna, utan kan även inne
bära att deras karakteristiska yta är upplöst, vilket 
omöjliggör identifiering.

Benens varierande fragmenteringsgrad är ett ofta 
återkommande diskussionsämne. Som tidigare 
nämnts introducerades hypotesen redan i slutet på 
1940-talet att benen skulle ha krossats. Några år sena
re konstaterar dock Gejvall vid en jämförelse mellan 
två mer eller mindre samtida material, det ena från 
Horn och det andra från Mellby, att ”materialets goda 
bevaringstillstånd, relativa frihet från föroreningar 
och det betydande antalet gravar innehållande större 
fragment står i god samklang med den rikliga före
komsten av gravurnor i Mellby jämfört med i Horn” 
(Gejvall 1951). Han har utan att specifikt uttala det 
pekat på slutsatsen att det finns ett samband mellan 
typ av benbehållare, graden av bevaring och fragment
storlek.

Även Anders Kaliff är en förespråkare av att benen 
har krossats och har konstaterat att ben som påträffas 
utspridda, eller i benlager och bengropar är mer kros
sade än de som de man påträffar i urnor (Kaliff 1995). 
Det ska emellertid inte vara av praktiska skäl som be
nen krossades, för att exempelvis få plats i urnor, utan 
istället bör krossningen av de brända benen ses som en 
del av den religiösa ritualen (Kaliff 1995). Den iaktta
gelse som McKinley gjort (1994), att benen i många 
fall är mycket större när de påträffas i graven men 
fragmenteras i samband med utgrävningen, har även

konstaterats i samband med undersökningarna av gra
varna från Västkustbanan (fig. 28).

Utifrån våra erfarenheter av undersökningar av 
brandgravsmaterial från olika tidsperioder, platser 
och gravar med olika väl bevarade benbehållare, anser 
vi att typen av benbehållare och graden av dess beva
ring är av avgörande betydelse för benens fragmente
ringsgrad.

Orsakerna till att ben i förhistoriska brandgravar 
är hårt fragmenterade och att mängden ben är mindre 
jämfört med från moderna kremationer är flera. Som 
redan nämnts är typen av benbehållare och dess beva
randegrad av stor betydelse. Generellt sett påträffas de 
bäst bevarade benen i benbehållare av keramik eller 
från senare tid av brons. Att benbehållaren täcks med 
någon form av lock är också av stor betydelse, vilket 
var fallet på gravfälten i Horn och Mellby (Sahlström 
1948 s. 120 ff., 1951s. 9 ff.). Utestängande av jord 
resulterar inte minst i att de spongiösa bendelarna be
varas bättre. Ben som däremot läggs i en benbehållare 
av förgängligt material kommer så småningom i kon
takt med jord, vatten, frostsprängning och utsätts för 
tryck från jorden. Framförallt är det benens spongiösa 
delar som förstörs, eftersom jord och vatten lätt kan 
sippra in genom den svampaktiga strukturen som där
med smulas sönder. Denna typ av jordförstörelse är 
inte typisk för brända ben utan kan även observeras 
på obrända skelett.

Mängden ben i förhistoriska brandgravar 
motsvarar de från nutida kremationer
Mängden ben i förhistoriska brandgravar är ofta min
dre än de från moderna kremationer. Det är dock så 
att även i dagens kremationer varierar mängden ben 
efter en vuxen, från ca 1200 gram till 3000 gram, be
roende på om det är en man eller en kvinna och bero
ende på kroppsstorlek (McKinley 1993). Vid en mo
dern kremation är det lätt att insamla allt benmaterial, 
även de minsta fragmenten, eftersom dessa insamlas 
från en ugn med plan botten. I en förhistorisk grav 
däremot, där benen är insamlade och deponerade i en
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Fig. 28. Ett bäckenben från anläggning 15703 på gravplatsen vid Häl-
jarps mölla i det skick det påträffades i fält (ovan) och hur små frag
ment det sedan sönderföll till då det togs tillvara i samband med ut
grävningen (nedan).

Pelvis bone from feature 15703 at the Häljarps mölla cemetery as it
was found (up) and in its present condition after having been recove
red and kept for some time (down). These pictures illustrate the dama
ge done to cremation remains just by excavating and keeping them.
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benbehållare, kan man inte räkna med att de minsta 
fragmenten kommer med. McKinley har därför gjort 
experiment i samband med sina studier på material 
från moderna kremationer, där hon med ett såll med 
maskvidden 2 mm avskilde de minsta fragmenten. 
Vikten reducerades då i genomsnitt med 350- 400 
gram. Den genomsnittliga benmängden uppgick då till 
ca 1600 gram (McKinley 1993).

I materialet från Västkustbanan var den genom
snittliga mängden ben i de urnegravar som innehöll 
tonåringar och vuxna individer omkring 523 gram va
rav färre än 5 % hade en benvikt som överseg 1600 
gram. I gravmaterialet från Simris var den genomsnitt
liga mängden ben 1090 gram varav drygt en fjärdedel 
över 1600.1 jämförelsematerialet från Mellby från för- 
romersk-romersk järnålder var den gensomsnittliga 
vikten ben 797 gram och endast 8 % över 1600 gram. 
Den genomsnittliga mängden ben från kremerings- 
platserna är betydligt mindre mellan 10 och 50 gram.

Jag har i dessa sammanhang inte alls berört den 
skiftande mängden ben i gravar från barn. Hos en 
vuxen individ utgör den kompakta benvävnaden en 
förhållandevis stor del av skelettet, medan förhållan
det hos ett litet barn är det motsatta. Förhållandet mel
lan spongiös och kompakt benvävnad förskjuts suc
cessivt från barndomen till vuxen ålder. Benen från ett 
barn är därför oerhört känsligt för förstörelse om de 
inte ligger skyddade i en benbehållare med lock. Mig 
veterligen finns det från moderna kremationer inga 
viktangivelser beträffande icke vuxna individer.

Anatomisk representation avhängigt 
benbehållarens bevarandegrad och benens 
fragmenteringsgrad
Beträffande anatomisk representationen så är den lik
som fragmenteringsgraden och benvikten avhängig 
vilken typ av behållare som benen är deponerade i. 
Som redan nämnts är de spongiösa delarna av skelettet 
mer ömtåliga än de kompakta, vilket förklarar varför 
vi i de flesta gravar har en övervikt för delar av krani
et, underkäken, tandrötter, extremitetsbenens skaft

och kotornas bågar. Det förklarar också varför mindre 
barn oftast är representerade med dessa fragment. 
Dessutom utgör kraniet hos barn proportionellt en 
större del av kroppen och framförallt den förbenade 
delen, vilket förklarar att ben från kraniet i en barn
grav kan utgöra mer än 50% av de identifierade ben
elementen.

Sammanfattande diskussion
Många års osteologisk erfarenhet av brandgravmateri- 
al och möjligheten att i denna studie knyta samman 
tidigare gjorda erfarenheter med nya, har gjort det 
möjligt att ge svar på två av de viktigaste frågorna be
träffande förhistoriens brandgravar:

• Var finns bronsålderns kremeringsplatser?
• Vad är orsaken till den stora variationen beträffande 

de brända benens fragmenteringsgrad, mängden ben 
och den anatomiska representationen i brandgravar
na?

Resultaten från denna undersökning visar att kreme- 
ringsplatserna från bronsåldern, men även från förro
mersk järnålder, har påträffats i mycket högre ut
sträckning än vi tidigare känt till. De kan synas vara 
anspråkslösa jämfört med vad vi förväntat oss, men de 
har varit tillräckligt synliga för att som anläggningar 
kunna upptäckas av arkeologer. Det är dock först ge
nom de osteologiska analyserna och inte minst i sam
band med jämförelser av dessa och tidigare undersök
ta material, som tolkningen att de påträffade anlägg
ningarna utgör kremeringsplatser har kunnat göras. 
Vad är det då som karakteriserar en kremeringsplats 
från bronsåldern? De tydliga kremeringsplatserna un
der hög har som tidigare nämnts varit kända sedan ti
digare. De kremeringsplatser som hör till gravar under 
flat mark, vilka utgör det stora flertalet, var de som 
studien fokuserade på. Av dessa kremeringsplatser 
återstår i bästa fall endast spåren efter den grop som 
anlagts under bålet för att öka luftgenomströmningen 
vid kremeringen. Som nämnts visar nutida experiment
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att marken inte nämnvärt eldpåverkas då bålet anläggs 
ovanpå befintlig grästorv jämfört med om det anläggs 
på en rensad markyta. Eftersom bålet anläggs ovanpå 
gropen kommer marken och eventuell sten i denna 

332 inte i direkt kontakt med elden och påverkas följaktli
gen inte lika mycket som en plan rensad yta. Förkla
ringen till förekomsten av den skörbrända sten som då 
och då påträffas kan vara sten som finns naturligt i 
marken och som kommit att hamna runt gropen ovan
på markytan, under bålet eller som har ingått i en bål
konstruktion. Stenarna har därmed direkt kommit att 
eldpåverkas.

Den osteologiska analysen av ben från de anlägg
ningar som bedömts som gravar innehåller jämfört 
med benen från kremeringsgropar signifikant oftare 
pars petrosa, ett av de mest kompakta benen från kra
niet. Bevaringsförhållanden eller mängden påträffade 
ben kan inte förklara denna skillnad, utan den bör 
bero på själva insamlandet av benen. Insamlingen av 
benen till en behållare har varit så pass noggrann att 
man i hög utsträckning fått med sig detta ben. Efter
som det skett en omtolkning av anläggningar från gra
var till kremeringsplatser blir en av följderna att anta
let påträffade gravar och därmed antalet gravlagda in
divider blir färre än vad man från början trott. Under
lagen för försök till demografiska beräkningar föränd
ras därför.

Studien har visat att det finns två typer av handha- 
vande av ben efter kremeringen. Det ena är att man 
har flyttat benbehållaren från kremeringsplatsen till en 
gravplats och det andra är att man deponerat benbe
hållaren i den befintliga kremeringsgropen. Det senare 
handhavandet bedöms vara vanligare under förro
mersk och romersk järnålder än under bronsåldern. I 
det senare fallet påträffas ben i kremeringsgropen i 
brandjorden runt benbehållaren. I båda fallen kan det 
dock konstateras att den mängd ben som påträffas i 
kremeringsgropen, oavsett om benen ligger ensamma 
eller runt den deponerade behållaren, är liten. Efter
som de brända benen deponerats antingen på grav
platsen eller på den kombinerade kremeringsplatsen

och gravplatsen kan vi förvänta oss att finna kreme
ringsplatser både på och utanför de egentliga gravplat
serna.

Beträffande förekomsten av kollektiva kremerings
platser har vi varken arkeologiskt eller osteologiskt 
några indikationer på att sådana existerat. Tanken på 
förekomsten av kollektiva kremeringsplatser har för
modligen färgats av vårt eget tankesätt med nutida 
kremationsugnar.

Jämförelsen av de osteologiska resultaten mellan 
äldre och nyare undersökningar av gravar har visat att 
i gravar med intakta benbehållare är skillnaden i 
mängden ben inte särskilt stor. Dessutom har det visat 
sig att om man från en bensamling efter en nutida kre
mering sållar bort de minsta benfragmenten, de som 
med stor sannolikhet inte kan tas tillvara vid en kre
mation i det fria, så skiljer sig den mängden ben inte 
från den som påträffas i en förhistorisk grav. Nutida 
undersökningar av gravar visar tydligt att vi idag fin
ner färre oskadade gravar och därmed färre gravar 
med stora mängder ben, jämfört med de gravar som 
undersökts före användande av modern markbearbet
ning. Omtolkningen av anläggningar från gravar till 
kremationsplatser är ytterligare en faktor som påver
kar skillnaden i mängden ben i olika anläggningar.

Denna studie har också ventilerat och diskuterat 
orsakerna till benens varierande fragmenteringsgrad. 
Forskare som Gejvall och Kaliff har förespråkat en 
medveten krossning som orsak men båda har dock 
konstaterat att de ben som legat väl skyddade är min
dre fragmenterade än övriga. Gejvall drar inga vidare 
slutsatser om vad orsaken skulle vara till krossningen, 
utan åberopar endast fenomenet som en parallell till 
nutida hantering av ben efter kremering, vilken fram
förallt är praktisk och etisk. Idag sönderdelas benen 
ytterligare efter kremeringen, dels för att få plats i en 
urna men också för att bli oidentifierbara, och för att 
tillsammans med den idag förgängliga urnan kunna 
integreras med omgivande jord. Kaliff anser däremot 
att krossningen inte har en praktisk betydelse utan bör 
ses som en del av den religiösa ritualen.
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McKinley i sin tur har mot bakrund av sina erfarenhe
ter av undersökningar av 4000 brandgravar som arke
olog och osteolog, samt mot bakgrund av studier av 
nutida kremationer, redan tidigt hävdat att en del av 
fragmenteringen sker under kremeringen men också i 
samband med tillvaratagandet av benen i fält. Den se
nare iakttagelsen har som tidigare nämnts gjorts även i 
samband med undersökningar från Västkustbanan, 
fig. 28. Helt klart är också att typen av benbehållare 
och dess bevarandegrad är av mycket stor betydelse.

Den komplexa hanteringen av de 
dödas kvarlevor - sammanfattning av 
de nio undersökta platserna
Vi har nu presenterat de undersökta platserna, klassi
ficerat de olika anläggningar med brända ben som på
träffats i gravmiljöerna samt ingående diskuterat 
grunderna för denna klassifikation. Grundat på osteo
logiska iakttagelser har vi kunnat presentera en ny och 
mera detaljerad bild av den yngre bronsålderns brand
gravskick. I de följande avsnitten ska vi först göra en 
del sammanfattande reflektioner om de nio undersök
ta gravmiljöerna och därefter specialstudera de två 
mera omfattande miljöerna vid Häljarps mölla och 
Annelöv. Här kommer fokus att förflyttas från de en
skilda begravningarna till ett platsperspektiv och i 
styckena om Annelöv diskuteras denna plats i ett lo
kalt landskapsperspektiv. Efter dessa studier följer ett 
avsnitt med slutsatser där vi sammanfattar artikelns 
viktigaste resultat.

Ett förhållande som kan understrykas med utgångs
punkt i Västkustbaneprojektets undersökningar är vari
ationen i den yngre bronsålderns gravmiljöer ifråga om 
platsernas karaktär. Vad gäller Rya, Särslöv och Dags- 
torp (platserna 1, 7 och 9) verkar det röra sig om min
dre grupper av gravar som inte i något fall tycks ha nå
gon koppling till äldre gravhögar. Alla tre platserna kan 
från början ha varit något mer omfattande, men i inget 
fall tycks det ha rört sig om stora gravfält. Särslöv-gra- 
varna låg på platsen för ett neolitiskt gravfält, men det

verkade inte föreligga någon kontinuitet mellan detta 
och bronsåldersgravarna. Dessa tre platser med grav
grupper avspeglar kanske enstaka under yngre bronsål
der nyetablerade bebyggelseenheters skapande av grav
miljöer, vilka inte fick någon lång användningstid. Dö- 
sjebro (plats 8), med sina tre anläggningar utspridda 
över en stor yta är svår att bedöma, kanske var de två 
anläggningarna som låg nära varandra spåren av en 
gravgrupp? Vid Tofta (plats 4) påträffades en ensam ur
negrav, vilken det är svårt att diskutera närmare.

Benförekomsten vid Säbyholm (plats 2) är mera 
spännande eftersom den var den enda gravanläggning 
som påträffades i den koncentrerade ansamlingen av 
kokgropar som fanns på platsen. Kokgropsområdet 
var beläget i mycket låglänt terräng och låg under yng
re bronsålder förmodligen på ett näs som sköt ut i ett 
våtmarksområde. Detta är ett ganska otypiskt land- 
skapsläge för en gravplats och det är knappast heller 
så man ska betrakta platsen. Det ligger nära till hands 
att se Säbyholm som en variant av den yngre bronsål
derns härdområden och då kan man konstatera att 
gravlika anläggningar med brända människoben även 
tidigare påträffats i sådana miljöer (Andersson 1996a; 
Fendin 2002a). Kokgropsområdet avspeglar förmodli
gen återkommande samlingar med tillagning av mat 
och måltider i anslutning till våtmarksområdet, kan
ske av en religiös karaktär. Hur benförekomsten, som 
med ledning av mängden ben måste anses vara medve
tet deponerad, ska betraktas i detta sammanhang är 
oklart och många alternativa förklaringar skulle kun
na föreslås. Rör det sig om lämningarna efter en offrad 
människa? Eller har graven anlagts vid en invignings
ceremoni av platsen?

Gravar, kremeringsplatser och benförekomster vid 
Oxhögarna, Häljarps mölla och Annelöv (gravplatser
na 3, 5 och 6) anlades med största sannolikhet i grav
miljöer med monumentala lämningar från äldre 
bronsålder i form av gravhögar, vilka kan spåras med 
ledning av bevarade kantrännor (se även Runcis och 
Strömberg i denna volym). Från Oxhögarna känner vi 
en ensam brandgrav daterad till period III men det kan
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Fig. 29. Förekomsten av andra slags anläggningar än gravar i gravmil
jöerna och inte minst då identifieringen av kremeringsplatser, offer
depositioner och monument som stolpraden i Ann el öv, samt förhål
landet att dödsritualer uppenbarligen även förekom i miljöer som 
inte kan tolkas som "gravfält" i klassisk mening, bryter upp den gam
la synen på gravmiljöerna som rätt och slätt "begravningsplatser".

The abundant occurence of other features than graves in cemeteries 
and not the least the identification of cremation sites, sacrificial de
positions and monuments such as the Annelöv palissade, in addition 
to that death rituals took place also in milieus that cannot be inter
preted as "cemeteries" in the classical sence, breaks up the old view 
of cemeteries as just "burial sites".

finnas ytterligare anläggningar bevarade i de delar av 
gravmiljön som inte kom att slutundersökas. Gravmil
jöerna vid Häljarps mölla och Annelöv, slutligen, visa
de sig vara komplexa fornlämningar med gravar från 
flera olika tidsperioder, och här kom större ytor att ba
nas av och många gravar att undersökas. Ett intressant 
förhållande vad gäller dessa båda sistnämnda platser är 
att i båda fallen kan det göras mycket sannolikt att de 
äldre högarna kom att användas i struktureringen och 
”iscensättningen” av den yngre bronsålderns platsan
vändning. Häljarps mölla innefattade vad som kan för
modas utgöra större delen av en gravgrupp och inom 
Annelövsmiljön undersöktes stora delar av minst två 
gravgrupper. För båda dessa platser kan man argumen
tera för att offerhandlingar av olika slag var betydelse
fulla inslag i gravmiljöernas användning. I vart fall är

det ifråga om båda miljöerna tydligt att de även an
vändes till andra saker förutom kremeringar och grav
sättningar, och att dessa andra användningsområden 
är betydelsefulla om vi vill försöka förstå vad dessa 
miljöer var och hur de användes under yngre bronsål
der.

Materialet från de nio västkustbaneplatserna visar 
sammantaget på en komplexitet ifråga om den yngre 
bronsålderns dödsritualer och gravmiljöer som den ti
digare forskningen inte kunnat uppmärksamma i sär
skilt hög grad (fig. 29). I synnerhet möjligheterna att 
göra detaljerade osteologiska analyser och möjlighe
ten att ytavbana hela gravmiljöer, eller i vart fall stora 
delar av sådana miljöer, vilket gjordes vid Häljarps 
mölla och Annelöv, leder till yttermera visso till nya 
och spännande resultat, vilket ska utvecklas nedan.
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Förekomsten av grupper av gravar inom gravmiljöer
na är ett särskilt intressant fenomen om man vill kopp
la ihop användningen av gravmiljöer och boplatser för 
att diskutera social organisation och struktur.

Ifråga om den sena skandinaviska järnåldern är det 
ett välkänt faktum att gravar inom gravmiljöer från 
denna tid ofta är uppdelade i tydliga grupper på grav
fälten. Studier av gravplatser på Bornholm av Lars Jør
gensen har visat att det är mycket sannolikt att grav
grupper på gravfälten där motsvarar olika familje
gruppers användning av olika delar av gravmiljöerna 
(särskilt Jørgensen 1990). Jørgensen har även studerat 
gravmiljöer från motsvarande tid i andra delar av Eu
ropa och hans mest övertygande exempel är en plats i 
nuvarande Tyskland där familjegruppstolkningen 
kunde ledas i bevis med hjälp av en analys av släkt- 
skapsrelaterade särdrag på de dödas tänder (Jørgensen 
m.fl. 1997). Den rumsliga dispositionen av den yngre 
bronsålderns skandinaviska gravmiljöer har inte varit 
föremål för liknande detaljerade analyser. Att större 
ytavbanade gravmiljöer ofta visar sig bestå av flera 
grupper av gravar är dock känt sedan tidigare. Ett väl
känt exempel är Ringebygravfältet, där Kaliff identi
fierat åtta grupper av gravar. Tolkningen av grupperna 
var att dessa korresponderat med ett antal gårdsenhet- 
ers bruk av Ringebyön som en samlings-, grav- och 
kultplats (Kaliff 1995, s. 45 f.).

I detta perspektiv blir grupperingen av gravar på 
Västkustbaneplatserna av visst intresse och i synnerhet 
vad gäller Annelöv så finns goda möjligheter att disku
tera gravgrupperna i ett lokalt landskapsperpektiv, vil
ket utvecklas nedan.

Högar som rituell rekvisita: Häljarps 
mölla

Vid Häljarps mölla undersöktes en nordlig och en syd
lig yta med gravar. I det södra området framkom en 
urnegrav och en benförekomst (samt äldre skelettgra
var, se Runcis i denna volym) vilka förmodligen till
hörde en särskild gravgrupp. Inom det norra området

däremot fanns ett större antal brandgravar och kreme- 
ringsplatser samlade i en tydlig grupp.

På den norra ytan fanns ett antal skelettgravar som 
verkar knutna till resterna av två gravhögar. Läm
ningarna av dessa förmodade högar bestod av kant
rännor (fig. 30-31). Kantrännan 1686 i väster respek
tive kantrännan 12266 i öster var bevarade till stora 
delar och förefaller att ha inringat högar med diame
trar av mer än tio men mindre än 15 meter. Ett indirekt 
argument för att kantrännorna verkligen kan ha om
slutit högar består i att de innehöll vad som verkar 
vara avrinningslager (sand med mycket järnutfällning- 
ar). I områdets nordöstra hörn hittades rester av en 
tredje kantränna, som gör det troligt att ytterligare en 
hög legat strax utanför det avbanade området. Som 
nämndes i platsbeskrivningen ovan så finns på en kar
ta från 1791 två högar markerade och det finns sam
manfattningsvis ingen anledning att betvivla att kant
rännorna verkligen omslutit försvunna högar. Några 
gravar som direkt kunde associeras med ytorna innan
för kantrännorna framkom inte. Tre kolprover från 
kantrännorna har daterats och pekar, som man kun
nat förmoda, på dateringar till äldre bronsålder (fig. 
32).

Skelettgravarna på platsen har enligt Runcis i den
na volym framförallt daterats till senneolitikum men 
några gravar verkar höra till äldre bronsålder och en
staka senare och kanske tidigare konstruktioner kun
de också påvisas. De urnegravar, kremeringsplatser 
och benförekomster som kunde dateras till yngre 
bronsålder var tydligt samlade i en väst-östligt oriente
rad gravgrupp söder om den västra gravhögen. Alla 
anläggningar påträffades i detta område sånär som på 
en ensam urnegrav längst i söder. Här ska man komma 
ihåg att Häljarps mölla var en gravmiljö som visade 
tydliga tecken på att ha blivit mycket skadad av senare 
tiders jordbruk - man kan ju inte minst notera att två 
till tre hela högar nästan fulltändigt plöjts bort och 
man kan utgå ifrån att ytterligare brandgravar och 
kremeringsplatser tidigare funnits på platsen. Den tyd
liga gruppkoncentrationen söder om högen bör ändå
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Fig. 30. Den norra undersökningsytan vid Häljarps mölla. På planen 
har de tre förmodade högarna och deras respektive kantrännor mar
kerats. Gravgruppen med urnegravar (urnor), kremeringsplatser (tre
kanter) och benförekomster (prickar) är belägen söder om den västra 
högen. En till synes ensam urnegrav ligger något söderut. På planen 
har samtliga härdar inom ytan markerats svarta och härdgruppen ös
ter om den västra högen framträder tydligt. Depositionerna av ben i 
kantrännan till den sydliga av de båda östra högarna är också marke
rade.

The northern excavated area at Häljarps mölla. In the plan the three 
presumed mounds and their respective edge ditches have been mar
ked. The grave group with urn burials, cremation sites (triangles) 
and bone depositions (dots) is situated south of the western mound. 
A single urn burial is situated slightly to the south. All hearths in the 
area have been marked (black) and an obvious group of such featu
res to the east of the western mound is clearly visible. The deposi
tions of bones in the edge ditch of the south of the two eastern 
mounds have also been marked.



b r a n d g miljöer

Fig. 31. Snitt genom kantrännan 1686 (den västra förmodade högen) Section through the edge ditch 1686 (the western presumed mound) 
vid Häljarps molla. Foto Bo Strömberg. at Höljarps molla.

Fig. 32. '“C-dateringar av kantrännor samt brand- 
gravsanläggningar från gravmiljön vid Häljarps molla.

Atmospheric data from Stuiver et al. (1998); OxCal v3.5 Bronk Ramsey (2000); cub r:4 sd:12 prob usp[chron]

Kantränna 12266 3410155BP Måk.
Kantränna 12266 3115±70BP

Kantränna 1686 3180+70BP

Urnegrav 1878 3555+70BP

Urnegrav 2024 3380+65BP

Kremeringsplats 18285 3125±70BP

Urnegrav 29187 2890±65BP

Kremeringsplats 27653 2730±65BP Jk
Kremeringsplats 20974 2725165BP Jår
Kremeringsplats 20855 2720±65BP hA

1500 1000 500MC-results from edge ditches and cremation featu
res at Häljarps mölla.
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vara representativ och även om flera gravar och andra 
anläggningar tidigare funnits så förefaller det ändå 
troligt att dessa koncentrerats i detta område.

Det är intressant att inte en enda av urnegravarna 
338 innehöll någon keramikurna. Visserligen så innehöll 

flera gravar keramikskärvor, men inte i något fall stör
re delar av ett kärl. Däremot var det uppenbart att de 
brända benen i urnegravarna var tydligt koncentrera
de och i flera fall verkade det tydligt att de vid nedläg
gandet varit svepta antingen i tyg eller i någon slags 
behållare av organiskt material (se fotografierna fig. 
14 och 15 ovan). De flesta 14C-dateringarna pekar på 
yngre bronsålder period IV-V, men även ett antal tidi
gare dateringar förekommer och det kan inte uteslutas 
att några av anläggningarna hör till äldre bronsålder.

Gravgruppens placering respekterar den västra hö
gen och med ledning av den åt söder sluttande topo
grafin skulle man kunna säga att kremeringar och be
gravningar ägde rum ”i området nedanför högen” - 
det verkar med andra ord troligt att den äldre högen 
hade betydelse för valet av plats för begravningsritu
alerna och jordandet av kvarlevorna. Högarnas bety
delse understryks av att ett flertal fynd som måste ka
rakteriseras som offerdepositioner framkom vid un
dersökningen av kantrännorna. Framförallt gäller det
ta kantrännan till den östra högen (12266), i vilken på 
olika punkter hittades tandraden från överkäken hos 
ett ungt får, ett större rörben, utspridda brända ben 
samt över fem kilo utspridd bränd och obränd slagen 
flinta. Den brända flintan utgjorde sammanlagt ca 2,8 
kilo, vilket måste ses som anmärkningsvärt. I den min
dre väl bevarade kantrännan till den västra högen 
(1686) fanns i vart fall enstaka keramikbitar och sla
gen flinta.

Det är intressant att se på spridningen av härdar 
inom området. Sammanlagt sju härdar påträffades. 
Här ska också sägas att inga andra ”eldanläggning
ar”, som exempelvis kokgropar, framkom. Inte min
dre än fem av de sju anläggningarna ligger koncentre
rade i en liten grupp strax öster om den västra högen 
(fig. 30 ovan). En annan härd ligger också i området

mellan de två högarna, på ett avstånd från den östra 
högen som erinrar om härdgruppens förhållande till 
den västra högen. Den sjunde härden ligger för sig 
själv i den södra delen av det avbanade området. Ing
en av härdarna har daterats med hjälp av 14C och ing
en av dem innehöll daterande fynd. Det är dock intres
sant att se att en av härdarna överlagrar skelettgraven 
1716. Härdgruppens placering skulle kunna vara en 
tillfällighet, men om vi utgår ifrån att högarna var be
tydelsefulla för förhistoriens människor förefaller det
ta osannolikt. Koncentrationen skulle också kunna 
tänkas vara skenbar och bero på skiftande bevarings- 
förhållanden inom ytan, men detta förefaller inte hel
ler troligt. Vi har alltså en grupp av härdar vars place
ring verkar vald med tanke på högen. I en äldre fas av 
områdets nyttjande används ytan med härdar för ske
lettbegravningar, av vilka en senare överlagras av en 
av härdarna. Det verkar rimligast att knyta härdgrup
pen till den yngre bronsålderns användning av grav
miljön, även om detta inte kan anses som säkert be
lagt.

Sammanfattningsvis så kan man betona den yngre 
bronsålderns beroende och nyttjande av de äldre hö
garna på platsen vad gäller strukturerandet och iscen
sättandet av denna tids aktiviteter inom gravmiljön. 
Gravgruppen och dess aktiviteter i form av kreme
ringsritualer och begravningar har placerats med led
ning av den västra högen. Det verkar troligt att härd
gruppen öster om den västra högen tillkommit under 
yngre bronsålder - kanske avspeglar dessa härdar åter
kommande offerceremonier eller rituella måltider i 
samband med dödsritualer söder om högen? Offerde
positionerna i kantrännorna, vilka det tyvärr saknas 
underlag för att datera närmare, skulle falla väl in i 
detta mönster. Det är spännande att se att även om 
högarna förmodligen anlades i samband med enskilda 
begravningar så kom de senare att användas på andra 
sätt och förmodligen under lång tid. För den yngre 
bronsålderns människor verkar de ha fungerat som en 
betydelsefull rituell rekvisita i samband med döds
ritualer och offerceremonier.



Den yngre bronsålderns brandgravsmiljöer

Att strukturera en gravplats: Annelöv
Boplats och gravplats i äldre bronsålder
I den västra delen av det område som slutundersöktes 
vid Annelöv påträffades lämningarna efter ett långhus 
som kunnat dateras till mitten av äldre bronsålder. I 
samma område framkom även bebyggelselämningar 
som daterats till bronsålder period III—IV (ett grophus) 
respektive äldre järnålder (ett långhus). Bebyggelse
lämningarna diskuteras av Artursson i denna volym. 
Det samlade intryck man kan få av boplatslämninga
rna är att de representerar en eller några få gårdar som 
flyttar runt i området under en stor del av förhistorien. 
I förhållande till gravplatsen är det intressant att be
byggelselämningar från just mitten av äldre bronsålder 
samt period III—IV är säkert belagda.

De tidigaste dokumenterade gravarna i gravmiljön 
låg dels i området för den hög som sannolikt varit be
lägen innanför kantrännan 10772 (skelettgravarna 1— 
3), dels i ett område längre åt sydost (den ensamma 
skelettgraven nr 4). Runcis daterar gravarna 2-4 till 
senneolitikum (grav 2 möjligen äldsta bronsålder; 
Runcis i denna volym). Skelettgrav 1, som av utgräva
rna förmodades vara centralgrav i den tänkta högen, 
daterades preliminärt med hjälp av fyndet av en tutu- 
lus till bronsålderns perioder IV-V (fyndet är avbildat 
i Runcis artikel). Denna tutulus kan dock faktiskt med 
viss säkerhet istället föras till bronsålder period II. 
Dessa föremåls utveckling var känd redan av Monteli- 
us och består i att de uppträder i period II och sedan 
förändras på så sätt att spetsen blir längre och under 
period tre förses med en knopp som sedan hänger med 
in i yngre bronsålder (Montelius 1872). Oldeberg 
kunde precisera denna utveckling och nämner bland 
annat att föremålen ifråga vanligen påträffas i kvin
nors gravar (Oldeberg 1976, s. 14f). Kantrännan 
10772 skars enligt utgrävarna av gravarna 2 och 3, 
vilket ifrågasätter tolkningen av den senare daterade 
graven nr 1 som en centralgrav i en tänkt hög inringad 
av kantrännan. De stratigrafiska och tidsmässiga rela
tionerna mellan skelettgravar, kantränna och eventuell

hög spelar mindre roll i detta sammanhang. Vad som 
är väsentligt här är att konstatera att i vad som kan 
bedömas som geografiskt centrum för det brandgrav- 
fält från yngre bronsålder och tidigaste järnålder som 
vi ska fokusera på så fanns ett mindre område med 
enstaka gravar från senneolitikum och äldre bronsål
der. Den dokumenterade kantrännan gör det mycket 
troligt att en mindre hög med en diameter av ca 10 m 
existerade på platsen. Den ensamma skelettgraven i 
områdets sydöstra del verkar också omges av senare 
brandgravar och var förmodligen utgångspunkten för 
ytterligare en mindre gravgrupp.

Vi kan då teckna en bild av ett litet lokalområde 
med samtida bebyggelse och gravplats, med ett inbör
des avstånd mellan det dokumenterade långhuset och 
högen av ca 75 m (fig. 33).

Vad som förmodligen är en så kallad sekundärgrav 
från en sen del av äldre bronsålder påträffades i hög
ens södra del. Graven 8492 bestod av en nedgravning i 
skelettgravsstorlek innehållande ett större antal stenar. 
I dess mitt påträffades en koncentration av brända ben 
och ett daterat kolprov pekar på bronsålder period III. 
Graven är troligen en av de första brandgravarna på 
gravfältet och knytningen till högen ligger i linje med 
detta antagande.

Gravmiljön delas upp med en monumental 
stolpkonstruktion
Den tidigare kända uppdelningen av gravar i grupper i 
gravmiljöer från yngre bronsålder nämndes ovan. En 
intressant upptäckt ifråga om Annelöv är att denna 
gravmiljö ger möjligheter att diskutera en sådan grupp
indelning inte bara med utgångspunkt i gravarnas 
rumsliga placering utan att vi här faktiskt kan doku
mentera en strukturering av gravplatsen med hjälp av 
en avskiljande konstruktion. Rakt genom den centrala 
delen av gravmiljön konstruerades en rad av tätt ställ
da stolpar. Stolpraden respekterar på ett tydligt sätt 
den äldre högen och grupperingen av brandgravar res
pekterar i sin tur på ett tydligt sätt stolpraden. Redan 
dessa förhållanden pekar mot att stolpraden anlades i
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Långhus

Hög och gravar

40 meter Grav 9383

The Annelöv area with the long house from the early Bronze Age as 
well as inhumation burials and a mound from the Late Neolithic and

Fig. 33. Annelövsområdet med långhuset från äldre bronsålder samt 
skelettgravar och förmodad hög från senneolitikum och äldre brons
ålder. the Early Bronze Age.

ett tidigt skede av gravplatsens bruk som brandgrav- 
fält. Detta antagande tycks kunna stödjas av 14C-date- 
ringar. Kolprover från fem av stolphålen har daterats 
och om vi undantar ett prov (från stolphål 9278) som 
gav en neolitisk datering så pekar alla de övriga fyra 
proverna entydigt på yngre bronsålder. Om vi undan
tar den tidiga brandgraven i högen som nämndes ovan 
så gav tre av de fyra proverna BP-värden som var 
jämngamla eller något tidigare än den tidigaste 14C- 
dateringen av en brandgrav (tab. 1-2 ovan). Det mest

sannolika scenariot blir att efter det ganska begränsa
de nyttjande av gravmiljön som representeras av de 
äldre skelettgravarna, högen och den tidiga brandgra
ven så inleds det mera omfattande bruket av gravmil
jön för brandgravsritualer med att miljön struktureras 
med hjälp av stolpraden.

Att stolpraden primärt har med den ”inre” organi
sationen och nyttjandet av gravmiljön att göra är otve
tydigt. Den var inte bara en konstruktion för att skilja 
boplatser från gravmiljön, vilket man skulle kunnat
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tänka sig. Som diskuteras nedan så skiljer den vissa 
boplatser från vissa delar av miljön, vilket är en annan 
sak. Det förekom dessutom offer i anslutning till stolp
raden, vilket rimligen har med gravmiljöns samman
hang att göra. Stolpraden organiserade gravplatsen 
och den var både i samband med uppförandet och se
nare i sig själv föremål för offerhandlingar. Som ett 
högst påtagligt monument organiserade den också 
nyttjandet av och synen på det lokala yngre bronsål- 
derslandskapet, vilket diskuteras i ett senare avsnitt.

Flera olika förhållanden ifråga om stolphålsraden 
är mycket intressanta. Vi ska kort diskutera dess kon
struktion, utveckling samt beläggen för offer i sam
band med monumentet.

Spåren av stolpraden består av en lång rad stolphål 
i sydsydvästlig till nordnordostlig riktning som kunde 
dokumenteras från kanten av det undersökta området 
och till en slutpunkt i stolphålet 8975, några meter 
sydväst om högens kantränna. Som en del av samma 
konstruktion måste man med ledning av stolphålens 
utseende och innehåll även räkna den rad av stolpar 
som till största delen markerar en parallell linje några 
meter öster om högen och i sin södra del svänger åt 
väster och därmed böjer in söder om högen. Denna 
linje hade om dess slutpunkt förlängts kunnat träffa 
stolphålet 8975. Dessa båda delar av stolphålsraden, 
vilka vi kan kalla den södra respektive den östra ra
den, anlades med största sannolikhet samtidigt och 
utgör tillsammans dess mest otvetydiga komponenter 
(fig. 34-37).

Det ska nämnas att det är möjligt att stolpraden i 
själva verket inte hade en öppning söder om högen 
utan faktiskt bestod av en lång sluten rad. I ”öppning- 
sområdet” fanns flera undersökta stolphål som skulle 
kunna ha varit delar av raden (framförallt 8201 och 
8189, se plan och profiler fig. 39). Dessa stolphål var 
dock inte fullt så kraftiga som de flesta andra i södra 
och östra raden och området söder om högen hade 
uppenbarligen haft en komplex användning som läm
nar utrymme för flera olika tolkningsmöjligheter (se 
nedan).

Den östra stolpraden kan mycket väl ha fortsatt norrut 
från den dokumenterade slutpunkten. Området i norr 
var stört av sentida aktiviteter och enstaka stolphål i 
området som skulle kunna ingått i stolpraden mättes 
faktiskt in under förundersökningen men kom aldrig 
att undersökas vid slutundersökningen.

Stolphålen i stolphålsraden visade sig ha ett intres
sant innehåll. För det första så fanns vad som har re
gistrerats som bränd lera i åtta av de sydligaste stolp
hålen. Denna lera skulle kunna tänkas vara rester av 
lerklining, vilket skulle antyda att stolphålsraden i 
själva verket åtminstone delvis varit en lerklinad flät- 
verksvägg. En rad av jordgrävda stolpar skulle i sig 
själv kunna vara meningsfull. De försvunna stolparna 
skulle ju också kunna ha varit utformade på mer eller 
mindre speciella sätt för att göra ett visst intryck. Men 
det ligger ändå närmast till hands att anta att stolpa
rna förenats av flätverk, inte minst då för att göra kon
struktionen mera stabil och beständig. Flera av stolp
hålen i såväl den södra som östra raden visar på tydli
ga omsättningar och detta understryker ju att bestän
dighet över tid varit betydelsefullt samt att stolpraden 
verkligen underhållits och existerat under relativt lång 
tid.

I minst 17 av stolphålen påträffades mänskligt be
arbetade stenar, främst i form av malstenar (mestadels 
löpare) och knackstenar. Tillsammans rör det sig om 
mer än 90 enskilda fynd och en stor andel av dessa var 
skörbrända. Flera av föremålen hade tydligt använts 
som stenskoning för stolpar. Dessa stenföremål måste 
vara medvetet placerade i stolphålen och bakgrunden 
till denna deponering måste relateras till de idéer man 
haft om vad stolpraden skulle vara. Att så många de
ponerade mal- och knackstenar påträffades i stolp
hålsraden är av stort intresse eftersom fynden av såda
na föremål i gravar och andra anläggningar i gravmil
jöer från yngre bronsålder är ett välkänt fenomen. 
Nedläggandet av dessa stenredskap har förmodligen 
med religiösa idéer att göra, vilket diskuterats av Fen- 
din och Kaliff. Den traditionella tolkningen betonar 
framförallt malstenarnas transformering av säd till
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Fig. 34. De stolphål som med säkerhet bedömts ingå i stolphålsradens södra respektive östra delar. Bild
serien visar fördelningen av olika fyndkategorier.

The post holes that with certainty have been considered to be parts of a row of postholes making up a 
palissade right through the annelöv cemetery. Post holes containing burnt clay (upper right), worked sto
ne (lower left) and flint (lower right). Burnt bone was found in posthole 27959.

Fig. 35. Den norra delen av den 
södra stolpraden sett från söder. I 
bakgrunden grävs en av anlägg
ningarna inom den förmodade hö
gen. Foto Åsa Cademar.

The northern part of the row of 
post holes south of the mound as 
seen from the south during exca
vation. From the south the post 
holes 9082, 9061, 9041, 32326, 
9041, 9025, 9008, 8991 and 
8975 are visible. In the backgro
und one of the features in the 
mound is investigated.
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Södra raden

9363 9348 31563 9311 9293 9278 9261 9243

9224 9210 9195 9176 9155 9140

9008 8991 9025 8975

Östra raden

31756 31782 31803 31818 31943 32021

26400 27990 27959

32085

Fig. 36. De dokumenterade stolphålen i södra respektive östra raden. 
Skala 1:40. Stolphålen 9363 respektive 9224 innehöll mycket sten 
men endast stolphålens ytterbegränsningar dokumenterades i profil.

The documented postholes certainly belonging to the palissade. Sca
le 1:40. The post holes 9363 and 9224 contained much stones but 
these were not drawn in the documented sections.
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Fig. 37. Snitt genom stolphålen 8991 och 9025 i stolpraden. Stenarna 
som fanns i de bortgrävda halvorna har staplats ovanpå de kvarvaran
de halvorna. Foto Karin Ericson Lagerås.

Section through post holes 899 Z and 9025 of the palissade. The sto
nes in the investigated halves have been piled on top of the remain
ing halves.
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mjöl som en parallell till kremeringens transformering 
av de döda (Fendin 1994, 2002, 2002a, s. 154 ff.; Ka
liff 1997, s. 88 ff., jämför även Lidström Holmberg 
1998 och se Fendin i denna volym). Det är intressant 
att konstatera men svårt att tolka varför en så stor an
del av stenredskapen var skörbrända.

I det västligaste stolphålet i den östra raden 
(A27959) påträffades 7g brända människoben och en 
keramikbit. Benen var spridda i anläggningen och dess 
fyllning saknade kol och sot. Det skulle här kunna 
röra sig om en offerdeposition i samband med stolp
radens uppförande.

I direkt anslutning till två stolphål i den östra raden 
fanns anläggningar som skulle kunna tolkas som offer
gropar. Mest spännande var anläggning 27943 som 
innehöll 70g brända människoben (vilka åtminstone 
delvis var från ett barn eller en tonåring) samt dessut
om flera keramikbitar, tre malstenar och ett större an
tal flintavslag. Gropen var fylld av packad sten som till 
stora delar var skörbränd och/eller vittrad. Benen och 
keramikbitarna var utspridda i stenfyllningen och fö
rekom delvis i små koncentrationer. En större sten, 
0,3x0,5x0,2 m stor, hade sannolikt varit rest i sten- 
packningens östra del där den framkom i anslutning
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till vad som föreföll vara ett fundament i packningen. 
Anläggning 33529 var sannolikt ett stolphål och inne
höll en bit bränt ben (se fig. 38).

I sju av stolphålen påträffades slutligen slagen flin- 
346 ta, vilken dock inte analyserats närmare.

I området söder om den förmodade högen fanns en 
lucka mellan vad som räknats som säkra stolphål i den 
södra och östra delen av stolpraden. Som tidigare 
nämnts är det tänkbart att denna öppning i själva ver
ket inte funnits utan att stolpraden här varit sluten. I 
detta område fanns ett antal intressanta rännor, stolp
hål och gropar (fig. 38-39).

Området söder om högen har helt klart varit skåde
platsen för en hel del aktiviteter vid tiden för använd
ningen av gravmiljön. Den komplicerade anläggnings- 
bilden lämnar också fältet öppet för flera olika tolk
ningar av vilka stolpkonstruktioner som funnits där. 
Till att börja med kan vi reflektera över rännan 8287 
med tre stolphål. I ett av dessa, A9986, påträffades två 
gram brända ben vilket skulle kunna vara spåren av en 
offerdeposition. Rännan med dess tre stolphål anslu
ter på ett tydligt sätt till stolphålet 8975 - den nordli
gaste och sista ’’säkra” stolpen i den södra stolphålsra- 
den. Detta gör att rännan med stolpar skulle kunna ses 
som en markering av ett tänkt ingångsparti mellan slu
tet av stolpraden och högens utkant - om vi tänker oss 
en lucka i stolphålsraden söder om högen. Denna tolk
ningsmöjlighet har illustrerats i fig. 40. En annan möj
lighet är att stolpraden fortsatt ända upp till högen 
med stolparna 8201, 10032 och 10048 (stolphålet 
28458 med det ytliga fyndet av en bit bränt ben ska 
också nämnas här). I såfall fanns det ingen ”ingång” i 
högens sydvästra kant. Istället har man då om man 
kom västerifrån tvingats gå norr om och runt högen 
för att nå öppningen söder om den. Om vi tänker oss 
denna möjlighet så kan ett annat ingångsparti längre 
österut skisseras (fig. 41). I detta sammanhang är det 
intressant att se närmare på stolphålet 10032, vilket 
innehöll tre gram brända ben av en tonåring eller äldre 
individ samt bitar av keramik - detta skulle liksom 
9986 som nämndes ovan också kunna tolkas som en

offerdeposition i en annan del av konstruktionerna 
söder om högen.

Det är också möjligt att det finns en utveckling i 
området som innebar att den förstnämnda tänkta in
gången i ett senare skede övergavs vid konstruktionen 
av den andra, eller tvärtom. Det kan knappast uteslu
tas att de många stolparna i någon fas varit delar av ett 
kulthus, vars konstruktion i såfall bara delvis doku
menterats. Man kan också tänka sig att förekomsterna 
av brända ben i området speglar att det nyttjats för 
begravningsceremonier av olika slag - nedlades en 
mindre del av vissa döda människors ben i stolphålen?

Sammanfattningsvis så är det möjligt att tänka sig 
att just området vid högen - en anläggning som i sig 
säkert haft stor betydelse (jämför diskussionen om 
Häljarps mölla ovan) - har varit föremål för kultiska 
ceremonier som involverat offer vars rester i form av 
ben deponerats. Det verkar dessutom tydligt att områ
det söder och sydväst om högen, med ledning av dess 
anläggningstäthet och hypotetiska förändring i flera 
faser, varit platsen för speciella stolphålskonstruktio- 
ner. Dessa har här tolkats i termer av ingångspartier 
men kan möjligen ha varit av en annan karaktär. Det 
finns i vart fall klara indikationer på att stolpraden 
haft en öppning vid högen, där själva högen använts 
som en del av iscensättningen av ett ingångsområde.

Det omfattande nedläggandet av stenredskap i 
stolphålen, med den symboliska och religiösa bak
grund som detta utan tvivel hade, tillför stolpraden en 
ytterligare tolkningsdimension. Redan dess allmänna 
karaktär och placering i rummet visade att det inte 
rörde sig om vilken konstruerad gränslinje som helst. 
Stolpradens organisatoriska betydelse i lokalsamhället 
bekräftas redan av dess monumentalitet och strukture
rande verkan i rummet. Depositionerna av stenred
skap och möjligen kremerade ben i och i anslutning till 
stolphålen belägger dess religiösa och kultiska karak
tär. Till detta kan man också lägga ett hypotetiskt in
gångsområde i vilket den symboliskt laddade högen 
integrerats. Denna rad av stolpar - eller troligare flät- 
verksvägg - hade uppenbarligen en stor betydelse för
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Fig. 38. Området söder om högen med luckan i stolphålsraden. De 
mörkgrå stolphålen är anläggningar som ansetts höra till stolpraden 
med säkerhet. De ljusgrå markeringarna utan kontur är rännor. De 
ljusgrå markeringarna med tunn kontur är stolphål, de ljusgrå med 
tjock kontur stolphål med dokumenterade förekomster av brända 
ben och de vita anläggningarna är grunda gropar. Högens hypotetiska 
utbredning har markerats.

The area to the south of the mound with what may have been a gap 
in the palissade. Dark grey features have been considered as be
longing with certainty to the palissade. Light grey features are runs. 
The light grey features with thin lines are post holes and the light 
grey ones with fat lines are post holes with documented finds of 
burnt bones. The white features are shallow pits. The hypothetic ex
tension of the mound has been indicated.
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Ränna 8287 28458

9986 10000 10015

8189 8173 8158 8143

27342 28063 28034 Ränna 8345 8201

10048 10032

8131 8113 33054

Fig. 39. Profiler av rännor och stolphål i området söder och sydväst 
om högen. Skala 1:40.

Sections of runs and post holes in the area to the south and south
west of the mound.

5 meter5 meter

Fig. 40. Ett tolkningsalternativ för hur stolpradens tänkta ingångsom- Fig. 41. En alternativ tolkning av stolpradens tänkta ingångsparti.
råde kan ha varit konstruerat.

An alternative interpretation of how the presumed entrance area of 
An interpretation of how a presumed entrance area of the palissade the palissade may have been designed,
may have been designed.
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de människor som konstruerade och använde gravmil
jön och det lokala landskapet. Stolpraden måste ha 
varit ett monument av viss dignitet.

Rader av stolphål eller resta mindre stenar som ”le
der fram” till bronsåldershögar är ett tidigare känt fe
nomen i södra Skandinavien, även om få tydliga exem
pel kan nämnas. Framförallt är det situationen vid 
Myrhøj i Danmark som brukar anföras, där en rad av 
stenar ledde mot en hög (Jensen 1973). Ett annat ex
empel är en rad av arkeologiskt undersökta stolphål 
som ledde till Ohrhögen i Malmöområdet (Carlsson
2000). I dessa två fall rör det sig knappast om palissa- 
der som den vid Annelöv och de har inte organiserat 
gravplatser på samma sätt. Ett mer liknande exempel 
finns från Hellegård i Danmark där en rad av stenlyft 
till synes leder fram mot en bronsåldershög samt delar 
upp en gravplats med urnegravar (opublicerad infor
mation från Karen Margrethe Hornstrup som i skri
vande stund förbereder publiceringen).

Brandgravar i grupper
Brandgravar från yngre bronsålder placerades i minst 
två tydliga grupper inom gravmiljön. Den ena gruppen 
låg nordväst om den tänkta högen och bestod av sju 
olika dokumenterade anläggningar (fig. 42). Den andra 
gruppen respekterade tydligt den östra delen av stolpra
den och var belägen i området öster om högen. Dessut
om påträffades vid förundersökningen vad som för
modligen var en ytterligare gravgrupp. Denna låg i om
rådets södra del och här framkom en anläggning där 
överdelen av en keramikurna samt brända ben iakttogs 
i ytan. Denna brandgrav med keramikurna undersöktes 
dock inte närmare vid slutundersökningen. I samma 
område påträffades ytterligare ett mindre antal anlägg
ningar vilka registrerades som gravar vid förundersök
ningen men som av någon anledning inte heller kom att 
undersökas vid de fortsatta arbeten på platsen. Omfatt
ningen och karaktären av denna sydliga gravgrupp är 
alltså inte närmare känd men likheterna i gravskick 
med de nordligare gravarna talar för att det handlar om 
ytterligare en grupp av gravar från yngre bronsålder.

Den östra gravgruppen verkar ha centrerats kring en 
stenpackning och en klumpstensanläggning. I anslut
ning till dessa konstruktioner fanns benförekomster och 
en kremeringsplats. I den östra gravgruppen fanns dess
utom nio urnegravar med keramikurnor. Dateringen av 
dessa (tabell 5 ovan) faller att döma av keramikmateria
let och 14C-dateringarna huvudsakligen inom bronsål
der period IV-V. Ett l4C-prov från graven 16953 datera
des till tidig järnålder och kan antyda att vissa gravar 
anlades något senare. Förutom keramiken framkom få 
föremålsfynd i gravarna. Vad gäller bronser så framkom 
en dubbelknapp av brons respektive en liten ring av 
bronstråd i de två sydligaste gravarna i gruppen och an
nars kan bara enstaka anonyma flintor och ett par bear
betade stenar nämnas. Om vi går till den nordvästra 
gravgruppen så kan ett liknande mönster iakttas. Med 
ledning av keramik och 14C-dateringar hör gravarna 
hemma i perioderna IV-V. De innehöll sånär som på ett 
fåtal flintor inte några fynd alls förutom keramiken.

Förutom gravarna med keramikurnor så innefatta
de gravgrupperna kremeringsplatser. Dessutom fanns 
enstaka mindre gropar med små mängder ben som 
klassificerats som benförekomster.

Den tidiga brandgraven i högens södra del har re
dan nämnts och likaså de olika offerdepositionerna i 
anslutning till stolphålsraden. Då återstår endast att 
nämna fem olika mindre gropar med fynd av små 
mängder brända ben, vilka var spridda i områdena 
väster och sydost om högen. Dessa benförekomsters 
kan ha tillkommit i flera olika tänkbara sammanhang 
och är svåra att diskutera närmare.

Det intressanta med de undersökta delarna av An- 
nelövsmiljön är den tydliga rumsliga disponeringen av 
platsen. Dokumentationsmaterial och gjorda analyser 
har gjort det möjligt att på ett ingående sätt diskutera 
gravmiljöns utveckling och de rumsliga och kronolo
giska relationerna mellan hög, äldre gravar, stolphåls- 
rad/flätverksvägg, offerdepositioner samt grupper av 
brandgravar och kremeringsplatser.

Grupperingar inom gravmiljöer från brons- och 
järnålder har vanligen tolkats i sociala termer, det vill
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kanter) samt benförekomster (prickar) markerade. De benförekom
ster som markerats med svarta prickar med ring har tolkats som de
positioner av offerkaraktär. Gravgrupperna har markerats med strec
kad linje. I områdets södra del har en förmodad gravgrupp som 
påträffades under förundersökningen men som sedan inte undersök
tes vidare markerats. Den ensamma benförekomsten öster om den 
östra gravgruppen undersöktes också vid förundersökningen och har 
inte medtagits i de tidigare tabellerna över undersökta anläggningar 
på platsen. Stolpradens förmodade förlängning norrut har markerats

med grått.

Investigated parts of the Annelöv cemetery area with the palissade, 
the presumed mound as well as urn burials (urn symbols), cremation 
sites (triangles) and features with bones (dots). The features with bo
nes with a central black dot and a ring have been interpreted as pos
sible depositions of a sacrificial character. The grave groups have 
been marked with a dashed line. The presumed continuation of the 
palissade to the north has been marked with a dotted line.
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säga att man tänker sig att indelningen i grupper mot
svarat olika sociala gruppers användning av miljöer
na. Närmast till hands ligger att tänka sig att grav
grupperna motsvarar ett begravande av olika familje
grupper och/eller bebyggelseenheter (under brons- och 
järnålder kan man utgå ifrån att detta till stor del var 
samma sak). Att gravmiljöerna strukturerats med 
hjälp av fasta konstruktioner motsvarande stolphåls- 
raden i Annelöv är ett fenomen som man kan finna 
indikationer på i den tidigare forskningen. Men exem
pel på så pass manifesta uppdelningar som denna, som 
dessutom av allt att döma kan tillskrivas kultiska di
mensioner, är veterligen inte tidigare kända. Som 
nämndes ovan så dokumenterades en liknande kon
struktion på Löderupsgravfältet, men där kunde den 
inte på ett tydligt sätt knytas till olika gravgrupper 
(även om indikationer på detta finns, se nedan).

I området kring Annelövsgravplatsen har ett antal 
större arkeologiska undersökningar utförts och i det 
lokala landskapet har flera olika platser med använd
ning under yngre bronsålder dokumenterats. Dessa 
platser kan på ett givande sätt knytas till teorin om 
olika sociala gruppers strukturerande och nyttjande 
av gravmiljön, vilket diskuteras i artikelns följande 
och sista avsnitt.

De dödas ö - Annelöv i det lokala
bronsålderslandskapet
Den yngre bronsåldern i området
Fyra större ytor har undersökts arkeologiskt kring An- 
nelövsgravfältet (fig. 43). För det första har vi de bo
platsytor som låg väster om gravmiljön och som under
söktes i samband med denna. Som ovan nämndes så 
kan man tolka lämningarna här som rester av en eller 
ett par gårdar som under bronsålder och tidig järnålder 
flyttar runt i området strax väster om gravplatsen. För 
det andra kan man nämna ytan ”SU 14 väst” ca 400 m 
öster om gravmiljön, som var en annan av Västkustba- 
neprojektets undersökningar. Här påträffades rester av 
en gårdsbebyggelse som kunde dateras till en sen del av

äldre järnålder (Ericson 2000). Denna gårdsbebyggel
se kan inte direkt relateras till gravmiljön, men under
stryker boplatslägenas lokalisering till platån norr om 
Saxån.

Förutom dessa två Västkustbaneundersökningar så 351 
undersökte Sydgasprojektet två större ytor i området 
1983. Resultaten från dessa platser är av stort intresse 
för det aktuella sammanhanget.

På den södra ytan som undersöktes, ”punkt 40”, 
framkom 112 anläggningar i form av stolphål, härdar, 
gropar och rännor. De dateringar som gjordes av fynd 
och 14C-prover visar på aktiviteter från neolitikum och 
fram till yngre järnålder. Ett stolpbyggt hus daterades 
till romersk järnålder. Två härdgropar daterades med 
14C-metoden till en period i mellersta bronsåldern 
(härdgroparna 39 och 40, tabell 2 ovan, fig. 45). I den 
ena härdgropen framkom keramikskärvor från minst 
tre kärl som kunde dateras till yngre bronsålder (Lin- 
deroth 1996). De undersökta lämningarna är främst 
boplatsanläggningar och det samlade intrycket blir att 
ytan kan ses som en del av ett boplatsområde med flyt
tande gårdar, som utnyttjats under lång tid. I detta 
sammanhang är härdgroparna från mellersta-yngre 
bronsålder mest intressanta eftersom de belägger bo
platsområdets existens under denna tid.

De lämningar som påträffades inom sydgasprojek- 
tets norra yta ,”punkt 41”, var av en annan karaktär.
Här dokumenterades 107 anläggningar, av vilka 65 
var härdar eller härdgropar (fig. 44) medan de övriga 
var stolphål, gropar och kokgropar. Enstaka fynd av 
trattbägarkeramik belägger en neolitisk närvaro, med
an en härdgrop daterades med 14C-metoden till äldre- 
mellersta bronsålder (härdgrop 135, tabell 2 ovan).
Två lämningar inom ytan avvek från de övriga. Den 
rektangulära gropen Al90 i områdets nordligaste del 
var 2,5x4 m stor och i dess norra del fanns en brunns- 
liknande nedgravning som var 1,5 m i diameter. Gro
pen bedömdes med ledning av sin karaktär som förhis
torisk. I botten av den brunnsliknande nedgravningen, 
vars ovandel hade blockerats med större stenar, fram
kom ett obränt skelett av en räv. Den andra avvikande
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200 meter

Fig. 43. Större arkeologiskt undersökta ytor kring Annelövsgravplatsen 
och den lokala topografin. Nivåkurvor med en meters ekvidistans. I 
söder flyter Saxån som på sin norra sida omges av låglänta sanka 
områden. Åt norr vidtar därefter en flack platå som höjer sig lätt åt 
norr. I kartans nordöstra del finns en mindre flack oval höjd, ett par 
hundra meter lång. Den enda större moderna vägen genom området 
löper i öst-västlig riktning genom området, ca 400 m norr om ån. 
Sydgasprojektets undersökningsytor har prickats ut enligt kartor hos 
Linderoth 1996 samt enligt arkivmaterial på UV Syd.

Major archaeologically excavated areas around the Annelöv ceme
tery and local topographical features. Elevation curves with one 
metre equidistance. To the south river Saxån can be seen. In the 
north-eastern part of the area there is a small hill. The only modern 
road is situated running east-west in the centre of the figure. The ex
cavations of the Sydgas project have been plotted based on maps in 
Linderoth 1996 complemented with archaival information at RAÄ UV 
Syd. The other excavated areas were investigated by the Västkustba
nan project.
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Fig. 44. Den undersökta delen av härdområdet på höjdens sydsida 
(Sydgas punkt 41, se fig. 43). Efter schaktplan hos Linderoth 1996.

The excavated part of the hearth area on the southern side of the 
small hill in the Annelöv area (Sydgas punkt 41,see fig. 43). Plan af
ter Linderoth 1996.

anläggningen låg för sig själv, men inom området med 
härdar och härdgropar, och beskrivs som en grund 
grop, 3,5x5,5 m stor. I söder avgränsades den tydligt 
av en stenrad och ytterligare stenar låg ”i en ring” runt 
anläggningen. I själva gropen låg två härdar. Enstaka 
flintavslag och keramikbitar kunde knytas till anlägg
ningen (Linderoth 1996).

Man kan tolka de undersökta lämningarna på 
punkt 41 som delar av ett så kallat härdområde från 
bronsåldern. Denna typ av områden diskuteras mer 
ingående i Fendins artikel i denna volym (se även dis
kussionen om Säbyholm ovan). Här räcker det att 
konstatera att flera av dessa områden upptäckts på se
nare år, att de vanligen hör hemma i yngre bronsålder
äldre järnålder och att de anses ha med cykliskt åter
kommande rituella sammankomster, förmodligen in
kluderande offermåltider, att göra. Läget i sluttningen 
ner från den lilla höjden kan också anses som typiskt 
för denna slags platser. Om en mer detaljerad doku
mentation förelegat hade man kanske även kunnat re
flektera över vad de två avvikande anläggningarna 
egentligen var - den stora rektangulära anläggningen i 
mitten av härdområdet har ett givet intresse, liksom 
”rävgropen” uppe mot toppen av höjden.

Genom den kulturgeografiska specialstudie som 
gjordes av äldre kartmaterial från byarna längs Väst
kustbanans sträckning finns det sena 1700-talets 
markanvändning dokumenterad för området kring 
Annelövsgravplatsen. Om man studerar denna mark
användning framträder en intressant bild av gravmil
jöns placering i landskapet (fig. 46). Först kan man 
notera att platsen är belägen på gränsen mellan Kvär- 
lövs och Annelövs inägomarker. Denna sentida gräns 
kunde för övrigt dokumenteras genom förekomsten av 
ett stort dike samt en rad hål efter yngre stolpar som 
gick genom den undersökta ytan (förmodligen ett 
hägn som är markerat i 1700-talskartan). Den stolp
rad som sträckte sig söderut från högen var närmast 
parallell med 1700-talsgränsen, fast belägen några 
meter väster om denna. Den östra delen av stolpraden 
sammanföll med 1700-talsgränsen. I förhållande till
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Atmospheric data from Stuiver et al. (1998); OxCal v3.9 Bronk Ramsey (2003); cub r:4 sd:2 prob usp[chron]

Huset 3235±60BP

Huset 3205±70BP

Huset 3180±65BP

Grophus 2945+65BP

Stolprad 3055±75BP

Stolprad 2900±65BP

Stolprad 2810+70BP

Härdgrop 39 2910+1 lOBP

Härdgrop 40 2990+1 lOBP

Härdgrop 135 3130+125BP

Grav 8492 2985+75BP

Stolprad 2905+70BP

Grav 31146 2900+65BP

Grav 30961 2870+65BP

Grav 29964 2835+70BP

Bendeposition 16666 2820+70BP

Grav 16589 2820+70BP

Bendeposition 30931 2795+70BP

Kremeringsplats 16694 2715+70BP

Bendeposition 16925 2700+70BP

Grav 16953 2300+65BP

Fig. 45. l4C-dateringar från Annelövsgravplatsen med omgivningar. 
"Huset" och "Grophuset" syftar på långhuset från äldre bronsålder i 
västra delen av SU 13 respektive det till synes yngre grophuset. 
"Stolpraden" är den som sträckte sig genom gravmiljön (till denna 
ska även "grav 27959" räknas). Härdgroparna 39 och 40 är från den 
av Sydgasprojektet undersökta boplatsytan öster om gravfältet och 
härdgropen 135 från härdområdet nedanför höjden. Gravarna kom
mer alla från Annelövsgravplatsen.

MC-results from the Annelöv cemetery and its surroundings. "Huset" 
and "grophuset" refers to the longhouse and the pit house of the 
early and late Bronze Age respectively in the area to the west of the 
cemetery. “Stolpraden"is the palissade. The "härdgrop" features nr 
39 and 40 are hearth pits from the Sydgas punkt 40 area just to the 
east of the cemetery (see fig. 43). "Härdgrop" 135 is a hearth pit 
from the Sydgas punkt 41 area. Features marked "Grav" (grave), 
"Benförekomst" (feature with bones) and "kremeringsplats" (crema
tion site) are all from the Annelöv cemetery.

Kalibrerad ålder i år f.Kr.

1700-talsgränsen var den östra gravgruppen belägen 
på Annelövs mark, medan den norra gravgruppen och 
högen låg på Kvärlövs mark. Från schaktkanten i sö
der där den förhistoriska stolphålsraden försvann in 
är det endast ca 150 m ner till våtmarksområdena 
längs Saxån.
Det är också intressant att se hur gravmiljön anknyter 
till den långdragna kil av ängsmark som går ut från ett 
mycket större ängsmarkområde i öster. Ängsmarkerna 
kunde vara av delvis olika slag och mer eller mindre 
fuktiga. Kanske markerar kilen av ängsmark ett fukt
stråk eller ett mindre vattendrag. Ängsmarkskilen var
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helt klart en viktig gräns i området, som strukturerade 
dess bruk och hur man rörde sig i landskapet. I sen tid 
följde den enda vägen genom området denna kil av 
ängsmark, vilken kan förmodas ha lång kontinuitet 
som mark undantagen från odling.

Det är alltså påtagligt hur gravmiljöns placering 
och struktur kan knytas till gränser och andra företeel
ser i det lokala äldre odlingslandskapet som detta av
speglar sig i 1700-talets kartor. Gravmiljön anknyter 
till kilen av ängsmark, vilken var ett (förmodligen fuk
tigt) gränsområde mellan större odlingsytor och en 
sannolik led för samfärdsel genom området. Den an
knyter också tydligt till den viktiga gränsen mellan 
bymarkerna. Denna gräns mellan större ägoblock 
tycks ha haft en föregångare i den undersökta stolpra
den. Den senare markerade under yngre bronsålder en 
sannolikt minst 200 m lång gränslinje dragen från 
gravmiljön/ängsmarkskilens spets och ner till våt
marksområdet vid Saxån. Förmodligen sammanband 
den alltså två mer eller mindre fuktiga områden.

De dödas ö
Baserat på dessa olika arkeologiska undersökningar 
och på analysen av det äldre kartmaterialet kan vi nu 
teckna en bild av gravmiljöns roll i det lokala lanskapet.

Det är intressant att se hur väl förekomsten av kän
da boplatser från yngre bronsålder faller in i teorin om 
att de olika gravgrupperna kan tolkas som olika fa
miljegrupper/bebyggelseenheters nyttjande av grav
platsen. Det finns alltså dokumenterade samtida be
byggelseenheter såväl öster som väster om stolprads- 
gränsen. Även om inga större delar av samtida gårdar 
undersökts så belägger de daterade enskilda boplats
anläggningarna bebyggelsernas bruk i denna tid. Det 
förefaller logiskt att knyta de båda huvudgrupperna 
av gravar väster respektive öster om stolpraden till res
pektive mobil bebyggelseenhet.

Förslagsvis kan vi även väva in härdområdet i en 
hypotetisk förståelse av landskapet. Härdområdet var 
liksom gravmiljön en plats för återkommande rituella 
sammankomster och platsens placering bör sannolikt

förklaras utifrån topografin, varför man även skulle 
kunna reflektera över vilken betydelse den lilla höjden 
kan ha haft i bronsåldersmänniskornas syn på lokal
landskapet.

Kanske kan man tänka sig att den sentida väg- 
sträckningen sammanfaller med ett äldre samfärdsel
stråk. Vägen har med sin knytning till ängsmarkskilen 
uppenbarligen en sträckning som grundar sig på en 
mycket äldre organisation av kulturlandskapet.

Genom att lägga ihop de olika nu diskuterade kom
ponenterna till en helhetsbild kan vi göra oss en förvå
nansvärt detaljerad och väl underbyggd rekonstruk
tion av hur det lokala landskapet kring Annelövsgrav- 
platsen sett ut och varit organiserat under den yngre 
bronsåldern (fig. 47-48): På den flacka platån på Sax
åns nordsida flyttade ett antal gårdar omkring i vart 
fall från den tidiga bronsåldern och in i den äldre järn
åldern. Medan gårdsmiljöer byggdes, användes, revs, 
flyttades, byggdes upp igen en bit bort och användes 
igen i ett cykliskt förlopp så låg gravmiljön fast för
ankrad i det lokala landskapet. Här lades grav till 
grav, förfader till förfader, under en period av i vart 
fall flera hundra år. Redan i sig själv var miljön en fast 
punkt - en ö av tradition, minnen och kontinuitet i ett 
föränderligt hav av flyttande gårdar och odlingsmar
ker. Gårdarna flyttade men de olika släkterna fortsatte 
att bruka sin bestämda och fastlagda del av gravmil
jön. Denna karaktär av en strukturerande fastlagd 
punkt förstärktes då man i tidig yngre bronsålder 
byggde en i lokal mening monumental stolprad eller 
flätverksvägg mellan två mer eller mindre våta områ
den och rakt igenom gravmiljön. Stolpväggens bety
delse underströks av olika offerdepositioner som påvi
sar dess priviligierade karaktär i lokalbefolkningens 
ögon.

Grav- och kultplatsen tycks ha varit en verklig 
nyckelpunkt för organisationen av landskapet - ett 
nav kring vilket aktivitetsmonster och strukturering av 
miljön snurrade. Den var placerad i en knutpunkt där 
olika gränser och aktivitetsytor möttes. Det är rimligt 
att anta både att platsen för anläggandet av gravmiljön
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100 meter

Fig. 46. Det sena 1700-talets markanvändning i området kring Annelövs- 
gravplatsen. Vitt markerar åkermark, grått med tvärstreck markerar 
ängsmarker längs med Saxån, vilket kan förutsättas ha varit mer eller 
mindre sanka områden, och grått markerar andra ängsmarker. Den 
streckade linjen markerar gränsen mellan Kvärlövs och Annelövs inägo- 
marker. Det är intressant att se hur gravmiljön anknyter till gränsen mel
lan byarna. Den rad av stolphål och gropar som dokumenterades inom 
gravmiljön är parallell med 1700-talsgränsen. Att en lång utdragen kil av 
ängsmark går ut från det stora ängsmarksområdet i öster (vilket är en del 
av ett större block av ängsmark inom Annelövs by) och träffar gravmiljön 
är också av intresse. Bilden bygger på historiska kartöverlägg gjorda av 
Marja Erikson (1996, fig. 5-6).

Late 18th century land use in the area around the Annelöv cemetery. 
White areas are cultivated fields, grey with lines are wetlands aro
und the river Saxån. Crey areas are more or less wet meadows. The 
dashed line is the boundary between Kvärlöv and Annelöv villages. It 
is interesting to see how the palissade line follows the later border 
between the villages. It is also interesting to see how the cemetery is 
situated at the end of a long wedge of meadows in the central part 
of the figure. The picture has been based on studies of cadastral 
maps by Marja Erikson (1996, fig. 5-6).
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Fig. 47. En modell av det lokala landskapet kring Annelövsgravplatsen 
under yngre bronsålder. Gravmiljön med dess tillhörande stolprad var 
en ö av tradition och struktur i ett landskap av flyttande gårdar. I nor
ra delen av området fanns en liten höjd och på dess sydsida ett härd
område - en plats för ett annat slags återkommande rituella sam
mankomster. Det är rimligt att tänka sig att de olika platserna i land
skapet knöts samman av lokala kommunikationer och kanske hade 
den sentida vägen genom ängsmarkskilen en äldre föregångare som 
band samman gravmiljö, gårdar och härdområde.

A model of the local landscape around the Annelöv cemetery in the 
late Bronze Age. The cemetery area with its palissade was an island 
of tradition and continuity in a changing agricultural landscape with 
moving farms and fields. In the northern part of the area was a 
small hill and on its south side a hearth area used for reocurring ri
tual communions. It is reasonable to believe that the different sites 
and functions in the local area were tied together with roads and 
the modern east-west road possibly had a prehistoric counterpart.
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Fig. 48. Rekonstruktion av gravmiljön vid Annelöv med dess palissad A reconstruction of the Anneiöv cemetery area with its palissade and
och närmaste omgivningar. Teckning Staffan Hyll. closest late Bronze Age surroundings.

valdes ut just på grund av denna karaktär samt att 
gravplatsen, då den väl låg där, bidrog till att låsa den
na struktur i det fortsatta bruket av och synen på det 
lokala landskapet.

I den inledande forskningsöversikten nämndes den 
tidigare kända förmodade palissadanläggningen vid 
Löderupsgravfältet. Kanske fungerade den på ett sätt 
som påminner om situationen vid Annelöv? Löde- 
rupspalissaden föreföll ju inte att dela upp gravmiljön 
där, men om vi kastar ett snabbt öga på Löderupsplat- 
sens närmaste omgivningar så kan man faktiskt se att 
det ligger en hög på ett avstånd av ca 100 m sydväst om 
palissaden (”Nävshög”, se Strömberg 1975, s. 258), 
medan det undersökta gravfältet ligger öster om den 
(fig. 49-50). Kanske var högen i sydväst ett centrum för 
en större gravgrupp liksom högarna på gravfältet öster 
om palissaden? I så fall delade också denna palissad

upp en gravmiljö i olika delar. I vart fall så har även 
den strukturerat bruk, tillgång och synlighet i en lokal 
gravmiljö.

Palissadanläggningar som strukturerat använd
ningen och synligheten inom skånska gravmiljöer från 
yngre bronsålder är alltså belagda från två olika plat
ser. Det är också mycket möjligt att detta fenomen kan 
återfinnas på flera av periodens gravfält - kanske var 
det ett vanligt inslag. Diskussionerna om Västkustba- 
neplatserna och Löderupsgravfältet visar tydligt att 
det inom gravmiljöerna finns betydligt mer än bara 
gravkonstruktioner. Förekomsten av palissaderna, lik
som resonemanget kring vad som var egentliga gravar 
och vad som var kremeringsplatser och offerdepositio
ner, är viktiga pusselbitar för förståelsen av hur dessa 
platser organiserats och använts. Den eventuella van
ligheten av palissadanläggningar kan ju också ställa
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till det en del för dem som vill göra siktanalyser base
rat på bronsåldershögarna. Ibland var det uppenbarli
gen meningen att högarna bara skulle ses från vissa 
bestämda håll och/eller av vissa bestämda betraktare. 
Än så länge har faktiskt bara ett litet fåtal skonsamma 
ytavbaningar av större skånska gravmiljöer gjorts och 
det blir spännande att se vad framtida undersökningar 
kommer att ge beträffande olika typer av anläggningar 
och beträffande hur platserna organiserats och an
vänts.

Fig. 49. Det äldre naturlandskapet i Löderupsgravfältets omedelbara 
närhet med lämningar från bronsåldern markerade. I söder löper Öst
ersjöns strand. Som bakgrund har ett utsnitt av Skånska recognose- 
ringskartan från ca 1820 valts, och de våtmarksområden som ritats in 
där har förtydligats. Något norr om bildens mitt har gravfältets fyra 
högar markerats, i vars anslutning de många urnegravarna påträffa
des. Palissadens sträckning har markerats som en streckad linje. Öster 
om gravfältet har markerats vad Strömberg baserat på inventeringar 
menar är ett boplatsområde från bland annat bronsåldern (hussym
bolen). Andra kända högar och platser med urnegravar i området har 
också markerats, liksom en ytterligare känd boplats. Fornlämningarna 
som markerats i bilden är Löderup sn RAÄ 2, 4, 5, 11, 16, 37, 52, och 
136.

The older natural landscape (c. 1820) in the area of the Löderup ce
metery in south-east Scania (see fig. 6 above). Known Bronze Age 
burial and dwelling sites have been marked. The palissade of the 
Löderup cemetery is a dashed line. Dwelling sites are marked as 
houses. (The prehistoric sites can be found in the Swedish national 
register of prehistoric monuments as Löderup parish monuments nr 
2, 4, 5, 11, 16, 37, 52, and 136).
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Fig. 50. Rekonstruktion av hur Löderupsgravfältet kan ha sett ut un
der yngre bronsålder. Efter Strömberg 1975.

Reconstruction of the Lödedrup cemetery. After Strömberg 1975.

Summary
New perspectives on Late Bronze Age cre
mation burial milieus
The article deals with Late Bronze Age burial milieus 
in Scania, south Sweden, taking its point of departure 
in the nine such sites excavated in connection with the 
Västkustbanan archaeological project in 1995-1998. 
It consists of four major parts: (1) a history of research 
and a “Stand der Forschung”; (2) a presentation of the 
sites excavated by the Västkustbanan project; (3) an 
osteological study; and (4) an archaeological discus
sion of the general results of the Västkustbanan exca
vations and more detailed analysis of the two largest 
burial milieus investigated by this project.

Concerning the history of research and Stand der 
Forschung it is noted that systematic research concer

ning the Scanian burial milieus has been conducted 
since the early 19th century and that more than 1,000 
burials are known from more than 300 sites. Unfortu
nately, the material has not been archaeologically syn
thesised to a satisfactory extent. Earlier research has 
unfortunately also suffered from a “churchyard” com
plex since it has generally been believed that Late 
Bronze Age cemeteries functioned more or less like la
ter churchyards. Osteological studies have been per
formed but these have mostly been very simple, not 
realising the true research potential of the bone mate
rial. Landscape-archaeological studies of cemeteries 
have mostly been lacking.

The nine sites with Bronze Age cremation burials 
excavated by the Västkustbanan project varied signifi
cantly as regards the number of excavated features, the
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type of features and the general context of the crema- 
tion features. Altogether 72 “cremation burials” in the 
traditional sense of the term (features containing burnt 
human bones) were excavated. These features were 
classified in four different types: urnegravar (“urn 
burials”: the cremation remains placed in an urn of 
pottery or organic material), urnebrandgravar (“urn 
cremation burials”: like the former but with the burial 
having taken place at the site of cremation), kreme- 
ringsplatser (“cremation sites”: the remains of funera
ry pyres) and benförekomster (“contexts with bones”: 
in some cases most probably sacrificial depositions, in 
other cases bones deposited for unknown reasons). 
The discussion of what was actual “burials” and what 
was the remains of cremations, and the possibility of 
classification of the excavated features according to 
this distinction, was partly built upon archaeological 
evaluations of the nature of different contexts but 
more importantly upon detailed osteological examina
tions of the entire material.

The osteological study in the article mainly discus
ses the nature of the cremation burial custom and ar
gues the above-mentioned distinction between what is 
“burials” and what is cremation sites. This distinction 
enables a new perspective on Late Bronze Age cemete
ries in south Scandinavia, since most earlier research 
has thought that collective cremation sites were the 
norm. The distinction establishes new points of depar
tures for population statistics built on burial material 
as well as for the understanding of death rituals and 
the organisation of burial sites. The argument is sup
ported by a detailed discussion of differences between 
different kinds of features containing cremated bones 
in a number of well-excavated large Late Bronze Age 
cemeteries in present-day south Sweden as well as evi
dence from the sites excavated by the Västkustbanan 
project.

After the osteological sections follows a summary 
of what can be learned by studying the nine excavated 
sites. The considerable complexity is stressed. The buri
al sites were obviously a lot more than “churchyards”

and much more than burials certainly took place at 
the sites. There is evidence for cubic activities such as 
likely human sacrifices and different kinds of ritual 
depositions. It is also obvious that “burials” someti
mes took place outside the cemeteries as such. This 
evidence all serves to illustrate the complex under
standing of Late Bronze Age death rituals and their 
contexts that can be obtained by high-standard mo
dern archaeological excavations and post-excavatio- 
nal evaluations.

The final sections of the article give more detailed 
presentations and discussions of the two most extensi
vely excavated sites: Häljarps Mölla and Annelöv. As 
regards Häljarps Mölla, the context of burial in the 
vicinity of two earlier mounds is stressed. Depositions 
of bones and flint in the edge ditches of the mounds as 
well as a group of hearths close to one of the mounds 
is suggested to be the traces of ritual activities in con
nection with the Late Bronze Age use of the site. As for 
Annelöv, the disposition of the cremation burial featu
res in different groups is interpreted as reflecting the 
use of the site by several different settlement units. The 
division into groups becomes interesting in connection 
with the documented Late Bronze Age palisade that 
ran through the site, since the two principal groups of 
cremation features are situated on different sides of 
the palisade. Numerous depositions of above all stone 
tools for grinding and knapping in the postholes of the 
palisade suggest that the palisade was a cubic feature 
in the cemetery. The cemetery can also be discussed in 
an interesting local landscape setting since the remains 
of Late Bronze Age settlements which can be connec
ted to the grave groups and a “hearth area” (see the 
article by Fendin in this volume) are present in the vici
nity. The conclusion is that the Annelöv cemetery was 
a persistent long-term structure in the local area - an 
island of tradition and continuity in an ever-changing 
settlement landscape. This perspective, which underli
nes its structuring social and landscape function, adds 
an important new dimension to the understanding of 
the nature of Late Bronze Age cemeteries.
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De rituella falten på Glumslövs backar
riella spåren ska ses som uttryck för en variation i rituell praktik - en praktik som förslagsvis rört

anfäderskult inom ramen för det rituella fält som haft backarna som en central samlingsplats i

bygden...



yitti f e n d i n

I denna artikel kommer jag att diskutera betydelsen 
av stora sammanhängande områden av gropar med 
kol, sot och skörbränd sten - kända som härd- respek
tive kokgropsområden - under bronsåldern. Avsikten 
är att visa på några tänkbara ingångar till de övergri
pande frågorna om vilka aktiviteter som bedrivits 
inom dessa områden, hur de användes och organisera
des. Något som fortfarande är relativt okänt. Artikeln 
bygger på resultaten från undersökningen av ett grop
område, 14C-daterat till äldre- mellersta delen av 
bronsåldern, på nordsluttningen av Glumslövs backar 
i sydvästra Skåne. Undersökningen ingick i Västkust- 
baneprojektets arkeologiska uppdrag längs med ban- 
sträckningen Helsingborg - Kävlinge åren 1995-1997 
(Andersson 1996b; Fendin & Ericson 1996; Fendin 
1999). Här vill jag lyfta fram frågan vad områdets ex
ponerade topografiska läge, gravhögarna på backar
na, och den nära relationen till källor, våtmarker, vat
tendrag och vägar har betytt för aktiviteterna inom 
gropområdet. Den här antagna utgångspunkten är att 
gropområdet skapats och fungerat inom ramen för 
s.k. rituella fält - ett nätverk av andligt färgade platser 
där samhällets gemensamma och bärande principer 
uttrycks i rituell praktik.

I sammanhanget vill jag också uppmärksamma de 
dendrokronologiska resultaten från groparnas träkol 
och då särskilt den stora andelen ask. Träd har under 
lång tid och inom de flesta samhällsformer stått som 
sinnebilder för centrala, existentiella värden. Det gäl
ler inte minst asken som symbolträd inom den norrö
na kultursfären. Jag har frågat mig vilka föreställning
ar som kan ha omgett askträ inom det bronsålders- 
samhälle som en gång skapade gropområdet på 
Glumslövs backar. För att närma mig de praktiska och 
andliga aspekterna hos ask har jag tagit hjälp av arke
ologiska, etnobotaniska och religionshistoriska källor. 
Jag kommer även att försöka tackla de komplicerade 
frågorna om groparnas och områdets datering och fo
kus ligger även här på den ved som en gång lades ned i

anläggningarna. Dateringsproblematiken känneteck
nas dels av grundläggande svårigheter att tidsmässigt 
klargöra områdets komplexa inre organisation, dels 
av bristen på omfattande referensdateringar från an
dra gropområden. Med andra ord är det svårt att få ett 
tillräckligt underlag för att kunna datera ett områdes 
olika delar och som i sin tur går att relatera till jämför
bara dateringar av den inre organisationen inom an
dra gropområden. Här använder jag mig av 35 14C- 
prover från de undersökta anläggningarna från slutun
dersökningen samt 6 prover från förundersökningen.

Inledningsvis följer här en överblick ut över land
skapet och dess fornlämningar på och kring backarna. 
Artikeln är för övrigt uppdelad i sex olika delar. I den 
första tar jag upp de teoretiska grunderna för mitt ri
tuella bygge på nordsluttningens gropområde. Del två 
innehåller en orientering om den grundläggande tolk- 
ningsproblematiken kring gropområden följt av del 
tre där gropområdet på Glumlövs backar och dess 
plats i fornlämningslandskapet presenteras. Här ingår 
även en sammanfattning av undersökningsresultaten. I 
del fyra går jag igenom dateringsresultaten mot bak
grund av några källkritiska aspekter och i femte delen 
resultaten från vedartsbestämningen och då med sär
skilt fokus på asken i folktro och mytologi. Den avslu
tande delen diskuterar, utifrån de arkeologiska under
sökningarna, ett tänkt rituellt scenario på gropområ
det under bronsålderns första hälft.

Utsikten, vägar, källor, våtmarker

Glumslövs backar, mellan Helsingborg och Landskrona, 
består av två sammanhängande höjdryggar; Bonnahögs- 
backen i norr och Galgebacken med den högsta punk
ten, 102 m ö. h., i söder. I sydväst sträcker sig vackert 
böljande kullar, Hilleshögsdalens erosionsbranter, ner 
mot Öresund. Jordarten på och runt backarna utgörs av 
moränlera. Backarna präglas framförallt av den mäktiga 
vyn ut över sundet - en högst påtaglig påminnelse om
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avståndets betydelse; vad som kan anas i fjärran och 
vad som finns i den omedelbara närheten. I nordväst 
det smala gattet mellan Skåne och Själland med Hel
singborg och Helsingör på var landsida, i sydväst ön 
Ven med sina ljust framträdande erosionsbranter - 
backafallen. Norröver och åt nordost utbreder sig ett 
milsvitt, bitvis flackt, åkerlandskap, avlöst av mindre 
våtmarker och vattendrag. I fjärran anas Råån med sin 
öst-västliga sträckning. Någon kilometer norr om 
nordsluttningen går den gamla gränsen mellan Luggu- 
de och Rönneberga härad inom det stora landområde 
som i de äldre skriftliga källorna benämns “Hedängar
na“- en västlig utlöpare av ett vidsträckt betesland
skap. Beteslandskapet ingick, enligt kulturgeografen 
Mårten Sjöbeck, i ett ålderdomligt och samfälligt bru
kat betessystem som genom vidsträckta hedmarker 
förband inland med kust (1979). Systemet brukades 
gemensamt över sockengränserna ända fram till 1800- 
talet då det skiftades (Erikson 1996, s. 4). Sjöbeck 
framhåller att betesbruket kan ha haft rötter i förhis
torien (1979).

Landskapet på och runt backarna genomkorsas av 
många små och stora farleder. Den gamla kustvägen 
”via regia”- kungsvägen upp mot Halland och Norge, 
hade här sin sträckning (Sjöbeck 1979). Här har män
niskor och boskap genom tiderna färdats uppför bran
ta stigar från havet, längs med åskrön, på alltmer upp
trampade vägar över hedarnas gräs- och buskmarker, 
jams med bäckfåror, över vadställen och förbi många 
källor. Glumslövs backar, Vadensjöhöjden och Rönne
berga backar är uppbyggda av ett varierat geologiskt 
material, dittransporterat av flera, från olika håll 
kommande isströmmar vilket skapat goda förutsätt
ningar för ett rikt bestånd av naturliga källor. Dagens 
källor på Glumslövs backar bär namn som Algers käl
la, Döde källa, Klinta källa och Stora källa och ytterli
gare gamla marknamn vittnar om att många fler källor 
och vattendrag en gång funnits såväl på som runt 
backarna. Då, innan 1800- och 1900-talets storskaliga 
utdikningsprojekt, sökte sig ett stort antal källflöden, 
både ovan och under jord, ner från backsluttningarna,

på Glumslövs backar

genom vidsträckta system av bäckfåror och kärrmar
ker för att så småningom nå ut i havet. Flera fornläm- 
ningar och ett stort antal lösfynd, huvudsakligen från 
sten- och bronsålder, koncentreras just till källorna 
och deras flödesområden. Många av dessa vattenådror 
har i dagens kulturlandskap helt fallit i glömska, med
an andra fått nya sträckningar genom smala diken och 
underjordiska kulvertsystem. Det sistnämnda gäller 
exempelvis den en gång livaktiga Heabäcken, vars 
nordligt orienterade källflöden än idag kan ses på 
Glumslövs backars nordsluttning, inte långt från grop
området. Rika föremålssamlingar från sten- och 
bronsålder, framförallt med flint- och bergartsred- 
skap, kan knytas till detta vattendrags utbredningsom
råde. Bland fynden finns även två bronsstatyetter va
rav den ena är den s k. ”Katslösakvinnan” (Kvistofta 
11, Helsingborgs museum inv. nr 1179-20) med för
modad datering till yngre bronsålderns period VI 
(Fendin 1998; Artursson 1999).

Backarna erbjuder en mäktig vy över det omkring
liggande landskapet, men utsikten minner även om 
dess genomgripande förändring från förhistorisk tid 
fram till idag. Vissa spår efter denna långa exploatering 
är mer framträdande än andra - som de talrika och väl 
exponerade gravhögarna på backkrönen. Från norr till 
söder finns sammanlagt ett drygt sextiotal registrerade, 
däribland ett stort antal som överodlats. Endast ett få
tal har undersökts; två gånggrifter i gravhögskomplex- 
et på krönet av Galgbacken (Glumslöv 12; SHM inv. nr 
24760 m.fl.), Orenäsgånggriften invid kusten med en 
sekundärt anlagd hällkista (Glumslöv 4; ATA dnr 
5059/53 m.fl.) där bronsknappar och delar av ett 
bronssvärd påträffades (samtliga fynd tyvärr förkom
na) samt en hällkista i en överodlad hög vid Björneshö- 
gar på sydbacken. Hällkistan, som undersöktes år 
1982 av UV Syd, innehöll förutom stenblock med skål
gropar också ett bronssvärd daterat till bronsålderns 
period II (Härslöv 6; ATA dnr 2297, 2695/82). På när
liggande Ven finns många gravhögar och uppgifter om 
gravhögar registrerade samt hällristningsblock med 
djur- och skeppsmotiv, hjulkors och skålgropar (St. Ibb
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3 Kilometer

Figur 1. Topografisk översikt över registrerade fornlämningar på Glumslövs 
backar med omgivningar. Gravhögar markerade med svarta punkter.
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Topographical survey of the distribution of registered ancient remains at 
Glumslövs backar. Grave mounds marked with a dot.
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4-7, 46, 77). Övriga arkeologiska undersökningar på 
backarna, samtliga förlagda till de södra och mellersta 
delarna, har huvudsakligen avsett boplatslämningar 
varav flera yngre bronsålder-äldre järnåldersboplatser 

370 (hus, gropar, diken, brunnar) (Widholm 1974; Olsson 
1991; Aspeborg 1998; Johansson 1999; Eklund m.fl. 
1999) fig.l). Dock saknas helt boplatser daterade till 
äldre bronsålder. Fornlämningsbeståndet domineras 
för övrigt av ett stort antal redskapsfynd från sten- och 
bronsåldern, uteslutande knutna till nutida och forna 
våtmarksmiljöer och idag huvudsakligen förvarade i 
olika gårdssamlingar. För utförligare information om 
registrerade fornlämningar och uppgifter om tidigare 
utförda undersökningar i närområdet kring Glums- 
lövs backar hänvisas till utredningsrapporten (Anders
son 1996, s. 48 f., se även Schmidt Sabo 1999).

Gropområden i anslutning till 
backarna

I slättlandskapet kring backarna finns flera större som 
mindre gropområden daterade till bronsålder-äldre 
järnålder (fig 2). De är genomgående mindre till ytan 
och mer flackt exponerade än gropområdet på Glums- 
lövs backar. Det första påträffades fem kilometer norr 
om backarna - mellan Råån i norr och ett mindre våt
marksområde i söder - på en flack förhöjning inom 
Örbyfältet, ett isälvsfält som idag utgör grundvatten
magasin. Groparna på den flacka förhöjningen ligger 
inom ett fornlämningsrikt område med gravhögar och 
våtmarksfynd. Här gjordes 1996 en förundersökning 
inom ramen för Västkustbaneprojektet (Olsson &c 
Mattisson 1996). Inom undersökningsytan påträffa
des stråkformationer med sammanlagt ett sjuttiotal 
anläggningar, främst små runda (mindre än en meter i 
diameter), men även två stora rektangulära (upp till 
fem meter långa) som tolkades som långhärdar. Ensta
ka keramik i anläggningarna indikerade en datering 
till yngre bronsålder. Tidigare undersökningar av en 
boplatsyta ett hundratal meter öster om platsen har 
visat på liknande anläggningsstrukturer med ett stort

antal härdar. Även här fanns bronsåldersdaterad kera
mik (Esping-Bodén 1975). Om de två ytorna plan- och 
tidsmässigt hör samman är oklart.

Ett stort gropområde med datering till äldre järnål
der och storslagen utsikt över inlandet har lokaliserats 
och undersökts norr om Råån, på krönet av en större 
höjd invid Bårslöv, drygt sju kilometer nordost om 
Glumslövs backar. I den fornlämningstäta trakten 
finns även, som vid Glumslöv, många gravhögar och 
gårdssamlingar med fynd från stenålder och framåt 
(Olsson & Knarrström 2000).

Det tredje området ligger på en svag sydvästslutt
ning vid foten av de södra backarna, invid gården Sä- 
byholm. Här påträffades 23 kol-, sot- och stenfyllda 
gropar och bland dem även brandgravar med datering 
till yngre bronsålder- äldre järnålder. Små runda an
läggningar dominerade. Fyra 14C-dateringar av träkol 
från groparna visade mellersta bronsålder samt en da
tering till tidig bronsålder (Wiberg &c Persson 1999). 
Trakten söder om backarna är också relativt rik på 
fornlämningar, främst då stenåldersboplatser och våt
marksfynd från mellan- och senneolitikum.

Det flacka landskapet mellan Helsingborg och 
Kävlinge bryts av flera nord-sydligt orienterade höjd- 
ryggar. Sydost om Glumslövs backar ligger först Va
dens jöhöj den, öster om denna Rönneberga backar och 
i söder Karaby backar. Rönneberga bjuder på en 
mångmilavid utsikt åt så gott som alla väderstreck 
(bl.a. ses sju städer härifrån). Rönneberga backar har 
en komplex och intressant fornlämningsmiljö som på 
flera sätt kan ses som en parallell till Glumslövs back
ar. Förutom att båda fungerat som tingsplatser under 
historisk tid har backarna många källor samt även ett

Figur 2. Topografisk översikt av förhistoriska områden med storskalig 
användning av gropar med träkol, sot och skörbränd sten i anslutning 
till Glumslövs backar.

Topographical survey of prehistoric large scale use of charcoal, soot 
and stone-filled pits in the neighbouring areas of Glumslövs backar.
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stort antal gravhögar, ett fyrtiotal finns registrerade - 
antalet ska för ett par hundra år sedan ha varit många 
fler. I anslutning till gravhögskomplexet ligger Galge
källan, i folkmun benämnd ”offerkälla". Vid back
sluttningens södra fot, invid vattendragen Örstorps- 
bäcken samt Braån, finns omfattande lämningar från 
tidig stenålder och framåt i tiden, med särskild tyngd
punkt på yngre bronsålder-äldre järnålder samt sen 
yngre järnålder. Fornlämningsområdet omfattar de de
lar som utgör Råga Hörstads bygränser och det direkt 
anslutande samhället Norra Möinge. Området har un
dersökts ett flertal gånger av Carl-Axel Moberg, Mats 
Petersson (Malmer), Greta Arwidsson med flera (Mo
berg 1949; Wihlborg 1991; Thörn 1993). En sam
manläggning av de många undersökningarna visar att 
både större och mindre områden med härdar, ”eldgro
par” alternativt ”härdgropar” daterade till yngre 
bronsålder samsas med boplatslämningar och urne- 
gravfält från yngre bronsålder-äldre järnålder. Således 
utgör de ingen isolerad kategori enligt den traditionel
la definitionen av eldkultplatser.

Ytterligare längre söderut ligger Kar aby backar 
med ett stort antal gravhögar samt boplatslämningar 
från bronsålder. Bland dessa finns flera stora samman
hängande ytor av gropar med kol, sot och skörbränd 
sten som tolkats som boplatslämningar (Larsson 
1974). Ett annat stort gropområde är beläget i Lödde- 
köpinge, fyra kilometer från kusten. Här kan terräng
en beskrivas som ett lågrelieflandskap där gropområ
det ligger 6-10 m ö. h. med utsikt över ett äldre våt
marksområde. Området har många registrerade forn- 
lämningar, särskilt boplatser från stenålder, men en
dast enstaka bronsåldersdaterade boplatser. På samma 
sätt som kring andra gropområden i trakten domine
rar gravhögarna landskapet - här i markerade höj dlä
gen vid kusten och i Lödde ås dalgång. Gropområdets 
hela omfattning är inte känd, men att döma av under
sökningen som gjordes av UV Syd 1989 verkar det ha 
varit ett mycket stort område; 678 härdanläggningar 
har dokumenterats enbart i de upptagna schakten. 
Områdets anläggningar har 14C-daterats till första

halvan av bronsåldern (1400-600 f.Kr.) (Andersson 
1996).

Vid Hofterup, strax öster om Lundåkrabukten, 
undersökte UV Syd 1998 ett mindre gropområde från 
yngre bronsålder/förromersk järnålder med samman
lagt 35 anläggningar. Platsen, på en höjdrygg mellan 
två bäcksträckningar, omges av utbredda mossmarker 
där flera neolitiska offerfynd påträffats. Österut i 
höj dryggens sträckning ligger ett urnegravsfält från 
bronsåldern och i söder, i höjdläge, en överodlad grav
hög - sannolikt från bronsåldern. Flera fynd av holk
yxor från bronsåldern finns registrerade i anslutning 
till två stenåldersboplatser i området (Svanberg 1999).

Ett rituellt bygge

Ingången till en diskussion om ett tänkt rituellt scena
rio på Glumslövs backars nordsluttning under brons
åldern tar avstamp i kunskapen om att inget samhälle 
kan existera, inte heller några rituella handlingar kan 
äga rum utan ett visst mått av oordning. Djupt förank
rat i det rituella livet i olika former av samhällsliv värl
den över och genom tiderna verkar finnas en gemen
sam upplevelse av samspel mellan oordnade och ord
nade krafter - ett samspel som rymmer de grundläg
gande, existentiella villkoren såväl för den enskilda in
dividen som samhället som helhet (Olsson 2000). En 
samverkan mellan ordning och oordning är med andra 
ord kännetecknande för rituella miljöer i allmänhet 
och därför även en viktig utgångspunkt i den arkeolo
giska konstruktionen av ett rituellt scenario på nord
sluttningen av Glumslövs backar.

En annan grundsten i mitt rituella bygge på backar
na vilar på föreställningen om att religiösa världar of
tast har formen av ostrukturerade kluster eller konglo
merat av olika föreställningar snarare än välordnade 
system av mytiska strukturer eller panteon. I ett religi
öst kluster fungerar ritualen som ett samlande fokus 
för olika former av föreställningar. Rituell praktik 
kan, enligt religionshistoriker Tord Olsson, under viss 
tid och med stöd av traditionens kraft, vara något som
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för samman människor inom sådana kluster (a.a., s. 
34 ff., 55 ff.). Med andra ord har de rituella handling
arna en konsoliderande funktion. Som arkeolog med 
inriktning på förhistoria ställs man ofta inför de fysis
ka lämningarna efter aktiviteter som uppkommit inom 
ramen för sådana ostrukturerade kluster av religiösa 
föreställningsvärldar och minnestraditioner. Att försö
ka att hitta kärnan, att bringa ordning i det till synes 
oordnade kan förefalla mer än svårt, särskilt mot bak
grund av att de materiella spåren oftast är fragmenta
riska eller kanske helt saknas. Ett sätt för en arkeolog 
att försöka närma sig svårgripbara religiösa och kultu
rella föreställningar kan vara att lyfta fram de struktu
rer som skapar deras ramar - här ritualen med dess 
inneboende förutsättningar och många uttryck - och 
att försöka pröva dem mot de materiella spåren.

Den oordnade strukturen kring en samlande kärna 
kännetecknar även organisationen av muntliga kultur
ers minneskunskap och berättartraditioner (Ong 
1990, Fredell 2002). I skriftlösa, släktskapsbaserade 
kulturer följs minnestraditioner och det muntliga be
rättandet åt och intar en central plats i samhällets ge
mensamma föreställningsvärld (Clunies Ross, 1998 s. 
30 ff.) - något som, enligt min mening, har aktualitet i 
en diskussion om samhällsstrukturer under bronsål
dern. Den allmänt rådande uppfattningen inom den 
arkeologiska forskningen är att skandinaviska brons- 
ålderssamhällen grundades på alliansstyrda ätt- och 
klansystem där relationerna till såväl levande som an
fäder hade en framträdande roll (Kaul 1998; Gold- 
hahn 1999; Larsson, 2002; Victor 2002, s. 19 ff.). Vi
dare menar man att bronsålderssamhället i samband 
med introducerandet av det tidiga metallhantverket 
kom att förändras mot ett alltmer socialt stratifierat, 
elitistiskt och individcentrerat samhälle (Gilman 
1981; Kristiansen 1982,1991,1994; Johnson & Earle 
1987). Minnestraditioner och vårdandet av släkt
skapsband sägs indirekt ha manifesterats i bronsål
derns omfattande gravhögsbyggande. Jag antar, i enlig
het härmed, att dessa föreställningar och sociala struk
turer varit centrala även för de bronsålderssamhällen

som fanns på och runt Glumslövs backar och att grav
högarna där ska ses som deras fysiska manifestationer.

Ritualen som källa till studier 
av materiell kultur
Studier av ritualbegreppet har under de senaste decen
nierna alltmer kommit att förändras från en tidigare 
strikt teoretisk uppdelning mellan tanke och handling, 
och med ensidigt fokus på antingen ideologi, makt el
ler tro, till att omfatta en mer övergripande handlings- 
praxis där ritualens integrerande funktion istället står 
i centrum. Utgångspunkten är att rituella handlingar 
och deras fysiska manifestationer (nu såväl som under 
förhistorien) ska ses som frukten av ett meningsska- 
pande och dynamiskt samspel mellan människors tan
kar och handlingar (Bell 1992, s. 47; Olsson 2000, s. 
16; Jellestad Syvertsen 2002). Ritualer utgör, i enlighet 
härmed, en sammanhållande kraft där samhälleliga 
och existentiella värden förenas, reflekteras och åter
skapas. De som utför ritualen förvaltar således både 
en andlig och materiell tradition, men här finns genom 
de enskilda aktörernas bidrag en innebonde möjlighet 
till förändring av såväl föreställningar som deras fysis
ka manifestationer. Viktigt i sammanhanget är att de 
medverkande inte upplever ritualen som nyskapande 
utifrån de egna avsikterna utan istället upplever den 
som en traditionsstyrd process som försiggår utanför 
dem själva (Olsson 2000, s. 55 f.). Det är ritualens ex
pressiva, stämningsskapande verkan av kroppsliga 
och andliga erfarenheter som är centrala i samman
hanget. Med andra ord ligger den djupaste meningen i 
själva upplevelsen av handlingarna, att de verkar ge
nom oss snarare än av oss. I så motto innebär ritualen 
en brygga mellan praktisk handling och religiös tro. 
Olsson formulerar det som ”sinnliga uttryckssätt som 
tar den mänskliga kroppen i anspråk” ... och som ger 
... ”uttryck för erfarenheter som inte kan fångas i tän
kandet och språkets form” (2000, s. 17, 24 ff.). I enlig
het härmed är rituella handlingar och deras materiella 
spår både formella, upprepande och samtidigt mång
tydiga till sin karaktär liksom de är begränsade till det
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sammanhang där handlingarna utförs (Humphrey & 
Laidlaw 1994, s.128, 263).

Rituella fält
Bronsålderns landskap på Glumslövs backar omfattar 
de böljande kullarna invid havet, slättlanden runt 
dem, vägarna, de vittförgrenade vattendragen med 
anslutande våtmarker samt en rik kulturmiljö med 
megalitgravar, gravhögar, boplatser och våtmarksde- 
poneringar både på och runt backarna. Även sundet 
och ön Ven med sina gravhögar och hällristningar in
går i detta sammanhang. Detta forntida landskap kan, 
som jag ser det, ha existerat inom ramen för så kallade 
rituella fält - ett andligt färgat nätverk med en sam
manhållande funktion för människorna och deras ak
tiviteter inom området. Ett sådant nätverk utgör, en
ligt Tord Olsson, en gemensam och praktiskt präglad 
horisont som gestaltar samhällets bärande principer, 
processer och tänkesätt. Fälten representeras av faktis
ka geografiska platser - besökta samtidigt eller enskilt 
vid särskilda situationer och tider på året och av de 
rituellt präglade handlingar som deltagarna har till
gång till vid dessa besök. På platserna, var och en för
knippad med sin speciella rituella handlingssekvens, 
kan centrala andliga och historiskt förankrade före
ställningar återskapas och omformas. Där hämtar my
ter och berättelser sin kraft ”de utgår därifrån och de 
återvänder dit” (Olsson 2000, s.43 m.fl.). I enlighet 
härmed kan den fysiska plats där handlingarna utförts 
ha uppfattats som ett kraftskapande forum, ett ställe 
där man samlats för att komma i kontakt med en ge
mensam föreställningstradition inom bronsålderns 
samhälle. Platsens fysiska förutsättningar och de spe
cifika rituella handlingssekvenser som utförs där sam
mansmälter således till en oskilj bar enhet. Sådana 
kraftskapande, mångtydiga platser borde, som jag ser 
det, vara möjliga att studera utifrån ett metaforiskt 
perspektiv med tanke på metaforernas mångtydiga 
och meningsbärande egenskaper (Nogales 1999).

De rituella fälten vid Glumslövs backar kan även ha 
innefattat mer avlägsna platser som fornlämningsmiljön

vid Rönneberga backar och gravhögskomplexet vid 
Ättekulla och Raus, någon mil norr om Glumslöv. Kan
ske ska även bronsålderssamhällen på andra sidan sun
det längs den själländska kuststräckan fogas till detta 
sammanhang? Kuststräckan framträder tydligt vid klart 
väder såväl från Rönneberga som från Glumslövs back
ar och eld, rök och ånga från mer omfattande aktivite
ter på den själländska sidan bör ha varit synliga från 
den skånska kusten liksom omvänt. Men det kan också 
vara så att dessa mer avlägsna fornlämningsmiljöer ut
gjort egna interrituella nätverk.

Lite historik, statistik och 
begreppsproblematik

Den nya tekniken att avbana matjord som introduce
rades vid arkeologiska undersökningar på 1970-talet 
innebar att man fick bättre överblick över större, sam
manhängande markytor än vad som tidigare varit 
möjligt. Något som fick stor inverkan på synen på 
områden med sten-, kol- och sotfyllda gropar (Claes
son 1998). Man kunde nu se att groparna formerade 
sig i olika sammanhängande strukturer antingen som 
rader, grupper eller i stråk, medan andra föreföll mer 
planlöst utformade. De kallas “kokgropsområden“ al
ternativt “härdgropsområden“ och dateras med 14C- 
analys och fyndtypologi allmänt till bronsåldern, före
trädesvis yngre bronsålder (Heidelk-Schacht 1989, s. 
226). Fortsatta undersökningar har dock visat att lik
artade områden varit i bruk såväl tidigare under äldre 
bronsålder som senare under äldre järnåldern (Hen
riksen 1999; Fendin 1999; Olsson &c Knarrström 
2000; Rostovanyi & Hydén 2002). Vid äldre under
sökningar hade liknande ytor påträffats, så kallade 
“eldgrops-“ eller “brandgropsområden“, men de upp
fattades oftast inte som en egen fornlämningskategori 
utan klassificerades som boplatslämningar. Den nya 
tekniken medförde med andra ord en ny fornläm
ningskategori.

Sedermera tillfogades även termen “eldstads-“ al
ternativt “eldkultplatser", så kallade Kultfeuerplätze
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(Heidelk-Schacht 1989), med framförallt nordeurope
isk spridning - för Skandinaviens del huvudsakligen 
lokaliserade till kustområden, inom Sverige framfö
rallt till de sydvästra delarna. Men fenomenet med sto
ra, sammanhängande områden med gropar fyllda med 
sot, kol och skörbränd sten är inte enbart en nord- 
europisk företeelse utan förekommer även under an
dra benämningar i Syd- och Mellaneuropa (Henriksen 
1999, s. 111). Liknande områden har även påträffats 
på många andra platser i världen (exempelvis norda
merikanska High Plains, se Frison 1983) och på sam
ma sätt som inom nordeuropeisk arkeologisk forsk
ning råder en grundläggande osäkerhet om varför 
dessa områden uppstått och hur de använts. Forsk
ningen kring gropområden har länge varit eftersatt, 
men upptäckten av allt fler områden, har inneburit att 
en diskussion kring deras uppkomst och användning 
tagit fart (Thörn 1992, 1993; Björk 1998; Fendin 
1999; Henriksen 1999; Svanberg 1999; Olsson & 
Knarrström 2000; Rudebeck 2002; Rostovanyi & 
Hydén 2002).

Den etablerade bilden av härdområdenas huvud
sakliga spridning till kustnära miljöer i Sydskandina- 
vien, företrädesvis den sydvästra delen, väcker många 
frågor om representativitet då de kustnära miljöerna 
också varit de områden där exploateringsintensiteten 
varit som högst (vilket inte minst Västkustbaneprojek- 
tet är ett tydligt exempel på). Under de sista tio åren 
har nya områden framkommit vid exploateringsun- 
dersökningar även längre norrut exempelvis i Mellan
sverige samt i norska Trøndelag (Henriksen 1999, s. 
111). De senaste årens arkeologiska vägprojekt på 
sydsvenska höglandet, har också bidragit till att revi
dera den gängse spridningsbilden genom identifiering
en av flera nya gropområden inom inlandets skogs
bygder (muntlig uppgift Per Lagerås, UV Syd). Detta 
talar för att faktorer som exploateringsintensitet, och 
bevaringsförhållanden haft stor inverkan på vår bild 
av gropområdenas fördelning i landskapet (Björk 
1998, s. 76; Henriksen 1999) och att de förmodligen 
är vanligare än man tidigare antagit. Men gropområ- 
desstatistiken har naturligtvis även påverkats av de 
grumliga begreppsdefinitionerna härd- respektive 
kokgropsområden liksom om lämningarna ses som 
enskild fornlämningskategori eller som del av andra 
lämningar, exempelvis en boplats.

Definitionen av gropområden som boplatslämning
ar kännetecknar framförallt tidiga undersökningar.

Många av dessa områden ligger ofta högt expone
rade i terrängen i anslutning till vattendrag, men före
kommer även i mindre kuperad terräng. Groparna 
med kol, sot och skörbränd sten är helt klart lämningar

efter aktiviteter som har att göra med eld och värme, 
men vilka handlingar det rör sig om och vad som är 
motivbilden bakom dem är fortfarande oklart. Trots 
många goda försök att tolka dem (Seeberg & Olesen 
1971; Thrane 1971, 1974; Esping-Bodén 1975; Wid- 
holm 1974; Lomborg 1977; Eskildsen 1979; Sørensen 
1980; Berglund 1982; Wallin 1985; Heidelk-Schacht 
1989; Lundin 1992; Thörn 1992, 1993, 1994; Fors 
1999; Björk 1998; Claesson 1998; Henriksen 1999; 
Olsson & Knarrström 2000; Rostovanyi & Hydén
2002) har den materiella variation som ses inom områ
dena inte kunnat förklaras tillfredsställande.

En begreppsdjungel av funktioner
Traditionella benämningar som härdar, härdgropar el
ler kokgropar kan inte reservationslöst användas på 
grund av bristen på entydiga anläggningskriterier. Ja, 
vad är en härd, egentligen? Klart är i alla fall att vad 
som är en härd för någon är en kokgrop eller en ugn 
för andra och så vidare. Begreppen visade sig vara mer 
eller mindre sammanlänkade med föreställningar om 
vad en viss funktion egentligen representerar. Vid ge
nomgång av dokumentationen från både äldre och 
yngre skandinaviska undersökningar framgår tydligt 
att klara anläggningskriterier som utgångspunkt för 
tolkningen av dessa områden egentligen saknas och att 
forskningen för att reda ut begreppen har varit be
gränsad. Av den anledningen finns en begreppsdjungel 
av olika anläggningsbegrepp kopplade till bestämda 
funktioner som kokgropar, jordugnar, gropugnar, här
dar, härdbäddar, härdgropar, till eldgropar, eldstäder 
och brandgropar. Det är inte närmare utrett vad det är 
som skiljer de olika benämningarna åt, men tydligt är 
att oklarheterna på ett avgörande sätt styr tolkningen 
av varje enskild anläggnings funktion, det nära sam
manhang där anläggningen ingår och området i stort. 
Anläggningarna har genomgående stora variationer i 
storlek, form, djup, sten-, sot- och träkolsmängd 
(Claesson 1998), men i många fall också likartad upp
byggnad. Mångtaliga försök har gjorts för att upprätta 
anläggningskriterier som att man exempelvis hävdat att
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kokgropar har större bredd och djup och mindre 
mängd sten än härdar (Thörn 1993). Men trots det är 
det enda man helt säkert kan säga om anläggningarna 
att de uppvisar en viss variation i gropform och mängd 

376 kol, sot och skörbränd sten samt att denna variation 
saknar empiriskt förankrad, funktionell förklaring (Pri
son 1983, s. 90). Problematiken kan kortfattat beskri
vas som det outredda förhållandet mellan dels histo
riskt kända funktioner och deras materiella spår och de 
förhistoriska, okända funktionerna och de spår de i sin 
tur avsatt (Fendin 2002). Henriksen menar att identifie
ring och beskrivning av aktiviteterna på platsen är ett 
sätt att förstå anläggningsfunktion (1999, s. 112), men 
jag vill mena att det omvända i lika mån bör få råda, det 
vill säga att identifiering av funktion kan leda till en vi
dare förståelse av de omgivande aktiviteterna. För mer 
ingående genomgång av problematiken kring anlägg
ningsfunktion hänvisas till min artikel om gropområdet 
i Hemmeslöv invid Hallandsåsen (Fendin 2002).

Vid ett symposium på jylländska Moesgaard våren 
2003 belystes den problematiska tolkningen av dessa 
områden. Här användes, enligt vad jag förstått, be
greppet ”gruber” som samlande beteckning för an
läggningarna (muntlig uppgift Attila Rostovanyi, Mal
mö kulturmiljö). Jag har valt att här använda mig av 
uttrycket ”gropar” och ”gropområden” som en form 
av deskriptiv terminologi eftersom jag inte med säker
het kan säga att anläggningarna tillhör någon bestämd 
funktion.

Gropområden som platser för 
resursutnyttjande och produktion
Många forskare har försökt förklara mekanismerna 
bakom gropområdena utifrån olika ekonomiska mo
deller som fokuserar på resursutnyttjande och pro
duktion (Seeberg & Olesen 1971; Thrane 1971; 
Sørensen 1980; Thörn 1993). Anläggningarna har in
lemmats i ekonomiska försörjningsmodeller med hjälp 
av anläggningsmorfologi, olika experiment och arkeo- 
botaniska analyser. När groparna varierar form- och 
innehållsmässigt inom ett område, har man tolkat det

som att de representerar olika funktioner, exempelvis 
att vissa gropar använts uteslutande till upphettning 
av stenar och andra enbart för kokning (Frison 1983, 
s. 282). Resursutnyttjandet rör oftast den praktiska 
hanteringen av sten och ved i anläggningarna och hur 
detta korresponderar med samhällets behov i övrigt. I 
undersökningen av förhistoriska gropområden i High 
Plains i Wyoming konstateras att stenarnas samman
sättning i groparna tyder på att de noga utvalts och 
hämtats från flodbäddar inom området. Så var fallet 
även vid det kombinerade gropområdet/gravfältet vid 
Hemmeslöv i Östra Karup socken från förromersk 
järnålder (Fendin 2002). Vid undersökningen i High 
Plains har man också kartlagt stenmaterialets egenska
per som värmehållare, bland annat utifrån deras smul- 
barhet. Man konstaterar att bergarter, som kvartsit 
och kalksten som vid skörbränning fragmenteras i bi
tar, valts framför mer smulningsbenägna bergarter. 
Kvartsit- och kalkstensfragmenten har sedan använts i 
andra sammanhang (Frison 1983, s. 82). Anläggning
arna behöver alltså inte ha fungerat som slutledet i en 
produktion, utan kan ingå i en produktionskedja.

Resursutnyttjandeteorierna genomsyras till stor del 
av ett modernt produktionstänkande. Henrik Thrane 
konstaterar utifrån en dansk undersökning av ett grop
område vid Rønninge Søgård, att områdets inre organi
sation ger intryck av “något välordnat, välorganiserat“ 
(min översättning). Aktiviteterna ses som industriell 
verksamhet i form av hantverksproduktion (Thrane 
1974, s. 111). De resursinriktade teorierna fokuserar på 
anläggningarnas utformning till frågor om säsongsakti
vitet, klimat och för att beräkna storleken på den be
folkningsgrupp som använt anläggningarna. Georg Fri
son menar exempelvis att de oxidationsspår som setts 
runt groparna tyder på att ansenlig värme utvecklats, 
mer värme än vad som behövts vid matlagning. Han 
knyter oxidationsspåren till upphettning av stora 
mängder sten, vilket enligt Frison, är en strategi för att 
klara perioder av kallt klimat (1983, s. 89). Oxidations- 
spåren och den stora mängden skörbränd sten och skul
le därmed vara indirekta uttryck för säsongsaktivitet.



D e rituella fälten G I u m s I ö v s backarP å

DETERMINING RETURN RATES AND 

FOOD OUTPUT OF EARTH OVENS

7656 kcal 
per oven

collection secondary
processing

primary
processing

TIME

Figur 3. Gropen som produktionsplats. Beräkning av omsättningshas
tigheten och födoproduktionen hos de resurser som används i en 
jordugn (Efter Deering 1999).

The pit as a place of production. The determination of return rates 
and food output of the resources used in an earth oven (After Dee- 
ring 1999).

Philip Deering (1999), i sin tur, skapar modeller basera
de på det resursutnyttjande som är förknippat med an
vändningen av jordugnar (fig 3). Enligt honom är resul
taten tillämpliga på jordugnar över hela världen. Mo
dellerna bygger på experiment med egenhändigt 
framställda jordugnar där han i de olika processteknis
ka stegen beräknat hur mycket bränsle och sten som 
behövts samt ugnarnas tillagningskapacitet och tidsåt
gång. Resultaten från experimenten sammanförs med 
resultaten från undersökningen av förhistoriska jordug
nar. Deering menar att användningen av jordugnar talar 
för ett intensivt nyttjande av naturresurser inom stora 
landområden. För att driva en enda jordugn behövdes 
stora mängder bränsle och markarealerna kring jord- 
ugnsområden kom därmed mycket snabbt att skövlas 
på träd. Utnyttjandet av de olika resurser som behövs 
för att driva jordugnar har därför, enligt Deering, repre
senterat stora ekonomiska värden hos en population.

De bakgrundskunskaper som man använder sig av 
vid experimenten, utgår från kända processteknologi
er hämtade från etnografiska och arkeologiska källor 
(Howard 1991; Black m.fl. 1997; Decker 1997; Ellis

1997; Wandsnider 1997). Processtemat har en bred 
funktionell tillämpning och kan varieras på många oli
ka sätt. En jordugn kan exempelvis bestå av en grop 
fylld med bränsle varpå placeras stenar. Veden sätts i 
brand och får brinna ned helt så att hettan från elden 
överförs till stenarna. Om man vill använda ugnen till 
matlagning placeras växtmaterial som värmeisolering 
och för att befrämja ångbildning på stenarna. Den in
lindande maten placeras därefter på stenarna och det 
hela täcks med jord och lämnas i ungefär ett dygn (De
ering 1999).

Gropområden som sociala mötesplatser
En annan forskningsinriktning betonar istället gropom
rådenas roll som sociala mötesplatser, platser för olika 
sorters ritualer. En bakomliggande tanke är härden som 
central samhällelig företeelse, ett materiellt och symbo
liskt fokus omkring vilket det förhistoriska livet kretsat. 
Härdplatsen utgör i sig en stark sammanhållande social 
faktor kring vilken en rad aktiviteter kan knytas bland 
annat matberedning, konsumtion och avfallshantering 
(Picazo 1997, s. 59). Matberedning med rituella inslag, 
är också den aktivitet som man helst verkar vilja för
knippa med gropområden. Förekomsten av en stor 
mängd anläggningar, benämnda som kokgropar, blir 
här liktydigt med att ett stort antal människor samlats 
för gemensamma måltider (Stjernquist 1989; Thörn 
1993; Eriksson 1998, s. 227; Henriksen 1999).

Den tyska arkeologen Sigrid Heidelk-Schacht är 
förgrundsgestalt inom tolkningen av de så kallade 
Kultfeurplätze, på svenska eldstads- alternativt eld
kultplatser (Thörn 1993). I en år 1989 publicerad arti
kel presenterar hon sex definitionskriterier för tolk
ningen av dessa områden; högt exponerat läge, närhet 
till vattendrag, avsides läge i förhållande till samtida 
lämningar, stort antal anläggningar, runda eller ovala 
anläggningar, innehåll av skörbränd och obränd sten, 
träkol samt fyndfattigdom (Heidelk Schacht 1989, s. 
213). Eldkultplatserna ska enligt denna teori ha ett nära 
samband med eldbegängelseseder, det vill säga kreme- 
ringsskicket under bronsåldern. Kremeringsskicket ska
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ha förmedlats norrut via kulturutbyte med centraleu- 
ropiska urnegravsområden (Thörn 1993).

Här i Sverige har Raimond Thörn i två seminarie- 
uppsatser gått igenom den arkeologiska teoribildning
en kring platserna med s.k. eldstadssystem (1993, 
1994). Thörn diskuterar gropområden som en form 
av regionala kultcentra och argumenterar utifrån fak
torer som storskalighet, anläggningarnas inre organi
sation, de topografiska förhållandena, jordmånen (en
ligt honom oftast grusigt backlandskap) och läge i för
hållande till andra lämningar. Den typiska medelforn- 
lämningslokalen, är enligt Thörn med stöd av Hei- 
delk-Schachts kriterier, daterad till yngre bronsålder, 
har ett högt läge med hög exponeringsgrad invid vat
tendrag, sjö eller liknande, har ett avsides läge med en 
relativ närhet till gravplatser samt består av mer än 
trettio anläggningar. De runda anläggningarna på ett 
område ska vara omkring en meter i diameter, 0,6 me
ter djupa och fyndfattiga med ett innehåll av skör
bränd eller obränd sten samt träkol (Thörn 1993). 
Gropområdets topografiska läge, inre organisation, 
närhet till andra fornlämningar, exempelvis gravfält 
och depåfynd, samt groparnas innehåll har alltså tol
kats som viktiga element för de rituella aktiviteter som 
försiggått inom gropområdena (Thrane 1971; Thörn 
1993; Claesson 1998; Eriksson 1998, s. 227).

Förespråkare för denna tolkningslinje argumente
rar för att områdenas inre organisation, det vill säga 
groparnas inbördes formationer, är ett uttryck för en 
systematisk planering och att detta ska tolkas i rituel- 
la/icke-rituella termer. De anläggningsformationer 
som identifierats är oreglerade (utan synbar struktur), 
enkelt reglerade (enkelrader) eller komplext reglerade 
(flera rader) (Thörn 1993; Björk 1998; Henriksen 
1999, s. 111). Thörn med flera menar dock att det inte 
alltid är lätt att fastställa ett områdes regleringsgrad 
eftersom den undersökta ytan oftast utgör enbart en 
del av det ursprungliga området (Thörn 1993).

En presentation av nordsluttningen 
och gropområdet

Som tidigare nämnts erbjuder nordvästsluttningen av 
Glumslövs backar en storslagen utsikt över det omgi
vande landskapet och Öresund. Här, en bit ner i lä 
från de värsta krönvindarna, pågick under första halv
an av bronsåldern omfattande aktiviteter. Den styva 
moränleran skövlades upp - förmodligen med hjälp av 
träspadar och hornhackor - sten och ved insamlades. 
Grop efter grop växte så fram i rader, täta grupper el
ler glest anlagda klungor - tillsammans formerade i 
breda anläggningsstråk diagonalt över sluttningen. Ett

varierat utbud av gropformer skapades; framförallt 
små runda och rektangulära med skepnad och storlek 
som lånade från gravarnas formspråk, men här fanns 
även oregelbundna, asymmetriska former. Gropfor
merna hölls inte skilda var för sig utan anlades bredvid 
varandra i en rad olika konstellationer med en för oss 
förborgad logik. Tillsammans ger stråken intryck av 
intensiv aktivitet. En del gropar verkar ha packats 
bräddfulla med sten och kanske ved. Utan tvivel har 
många av groparna använts för att elda i - det före
kommer bitvis rikligt med både sot och träkol. Andra 
innehåller enbart lite humös fyllning med enstaka min
dre träkoisbitar och har uppenbarligen anlagts i ett an
nat syfte, men som förmodligen varit i förbindelse med 
värmen och elden i de stenfyllda groparna. Kanske har 
de kortvarigt härbärgerat varm sten eller något annat. 
Men vad som verkligen skett i de olika groparna - det 
vill säga vilka aktiviteter som en gång drog människor 
till platsen - är för oss idag okänt liksom vetskapen 
om hur ofta platsen frekventerats. De hundratals, kan
ske tusentalet, groparna i sluttningen kan ha skapats 
vid ett eller ett par få tillfällen inom en relativt kort 
tidsperiod, men kan också vara uttryck för en mer 
långvarig aktivitet som fortgick under flera hundra år.

Det stora antalet anläggningar och backarnas monu
mentalitet för lätt tanken till stora folkmängder; att 
groparna är resultatet av många människors arbete på 
en i landskapet väl exponerad plats, en samlingsplats 
för folket runt backarna? Klart är dock att det vi ser på 
sluttningen måste betecknas som ett för tiden nytt sätt 
att manifestera sig i det förhistoriska landskapet. Tidi
gare finns inom boplatserna enstaka eller mindre grup
per av liknande anläggningar, men det nya under brons
åldern är det stora antalet samlat på en väl avgränsad 
plats. En aktivitet (eller är det flera?) som samtidigt bör
jar uppträda på många andra samtida platser i Nordeu
ropa och vars spår kan följas ända in i äldre järnålder - 
en omkring 1800 år lång period. Det är platser som 
med arkeologisk terminologi beskrivs som ”härd-” el
ler ”härdgropsområden”, ”eldkultplatser” och ibland 
”kokgropsområden”. Trots många tolkningsförsök,
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är mycket litet känt om dessa aktiviteter och vilken 
betydelse platserna haft i det förhistoriska samhället 
som helhet.

Fornminnesmiljön
Under historisk tid har omfattande markexploatering, 
bland annat anläggandet av motorvägen Helsingborg- 
Malmö, och villabebyggelse skett på backarna. Många 
spår från förhistorisk mänsklig aktivitet på backarna 
lever idag enbart vidare som fornlämningsuppgifter i 
olika arkiv eller har för alltid förlorats i glömska utan 
vare sig undersökning eller dokumentation. Det gäller 
särskilt fornlämningsbeståndet på nordvästsluttning
en. Större delen av sluttningen täcks i dag av villabe
byggelse - en yta som utgör mer än en tredjedel av 
Glumslövs samhälle. Det är en yta som helt saknar 
antikvarisk dokumentation, vilket är olyckligt med 
tanke på de minskade möjligheterna att överblicka 
områdets förhistoria. Vad som fattas kan bara anas 
genom den övriga fornlämningsmiljön.

I gropområdets närmiljö finns idag fem gravhögar 
eller uppgifter om gravhögar registrerade (fig. 4). Ge
nerellt förmodas de ha uppförts under bronsålderns 
första hälft, men mer specifik datering saknas. I slutt
ningens övre del, det vill säga i söder, och omedelbart 
öster om motorvägen (enligt fornminnesregistret en
dast nio meter från vägens nedschaktningskant) ligger 
först Bonnehögen (Glumslöv 1). Ett stenkast öster om 
denna finns ytterligare två mindre överodlade högar 
(Glumslöv 26). På toppen av den ena högen påträffa
des i en plogfåra en flintdolk av senneolitisk typ. En
ligt en uppgift i fornminnesregistret ska även en grav
hög ha funnits vid foten av sluttningen, det vill säga i 
norr precis nedanför gropområdet (Glumslöv 40). I 
dag anas den som en lätt förhöjning i åkermarken. En 
lantmäterikarta från 1804 visar på ytterligare en grav
hög i direkt anslutning till gropområdets östra delar, 
precis där motorvägen idag sträcker fram (Glumslöv 
82). Det är oklart om man påträffade eventuella rester 
efter högen vid motorvägsbygget då antikvarisk do
kumentation helt saknas för detta område. Gravhögen

har förmodligen legat inom själva gropområdet. Såle
des finns uppgifter om fem gravhögar i direkt anslut
ning till gropområdet i alla väderstreck förutom väs
ter.

I låglandsområdena norr om nordsluttningen, alltså 379 

norr och nordväst om gropområdet, finns fem boplats- 
och aktivitetsområden (WP4A-G) från tidigneoliti- 
kum till vendeltid vilka undersökts inom Västkustban
ans väganslutningsprojekt. På platsen närmast grop
området (VVP4A) framkom mindre aktivitetsområden 
med gropsystem och stolphål. Anläggningstypologin, 
keramik i groparna och 14C-prover talade för en date
ring av området till yngre bronsålder-äldre järnålder 
(Eklund m.fl. 1999).

De tidigaste, idag tillgängliga lantmäterikartorna 
över Hedängarna inom Övra Glumslövs utmarker - 
platsen för gropområdet - är från 1780-talet. Tidigare 
kartor har tyvärr förkommit. Trots att det finns en 
sammanfattande beskrivning av en förlorad karta från 
1709 och kamerala uppgifter från 1662 års jordebok 
är stora delar av den historiska användningen av ut- 
markerna innan 1780-talet okänd (Erikson 1996). En 
sammanläggning av Skånska rekognoceringskartan 
från 1800-talets början och 1780-talets skifteskartor 
visar dock att platsen för gropområdet tidigare omgi
vits av två nord-sydligt orienterade bäckar. Heabäck- 
en, cirka 700 meter öster om gropområdet, utgör i ös
ter och norr än idag sockengräns mellan Glumslöv och 
Kvistofta socknar (Erikson 1996, fig. 2), i norr dessut
om gräns mellan Luggude och Rönneberga härader.
Bäcken har sitt källflöde inom ett högt beläget, och till 
ytan stort våtmarksområde omedelbart öster om den 
stora gravhögskoncentrationen på Galgbackens krön.
Till våtmarksområdet hör en omfattande samling av 
mellan- och senneolitiska stenfynd (Glumslöv 33).

Bäck nummer två har en gång haft sin sträckning 
omkring 100 meter väster om gropområdet. Vid för
undersökningen 1996 påträffades här flera mindre 
våtmarkssvackor. På gamla fälads- och gatudelnings- 
kartor från ”Storskiftesförordningen” upprättade om
kring år 1785 ses en bäckfåra rinna norrut på platsen



De rituella falten på G I u m s I ö v s b

380

Figur 4. Topografisk översikt över Glumslövs backar med källor, våt
marker, vattendrag och registrerade fomlämningar. Översikten base
ras bland annat på data från Skånska rekognoceringskartan samt skif
teskartor från 1780. I infälld ruta den år 1995-1997 undersökta ytan 
på nordvästsluttningen.

Topographical survey of Clumslövs backar with springs, wetlands, 
watercourses and registered ancient remains. The survey is based on 
data from the historical map Skånska rekognoceringskartan and the 
land surveyor maps from 1780. At the inset the investigated area 
1997-1997 at the northwest hillside.
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för dessa mindre våtmarkssvackor. Jag utgår därför 
från att svackorna är rester av den utdikade bäcken. 
Det historiska kartmaterialet visar också att bäcken 
hade sitt källflöde vid Stora Källa på västsluttningen i 
södra Glumslöv. Jag har inte lyckats utröna om bäck
en utgår från själva källan eller om den har ett annat 
källflöde i närheten. Bäcken, i den fortsatta texten be
nämnd ”nord-sydliga bäcken”, rann en gång rakt 
norrut för att några kilometer norr om gropområdet 
ansluta dels till Heabäcken och dess utflöde i havet 
och dels till ett stort våtmarksområde norr om Hea
bäcken med utflöde i den öst-västliga Ryabäcken. Den 
nordsydliga bäcken förekommer inte på senare kartor, 
förmodligen utdikades den någon gång efter 1785.

Bofasta inom området vittnade vid slutundersök
ningen 1997 också om de vattenrika slänternas förmå
ga att dra till sig blixten och att blixtnedslag var van
ligt inom området. Enligt uppgift, ska en gård i slutt
ningens västra nedre del, alldeles intill gropområdet 
ha brunnit ned efter ett blixnedslag. Vid undersök
ningen konstaterades att osedvanligt många dräne
ringsdiken genomkorsade sluttningen, särskilt inom 
gropområdet. Dikena åskådliggör tydligt hur man de 
sista århundradena försökt bemästra de mycket vat
tenförande backarna.

Undersökningen av nordsluttningen
Lämningar i sluttningens övre del
Inom fastigheten Övre Glumslöv 10:5 påträffades vid 
undersökningarna 1995, 1996 och 1997 delar av flera 
tidigare okända lämningar - merparten anlagda under 
andra halvan av bronsåldern dvs. något yngre än 
gropområdet. I sluttningens övre del, i höjd med 
Bonnehögen låg en boplats. Här fanns spår efter tre 
långhus med treskeppig konstruktion samt ett norr om 
anslutande mindre aktivitetsområde med härdar och 
mindre gropar. Kulturlager eller kulturlagerrester sak
nades. Förmodligen har boplatsen ursprungligen haft 
en mer östlig och sydöstlig utbredning mot Bonnehö
gen, ett område där idag motorvägen sträcker fram. 
Norrut, nedanför själva boplatsen, vidtog ett parti

med mer svårtolkade och odaterade lämningar - i öster 
naturliga stenstråk samt många stenlyft, i väster ensta
ka gropar och stolphålskoncentrationer utan tydliga 
strukturer. En mycket stor grop hade anlagts i modern 
tid. Längre ner, i sluttningens mellersta parti, påträffa
des en djup brunn samt vid sidan om denna ett ytmäs- 
sigt stort och djupt gropsystem med bland annat en 
kraftigt stenskodd brunn. Invid gropsystemets norra 
del uppdagades vid schaktningen också en tidigare, ej 
registrerad, källa (fig.5). Källan föreföll vid en över
siktlig undersökning vara opåverkad av mänsklig akti
vitet. Nedanför källan, brunnen och gropsystemet 
fanns en i princip anläggningstom yta - en tydlig övre 
begränsning för gropområdet.

Boplatsen och brunns- och gropsystemområdet da
teras utifrån fyndmaterialet och huskonstruktioner ge
nerellt till yngre bronsålder. De tre husen kan ha varit 
samtida men möjligheten finns också att de represen
terar olika bosättningsfaser inom detta tidsspann (Ar- 
tursson b denna volym). Vulstornerade, rabbade för- 
rådskärl av A-typ kunde knytas såväl till brunnsområ- 
det som till boplats/aktivitetsytan högre upp i slutt
ningen. Kärlen dateras typologiskt till tidig yngre 
bronsålder. Även tre degelfragment från tidigt metall
hantverk påträffades inom dessa båda områden (Stil
borg, denna volym). Från boplatsens aktivitetsyta 
fanns därutöver skärvor från silkärl, samt en del av ett 
lerblock (Fendin 1999). Lerblock dateras i allmänhet 
till perioden sen yngre bronsålder- tidig äldre järnål
der (Stjernquist 1969). Det flintmaterial som påträffa
des inom samtliga delområden bestod av lokalt före
kommande, moränbunden flinta behandlad med enkel 
slagteknik (Knarrström 2000).

Gropområdet
Mellan nivåerna 50 och 65 m ö. h., framträdde efter 
matjordsavbaningen två breda stråk av gropar med 
kol, sot och skörbränd sten. Stråkens fulla omfattning 
är inte känd. Ett av stråken sträckte sig från undersök- 
ningsytans nordöstra hörn nedför sluttningen väster
ut, det andra stråket utgick lätt bågformigt från det

381
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Märdområde

Brunn

Brunn

Hus 5

Hus 4

Figur 5. Anläggningar påträffade i sluttningens övre del inom 
den år 1997 undersökta ytan.

The investigation area from 1997 with features in the upper 
parts of the northwest hillside of Glumslövs backar.

Hus 3
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Sammansättningen av olika ytformer varierade i de 
olika grupperna över hela undersökningsområdet. En 
grupp kunde exempelvis bestå av många små runda 
gropar, varvat med någon enstaka större rund, ett par 
större rektangulära samt någon grop med oregelbun- 383 

den ytform. Ytstrukturen hos många av de oregel
bundna anläggningarna tydde dessutom på att de 
innehöll flera anläggningar. Således konstaterades 
komplexa anläggningsformationer inom stora delar av 
området som skulle kunna beskrivas som oreglerade 
enligt den traditionella klassificeringen.

motsatta sydöstra hörnet något högre upp i sluttning
en. De båda stråken såg ut att förenas längre västerut 
utanför undersökningsområdet, men det är naturligt
vis osäkert. I öster fortsatte de två anläggningsstråken 
utanför undersökningsområdet. Det var uppenbart att 
delar av gropområdet en gång haft en mer östlig ut
bredning, förmodligen där idag motorvägen sträcker 
fram. Tydligt var också att den markanta stigning som 
en gång kan ha fungerat som topografisk gräns för 
gropområdet i sydöst, hade bortschaktats vid anläg
gandet av motorvägen. Denna del av sluttningen har 
därmed fått ett mer flackt utseende än den ursprungli
ga sluttningens. Mellan stråken fanns vad som upplev
des som en “inre“ yta av partier som antingen var helt 
anläggningstomma eller hade enstaka eller mindre 
grupper av anläggningar (fig.6).

Vid förundersökningen konstaterades att det fanns 
ett tjockt lager humös jord med rikligt med sten som 
tangerade härdstråket längst i nordöst (område A). 
Några av anläggningarna hade tydligt anlagts i detta 
lager. Även en mindre rest av detta lager fanns i förun
dersökningsområdets sydöstligaste del och även här 
hade anläggningar anlagts. Lagret och anläggningarna 
kunde alltså uppfattas som att de hade både en rums
lig och tidsmässig anknytning till varandra. En mindre 
yta med stolphål framkom omedelbart väster om detta 
lager. Några enstaka stolphål fanns även i den södra 
kanten på den lilla lagerresten. En grupp med grunda 
stolphål fanns även i övergången mellan de västliga 
stråkformationerna och den anläggningstomma ytan 
mellan stråken.

Den bild som framträdde vid matjordsavbaningen 
visade ett stort antal gropar med kol, sot och skör
bränd sten med stora variationer såväl i anläggnings- 
former som i anläggningsgrupperingar. Det var runda, 
rektangulära och oregelbundna ytformer i olika storle
kar. Inom stråken fanns såväl mindre grupper av an
läggningar som mindre anläggningstäta partier. 
Groparna låg bitvis tätt, men var genomgående väl 
avskilda från varandra. Grupper av anläggningar 
fanns alltså både utanför och inne i själva stråken.

Sökandet efter utvecklingsbara metoder
Klarläggandet av gropområdens funktionella och tids
mässiga användning är generellt mycket komplex 
(Henriksen 1999, s. 112; Fendin 2002). Med tanke på 
de många oklarheterna kring de materiella spårens 
mångfald är, som jag ser det, ett allmänt problematise- 
rande förhållningssätt det enda möjliga. De uppenba
ra svårigheterna att få en fungerande begreppsapparat 
knuten till tolkningen av den enskilda anläggningen 
(vilka tidigare redovisats här) blev för oss en sporre till 
att hitta nya undersökningsmetoder och infallsvinklar 
på materialet och på platsen. Tyngdpunkten låg här på 
olika naturvetenskapliga analyser.

Planeringen av undersökningen innefattade från 
början en stor del av gropområdet på norrsluttningen, 
men en kraftig minskning av undersökningsområdet 
från exploatörens sida medförde att den aktuella un- 
dersökningsytan minskades till att i princip omfatta 
själva järnvägsbanans bredd - vilket naturligtvis på
verkade valet av undersökningsstrategier, särskilt med 
tanke på de viktiga frågorna om områdets utbredning 
och inre organisation. Allt efter undersökningens 
gång stötte vi på olika svårigheter. Flera regnoväder 
drabbade undersökningsområdet med en omfattande 
erosion som följd. Ytvatten i kombination med under
ifrån uppträngande grundvatten forsade, mer eller 
mindre, ner för sluttningen. Några anläggningar för
stördes helt på detta sätt. Vid den svåra torka som 
kännetecknade undersökningens senare del hårdnade
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Fig 6. Sammanläggning av gropområdets undersökningsytor med an
läggningar från åren 1995, 1996 och 1997.

The investigation surfaces 1995, 1996 and 1997 in the lower part of 
the northwest hillside of Glumslövs backar. The pit area is marked.
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anläggningarnas moränlera tillsammans med den vit
trade skörbrända stenen till nästan ogenomtränglighet 
och det var mycket svårt att överhuvudtaget gräva sig 
ned i anläggningarna. Undersökningsplanen fick där
för revideras. Mycket av arbetet kan beskrivas som ett 
sökande efter bättre undersökningsmetoder och nya 
angreppssätt för att kunna möta de nya förutsättning
arna.

Ytdokumentation och utgrävning
Vi inledde med en utökad ytdokumentation av samtli
ga anläggningar inom gropområdets yta som omfatta
de alla undersökningsområdets 323 anläggningar, vil
ka indelades i 24x24 meter mindre delområden. Ytdo- 
kumentationen fokuserade på anläggningarnas yt- 
form, om anläggningen skar/skars av andra anlägg
ningar, förekomsten av sten, sot och kol, artefakter, 
eventuella stenkonstruktioner samt stenarnas vitt- 
ringsgrad för att se om det fanns några skillnader 
inom en anläggning, mellan olika anläggningstyper 
och mellan olika delar av gropområdet. Sammanlagt 
registrerades tolv olika anläggningstyper (A-H, J-M), 
varav runda som innehöll minst en fjärdedel sten var 
den klart största gruppen. Ytdokumentationen gjor
des för att kunna hantera den stora mängden anlägg
ningar då det enbart fanns resurser till att undersöka 
ett begränsat urval. Tanken var att kunna jämföra re
sultaten från ytdokumentationen av samtliga drygt 
300 anläggningar med resultaten från ett urval närma
re undersökta anläggningar (82 stycken), för att se om 
det gick att få en uppfattning om den stora mängd an
läggningar som inte var möjliga att närmare undersö
ka (för utförligare presentation av ytdokumentationen 
se Fendin 1999). Resultaten från förundersökningen 
rekonstruerades utifrån samma dokumentationsnivå 
och tillfördes den slutliga tolkningen. Den variations
bredd i utformningen av anläggningarna (12 typer) 
som kunde ses i ytan befästes också vid utgrävningen 
(fig.7). En annan iakttagelse var att samtliga större 
rektangulära anläggningar som inte innehållit sten i 
ytan visade sig göra det längre ner.

Det fanns också stora variationer i groparnas djup från 
10 centimeter flackt grunda till mer än 60 centimeter 
djupa. Djupet vid undersökningstillfället har naturligt
vis ett samband med anläggningarnas funktion liksom 
deras påverkan från olika postdepositionella processer. 
För att undersöka bevaringsförhållanden för anlägg
ningar på sluttningen gjordes därför en översiktlig upp
skattning av matjordens tjocklek och utbredning inom 
gropområdets utbredning. Man kunde inom vissa par
tier av sluttningen se äldre markhorisonter, framförallt i 
västra delen. För övrigt låg groparna direkt under mat
jorden, men föreföll ändå vara någorlunda intakta. 
Mat jordslagret i hela sluttningen, förutom i de översta, 
södra delarna av gropområdet, var förhållandevis ut
vecklat och anläggningarna verkar i stort sett ha klarat 
sig från plogen. Matjordsavbaningen genomfördes med 
försiktighet för att bevara anläggningarnas eventuella 
ursprungliga ytnivå så intakt som möjligt. Märkbart 
var att varken sot, träkol eller skörbränd sten kunde ses 
i den upp till 50 centimeter tjocka matjorden ovan an
läggningarna, vilket talar för att det mesta av den ur
sprungliga anläggningsytan bevarats. Här har förmod
ligen sluttningen skyddat mot allt för djupa plogskär. 
Möjligheten att grunda anläggningar helt bortodlats 
finns dock naturligtvis (Rostovanyi & Hydén 2002), 
även om inte några tydliga indikationer kunde ses i 
matjorden. Anläggningsdjupens variation tolkas därför 
som något som i första hand har att göra med gropar
nas funktion. En enda ytanlagd anläggning (6464 för
undersökningsområde A) fanns som skulle kunna tol
kas som en renodlad härd, det vill säga att man enbart 
eldat där utan nedgravning. Även den föreföll relativt 
intakt. Groparnas form i vertikalplan varierade också. 
Det fanns flera anläggningar med grundare avsatsytor 
på en eller båda sidor innan gropen djupnade, andra 
gropformer hade utbuktningar längre ner närmare bot
ten. Enstaka hade en fördjupning mitt i bottenprofilen. 
Någon närmare förklaring till dessa skillnader i verti
kala formationer och konstruktionsdetaljer kan inte 
lämnas här utan frågan måste utredas vidare, exempel
vis utifrån mer riktade funktionsanalyser.
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Figur 7. Fördelningen av anläggningstyper inom undersök
ningsområdet.

The distribution of pit types in the pit area. 1) round with 
stone (A-C) 2) round without stone (D-F) 3) rectangular 
with stone (C-l) 4) irregular with or without stone (L-M).
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Storleken på stenarna varierade från småsten till stora 
bumlingar, såväl inom som mellan olika anläggningar. 
I många av de större rektangulära anläggningarna med 
sten (I) upptogs gropen till mer än hälften av manshu
vudstora stenar längs med hela botten och därpå min
dre, knytnävstora stenar nästan ända upp till ytan. I 
många andra anläggningar verkade det som om stenar 
hade slängts ned utan någon synbart ordning. Ibland 
var de så tätt packade ända upp till markytan att det 
var svårt att ens få ned spadbladet mellan dem och att 
på ett tillfredsställande sätt undersöka dem. Den ur
sprungliga täta packningen blev ännu tätare genom 
stenarnas i flera fall kraftiga vittring som mer eller 
mindre sammankittade dem hårt mot varandra. Andra 
gropar hade bara ett stenlager längs med kanter och 
sidor tillsammans med ett stenfritt fyllnadslager. Någ
ra få anläggningar uppvisade flera olika stenskikt om
växlande med stenfria lager vilket kan tyda på uppre
pad användning.

Stenarnas form och storlek hade i några fall utnytt
jats i någon form av konstruktion - ibland anad redan 
i ytplanet, men oftast återstod enbart mindre kon
struktionsdetaljer som rester av stenskoning. Varför 
endast delar av konstruktionerna var kvar gick inte att 
se trots försök att exempelvis finna stenlyft. Stensko- 
ningarna var tydligast hos små runda anläggningar; 
här kunde fyra olika typer av stenstrukturer identifie
ras enligt fig. 8.

De större rektangulära anläggningarna uppvisade 
tre olika ytstrukturer i sten; 1) helt utan sten, 2) glest 
spridda, medelstora stenar som ibland formerade sig i 
rader utefter gropsidorna, 3) små till medelstora stenar i 
en liten packning i anläggningsytans ena ände. Under 
ytstenarnas konstruktion framkom oftast en skoning av 
något större stenar längs med gropsidorna ned till bot
ten. Skoningen gav intryck av att ha kollapsat in mot 
gropens mitt och att stenarna därmed kilats fast mot 
varandra så att de bildade en stadig packning. Pack
ningen var synnerligen svårgrävd. Detta inverkade na
turligtvis på hur väl man kunde få en uppfattning om 
eventuella konstruktionsdetaljer. Små runda gropar

1

Figur 8. Stenstrukturer i ytplanet 
hos små runda gropar. I) Lång
smala stenar placerade med 
längdsidan utåt längs med grop
sidorna. 2) Långsmala, kantiga 
stenar med kortsidan inåt. 3) 
Små runda stenar utefter gropsi
dorna. 4) En blandform av 1-3 
med omväxlande långsmala ste
nar, ställda med längdsidan inåt, 
alternativt bredsidan inåt samt 
små runda stenar.

Stone structures at the surface of 
small round pits. 1) Long and 
narrow stones with the long side 
out-turned along the sides of the 
pit. 2) Long narrow and angular 
stones with the shortside turned 
inwards. 3) Small round stones 
along the edges of the pit. 4) A 
mix of 1-3.

med en blandad ytstruktur (nr 4 i ovanstående figur) 
saknade däremot massiv packning under ytan. Yt
strukturens tydliga kantskoning kunde följas ned 
längs med gropsidorna till botten. De större runda an
läggningarna med små stenar i ytan uppvisade ett an
nat tvärsnitt än de mindre runda. De små stenarna, 
som i ytan enbart sågs längs med gropsidorna, fördela
de sig längre ner jämt över hela gropytan utan att ge 
intryck av att ha utgjort någon konstruktion som de 
små runda anläggningarna. Däremot hade en ensam 
större sten placerats i botten.

En av anläggningarna (21598) utgjorde ett konstruk- 
tionsmässigt undantag. Här fanns en tydlig konstruktion
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i olika välavgränsade detaljer som här beskrivs nerifrån 
och upp. I botten, ovanpå några olivgröna lerstenar, 
låg, vad som först föreföll vara stora kraftigt förkolna
de grenar, men som vedartsanalysen senare avslöjade 
som väl utvecklad stamved av alm, ask, hassel och vil
dapel. De stora träkoisbitarna låg in situ under en fint 
lagd stenpackning och ovanpå denna påträffades brän
da ben av nöt och rådjur. Det var den enda anläggning
en som gav ett relativt orört intryck. Mängden brända 
ben var också märkbart större och benen mer samlade 
än i övriga gropar. Det föreföll som om gropen inte vitt
jats på sitt innehåll utan lämnats och fyllts igen, förseg
lats, medan den ännu var varm. Den värmepåverkade 
jordfyllningen förstärkte detta intryck.

Bristen på skörbränd sten utanför anläggningarna 
skulle kunna tyda på att de stenar som använts i 
groparna också fått sin slutgiltiga deponering i dem. 
Det vill säga, att man medvetet städat runt groparna. 
Bristen på skörbränd sten (och på sten överhuvudtaget 
utanför anläggningarna inom området) kan också 
vara ett uttryck för att stenarna successivt bortodlats. 
Det som talar emot det är att det åtminstone borde ha 
funnits spår av sot och kol utanför anläggningar samt 
avtryck från stenlyft. Så var inte fallet. I många anlägg
ningar fanns kollinser och sothorisonter mot anlägg
ningarnas botten och sidor, medan andra enbart inne
höll enstaka mindre bitar träkol. Några tydliga skill
nader gick inte att se mellan de olika anläggningsfor- 
merna med visst undantag för de stora rektangulära (I) 
som i flera fall hade kraftiga sot- och kollinser i botten 
under en stenpackning med större stenar.

Analyspaketet
Fältundersökningen av de enskilda anläggningarnas 
funktion kompletterades med en omfattande provtag
ning för en rad olika analyser. Här följer en kort sam
manställning (fig.9). De närmare omständigheterna 
kring de olika analyserna beskrivs mer utförligt i un
dersökningsrapporten (Fendin 1999).

Förutom 14C-analys för att datera anläggningarna 
ingick vedartsanalys för bestämning av vilka träslag 
som utnyttjats. Resultaten behandlas mer ingående se
nare i denna artikel. Syftet med den osteologiska ana
lysen var att fastställa vilka djurarter som fanns repre
senterade i anläggningarna, deras ålder och kön samt 
en bedömning av deras bevarandestatus. En annan 
fråga vi ställde var om mängden ben var representativ 
för aktiviteterna på platsen eller om den snarare speg
lar bevarandeförhållanden på fyndplatserna. Det in
samlade benmaterialet innehöll såväl brända som 
obrända ben från nötboskap, men även enstaka ben av 
får/get, häst, svin samt rådjur. De obrända benen var

på Glumslövs backar

genomgående dåligt bevarade, det fanns en dominans 
av käkar och tänder i materialet, vanligtvis påträffade 
i de övre delarna av groparna. Tyngdpunkten på dessa 
delar kan tyda på ett selektivt urval, men kan också 
spegla bevaringsförhållanden på platsen (otryckt rap
port Lena Nilsson). Till frågan om benens bevarande
status fogades därför en pH-bestämning av jordmånen 
såväl i som kring anläggningarna. Bestämningen visa
de på en relativt hög basisk bevaringsmiljö vilket i 
princip borde innebära goda bevaringsförhållanden. 
Att så inte var fallet kan dels förklaras med benens 
läge, antingen högt i anläggningen eller på själva an
läggningsytan, dels med att de påverkats av de proces
ser som genomförts i anläggningen, exempelvis kok
ning och stekning. Avsikten var att låta benmaterialet 
genomgå en kollagenanalys för att se om de utsatts för 
upphettning. Den naturliga kollagenhalten hos ben 
påverkas nämligen dels av bevaringsförhållanden, 
men även av upphettning. Bevarandestatusen på 
Glumslövsbenen var emellertid så pass dålig att till
räcklig mängd kollagen inte gick att få för analys.

Genomgående ses anläggningar inom gropområ
den som fyndfattiga, något som särskilt påtalas vid 
frågan om de fåtaliga fyndens dateringspotential 
(Claesson 1998; Henriksen 1999, s. 112). De fynd 
som vanligtvis påträffas kan vara keramik, bronser, 
skålgropsstenar, brända ben samt bearbetad sten; mal- 
, knack- och slipstenar. Fyndfattigdomen ingår i själva 
verket som ett av Heidelk-Schachts härdområdeskrite- 
rier i eldkultteorin. Avsaknaden av fynd används här 
för att stödja den rituella definitionen av området i 
stort. Men en fyndkategori är kanske mer vanligt före
kommande i anläggningarna än vad man tidigare trott 
och det är bearbetad sten. Ett iögonfallande resultat 
från Glumslövs backars gropområde var nämligen den 
stora mängden bearbetad sten i groparna. Stor vikt la
des därför vid olika undersökningar av stenmaterialet 
i anläggningarna. Bergartsanalysen omfattade förut
om bergarts bestämning av bearbetade stenar och 301 
bergartsprover från olika anläggningarnas obearbeta
de stenmaterial även bedömning av bearbetade ytor
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Undersökning Utförd av

14C-datering Göran Possnert, Ångströmlaboratoriet, Uppsala

Vedarts- och vedanatomisk analys Thomas Bartholin, Naturvidenskablige Undersøgelser, Nationamuseum, 

Köpenhamn

Makrofossilanalys Mats Regnell, UV Syd

Osteologisk analys (inkl kollagenanalys) Anne Birgitte Gotfredsen, Zoologisk Museum, Köpenhamn. Jane Richter, 

Konservatorskolen, Köpenhamn, Lena Nilsson, UV Syd

Ph-bestämning av jordmånen i och kring anläggningarna Siv Persson, Kvartärbiologiska laboratoriet, Stockholms universitet

Bergartsanalys (bergartsbestämning, bedömning av bearbetade ytor) Hugo Wikman, Sveriges Geologiska Undersökning, Lund

Kiselmikrofossilanalys Jan Risberg, Kvartärgeologiska institutionen, Stockholms universitet

Termometrisk analys sten Peter Kresten, Geoarkeologiska laboratoriet, UV Mitt

Upphettningsanalys alv Anders Lindahl, Keramiska forskninslaboratoriet, Lunds universitet

Fosfatanalys Jörg Lienemann, ABOLA, GmbH, Oldenburg

Figur 9. Schema över samtliga analyser. 

Table of all the analyses.

för att kunna fastställa eventuell redskapstillhörighet. 
Kvartärgeolog Hugo Wikman på Sveriges Geologiska 
Undersökning, konstaterade att bergartsmaterialet i 
groparna utgörs av istransporterat, lokalt förekom
mande material, företrädesvis gnejser. Stenmaterialet 
inom gropområdet överensstämmer med de vindslipa- 
de bergarter som finns inom backarna och vid kusten. 
Det innebär att man inte har behövt gå så särdeles 
långt för att hitta lämpliga stenar.

Merparten (60 %) av de 301 bergartsproverna från 
stenmaterialet i de undersökta anläggningarna uppvi
sade fragmentariska slipytor och ytterligare 20 % 
hade eventuella bearbetningsspår. Alltså uppvisade 4/ 
5 av stenmaterialet i de undersökta anläggningarna 
spår efter bearbetning. Det verkar alltså som att man 
medvetet valt ut redskapssten och stenar med slipade, 
hårda ytor till groparna. Bland det bearbetade stenma
terialet (63 fyndposter) fanns flera fragment av olika 
malredskap som underliggare, löpare och uppfrisk- 
ningsstenar, även enstaka hela löpare påträffades i de 
undersökta anläggningarna. En halv underliggare

(fynd nr 384) hade vänts upp och ned i en A-anlägg
ning, det vill säga en rund grop med en omkring en 
meters diameter, inom gropområdets sydöstra del.

I allmänhet saknas mer ingående kunskaper om vil
ken funktion stenarna haft i anläggningarna inom 
gropområden. Det är också oftast oklart vilka bergarter 
som valts ut och varifrån man hämtat dem. I regel är 
det inte heller känt hur stor andel av det totala stenma
terialet i varje enskild anläggning som utgörs av bearbe
tad sten och i vilken utsträckning stenarna, bearbetade 
eller inte, kan ha ingått i eventuella stenkonstruktioner 
inom anläggningen. Stenarna exkluderas därmed också 
som meningsbärare från det centrala tolkningsresone- 
manget kring groparnas funktion. Förklaringen ligger 
förmodligen både i grundläggande svårigheter att iden
tifiera och dokumentera stenmaterial i kombination 
med en ovana att uppfatta bearbetade bergarter som 
vitala värdeskapare i förhistorien. Under senare tid har 
man dock försökt inlemma stenmaterialet mer aktivt i 
den allmänna tolkningen av gropområden, främst i 
samband med olika värmeprocesser (Borna-Ahlkvist
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m.fl.1998, s. 144; Claesson 1998; Fendin 2002; 
Rostovanyi & Hydén 2002). Georg Frison menar att 
fynd av löpare och underliggare kan tyda på att gropa
rna haft en koppling till någon form av hantering som 
rör växter och frågar sig om stenar och gropar därför 
ska uppfattas som en sorts säsongsindikatorer. Men 
han utesluter inte att stenarna också kan ha använts 
till beredning av animalisk föda (1983, s. 83, 89 f.). 
Thörn (1993) med flera föreslår också att mal- och 
knackstenarna ska ses som ett “kultiskt“ inslag i 
groparna. Från etnohistoriska källor vet vi också att 
malningsprocessen och dess redskap genom tiderna 
omgetts av en rad andliga föreställningar knutna till 
olika former av transformationshandlingar. Det finns 
också en historisk tradition inom den arkeologiska 
diskursen att uppfatta redskapen som rituella uttryck 
(Bennet & Elton 1898; Wibling 1904; Kraybill 1977; 
Hodder 1990; Robins 1993; Fendin 2000, 2002; Kar
sten 1994; Kaliff 1997; Lidström Holmberg 1993, 
1998; Mobley Tanaka 1997; Sundberg 1999, s. 65).

I bergartsanalysen ingick också en bedömning av 
bearbetad sten för att försöka fastställa deras funktio
nella ursprung. Fem bearbetade stenytor, samtliga från 
underliggare, fick därför genomgå kiselmikrofossil- 
analys i syfte att se om de utsatts för hantering av vege- 
tabilier. Gräsfytoliter indikerade att samtliga stenar 
haft en malande funktion, vissa av dem uppvisade 
även ökad halt stärkelsekorn som tecken på mer inten
siv användning (Risberg 1999) (fig.10, 11).
De preliminära resultaten från bergartsanalysen från 
Glumslövs backar visar tydligt att fyndfattigdom på 
gropområden själva verket kan vara något högst rela
tivt. Det bearbetade stenmaterialet kommer att be
handlas närmare i min avhandling om bronsålderns 
malredskap som uttryck för social reproduktion.

Nästa undersökning i analyspaketet var den termo
metriska analysen. Det är uppenbart att anläggningar
na utsatts för eld och värme, men i vilken utsträckning 
och till vilka temperaturer? Analysen kunde fastställa 
att det provtagna stenmaterialet som mest varit utsatta 
för ganska måttlig temperaturer, alltså inte mer än vad

som kan uppnås i en öppen eld (fig.12). Graden av sten
materialets skörbrändhet har uppskattats i en skala från 
0 (ej skörbränd) till 3 (markant skörbränd) utifrån ma
terialets utseende i tunnslip. Stenmaterial som utsatts 
för temperaturer upp till 400 grader C uppvisar inga 
spår av skörbrändhet. Temperaturavvikelser mellan ste
nar inom en anläggning har sin förklaring i var stenar
nas placerats i gropen. Låga temperaturer förklaras som 
att stenarna sannolikt haft ett mer skyddat läge. När det 
gäller stenarnas vittringsgrad finns flera olika faktorer 
att ta hänsyn till, dels de processer som skett i samband 
med användningen av groparna, dels den efterföljande 
naturliga vittringen. Man kan tänka sig att upprepad 
upphettning och därefter snabb avkylning, som exem
pelvis vid olika ångprocesser, ökat vittringen av stenar
na. Peter Kresten, GAL, anger att analyserna i gynn
samma fall i viss mån också kan användas för att belysa 
hur snabbt stenarna avkylts. Han menar att det är vik
tigt att här göra en distinktion mellan vittrat och skör
bränt material. Vittring definieras som kemisk omvand
ling och mekanisk sönderdelning. På nordsluttningen 
är det framförallt dräneringsförhållanden på platsen 
som inverkar på den kemiska omvandlingen av berg- 
artsmaterialet. Hur en sten vittrar beror bland annat på 
dess mineralsammansättning, struktur och kornstorlek. 
Det innebär att bergarter kan vittra på mycket olika 
sätt. Medan en del smular sönder till skarpkantigt grus, 
uppvisar andra knappt några spår efter vittring alls. 
Detta gäller även olika typer av skörbränt bergartsma- 
terial. Frågan om vittring kontra skörbrändhet är alltså 
inte helt okomplicerad. Det finns också stora variatio
ner i vittring och skörbrändhet inom en och samma 
bergartsgrupp. Stenarna uppvisar alltså spår från vitt
ring, men om det skett på naturlig väg eller om den upp
stått/förstärkts av upphettning är svårt att avgöra. För
modligen är det en kombination (Kresten 1999).

Analysen kompletterades med en motsvarande 
upphettningsanalys för alven under och på sidorna av 
anläggningarna för att ytterligare ringa in vilka tempe
raturer som anläggningarna utsatts för. Tanken med 
analysen var att ju högre temperatur som funnits i 
groparna desto mer påverkad skulle den omkringlig
gande alven vara. Sammanlagt nio anläggningar förde
lade över området valdes ut; tre små runda med sten 
(A), en större rund med sten (C), en mindre rektangu
lär med sten (G) samt fyra rektangulära med sten (I) 
(bland dem den tidigare nämnda 21598). Analysen vi
sar att alven påverkats av temperaturer som kan mot
svara öppen eld i endast ett fall (21598). Resten ska 
antingen ha utsatts för sekundär upphettning exem
pelvis i form av varma stenar alternativt saknade spår 
från upphettning. Resultaten förvånar något dels med
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Examples from the microscopical documentation of phytolites on grinding stones from the investigation 1997.
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tanke på att det förekom rikligt med sot och träkol 
samt vittrad och värmepåverkad sten i samtliga an
läggningar, men även med avseende på den termomet
riska mätningen av stenen som visade att stora delar

av materialet varit utsatt för måttlig värme av den typ 
som kan uppnås med en öppen eld. Kanhända har den 
värmen inte varit tillräckligt stark för att påverka al
ven kring anläggningen? Att den ändå tycks ha gjort
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Figur 11. Exempel på andra typer av mikrofossil på un- 
derliggare och löpare, a) stärkelsekorn ca 8-10 pm b) 
stärkelsekorn 15pm c, d) spongienålar e) diatoméarten 
Tabellaria flocculosa.

Examples of other types of microfossils from the exami- 
nated grinding stones in figure 10. a) Starch granules 
ca 8-10pm b) Starch granules 15pm c,d) Sponge spi- 
culae e) The diatom Tabellaria flocculosa.

^10pmi

det för nr 21598 kanske kan förklaras med den slutna 
konstruktionen, det vill säga värmen har haft tid att 
utvecklas då gropen helt uppenbart fyllts igen medan 
den fortfarande var varm.

En stor mängd prover togs till fosfatanalys som en
ligt en ny metod skulle kunna visa spår efter aktiviteter 
både i och kring områdets anläggningar. Jag vill här helt 
kortfattat nämna några av grunddragen i undersök
ningen. För utförlig presentation och utvärdering av re
sultaten se Jes Martens artikel i j ärnåldersprojektets 
VKB-bok (u.å.). Provtagningsytan förlädes till under
sökningsområdets nordöstra del och kom att omfatta 
delar av anläggningsstråket, stolphålsområdet och den 
”inre” ytan med enstaka anläggningar. De olika anlägg
ningsytorna uppvisade stora skillnader i fosfathalt. 
Kraftigt förhöjda halter förekom inom den ”inre” ytan 
med enstaka anläggningar, låga i stolphålsområdet och 
omväxlande höga och låga värden i gropstråket. Jes 
Martens menar att de varierande fosfathalterna inom 
gropstråket skulle kunna förklaras som resultatet av 
skilda anläggningsfunktioner. Den låga andelen fosfat i 
stolphålsområdet i kombination med de kraftigt förhöj
da halterna inom den ”inre” ytan tolkar han som en 
möjlig indikation på att området varit inhägnat. Till

den inhägnade ”inre” ytan förlägger han aktiviteter 
som avsätter lämningar med höga fosfathalter (som ex
empelvis slaktavfall) (Martens u.å.).

Topografi och jordart
Gropområden förekommer på de flesta jordarter, även 
om de mest förknippas med grus och sand (Thörn 
1993, Rostovanyi 2002; Strömberg 2002). På samma 
sätt tycks det topografiska läget i terrängen kunna va
riera från högt exponerade sluttningar till lågreliefland- 
skap. Det kan röra sig om lokala skillnader i jordart och 
topografi som exempelvis ses vid Glumslövs backar där 
nordsluttningens gropområde har anlagts på moränlera 
medan det på Örbyfältet inom låglandsområdet norr 
om backarna anlagts på isälvsgrus (Olsson & Mattis- 
son 1996, s. 19). Vad dessa skillnader i jordart kan be
tyda för gropområdenas aktiviteter är dock oklart. Rör 
det sig om skillnader över tid, så att äldre gropområden 
fått en högre placering i terrängen än de som anlagts 
senare - eller finns det andra styrande faktorer? Georg 
Frison menar i exemplet High Plains att det finns ett 
samband mellan lerig jordmån och gropar med klock- 
formigt tvärsnitt alternativt gropar som vidgas i formen 
ju djupare gropen är. Enligt Frison är anläggningar i
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sand enbart grunda och trågformade (1983, s 82). Någ
ra sådana tendenser gick inte att se i anläggningarnas 
tvärsnitt på Glumslövs backar.

Utan tvekan så har jordarten åtminstone på Glums
lövs backar haft viss betydelse för groparnas utform
ning. Här hade groparna anlagts i lerig morän med 
stråk av mer sandig morän. Med tanke på svårigheter
na vi bitvis hade att ta oss ned i jorden med järnspadar 
kan man undra hur man egentligen klarat av att gräva 
sig ned med enkla träspadar i den bitvis sega och svår
forcerade leran. Jag utgår här från att träspadar fun
nits med i den redskapsarsenal som varit tillgänglig för 
bronsålderns människor. Enkla spadformer är exem
pelvis kända från yngre bronsålder (Spindler 1980, s. 
163 ff. fig. 13-17). Men även andra grävredskap kan 
ha använts som hornhackor och skulderblad från nöt. 
Tyvärr var de ben som påträffades i anläggningarna i 
så pass dåligt skick att det inte gick att fastställa om de 
utgjort delar av skulderblad. Men tekniken har för
modligen varit känd i Glumslövsområdet, åtminstone 
under senare halvan av bronsåldern. I den nedersta 
delen av den stenskodda brunnen inom gropsystemet 
högre upp i sluttningen påträffades ett relativt intakt 
skulderblad av nöt som kan ha fungerat som grävdon.

Tid och trä

Vid undersökningen av gropområdet på nordslutt
ningen togs ett relativt stort antal 14C-prover; 41 styck
en från 40 anläggningar (varav 35 från 34 anläggning
ar vid slutundersökningen och 6 från lika många an
läggningar vid förundersökningen). Samtliga träslag i 
proverna var lövträd. Som nämnts tidigare utgjorde 
ask ett mycket dominant inslag (i genomsnitt 53 %). 
Dateringsunderlaget utgör ett representativt urval av 
anläggningstyper spridda över hela området. Analys
resultaten visade på en överraskande jämnt fördelad 
spridning mellan 3210±75BP (Ua-8183, kalibrerat 
värde med 2 sigma 1680-1300 f. Kr.) och 2445±65 BP 
(Ua-7943, kalibrerat värde med 2 sigma 770-400 f. 
Kr.) (fig. 13).

?g. gg

nn am, gg, gt gg, gt gg kv
o.o-i------- . * i • . ------ '------- 1------- '------- 1

0 200 400 600 800

upphettningstemperatur °C

Figur 12. Upphettningstemperatur mot graden av skörbrändhet på 
stenmaterialet från Glumslövs backar. För bestämningar av upphett- 
ningstemperaturer som "mindre än" har maximalvärdet minus 50 °C 
använts i diagrammet. Förkortningar: am = amfibolit, gg = grå gnejs, 
gt = granit, kv = kvartsitisk sandsten, rg = röd gnejs.

The relationship between heating temperature and its effect on the 
stone material in the pits at Glumslövs backar. The value "less than" 
has in the diagram been set to the maximum value minus 50° Celsi
us. Am=amphibolite, gg = grey gneiss, gt = granite, kv = quartzite 
sandstone, rg = red gneiss.

Många källkritiska aspekter är förbundna med date
ring av träkol. Dels är det aspekter som har att göra 
med 14C-analysen, dels har det att göra med svårighe
terna att avgöra egenålder. Vilka aspekter man väljer 
att lyfta fram styrs av vad man vill uppnå med analy
sen; tidsbestämning av aktiviteterna i de enskilda an
läggningarna för att kunna datera gropområdet i stort 
eller ett klargörande av vilka av trädets delar som ut
nyttjats i anläggningarna samt deras ålder. Båda dessa 
bedömningsgrunder har, som jag ser det, relevans för 
tolkningen av gropområdet. Jag ska här kort försöka 
att belysa problematiken med bistånd av de uppgifter 
som jag fått av paleoekolog Per Lagerås, UV Syd.
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Atmospheric data from Stuiver et al. (1998); OxCal v3.9 Bronk Ramsey (2003); cub r:4 sd:2 prob usp[chron]

Ua-7943 2445±65BP

Ua-9088 2720±65BP

Ua-9102 2720±50BP

Ua-9095 2725±75BP

Ua-9090 2775±65BP

Ua-9103 2775±55BP

Ua-9087 2785±70BP

Ua-9086 2795±65BP

Ua-9097 2800±65BP

Ua-9105 2805Ż55BP

Ua-9092 2810±65BP

Ua-9075 2825±60BP

Ua-9094 2830±70BP

Ua-9098 2830±70BP

Ua-9096 2840±70BP

Ua-9099 2855±65BP

Ua-9073 2860±55BP

Ua-9085 2865±60BP

Ua-9074 2875±55BP

Ua-9081 2875+55BP

Ua-9093 2875±70BP

Ua-7944 2880+65BP

Ua-9100 2890±65BP

Ua-7942 2905±65BP

Ua-9101 2910±65BP

Ua-9089 2915±60BP

Ua-9080 2935±70BP

Ua-9083 2950±60BP

Ua-8182 2950+75BP

Ua-9077 2960±55BP

Ua-9082 2985±75BP

Ua-8184 2990±75BP

Ua-9078 3015±60BP

Ua-9091 3015±65BP

Ua-9106 3020±65BP

Ua-9084 3035Ż65BP

Ua-9072 3055±65BP

Ua-8185 3090+75BP

Ua-9104 3125±55BP

Ua-9079 3135±55BP

Ua-9076 3145±55BP

Ua-8183 3210±75BP

Figur 13. Sammanställning 
av samtliga ,4C-dateringar; i 
kronologisk ordning, från 
Övra Glumslöv 10:5.

1000 5001500

Kalibrerad ålder i år f.Kr.

0 The distribution of14C-da- 
tings from Övra Glumslöv 
10:5 in chronological order.
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Stammen hos ett levande träd tillväxer koncentriskt 
med ett nytt tunt lager ved för varje år - en årsring. Då 
årsringen bildas byggs den upp av bland annat kolato
mer som hämtas från luftens koldioxid, och den har då 
en 14C-halt som motsvarar den i atmosfären. När års
ringen väl har byggts färdigt börjar genast 14C-halten 
minska - de instabila 14C-atomerna sönderfaller och 
några nya tillförs inte längre från atmosfären. Sönder- 
fallshastigheten har en halveringstid på omkring 5730 
år. Vid 14C-analys mäts mängden kvarvarande 14C-ato- 
mer, och man får då ett mått på hur lång tid som förflu
tit sedan den analyserade veden - förkolnad eller inte - 
bildades. Den centrala delen av kärnveden kan därför 
ge betydligt äldre dateringar än de yttersta årsringarna 
på samma stam. Det är alltså bildandet av veden som 
dateras, inte när trädet fälldes eller när veden brändes. 
En annan komplicerande faktor är att ,4C-halten i at
mosfären varierat genom tiden. Detta återspeglas i kali- 
breringskurvan och i längden på kalibrerade åldersin- 
tervall för respektive datering. För yngre bronsåldern är 
detta problem påtagligt, då en platå i kalibreringskur- 
van försämrar den kronologiska upplösningen (se vida
re Rahbæk & Lund Rasmussen 1997, s. 142 f.).

Vedartsanalysen från Glumslövs backar som skick
ades till 14C-datering visar på unga träd; från tio år och 
mindre, upp till 40-50 år och enstaka 75 år. Nästan 
tre fjärdedelar uppges vara väl utvecklad stamved, al
ternativt stam/ung stamved, en knapp fjärdedel ung 
stamved samt resten gren och bark. Ett prov kunde 
innehålla flera olika träslag det vill säga det har före
kommit flera olika sorters ved i anläggningen. Ett löv
träd blir i genomsnitt ett par hundra år, men vissa 
trädslag, som exempelvis ek, kan bli mycket äldre. Det 
innebär att kärnveden kan vara flera hundra år äldre 
än de yttersta tillväxtringarna mot barken. Förutom 
olikheter i egenålder mellan kärnved och yttre ringar 
uppvisar trädets olika delar som stam, gren, kvist ock
så skillnader i egenålder. Stammens kärnved visar kan
ske en egenålder på 300 år medan en kvist enbart är 
några år gammal. Många gånger kan det vara svårt att 
i provet fastställa huruvida det rör sig om en del av en

gren eller en del av stammen dvs. att fastställa var i 
tillväxtzonen träkoisbiten som ska analyseras hör 
hemma. Storleken på ringens radie kan i sådana fall 
vara vägledande liksom om bark finns kvar. Använ
dande av så kallad dödved dvs. där veden inte huggits 
ned från ett levande träd utan plockats från sedan 
länge döda, kanske flerhundraåriga träd, försvårar 
dateringarna ytterligare. Ur dateringssynpunkt är det 
önskvärt att få prover med så låg egenålder som möj
ligt för att öka sannolikheten att dateringen ligger 
nära tidpunkten då trädet fälldes. (Därför är exempel
vis ett sädeskorn en mer tillförlitlig tidsmarkör än ett 
flerhundraårigt träd). De kolbitar som i den dendro- 
kronologiska analysen valdes för 14C-datering är såda
na som bedömdes ha en relativt låg egenålder.

Svårigheterna att med större säkerhet kunna datera 
anläggningarna kan exemplifieras med en av anlägg
ningarna (45451, typ I), en stor rektangulär grop med 
sten, i slutundersökningsschaktets nordöstra hörn 
(delområde XXII). Anläggningen bestod av samman
lagt fyra väl avgränsade skikt; ett sot- och kolrikt sten- 
lager i botten (fyllning 4), ett mellanskikt av humös 
lerig morän med måttliga mängder sot, ytterligare ett 
sot- och kolrikt stenlager (fyllning 2) samt överst ett 
lager med humös sandig morän, även det med måttliga 
mängder sot. Ett prov vardera togs i fyllning 2 respek
tive 4, samt ett enbart för vedartsbestämning i fyllning 
2. Provet i bottenlagret (fyllning 4) (Ua-9103) utgjor
des av ung stamved av ask (upp till 25 år) med en date
ring på 2775+55 BP (kalibrerat 2 sigma 1030-810 
f.Kr.) medan provet från det näst översta lagret (Ua- 
9102) bestod av hassel (upp till 15 år) med en datering 
till 2720+50 BP (kalibrerat 2 sigma 990-800 f.Kr.). 
Det vedartsbestämda provet från fyllning 2 innehöll 
även det hassel (upp till 15 år) samt vildapel/hagtorn 
med egenålder upp till 25 år. Båda resultaten visar på 
dateringar inom en omkring 200 år lång period under 
mellersta bronsålder. Frågan är om de olika lagren 
speglar en och samma aktivitet utförd vid ett besök på 
platsen eller om de speglar att man återvänt senare, 
kanske 100 år senare, för nya aktiviteter på de gamla?
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Al Alm Ask Ek Hassel Lind Lönn Pomoideae Lövträd
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Figur 14. Trädartsfördelningen bland träkolsprover från groparna.

The distribution of tree species among the charcoal samples from the pits.

Men bortsett från många källkritiska aspekter finns 
ändå något lite som kan sägas om provresultaten för 
materialet i stort. Genomgående har jag valt att använ
da intervallet 2 sigma som med över 95 % sannolikhet 
garanterar att dateringen av bildandet av veden ryms 
inom den angivna dateringssekvensen. Dateringarna 
har generellt en jämn spridning, från 3210±75 BP (Ua- 
8183) till 2720±65 BP (Ua-9088). Den allra yngsta da
teringen; 2445±65 BP (Ua-7943) avviker markant från 
de övriga. De olika dateringarna, bortsett från den 
äldsta och den yngsta, verkar sammanfalla inom vissa 
sekvenser. Spridningen mellan den näst äldsta date
ringens yngsta värde (1260 f.Kr.; Ua-9079, Ua 9104) 
och den näst yngsta dateringens yngsta värde (770 
f.Kr.; Ua-9095) faller då inom en omkring 490 år lång 
period. Att få en finare upplösning av resultatet är inte 
möjligt i detta skede med tanke på det källkritiska lä
get.

Men med kunskap om vad som är allmänt känt om 
ett träds maximala egenålder kan resultaten kanske 
nyanseras något lite. Genomsnittsåldern för de träd
slag som finns representerade i materialet är för ek 
över 700 år, alm 400-500 år, ask mer än 200 år, lönn 
sällan mer än 150 år, för hassel - enstaka exemplar 
upp till 100 år (Jonason & Elg 1980). Däremot har jag 
inte hittat någon uppgift för vildapel/hagtorn. Möjlig
heten finns alltså att man inom perioden kan ha an
vänt sig av ved med varierad egenålder dvs. både unga 
och gamla träd. Det inte uteslutet att veden är från 
kanske 300-åriga träd (en inte anmärkningsvärt hög 
ålder hos vare sig ek, ask eller alm). Dateringarna kan, 
med utgångspunkt från ovanstående, åtminstone hy
potetiskt, vara mer eller mindre samtida, det vill säga

de kan spegla ett enda användningstillfälle, alternativt 
flera nära varandra i tid liggande tillfällen.

Fortfarande kvarstår dock en rad viktiga frågor 
som det här inte finns utrymme att närmare gå in på, 
men som ändå kort behöver uppmärksammas. Det 
gäller frågan om huruvida så kallade dateringsplatåer, 
det vill säga 14C-variationer i atmosfären, inverkar på 
resultaten. En annan viktig fråga är hur överlappning
ar i dateringarna ska förklaras. Möjligheten finns att 
man i en anläggning kan ha använt flerhundraårigt 
virke till bränsle - vilket ger en äldre datering - medan 
man i den andra anläggningen använt ved från ett 
knappt hundraårigt träd. Dateringarna från de båda 
anläggningarna överlappar delvis varandra. Har dessa 
anläggningar varit samtida eller har de anlagts med ett 
par hundra års tidsintervall? Man måste i samman
hanget också ha klart för sig att ved kan ha sparats, 
kanske under en relativt lång tid, för att användas se
nare. Detta kan också påverka dateringsresultaten och 
ge en förskjuten tidsbild.

"...og ask, det brænner rask"

Sammanlagt togs 98 prover från 67 av de 82 under
sökta anläggningarna för dendrokronologisk analys, 
procentuellt fördelade utifrån antalet olika anlägg
ningstyper. Vedarterna utgjorde till 98 % av bestäm
bara lövträdsarter, 2 % kunde inte närmas bestämmas 
annat än till lövträd. Som tidigare nämnts utgjordes 
proverna till tre fjärde delar av utvecklad stamved. 
Iögonfallande är dominansen av ask i alla undersökta 
gropar (50-60 %). Övriga trädslag; hassel, pil, alm, 
vildapel/hagtorn, al, ek och lönn, förekom enbart i
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mindre mängder. Vedartsanalysen från det stora grop
området vid Löddeköpinge en dryg mil söder Glums- 
lövs backar visar också på en hög andel askträ bland 
proverna (Andersson 1996). Området är samtida med 
gropområdet på Glumslövs backar. Den anmärknings
värt höga andelen ask hos båda dessa områden väcker 
frågan om askved under bronsåldern förknippades med 
särskilt betydelsefulla egenskaper som skäl till varför 
man valt just det trädslaget i groparna. Enligt min åsikt 
är det mycket som talar för det. Ask, Fraxinus excelsior, 
är ett upp till 40 meter högt och snabbväxande träd 
med ett rakt växtsätt (fig. 15). Fraxinus ”svårbrytbar” 
och excelsior ”högrest ”(Jonason & Elg 1980, s. 46 f.) 
kännetecknar också trädets fysiska egenskaper. Virket, 
den gråbruna kärnveden och den ljusare splintveden, är 
både segt och böjbart och träslaget lämpar sig, genom 
sin lätthet och hårdhet, men ändå relativa formbarhet, 
särskilt väl för olika sorters redskap. (Jonason & Elg 
1980, s. 47). Askträd har i nordisk folktro och mytologi 
omgärdats av många föreställningar, föreställningar 
som kan vara en tillgång i förståelsen av det meningsbä- 
rande såväl i förhistorien som i nutid (Bronner 1992; 
Gazin-Schwarz & Holtorf 1999, s. 15). I det skriftliga 
historiska källmaterialet kan man se hur askens sym
bolvärden starkt förknippats med rent funktionella as
pekter förbundna med träets olika användningsområ
den. Det kan exempelvis röra sig om askens olika brän
sleegenskaper, dess förmåga att ge skydd och medicinsk 
hjälp, eller dess lämplighet vid tillverkning av verktyg 
eller föremål. Min strävan har varit att samla informa
tion om praktiska och andliga aspekter kring ask i his
torisk tid i försök att ringa in några av dessa egenskaper 
som ett sätt att hitta nya ingångar till det bronsålders- 
sammanhang där asken ingått. Här i ryms också före
ställningar och attityder av mer existentiell natur till 
detta trädslag. Det utesluter naturligtvis inte att övriga 
trädslag också kan ha varit betydelsebärande för områ
dets aktiviteter. Kombinationer av olika trädslag, såväl i 
de enskilda groparna som inom området i stort, kan 
således även ha varit viktiga i sammanhanget, men be
handlas inte närmare här.

Figur 15. Ask, Fraxinus excelsior. Efter Jonason & Elg 1980, s.47. 

Ash tree. Fraxinus excelsior. After Jonason & Elg 1980, p. 47.

Trädets livskraft
Träd är centrala symboler som förmedlare av idéer och 
värden i de flesta kulturer världen över. Genom tiderna 
har de uppfattats som varelser som såväl andligen som 
kroppsligen står i nära relation till det mänskliga livet. 
Trädets ”kropp” har bål (stam), armar (grenar), fingrar 
(kvistar), ben och fötter (rötter), huvud (krona) samt 
hår (löv). Förutom föreställningar om trädets förmåga 
att hysa mänskliga känslor finns också en tro på att trä
det har en själ. Ett vitalt tema i vittnesmålen är att trä
dens biologiska utveckling på ett metaforiskt plan upp
fattas som ett uttryck för människans olika livsfaser;

397



D e rituella fälten G I u m s I ö v s backar

398

P å

födelse, växande och död. Trädets årscykliska växan
de, sett som de lövklädda grenarna, representerar här 
det årsvis återkommande förnybara, medan stamve
den, trädets kärna, utgör det mer beständiga. Runtom 
i världen har träd, då man stod i färd med att fälla 
dem, i enlighet med detta synsätt behandlats med res
pekt genom särskilda ritualer som en garanti för trä
dets återfödelse (Curtis 1915; Boas 1921, 1966; de 
Laguna 1972; Mauzé 1998). De starka transformativa 
egenskaper som man förband med trädets livscykel 
från frö till stamved överfördes också till de föremål 
som tillverkades av trädet och föremålen kom, även 
de, att betraktas som något levande kraftfullt (Tillha
gen 1995; Mauzé 1998).

Den förhistoriska användningen av askträ omfattar 
både konstruktioner och redskap. Merparten av fyn
den kan knytas till rituella våtmarksmiljöer som exem
pelvis den förromerska Dejbjergsvagnen vars hjulfäl- 
gar består av askträ liksom en askårder från yngre 
bronsålder som påträffades i Hvorslev mose på Jyl
land. Askträ ingår även i den neolitiska spångkon- 
struktionen The Sweet Track inom våtmarksområdet 
Flag Fen i sydöstra England liksom en väg över en 
mosse i tyska Sachsen som hade anlagts av kluvna ask
stockar vilka daterades till tidig bronsålder. Genom 
förhistorien tycks askträ framförallt ha valts för att 
skafta pilar, spjut och yxor (bland annat bronsålderns 
pålstavar), men även redskap och föremål helt av ask
trä i form av paddlar, skålar, askar (!) och som sagt 
vagnsdetaljer är kända. Av askträ var också det par 
skidor som under yngre bronsåldern nedlades i jyl
ländska Illerup mose (Brøndegaard 1987 s. 154 ff.; 
Coles 1987; Hayen 1987; Louwe Kooijmans 1987, s. 
247; Purdy 1988).

Träd i gravsammanhang
Ett av många exempel på trädets betydelse som förmo
dad symbol för återuppståndelse och livskraft kunde 
ses vid arkeologiska undersökningar av ett tiotal kvin- 
nogravar från yngre järnåldern påträffade under Nöd
inge kyrka i Götaälvdalen på 1980-talet. Där konsta
terades att de döda begravts i ett hölje av askbark och 
björknäver. Här påträffades också hasselkäppar i kis
tan i eller ovanpå barkhöljet. Seden att placera grav
käppar av ett livskraftigt träd som hassel går tillbaks 
till förhistorisk tid och kan tolkas som en symbol för 
människans pånyttfödelse (Lorentzon 1994, s. 48 f.). 
Askbarkens symbolvärde i gravsammanhanget är dä
remot okänt. Trä och bark anses dock allmänt ha så
väl renande som konserverande egenskaper, något 
som under historisk tid har utnyttjats vid omhänderta
gandet av kroppen vid dödsfall genom att den avlidnes

hud gnuggas med trädets “hud“ - barken för att förhin
dra den fysiska nedbrytningen (Curtis 1915, s.154). 
Enligt den nordiska folktron lämpar sig askbark väl för 
garvning, det vill säga konservering av hudar (Brønde
gaard 1987). Än så länge är det dock relativt oklart vil
ken betydelse dessa regenerativa och med beständighet 
förknippade egenskaper kan ha haft för den förhistoris
ka användningen av askträ och bark.

Föreställningen om gamla, ihåliga träd som upp
ståndelsesymboler har sina rötter i hednisk mytologi - 
exempelvis har gudasymboler gravsatts innanför bar
ken på träd som en förutsättning för att de skulle kunna 
födas på nytt (Schama 1995, s. 30, 285, 288). Att träd i 
allmänhet under bronsålder omgetts med föreställning
ar som kan ha varit förknippade med död och uppstån
delse anas i det begynnande bruket att lägga de döda i 
trädkistor, bokstavligen skapade av ett träd och med en 
trädstams form (fig.16). Parallellt med att groparna an- 
lades på nordsluttningen praktiserades alltså bruket att 
begrava de döda i kistor av trä. Ekkistorna i de välkän
da danska högbegravningarna från äldre bronsålder 
har en tydligt rundad stamform. De inte bara liknar 
träd utan är trädstammar. Trädstammen är uppenbarli
gen en inspirationskälla till den tidiga kistformen. Före
komsten av trädformade kistor antyder således att träd 
kan ha haft en särskild betydelse i gravsammanhang. 
Frågan är om den dödes position i kistan uppfattades 
som att den döde var “i ett träd“- och om det i sin tur 
ska uppfattas som ett återvändande till ursprunget?

Askens heiti
Våra trädnamn är generellt mycket gamla. Ordet askr 
är skriftligen belagt i den vikingatida Voluspå, men 
har sannolikt ett äldre ursprung (muntlig uppgift Stig 
Isaksson, SOFI, DAL, Lund). Från grundformens askr, 
"askträd", "askträ", verkar ordet ha utvecklats till fle
ra andra s.k. heiti (metaforiskt utvidgade betydelser); i 
ett av de äldsta beläggen en " behållare av askträ", men 
ordet förekommer också i betydelsen "spjutskaft", 
"spjut", "svärd" samt "båt" (Brøndegaard 1987, 
S.153, Kure 2002; muntlig uppgift Ola Svensson,
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SOFI, DAL). Denna utveckling av trädnamnet är sä
kert ett uttryck för askens långa tradition som red- 
skapsträ. Ett förhållande som också kanske kan ses i 
det gammalnordiska namnet för båtsman - en ask-ma- 
dur? I vilken utsträckning förhistoriska båtar tillver
kades av askträ har jag dock inte lyckats utröna. Trä
ets lätthet, formbarhet och hårdhet förefaller dock 
vara goda egenskaper för ett båtbygge. Ordet ask 
(maskulint genus) förefaller i de äldre källorna också 
ha fungerat som heiti för "man" och förekommer 
dessutom som mansnamn (Kure 2002).

Askträdet har en central plats inom nordisk järnål- 
dersmytologi. Den evigt grönskande asken Yggdrasil 
spelade en mytisk roll som det största och heligaste av 
alla träd som bar upp himlavalvet och utgjorde mitt
punkten i gudarnas boning Asgård (fig.17). Trädet har 
tolkats som en symbolisk samlingsplats för rådslagning 
och rättegång. I Yggdrasil bodde bland annat de tre 
mäktiga nornorna. En av trädets rötter vette mot norr 
åt de dödas rike, i underjordens Nifelheim, och fick 
vatten ur Hvergelmer, källan till världens vattenflöden. 
Under de andra två rötterna fanns Mimer, visdoms
brunnen samt Urd, ödesbrunnen (Collinder 1983; Till
hagen 1987; Clunies-Ross 1998; Ewald m.fl 1999,

S.179, 383, 572). Det metaforiska bruket av ordet ask 
i skalde- och Eddadikterna kan ses som ett uttryck för 
förhållandet mellan människor och träd i förhistorisk 
nordisk mytologi. Margaret Clunies Ross menar, med 
utgångspunkt från den äldre norröna skriftliga språk
stilen, att denna parallell mellan träd och människor 
sannolikt var väl etablerat inom den fornnordiska 
muntliga kulturens föreställningar innan de äldsta be
varade skaldedikterna skrevs. Skapelsemyten om de 
första människorna berättar om Ask och Embla som 
upphittades av de tre gudarna Oden, Höner och Lo
dur som trädstycken (trädstammar, drivved alterna
tivt träfigurer) livlösa, "utan öde", på en strand. Trä
styckena fick liv genom att de tre gudarna gav dem 
andedräkt, själ, känsla, kroppsvärme samt fördelak
tigt utseende (Clunies Ross 1998 s.207 ff.; Josefsson 
2000; Kure 2002). Föreställningen om Ask och Embla 
manifesterar ett symboliskt komplex som inte bara vi
sar mångtydigheten i begrepp som "träd" och "män
niska" utan också rör existentiella frågor om död och 
uppståndelse. Genom skapelseberättelsens texter får 
man en förnimmelse av en komplex föreställnings
värld som inte är helt lätt att förstå, men som antyder 
att det verkar finnas någon form av bindning mellan

Figur 16. Kistbegravning bronsålder från Trindhöj vid danska Kolding. 
Teckning A. S. Madsen. Efter Söderpalm 1994, s.39.
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synen på människans ursprung och synen på specifika 
trädslag - här ask. Trots trädbegreppets gåtfullhet och 
de många källkritiska aspekter som är förbundna med 
dessa äldre texter menar jag att föreställningen om ask 
som metaforiskt uttryck för skapelse och ursprung 
kan ha något av värde att tillföra tolkningen av brons
åldermänniskornas föreställningar knutna till askträ- 
hanteringen på Glumslövs backar.

Askens många egenskaper
Asken har under historisk tid inom nordeuropeiska 
kulturområden värderats högt som lövtäktsträd, som 
tingsträd att samlas kring för rådslagning, som medi- 
cinalträd, fruktbarhetssymbol och vårdträd (Löthman 
& Schön 1994, s. 68). Många föreställningar kring det 
resliga trädet rör dess förmåga att dra till sig åska och 
blixt och kanske är det skälet till att asken i folktron 
också sågs som en farlig kraft att hålla sig väl med. I 
Ljunits härad i Skåne trodde man exempelvis att Aska- 
froan bodde i den största asken. Var askondagsmor- 
gon var man tvungen att offra till henne innan solen 
gick upp genom att slå vatten över trädets rötter (Till
hagen 1995, s. 69 ff.). Om man bröt kvistar från asken 
kunde man straffas med sjukdom. Många exempel 
finns världen över att asken under historisk tid funge
rat som en symbol för fertilitet och livskraft. Askens 
fruktbara och skyddande egenskaper uttrycks bland 
annat i sedvänjan att på midsommardagen sticka en 
askgren ner i åkerjorden till gagn för sådden. Men 
uppgifter finns även om det motsatta att askträdens 
rötter har förmågan att dra så mycket kraft ur jorden 
att de kväver andra växter. Ask har också en lång tra
dition som medicinalväxt. Inom folkmedicinen finns 
omvittnat hur asken fungerat som sårträd för att stilla 
blodflöden och läka sår. Från Sønnmøre i Norge anges 
till exempel att torrdestillering av väl torkat askträ ger 
“askesmilt“ eller “askesmult“ som används för sår
läkning, framförallt av benbrott (Tillhagen 1995, s. 71 
ff.). Krossad träkol från askved anses dessutom vara 
särskilt bra mot gikt (Brøndegaard 1987).

Figur 17. Världsträdet Yggdrasil som hämtar näring från tre källor. 
Teckning Franz Stassen. Efter Hult 1991, s.l 1.

The world tree Yggdrasil that get nourish from three springs. Dra
wing Franz Stassen. After Hult 1991, p. 11.

Asken som lövtäktsträd
Förutom alla dessa olika användningsområden har 
ask också en lång tradition som lövtäktsträd. Löven 
har använts som gott vinterfoder till boskap (Brønde
gaard 1987). I ekonomier där boskapsskötsel beteck
nas som huvudnäring - som bronsålderns (Wigren 
1987; Mikkelsen 1996, s. 75) - måste asken därför ha 
representerat ansenliga samhälleliga värden. Askens 
parbladiga löv spricker ut först i början av juni. De 
små blommorna utvecklas så småningom till vingför- 
sedda nötfrukter, ett omvittnat kreatursfoder. Det
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gamla norska talesättet “när askjin sprett, so er kua 
mett” vittnar om att när asklöven spruckit ut sent om 
våren så finns tillräckligt med bete för kreaturen (Till
hagen 1995, s. 72). Ask är således ett typiskt lövtäkts- 
träd, men vissa askar undgick faktiskt helt täktning. 
Från Gotland är särskilda“skogsaskar“ kända som 
högt skattade träd som fått växa fritt och aldrig “klap
pats“, det vill säga nyttjats för lövtäkt (Tillhagen 
1995, s. 72).

Lövtäkt i form av repning, kapning eller hamling kan 
praktiseras på en rad olika sätt. Skottstubbar utgörs av 
träd som huggits ned till stubbnivå. Nya skott växer ut 
från stubben och täktas allteftersom. Vid toppbamling 
däremot kapas trädet en bit upp varifrån de nya skotten 
kan tränga fram. En fördel med denna teknik är att be
tesdjuren inte når upp till de lockande skotten. En annan 
form av lövtäkt består av grenkapning där nya skott 
växer ut från de tuktade grenarna. Den sistnämnda me
toden innebär en hel del klättring. För att kapa grenar
na, skotten, använder man sig av någon form av hugg
ande, skärande redskap (Strid 1993; Slotte 2000). Det är 
dock generellt svårt att säga något mer bestämt om nå
gon av de ovan beskrivna metodernas betydelse under 
förhistoriskt tid. Det dendrokronologiska materialet 
från Glumslövs backars gropområde bestod till nästan 
tre fjärdedelar av väl utvecklad stam ved, alternativt 
stam/ung stamved samt en knapp fjärdedel av ung stam
ved. Återstoden utgjordes av gren samt bark. Frågan är 
om den ved som använts som bränsle i groparna haft en 
bakgrund som lövtäktsträd. Mot bakgrund av askens 
långa historia som högt värderat lövtäktsträd går det, 
enligt min mening, inte att utesluta en sådan tidigare an
vändning. Men det insamlade vedartsmaterialet från 
gropområdet är dock inte tillräckligt i sig för att faststäl
la en förmodad lövtäkt på backarna under första halvan 
av bronsåldern. Fynd av s.k. lövknivar från yngre brons
ålder har tidigare ansetts som bevis för den här typen av 
verksamhet, men nya rön gör det svårt att påvisa en en
sidig användning. Troligen har de fungerat som en sorts 
multiredskap. Lövknivar förekommer i många av fynd
samlingarna runt Glumlövs backar.

Askved
Den vegetationshistoriska analysen av området kring 
backarna, ger inget entydigt svar på varifrån askved 
kan ha hämtats till gropområdet, men det är allmänt 
känt att ask växer i fuktig, mullrik jord och gärna på 
slänter med källdrag (Jonason & Elg 1980, s. 47; Ol
sen & Bech 1995). Vanligtvis uppträder ask som soli
tärer, men vid gynnsamma växtbetingelser - som i våt
marker - ses den i bestånd. Dessa gynnsamma växtbe
tingelser kan ha funnits på flera platser både på och 
kring backarna, exempelvis vid den ”nord-sydliga” 
bäcken strax väster om gropområdet. Jag utgår därför 
från att bäcken kan ha hyst bestånd av ask. Men möj
ligheten finns också att markerna kring gravhögarna 
och gropområdet helt saknade träd under bronsåldern 
och att aktiviteterna inom gropområdet, åtminstone 
delvis, kan ha ett samband med detta förhållande. In
tensivt markutnyttjande kan ha påverkat trädbestån
det på platsen dels på grund av utbredd betesdrift, dels 
genom uppförandet av gravhögarna (Olsen & Bech 
1995), men också av omfattande vedkrävande aktivi
teter inom gropområdet. Människor kan till slut ha 
tvingats gå längre sträckor för att kunna i få ihop den 
mängd trä som behövts till groparna.

Enligt folktraditionen lämpar sig ask, som har fällts 
och klyvts i mars då den torra vårvinden kan torka trä
et, särskilt väl till olika sorters redskap. Annars anses 
vintertid vara bästa tid för avverkning av ask. Det är då 
veden är minst utsatt för maskangrepp. Eftersom den 
yttersta årsringen på träkoisbitarna genomgående sak
nas i Glumslövsmaterialet går det tyvärr inte att fast
ställa när på året träden fällts (Mats Regnell, muntlig 
uppgift). Till skillnad från annan ved behöver askved 
som ska användas till bränsle egentligen inte torkas 
utan kan användas direkt efter avverkningen. Den brin
ner lätt och ger både god värme och en behaglig doft. 
Från Sønderjylland kommer ordstävet “bøg og ask, det 
brænner rask“ (Brøndegaard 1987, s. 155). Den korta 
brinntiden borde därför göra askved mindre lämpligt 
för värmeprocesser som i regel kräver ved som kan 
brinna med jämn temperatur under relativt lang tid
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(Fors 1999, s. 27). Kanske är istället förklaringen till 
den höga andelen ask i groparna att askved använts 
för att göra upp eld med? Murket trä från askstubbar 
ska vara speciellt användbart för detta ändamål. Den 
dendrokronologiska analysen säger dessvärre inte nå
got om stubbved.

Den variation som sågs i lokaliseringen och mäng
den träkol och sot i groparna kan tillsammans med 
variationen i groparnas inre konstruktion ses som ma
teriella uttryck för att groparna använts i olika hand
lingsled. Inom ramen för en sådan process kan träkol 
tillsammans med uppvärmd sten ha rakats ur gropen 
varefter ny ved tillförts, men vilka kvantiteter ved som 
det totalt varit fråga om och dess artsammansättning 
är svårt att närmare uppskatta. Förmodligen kan en 
enda storväxt ask ha försörjt flera anläggningar med 
ved. Rester av träkolslinser mot botten av groparna, 
både över, i och under en stenpackning, var mycket 
vanliga inom området, vilket kan tyda på att uträk
ning av träkol och påfyllning av ved förekommit - i 
vissa fall upprepade gånger. Var den utrakade träkolen 
tagit vägen är oklart, kanske har den deponerats utan
för den omedelbara gropkontexten? Undersöknings- 
ytorna runt gropområdet, uppvisade dock inga större 
träkolsmängder. Matjorden ovanför och alven runt 
groparna innehöll anmärkningsvärt små mängder sot 
och träkol trots att vissa anläggningar innehöll ganska 
omfattande träkolslager alternativt linser. Om marken 
runt groparna vid uträkningen var avtorvad och alven 
blottlagd borde, tycker man, åtminstone små rester av 
träkol och spår av sot ha funnits på alven runt gropa
rna. Utan tvekan har träkolsmängden från den huvud
sakliga användningen i och eventuellt runt groparna till 
stor del också påverkats av sekundär markexploatering 
tillsammans med olika nedbrytande naturprocesser 
(Schiffer 1988; Fendin 2002, s. 125) - frågan är bara i 
vilken utsträckning. Markexploateringen på platsen re
presenterades främst av det stora antalet dräneringsdi
ken från senare historisk tid. Men det förekommer även 
tecken på förhistorisk exploatering; några något senare 
anlagda, men fortfarande bronsåldersdaterade gropar
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påträffades inom stråken. Nya anläggningar har där
med bevisligen anlagts på äldre gropar och träkol där
med hamnat utanför sitt ursprungliga sammanhang. 
Senare tiders djupplöjning har säkerligen också med
verkat till att träkol helt eller delvis bortodlats.

Den plats varifrån myter och 
berättelser utgår och dit de återvänder

Undersökningen av gropområdet i den rika kulturmil
jön och det extraordinära läget på Glumslövs backar 
sågs som en möjlighet att försöka vidga och fördjupa 
synen på ett än så länge relativt outforskat fält; nämli
gen stora sammanhängande ytor av gropar med kol, 
sot och skörbränd sten daterade till bronsålder-äldre 
järnålder. Nordsluttningens och övriga bronsålders- 
lämningar på backarna uppfattades i enlighet härmed 
som fysiska representationer av de relationer och 
handlingar som varit förbundna med anläggandet av 
dem. En löst formulerad idé under arbetets gång var 
att platsen, med tanke på det exceptionella topografis
ka läget och det stora antalet anläggningar, fungerat 
som någon form av samlingsplats under bronsåldern, 
men vilka aktiviteter det var frågan om och deras över
gripande syfte var tämligen oklart. Vår önskan var att 
pröva de materiella spåren mot de etablerade tolk- 
ningslinjerna av gropområden som platser för anting
en sakralt eller praktiskt inriktade aktiviteter. Av den 
orsaken utarbetades en undersökningsstrategi som in
kluderade ett omfattande naturvetenskapligt analys
paket som underlag för att fastställa enskilda anlägg
ningars funktion som ett led i sökandet efter de sociala 
mönster som funnits bakom uppförandet av området 
som helhet. Den komplexitet i anläggningsvariation 
som kunde anas inledningsvis bekräftades vid närma
re undersökning och innebar en utmaning i valet av 
undersökningsmetod för att kunna möta de materiella 
spårens mångfald. Mycket kretsade kring försöken att 
frigöra sig från den redan ingrodda begreppsproble- 
matiken kring groparna. De metodrelaterade svårighe
terna i kombination med bristande tid och resurser
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innebar dock att många av våra ursprungliga intentio
ner fick revideras. En viktig erfarenhet är att det hade 
varit värdefullt för den övergripande tolkningen om 
åtminstone en av varje anläggningstyp (A-I, K-M) to- 
talundersökts vad gäller konstruktion och innehåll. En 
sådan undersökning kan exempelvis inkludera mat- 
jordsarkeologi, insamling av allt befintligt träkol, 
bergartsbestämning av allt stenmaterial, makrofossil- 
provtagning av all fyllning, provtagning på olika nivå
er för lipidanalys etc. Nu blev det inte så.

Med de preliminära resultaten i hand formades så 
småningom idén om gropområdet som en samlings
plats, ett gravplatsforum för rituella handlingar under 
bronsåldern. Handlingarna har bundits till platsen ge
nom en på anfäder stödd ritualtradition inom ett in- 
territuellt nätverk som omfattat människor inom 
backarna med omnejd eller kanske ett ännu större 
geografiskt område. Ritualtraditionen är här, i kraft av 
ritualers förmåga att kunna överbrygga gränser, en 
nyckel för att förstå gropområdet och dess aktiviteter. 
Två övergripande påståenden bildar utgångspunkt för 
det fortsatta arbetet; nämligen ritualens samspel mel
lan ordning och oordnade krafter och tanken om reli
giösa föreställningar som ostrukturerade kluster där 
ritualen är något som människor med skiftande religi
ösa föreställningsvärldar kan samlas kring. Den 
ostrukturerade formen och en samlande kärna känne
tecknar även den muntliga traditionen inom skriftlösa 
kulturer. Något som, enligt min mening, också har re
levans för studier av förhistoriska kulturer och deras 
minnestraditioner dit jag räknar de skriftlösa samhäl
lena som funnits runt Glumslövs backar under brons
åldern.

Utifrån dessa idéer kommer jag avslutningsvis att 
försöka skissa ett tänkt rituellt scenario av aktiviteter
na inom gropområdet under äldre och mellersta 
bronsålder. Händelserna på nordsluttningen ska, en
ligt min mening, ses i relation till backarna som ett 
topografiskt, socialt och andligt gränsområde i bronsål- 
derslandskapet. Passagen in till detta gränsområde har, 
enligt min mening, skett via särskilda knutpunkter på 
och i anslutning till backarna. Knutpunkterna kan de
finieras som andligt färgade geografiska platser - plat
ser för vägmöten, anfädernas gravhögar, källor och 
vattendrag varav flera med nordliga utlopp. Artikelns 
avslutande text är, i enlighet med ovanstående, upp
lagd i fyra delavsnitt. I första delen går jag igenom för
utsättningarna för backarna som gränsområde, enligt 
ovan, följt av ett avsnitt om ursprung och anfäder i 
relation till kosmologiskt viktiga platser där jag bland 
annat utgår från Mary Helms idéer om anfäderskult. I 
de två sista avsnitten diskuterar jag möjligheten för
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kosmologiskt betydelsefulla platser, här sett som väg- 
korsningsområden, på backarna. Jag vill se aktiviteter
na inom gropområdet inom detta sammanhang och 
vill särskilt lyfta fram närvaron av gravhögar samt de 
nordligt orienterade källorna och vattendragen som 
viktiga för olika former av reningsritualer under tidig 
och mellersta bronsålder.

Ett gränsområde
Monumentaliteten i landskapet tillsammans med de 
många gravhögarna och våtmarksdeponeringarna - 
lämningar med känd rituell karaktär - gör att backar
na invid havet, i såväl topografisk som social och reli
giös bemärkelse, kan ses som ett gränsområde. Förut
om många naturgeografiska gränsformer som berg, 
källor och sammanflödande vattendrag, finns här 
även kosmologiskt liminala platser som vägar, väg
korsningar och gravplatser (Bradley 2000; Rudebeck 
2001 s. 97 ff.). För det första utgör backarna i sig en 
fysisk gräns mellan land och hav och mellan slättlan
den i norr och söder. En annan tänkbar gränsform är 
den mellan land och himmel. Här på höjderna får man 
lätt upplevelsen av att vara närmare himmelsfären än 
på slättlanden runtom. Områden där de många källor
na bryter fram på backarna kan också sägas vara en 
sorts gränszoner mellan backarnas inre och yttre. Ge
nom att man under lång tid valt att förlägga gravplat
ser hit blir backarna också på ett metafysiskt plan ett 
forum där olika former av gränsöverskridande kan sä
gas ske, en social och religiös gräns mellan de levande 
och de dödas värld. Stora kommunikationsleder som 
vägar och vattendrag leder till och från backarna och 
stärker bilden av backarna som en samlingsplats. 
Kommunikationslederna ska här ses som en sorts 
gränsområden - en viktig länk i utbyte och förmedling 
av såväl materiella som immateriella värden mellan 
samhällen (Henriksen 1999, s. 121; Rudebeck 2001).

Behovet av betesmark för bronsålderssamhällets 
stora boskapshjordar kan allteftersom ha skapat en le
gitimitet att tillägna sig mark. Förfäderna förknippades 
med den traditionsärvda rätten till dessa landområden
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- en rätt som exponerades mot omlandet genom grav
högarna - de fysiska representationerna för anfäderna
- men också genom de rituella handlingar som utöva
des där för att befästa förbundet mellan denna värld 
och världen hinsides. Gravarna blir alltså inte bara en 
förvaringsplats för de döda utan även en plats för 
handlingar som syftar till hågkomst och respekt för 
anfäder (Fokkens 1999; Victor 2002, s.41, 44). Med 
stöd av ovanstående är det möjligt att se såväl grav
högarna på backarna som gropområdet som ett ut
tryck för en minnestradition där förfäder haft en cen
tral plats. Det innebär att groparna kan ha skapats 
inom en föreställningsvärld där ursprung och anfäder 
varit centrala.

Ursprung och anfäder
Antropologen Mary Helms diskuterar i sina böcker 
Craft and the kingly ideal (1993) och Access to origins 
(1998) utvecklingen av anfäderskult i aristokratiska 
miljöer genom mytologiska föreställningar om skapel
se och ursprung. Under de senaste åren har hennes idé
er inspirerat arkeologisk forskning om de skandinavis
ka bronsålderssamhällenas hierarkiska utveckling och 
rituella praktik (Larsson 2002; Rudebeck 2001, 2002; 
Victor 2002). Helms utgår från kosmologiska princi
per där tillvaron struktureras i zoner eller fält. Den 
inre zonen, ”insidan”, representerar det redan kända 
sociala livet, den ordnade världen för de levande med
an den yttre, ”utsidan”, ses som hemvist för det exo
tiska, det extraordinära, det kaotiska. Här finns den 
ursprungliga kunskapen om skapelsens gudomar, an
fäder och hjältar liksom urkällan till olika råmaterial. 
Denna andra sida representeras av de döda förfäderna 
(både nära släktingar och mer avlägsna anfäder), dju
ren och ”de andra” vilka företräds av det främmande 
liksom av mytiska, gudomliga anfäder. Det är en meta
fysisk tillvaro som är bortom tid och rum, men ändå 
högst närvarande i och ett villkor för det sociala livet 
på ”insidan” (Helms 1993 s. 6 ff.). Zonerna är med 
andra ord inte statiska utan det finns en samverkan 
över gränserna.

Kontakten med ursprunget, med ”andra sidan”, kan 
enligt Helms ske då man företar en längre resa till det 
avlägset främmande i den metafysiska världen. Att 
resa uppfattas alltså som ett gränsöverskridande till
stånd med förmåga att överbrygga gapet mellan det 
levande livet och det hinsides. Verkliga resor till av
lägsna, främmande områden innebär därför i metafy
sisk mening också en resa till den främmande ”andra” 
sidan. Att ha tillgång till förfädernas värld, att kunna 
kommunicera med ursprunget genom olika former av 
ritualer, ger makt och halvgudomlig status som ”living 
ancestor”. I bronsålderssamhället representeras dessa 
”living ancestors”, i linje med Helms tolkning, av sam
hällets aristokrater (Larsson 2002; Victor 2002; Win
ter 2002). Ritualerna där man på ett metafysiskt plan 
får kontakt med ursprungsmyterna förknippas med 
kosmologiskt viktiga platser (Helms 1998; Rudebeck 
2001).

Enligt Helms ses resandet också som en metafysisk 
förmåga som är nära besläktad med hantverkskicklig
het och färdighet i rituell praktik (Rudbeck 2001, s. 
98). Det finns således nära kopplingar mellan förmå
gan att resa och förmågan att kunna tillverka föremål 
respektive utföra rituella handlingar. Föremål eller rå
varor som hämtas från främmande områden eller som 
tillverkats med hjälp av ny, främmande teknik är, i en
lighet med ovanstående, laddade med en särskild sym
bolisk kraft. I ritualhandlingen används sådana före
mål eller råvaror för att etablera kontakten med andra 
värden och världar. Föremålen är när de förs in i ritua
len rustade att såväl förändra som återskapa värden 
med liknande föremål, händelser och platser (Parker 
Pearson 1998, s. 37).

Hällristningar brukar sägas ha uppkommit inom 
ramen för bronsålderssamhällets idag glömda före
ställningar. Enligt Flemming Kaul, som analyserat 
skeppsristningar på rakknivar från bronsålder, kan 
bronsålderns ristningar i mycket spegla en kosmologi 
där resandet och kommunikation har setts som viktiga 
element för att uppnå kontakt med det förflutna, mel
lan samtiden och framtiden (Kaul 1998; Rudebeck
2001). Solen och månen, menar Helms, kan uppfattas 
som de ursprungliga resenärerna som genom tiderna 
vandrar över himlen. Dessa arketypiska resenärer för
knippas ofta med transportmedel som båtar och vag
nar (Helms 1998, s. 110 f.; Rudebeck 2001), motiv 
som i stor utsträckning förekommer i hällristningar
nas bildspråk i hela Sydskandinavien (Kaul 1999). 
Hällristningsmotiven på Ven med sina skepp, djur och 
hjulkors antyder att liknande föreställningar kan ha 
funnits i Glumslövsområdets närhet under bronsål
dern (fig. 18). Med tanke på öns läge i Öresund kan
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man förmoda att skepp och båtar varit viktiga för 
kommunikationen inom området. Både från Ven och 
från Glumslövs backar har man dessutom en storsla
gen utsikt över rörelserna inom farleden - en möjlighet 
till både överblick och kontroll. Höjdläget på backar
na underlättar också observationer av solens vandring 
över himlavalvet mot dess nedgång i väster. En del 
hällristningsmotiv återger, enligt den danska arkeolo
gen Mogens Henriksen, aktiviteter som ägt rum inom 
gropområden. Det är en intressant iakttagelse. Han 
tolkar cirkelristningar med uppåtriktade böljande 
streck från Stora Berg i Uppland som möjliga kokgro
par med uppåtstigande rök eller flammor. Skålgropar 
är en annan ristningsform som Henriksen vill knyta 
till kokgropar och han tar upp ett motiv från Vitlycke 
i Bohuslän med yxförsedda figurer positionerade på 
var sida om skålgropar i linjeformation. Skålgroparna 
ska, enligt Henriksen, uppfattas som kokgropar inom 
ett ceremoniellt scenario (1999, s. 120).

Mötesplatser
I två artiklar i Kommunikation i tid och rum (2001) 
samt i Plats och praxis (2002) diskuterar arkeolog Eli
sabeth Rudebeck betydelsen av vägar och vägkorsning
ar som socialt och ideologiskt viktiga samlingsplatser 
under förhistorien. Utifrån spridningen av gravar från 
bronsålder och äldre järnålder i Kristinebergsområdet 
öster om Malmö visar hon att många gravplatser från 
denna period kan ha anlagts vid knutpunkter längs med 
förmodade forna kommunikationsleder (Rudebeck 
2001, s. 103, fig. 3). Gravhögarna kan, enligt Rude
beck, ses som status- och territoriemarkeringar som 
har fungerat som fysiska manifestationer till förbipas
serande resande att markerna av hävd, generationer 
tillbaka, tillhörde de människor som levde inom om
rådet. De förhistoriska vägar som nämns i hennes arti
kel ska snarare uppfattas som ”korridorer” i landska
pet snarare än regelrätta vägar i dagens mening. Med 
utgångspunkt från Mary Helms teorier om resandets 
esoteriska kunskap ser Rudebeck de förhistoriska vä
garna och vägkorsningarna som möjliga platser för

overgangsritualer i såväl rumslig som symbolisk me
ning. De förhistoriska vägarna vid Kristineberg kan, 
menar hon, ha fungerat som gränsområden, neutral 
mark - en fördel vid handel, rättskipning och förhand
lingar (Rudebeck 2001, 2002). Det som är av särskilt 
intresse är att två av fyra härdområden från perioden 
yngre bronsålder-äldre järnålder låg i anslutning till 
de antagna vägkorsningarna i Kristinebergsområdet 
och ytterligare ett i direkt anknytning till den s.k. 
”bronsåldersvägen” (Gidlöf 2000; Rudebeck & Öd- 
man 2000 pl. 15). Det verkar således finnas ett nära 
samband mellan lokaliseringen av härdområden, 
kommunikationsleder och gravfält.

Att försöka rekonstruera förhistoriska vägsträck- 
ningar är i regel förenat med en del svårigheter då spå
ren vanligtvis är mycket fragmentariska och svårdate- 
rade. Vid Kvistofta i slättlandskapet runt Glumslövs 
backar finns exempelvis rester av hålvägar som upp
kommit inom ramen för det historiskt belagda betes
systemet som fungerat över sockengränserna - men 
om betessystemet har haft rötter i förhistorien, som 
Sjöbeck menar (1979), är svårt att närmare belägga. 
Äldre vägar vid vadställen och i anslutning till gravhö
gar har dock oftast klarat sig från bortodling i större 
utsträckning än vägar inom andra områden i landska
pet. Gravhögarnas placering i landskapet och före
komsten av vadställen kan därför ge viss vägledning 
om eventuella vägsträckningar. Vid en undersökning 
inom ramen för Västkustbaneprojektet framkom ex
empelvis rester av en förhistorisk väg invid ett stensatt

Figur 18. Hällristningar från Ven.

Rock carvings from the island Ven.
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vadställe vid Saxtorp sydost om Glumslövs backar 
(Artursson 1999).

Ar det möjligt att lokalisera förekomsten av förhis
toriska ekonomiska, sociala, andliga knutpunkter uti
från lokaliseringen av gropområden, gravfält och 
kommunikationsleder även på Glumslövsbackarna? 
Enligt min mening är det möjligt om man utgår från 
Rudebecks definition (2001, s. 109 not 1) av ”väg
korsning” som ett samlingsbegrepp för platser där oli
ka former av kommunikationsleder möts som vägskäl, 
vägkorsningar, möten mellan vattenvägar och landvä
gar, samt möten mellan vattenvägar. I sammanhanget 
kan vara värt att veta att vattendrag historiskt sett ofta 
markerat kamerala gränser (muntlig uppgift Marja 
Erikson) och att vägar ofta ligger i anslutning till dessa 
gränser (Rudebeck 2001). Den topografiska fördel
ningen av vattendrag och äldre historiskt kända vägar 
inom Glumslövsområdet har därför varit av intresse 
för min undersökning liksom spridningen av källor, 
gravhögar och våtmarksfynd som möjligt uttryck för 
rituell aktivitet. Källorna uppmärksammas här med 
tanke på deras roll som potentiella rastplatser för re
sande. Jag menar också att mötesplatserna, förutom 
den kraftalstrande närheten till anfädernas gravar, kan 
ha fått ytterligare en rituell dimension genom närva
ron av källorna. Tron på källors kraft har en urgam
mal förankring i nordisk folktradition. Källorna har, 
där de flödar fram i dagsljuset från den dunkla under
jorden, från tid till annan förknippats med det okän
da. De har setts som platser för spådomar, men har 
även varit platser för läkedom och rengöring genom 
tron på det helande och stärkande källvattnet. Vid vis
sa tidpunkter under dygnet har källor uppfattats som 
särskilt hälsobringande - i synnerhet vid midnatt och 
soluppgång, liksom vid vissa tillfällen under året som 
exempelvis midsommar och trefaldighet - (Hult 1991, 
s. 17, 19; Löthman & Schön 1994, s. 68, 71). En allde
les egen ställning inom källkulten intar källor med ut
lopp mot norr. En offerkälla skulle företrädesvis ha sin 
avrinning mot norr eftersom källor med nordliga ut
lopp i de norröna folkliga föreställningarna ansågs be

sitta en alldeles särskild kraft då ursprunget till mycket 
av det som uppfattades som okänt kunde sökas där. 
Även vattendrag som hade sitt utflöde mot norr kunde 
omfattas av dessa föreställningar (Hult 1991, s.17,19; 
Löthman & Schön 1994, s.71). Exempel på dessa fö
reställningar finns bland annat i den norröna mytolo
gin om Hvergelmer, den nordligt orienterade ur
sprungskällan till världens vattenflöden ur vilken Ygg- 
drasils ena rot (som vette mot dödsriket) hämtade sin 
näring (Clunies-Ross 1998).

Till spridningsbilden har jag använt mig av det his
toriska kartmaterialet i form av lantmäterikartor och 
Skånska rekognoceringskartan tillsammans med upp
gifter från fornlämningsregistret och sockenarkiven 
över Glumslöv, Härslöv och Kvistofta socknar hos 
ATA, Lunds Historiska Museums och Skånes hem
bygdsförbund. Vid en översikt av det historiskt kända 
vägnätet ser man att vägar i så gott som alla väder
streck lett till och från backarna. Flera av dem förefal
ler att ha anlagts med vetskap om var gravhögar och 
vattendrag funnits i landskapet. Åldern på dessa vägar 
är oklar, men det förekommer, vad jag förstår, relativt 
ofta att nya vägar anlagts på äldre vägsträckningar 
och man kan inte utesluta att så varit fallet även här. 
Fyra stora kända källor, varav tre namngivna, kan 
också lokaliseras i anslutning till gravhögar och vägar. 
Ett område med mindre källor finns också i anslutning 
till gropområdet. Vid Glumslövs backar finns många 
vattendrag och flera av dessa har nordlig sträckning. 
Heabäcken är det största av dessa vattendrag. 1 direkt 
anslutning till bäckens källflöden finns bland annat 
det stora gravhögsområdet som dominerar backarnas 
högsta punkt, men även, som tidigare nämnts, ett 
långsträckt sankmarksområde där omkring 200 våt
marksfynd registrerats. Gropområdet har också an
knytning till vattendrag med nordliga utflöden. Områ
det omges av två bäckar; i öster och norr av Heabäck
en och i väster av ”Nord-sydliga bäcken”. De två 
nordligt orienterade vattendragen och källorna anser 
jag ytterligare kan ha stärkt platsens laddning under 
förhistorien.

Figur 19. Förslag på socialt och ideologiskt viktiga mötesplatser under 
bronsåldern på Glumslövs backar utifrån den topografiska spridning
en av gravhögar, källor, vattendrag, våtmarksfynd och ett gropområde. 
Det historiska vägnätet är markerat. Se Appendix s. 418 för beskriv
ning av mötesplatser och markerade RAÄ nummer.

Proposed crossroad areas in Glumslövs backar in Bronze Age based 
on the topographical distribution of grave mounds, springs, water
courses, artefact depositions in wet lands and the pit area. The histo
ric roads are also marked. See Appendix p. 418.
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Gravhögarnas, vattendragens och källornas spridning 
visar på flera möjliga ”vägkorridorer” och knutpunk
ter i det förhistoriska landskapet (fig 19 och appen
dix). Frågan om de historiskt kända vägsträckninga- 
rna har existerat även i förhistorien kvarstår dock. 
Kartläggningen av förhistoriska kommunikationsle
der och mötesplatser inom Glumslövs backar visar så
ledes att flera områden med en sammansatt fornläm- 
ningsbild uppfyller kriterierna för socialt och ideolo
giskt viktiga mötesplatser enligt ovan. Således ”om- 
hägnas” backarna i samtliga väderstreck av potentiel
la knutpunkter bestående av vattendrag, källor, grav
högar, våtmarksfynd och ett gropområde. Med andra 
ord utgör backarna en sammanhållen enhet i landska
pet där de förmodade vägkorsningarna kan ha repre
senterat mötesplatser för aktiviteter. Trots att jag här 
använder ordet ”omhägnat” menar jag inte att backar
na har varit ett slutet område. Knutpunkterna ska ses 
som mötesplatser i vid bemärkelse - öppna för aktivi
teter som handel, rättskipning, fest och begravning lik
som de utgör passager till backarna.

I väster finns området vid Klintakälla för anländan
de från havet. Här möter Klintabäcken havet. Färdan
de från kusten (tre potentiella leder) och från söder 
och sydost kan ha mötts vid Stora källa. Backarna nal
kas från sydost via Algers källa i ett förmodat vägstråk 
förbi Viges sten och upp mot de många gravhögarna 
och Heabäckens källflöden. Resande öster om backar
na kan ha färdats på en led som kan ha sträckt sig i 
nordväst-sydostlig riktning. Vid dagens sockengräns 
möter denna förmodade led Heabäcken och följer den 
sedan norrut. Strax norr om detta vägmöte, utefter le
dens fortsättning mot nordväst, ligger en källa. Från 
norr nås backarna via bäckmötet vid socken-härads- 
gränsen. Det är Heabäcken och den ”Nord-sydliga 
bäcken” som möts här. Gropområdet ligger söder om 
denna plats.

Rituella handlingar inom gropområdet
Förutom måltidsgemenskap har elden som aktivt visu
ellt och kommunikativt element en framträdande roll i

de rådande tolkningarna av förmodade sammankoms
ter inom gropområden. Samhörigheten vid kollektiva 
måltider, menar exempelvis Mogens Henriksen, kan i 
sig ha skapat en ceremoniell plattform för säsongs
bundna fester i samband med gåvoutväxling, stiftande 
av politiska och militära allianser, äktenskapsarrange- 
mang etc. Enligt Henrikson var det övergripande syf
tet med dessa religiösa ceremonier att befästa den rå
dande samhällsordningen (1999, s. 119, 121). Även 
om jag inte ser eldkult eller matberedning som centra
la aktiviteter inom gropområdet på Glumslövs backar 
så instämmer jag i antagandet om att gropområden 
troligen fungerat som samlingsplatser och att aktivite
terna där varit viktiga för upprätthållandet av den be
fintliga samhällsstrukturen. Det gravnära läget, det 
stora antalet gropar tillsammans med en variation i 
inre organisation och anläggningstyper tolkar jag som 
ett tecken på att många människor kan ha varit enga
gerade i aktiviteterna där. I enlighet med Henrik Thra- 
ne (1974, s. 106) tror jag att ett viktigt skäl till grop
områdens placering i landskapet är förekomsten av 
gravhögar och källor och rinnande vatten. Det innebär 
att aktiviteterna på gropområdet vid Glumslöv ska ses 
inom ramen för aktiviteter som förekommer inom el
ler i anslutning till en gravplats. De hittills undersökta 
högarna på backarna visar på dateringar från framfö
rallt äldre bronsålder och jag utgår därför, rent hypo
tetiskt, från att även högarna invid gropområdet an
lagts antingen tidigare eller under bronsålderns första 
halva. Utifrån detta antagande och med hänsyn till 
gropområdets datering till äldre-mellersta bronsålder 
innebär det att gravhögarna antingen redan kan ha 
funnits på plats eller att de tillkommit i anslutning till 
aktiviteterna på gropområdet. En grundläggande för
utsättning för mitt resonemang är således att jag ser en 
koppling mellan gropområdets aktiviteter och ritualer 
som utförts i anslutning till gravhögarna. De mångty
diga materiella spåren ska ses som uttryck för en vari
ation i rituell praktik - en praktik som förslagsvis rört 
anfäderskult inom ramen för det rituella fält som haft 
backarna som en central samlingsplats i bygden.
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Backarna som samlingsplats i bygden hade förmodli
gen redan en lång historia under tidig bronsålder, men 
genom utvecklingen mot ett på anfäderskult baserat 
ättestyrt samhälle kan platsen ha fått en allt mer för
stärkt betydelse. Utvecklingen manifesterades bland 
annat i uppförandet av stora gravhögar på backarna 
som ett uttryck för en eller några släkters allt mer väx
ande anseende. Genom att det andliga livet så tätt kom 
att knytas till den hierarkiska samhällsordningen med 
rättsutövning, handel och rituella traditioner blir back
arna med tiden en hel bygds offentliga angelägenhet, 
det vill säga en plats för bygdens människor att samlas 
på (Victor 2002, s. 45). Stora gravplatser - andligt fär
gade geografiska platser - formas därmed till kraftska- 
pande centra för en bygd (Kaliff 1997, s. 72) - det ritu
ella fält varifrån myter och berättelser utgår ifrån och 
dit de återvänder. I enlighet härmed föreställer jag mig 
att bronsålderns Glumslövs backar fungerat som ett 
centrum i bygden med symboliskt laddade mötesplat
ser inom en på anfäder stödd gravritualtradition. 
Gropområdet med sitt högt exponerade topografiska 
läge kan ha varit en sådan plats för att etablera kontak
ter och utöva kontroll av såväl den andliga som världs
liga omvärlden. Närvaron av källorna och de nordligt 
orienterade vattendragen talar, som jag ser det, för att 
gropområdet kan ha varit en plats för såväl offer som 
rening. Det innebär att de materiella lämningarna som 
vi idag ser som gropar med kol, sot och skörbränd sten 
kan tolkas som rester efter reningsritualer i anslutning 
till gravhögarna. Genom att i ritualerna använda ask
ved och vatten från de symboliskt laddade nordrinnan- 
de vattendragen och från källorna förankrades hand
lingarna lokalt till platsen samtidigt som de innebar en 
länk till anfädernas värld.

Reningsritualer
Runtom i världen manifesteras döden som socialt och 
religiöst uttryck vid olika rituella handlingar som of
fer, begravningsprocessioner, rituella tvagningar med 
mera (Encyclopedia Brittanica Online, ”feast”). Med 
andra ord är ritualer vanliga i religiösa ceremonier

kring döden. Platsen, handlingarna och den materiella 
kultur som ingår i dessa ritualer manifesterar de när
varandes relation till döden, både som grupp och en
skilt och är därför identitetsskapande såväl för indivi
den som samhället som helhet. Genom en kroppsligt 409 
förankrad rituell praxis grundläggs såväl gemenska
pen mellan deltagarna som upplevelsen av kontakt 
och samhörighet med det förflutna (Seremetakis 1994, 
s. 9; Roach 1996; Hallam & Hockey 2001). Bakgrun
den till dessa ritualer är synen på döden som ett limi- 
nalt och farligt tillstånd där kroppens nedbrytande ses 
som skrämmande. Kontakten med döden är så laddad 
med energi att personer som på olika sätt utsätter sig 
för denna kontakt måste stärka sig genom ritualer 
(Ewald m.fl. 1999; Hallam & Hockey 2001; s. 458).
För att få inträde till dessa platser som förknippas med 
döden krävs således någon form av rituell handling 
som syftar till en förberedande rening inför mötet. 
Gropområdet kan förslagsvis ha varit en sådan plats 
där reningsritualer utförts inför nalkandet av den and
liga miljön på backarna. Områdets topografiska pla
cering i anslutning till vägkorsningsområden - passa
gerna - in till backarna har förmodligen varit viktiga i 
sammanhanget.

Den allmänna principen för reningsritualer är att 
det förorenade förändras genom ritualen till ett renare 
och bättre tillstånd genom att föroreningarna förmås 
att lämna den förorenade människan eller föremålet. 
Föroreningen kan därefter överföras till en person el
ler objekt som antingen har immunitet mot smutsen 
eller som är möjliga att förstöra antingen genom att 
man bryter sönder det, begraver det, eldar upp det el
ler på annat sätt utraderar det (Encyclopedia Brittani
ca Online, ”purification rite”; ”ceremonial object”;
Ewald m.fl. 1999, s. 458). Skälet att utföra renings
ritualer kan vara situationer där man förorenats med 
död och blod (som jakt, krig eller oroligheter). Andra 
orsaker kan vara olika former av avvikelser som kon
stiga naturfenomen (kometer, mån- och solförmörkel
se etc.), ovanliga dödsfall, djur och växter. Mötet med 
främmande besökare kan betraktas som ytterligare
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skäl till att utföra reningsritualer liksom inför resan
det. Vid avskedet inför resan stärker man sig med re
ningsritualer inför kontakten med främmande, farliga 
krafter. En sådan kontakt kan till exempel vara den 

410 resa som den nyligen avlidna står inför. Vid hemkomst 
behövs också reningsritualer eftersom kontakten med 
det främmande förorenat. (Encyclopedia Brittanica 
Online, ”purification rite”). Förutom själva reningen 
krävs också i regel förberedelser som fasta, botgöring 
och offer. Med hänvisning till Mary Helms idé om re
sandet som väg till kontakt med ursprunget vill jag i 
enlighet med ovanstående fokusera på möjligheten att 
reningsritualer på Glumslövs backars gropområde an
vänts som ett stärkande medium antingen det rört sig 
om en verklig resa till avlägsna okända områden eller 
en resa till den främmande andliga världen i samband 
med exempelvis begravningsritualer.

Såväl vatten, eld som ljus är viktiga element i re
ningsritualer. De ingår som aktiva element i exempel
vis svett- och ångbad och förknippas med andlig trans
formation. Baden, som förekommer inom många kul
turer världen över, anses ha en symbolisk renande 
funktion eftersom orenheterna, symboliserade av svet
ten, genom värmen och ångan tvingas ut ur den föro
renade (Encyclopedia Brittanica Online, ”purification 
rite”). Tankar om ångans renande och förlösande 
egenskaper vid sådana bad diskuteras bland annat av 
Janis Runcis i Spiralens öga där han refererar till Lévi- 
Strauss strukturella mytologistuder och olika studier 
kring schamanistiska mytologiska motiv kring de di- 
kotomiska elementen ”dimma-bastu-jordugn” 
(1999). Skärvstenshögar är den fornlämningskategori 
som främst kommit att förknippas med rituella re
ningsbad (Barfield & Hodder 1987; Sundberg 1999, s. 
64 ff.).

I betraktande av de materiella lämningarna finns, 
som jag ser det, en del som talar för att någon form av 
reningsritualer - och inte rituell matberedning eller 
utpräglad eldkult - utövats inom gropområdet på 
nordsluttningen av Glumslövs backar. De första argu
menten stödjer sig på avsaknaden av direkta spår från

matberedning. Makrofossilanalysen av jordprov från 
samtliga undersökta anläggningar visade inte anmärk
ningsvärt förhöjda spår av organisk aktivitet som 
skulle tala för att groparna använts för matlagning av 
vegetabilier, röstning av säd eller annat - jag reserverar 
mig dock för möjligheten att eventuellt organiskt ma
terial kan ha förbränts helt. Däremot ingick indirekta 
spår av organisk hantering genom delarna och frag
menten av bearbetad sten som utifrån fytolitanalysen 
visar att de använts för malning av vegetabilier. Mal
ningen har, med tanke på den uttalade bristen på mak
rofossil i groparna, sannolikt skett utanför gropområ
det.

Det andra argumentet utgår från avsaknaden av 
tydliga och omfattande spår av matberedning med ani- 
maliskt inslag - här uttryckt som små mängder ben i 
förhållande till ett stort antal anläggningar. Bortsett 
från anläggning 21958 förekom bränt och obränt ben 
enbart i mindre mängder och då uteslutande i anlägg
ningarnas övre delar eller på ytan. Det stående in
trycket är att det borde ha funnits en mycket större 
mängd avfall både i och utanför anläggningarna med 
tanke på antalet anläggningar liksom i betraktande av 
platsen som samlingsplats för ett stort antal männis
kor. Avsaknaden av större mängder ben kan därför 
inte enbart förklaras utifrån bevaringsförhållandena 
på platsen vare sig i gropar eller utanför dem. Möjlig
heten finns naturligtvis att benavfall deponerats utan
för gropområdet. De undersökta ytorna norr och sö
der om gropområdet, både i och utanför anläggningar, 
innehöll dock inte några större benmängder som för
klaring till eventuell deponering. Jag vill dock betona 
att jag inte utesluter att vissa anläggningar med ben 
inom gropområdet använts i samband med någon 
form av matberedning alternativt annan aktivitet där 
ben ingår, men för området i stort har detta sannolikt 
inte varit någon dominerande aktivitet.

Det tredje argumentet utgår från den rikliga före
komsten av sten i groparna. Om det enda syftet med 
groparna varit att framställa eld kan man fråga sig var
för man lagt ned sådan omsorg på att insamla stora
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mängder sten och dessutom deponera den enligt vissa 
konstruktionsmonster. Det var också tydligt att man 
särskilt bemödat sig om att välja ut bearbetad sten och 
sten med vindslipade ytor. Noterbart är också överre
presentationen av fragmenterade redskap liksom bris
ten på hela redskap bland de bearbetade stenarna. Den 
sten som förekom i groparna uppvisade spår av både 
upphettning och vittring. Resultaten från de termo
metriska mätningarna av sten och alv visar på relativt 
låga temperaturer, inte mer än vad som kan ha upp
nåtts med öppen eld. Undantaget är den rektangulära 
gropen 21598 där högre temperaturer uppnåtts med 
genom att gropen förslutits medan den fortfarande var 
varm. Här fanns också synliga spår av värmepåver
kan; förändringar av jordens färg och textur, dels i 
själva gropfyllningen och dels i ett ytbräm. Jorden i 
och runt övriga gropar inom området saknade denna 
synliga värmepåverkan. Här var det uteslutande sten
materialet som uppvisade tecken på att ha utsatts för 
värme i sådan grad att det förändrats i form, struktur 
och färg. Således förefaller det som om merparten av 
groparna inom området och marken runt dem inte ut
satts för sådana temperaturer som kan uppnås med en 
sluten konstruktion som 21598. Med tanke på ovan
stående och på vissa skillnader i gropkonstruktion 
(som igenfyllnadslager, sot och träkolshorisonter och 
antydda stenkonstruktioner) så är det allmänna in
trycket att området i stort inte nyttjats för komplex 
värmeprocessteknik med hög temperatur utan att det 
istället rör sig om enklare processer som endast krävt 
relativt låga temperaturer.

Stenarnas vittring i groparna har utan tvekan på
verkats av den vattenförande miljön som sluttningen 
utgör. Men nedbrytningen har sannolikt också för
stärkts genom att man hällt vatten på stenarna medan 
de fortfarande var varma. Vatten från den närliggande 
bäcken vid sluttningens fot liksom vatten från käll
sprången högre upp i sluttningen kan här ha kommit 
väl till pass. Enstaka kärlrester påträffades på och i 
anläggningarna, framförallt i schaktets nordvästra del. 
De kan komma förslagsvis, ha härrört som ämbar för

vatten till groparna (Henriksen 1999, s. 113). Vatten
ånga har uppstått då man hällt vatten på de varma ste
narna och med tanke på antalet gropar måste det ha 
genererats en hel del ånga och rök. Röken och ångan, 
som kunnat ses från långt håll och från de flesta väder- 411 
streck, har förmedlat till omvärlden att dessa renande 
aktiviteter fortgick här på platsen. Om reningen haft 
formen av svettbad är oklart. Tydliga spår av för ända
målet lämpliga hyddor runt anläggningarna saknades 
(se exempelvis Sundberg 1999), men det utesluter inte 
att enklare konstruktioner en gång funnits - konstruk
tioner vars pinnhål inte motstått tidens tand.

Som tidigare nämnts är överförandet av det förore
nade till antingen en immun person eller ett förstör- 
bart objekt utrustat med immunitet ett viktigt inslag i 
reningsritualer. Genom att bryta sönder, elda upp ob
jektet eller begrava det görs det förorenade ofarligt (En
cyclopedia Brittanica Online, ”purification rite”; ”cere
monial object”; Ewald m.fl. 1999, s. 458). Sådana im
muna objekt kan inom Glumslövs backars gropområde 
förslagsvis ha representerats av stenarna i groparna. 
Förstörelseprocessen av de ”förorenade" stenarna har 
skett via den eld, värme, rök och ånga som utvecklats 
inom groparna och som i sin förlängning lett till att ste
narna omformats så att de bokstavligen faller sönder. 
Användandet av redan fragmenterade obrukbara red
skap förstärker denna faktiska och symboliska destruk
tion. Värt att notera i sammanhanget är att så gott som 
ingen sten förekom utanför groparna. Den konsekventa 
deponeringen av sten i groparna kan - i enlighet med 
ovanstående - tolkas som att stenarna slutligen fått sin 
”begravning”. Således har de både brutits sönder, eldats 
upp och begravts. Inom ramen för reningsritualerna 
kan även andra media för överföring och förstörelse av 
det förorenade ha verkat. Vinden har enligt många före
ställningar förmåga att blåsa bort det som förorenats 
liksom solens värmande kraft också kan ses som en 
form av rening (Encyclopedia Brittanica Online,0 ”pu
rification rite”). Det högt liggande gropområdet är en 
synnerligen blåsig plats och vid klart väder är man ock
så väl exponerad för solljuset.
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Summary
Ritual fields on the hills of Glumslövs Backar
The aim of this article is to discuss the function of pits 
filled with charcoal, soot and stone, constituting the 

412 so-called “hearth areas” and “cooking pit areas” of 
the Bronze Age. The article deals with the results of an 
investigated pit area dated to the Early and Middle 
Bronze Age on the northwest slope of the hill Glums
lövs Backar in southwest Scania. The investigation 
was part of the West Coast Line Project, conducted by 
the National Heritage Board.

The pit area, and the burial mounds in the vicinity 
of the hill, may be interpreted as a “ritual field”, i.e. a 
network of spiritually significant places where the fun
damental principles of a society are manifested and 
reproduced in ritual practice. It is suggested that 
Glumslövs Backar constituted a topographical, social 
and spiritual border area in the Bronze Age landscape 
and a focus for various ritual manifestations. Passages 
leading into this restricted area, with burial mounds, 
springs and watercourses, went by way of special mee
ting places, or junctions, of social and ideological im
portance. A survey of the distribution of springs, wa
tercourses, burial mounds and wetland deposits at 
Glumslövs Backar shows that these features occur to
gether at specific places in all directions around the 
hill. It is suggested that these places correspond to the 
intersections of travel routes to and from the hill. The
se sites were spiritually charged foci for trade, admi
nistration of justice, feasting and funerals and the pit 
area probably constituted a site of this type.

The concepts “ritual fields” and “crossroad areas” 
are seen in the light of Mary Helms’ ideas of travelling 
as a symbolic phenomenon related to ancestor cult. 
Activities in the pit area were charged with a spiritual 
energy generated by the presence of ancestral graves 
and were supplemented by a further ritual dimension: 
the presence of springs and watercourses with a 
northern outflow. In ancient Scandinavian folklore,

watercourses with a northern outflow are associated 
with special powers, associated with the realm of the 
unknown. In many cultures, death is seen as a liminal 
and dangerous condition, as a journey to the realm of 
the unknown. Encounters with death are charged with 
dangerous energies and require rituals of spiritual pu
rification. These rituals could also include encounters 
with the unknown in the shape of visiting strangers or 
home-coming long-distance travellers (symbolically 
contaminated with the unknown). It is argued that the 
pits containing soot, charcoal and heated stones on the 
northwest hillside of Glumslövs Backar are the re
mains of purification rituals, required before ap
proaching the ritual realm on the hill. Although there 
are several source-critical problems concerning the da
ting of the pit area, it is suggested that the activities 
may have been relatively limited in time.

Another issue is the remarkable amount of ash 
wood in the samples from the pits. In a cross-cultural 
perspective, trees may be seen as symbols of essential 
existential values. The possible social and ritual signi
ficance of the ash tree during the Bronze Age is discus
sed from an archaeological, ethnobotanical and com
parative religion perspective. The ash tree is a strong 
symbol in ancient Scandinavian folklore and was high
ly valued for forage, as a medicinal plant and for yiel
ding raw material for various tools. It was also a sym
bol of fertility during prehistory and also within histo
rical times. The ash tree is also significant in Scandina
vian Iron Age mythology as the world tree and as a 
vigorous symbol of creation. The ancient mythological 
concept of ash tree as he iti can be described as a me
taphor for the complex relation between the human 
beings and trees. With reference to the heiti concept, 
it is suggested that the ash tree was a symbol for crea
tion and origins in Bronze Age society. The ash tree 
may have played a significant role in the purification 
rituals before the encounter with ancestors and origins 
on the hill Glumslövs Backar.
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Appendix

Mötesplats Klinta källa för färdande från havet och längs 
med kusten i nord-sydlig riktning. Den i dag bitvis myck
et brant stupande, strandbrinken vid Glumslövs backar 
är jämförbar med bronsålderns kustlinje. Här, strax norr 
om Ålabodarna, ligger Klinta källa, i historisk tid om
nämnd som "offerkälla". Invid källan har en bäck med 
öst-västlig sträckning sitt utflöde. Förslagsvis har områ
det kring bäcken fungerat som kommunikationsled för 
färdande till och från backarna. Innan 1800-talets utdik- 
ningar ingick bäcken i ett omfattande kustnära våt
marksområde, dokumenterat bland annat på Skånska 
rekognoceringskartan från tidigt 1800-talet. Våtmarker
nas utbredning måste, såväl i historisk som i förhistorisk 
tid, ha haft viss inverkan på framkomligheten för män
niskor som färdades i landskapet. Området rymmer flera 
gravar och boplatslämningar från stenålder till järnålder. 
Omedelbart söder om källan ligger Öresundsgånggriften 
med en sekundärt anlagda hällkista från tidig bronsålder 
samt en stenåldersboplats. Högre upp i sluttningen, invid 
bäckens källflöde, ligger en stor järnåldersboplats 
(Glumslöv 7). Följer man bäckriktningen vidare österut 
upp mot backarna kommer man rakt på gropområdet. 
Möjligheten finns att bäcksträckningen kan ha fungerat 
som ett riktmärke för resande från havet och från kusten.

Mötesplats Stora källa för färdande från kusten och 
från landområdena söder, öster och norr om backarna. 
Närheten till det stora gravhögskomplexet, liksom käl
lans storlek kan ha inneburit att området under förhisto
rien haft en särställning bland backarnas mötesplatser. 
En ställning som ytterligare förstärkts av närvaron av ett 
källflöde med nordligt avrinning; den ”Nord-sydliga 
bäcken”. Möjligheten finns att bäcken, som från källan 
leder upp mot gropområdet och vidare norrut, kan ha 
fungerat som ett riktmärke i landskapet för färdande 
norrut. I området vid Stora källa finns många registrera
de fynd och uppgifter om fynd från sten- och bronsålder. 
Omedelbart öster om källan ligger en stor boplats date
rad till yngre bronsålder (Glumslöv 17).

Tre förhistoriska vägar kan ha lett upp från kusten till 
området vid Stora källa: Den första färdleden utgår från 
den kuststräcka som motsvarar utbredningen av dagens 
Ålabodarna. Idag finns här en väg av okänd ålder som 
sträcker sig från kusten upp mot området kring Stora käl
la. Vägen förekommer på kartor från 1780-talet. Ovan
för strandbrinken, i anslutning till denna vägs utbred
ning, ligger två gravhögar samt flera boplatslämningar

från stenåldern. Färdled nummer två föreslås utgå från 
den kuststräcka som motsvaras av dagens Sundvik, söder 
om Ålabodarna, och med en sträckning upp över strand
brinken, längs med de norra höjdkrönen på Hilleshögs 
dalar, fram mot Stora källa. Här, med vacker utsikt över 
Hilleshögsdalgången, går än idag en gammal väg (inritad 
på 1780-talets kartor). I krönlägen längs med vägen finns 
flera gravhögar. Den historiskt kända vägen ansluter vid 
Stora Källa till Ålabodsvägen och därefter österut förbi 
det stora gravhögskomplexet på backarnas höj dkrön. 
Den tredje föreslagna färdleden från kusten har sin 
sträckning genom Hilleshögsdalen - än idag finns en stig 
på dalbottnen som leder upp från havet. En öst-västlig 
bäck har här sin sträckning. Närheten till Ven och dess 
gravhögar, belägna på den öns östra sida med utsikt mot 
fastlandet, är påtaglig från denna del av kusten. Vägen 
upp genom dalgången kan ha varit en passage till backar
na för resenärer från ön. I dalgången finns flera stenålder
boplatser. Färdleden längs med Hilleshögsdalen ledsagas 
från stranden och hela vägen fram till området vid Stora 
källa av gravhögar i krönläge. De många gravhögarna på 
Galgbackens höga krön framträder tydligt i öster.

Mötesplats Algers källa för färdande från sydost och 
från norr. I den låglänta övergången mellan Vadensjö- 
höjdens västra delar och Glumslövs backars sydöstra de
lar ligger nästa förmodade vägkorsningsområde. Färd
ande till backarna passerar här förbi Algers källa - be
nämnd "offerkälla” - en källa med västnordvästligt ut
flöde - samt i dess anslutning ännu en källa (Härslöv 21). 
Möjligen kan rödfärgade utfällningar, som enligt uppgift 
ska finnas i denna andra källa, ytterligare ha förstärkt 
platsens rituella betydelse. I anslutning till källorna, högt 
belägna på Vadensjöhöjden, finns flera gravhögar. Färd
ande mot det stora gravhögskomplexet på Galgbacken 
och till Stora källa väster där om passerar först, i höjd 
med dagens Hilleshögs gård, ett mindre gravhögsområ- 
de. I anslutning till högarna finns en omkring tre meter 
hög rest sten, benämnd Viges sten, av okänd ålder (Härs
löv 8). Omedelbart öster om gravhögskomplexet ses här
ifrån det stora, men idag utdikade, våtmarksområde som 
utgör källflöde för den nordligt orienterade Heabäcken. 
Ett stort antal stenföremål främst från stenålder kan kny
tas till detta område.

Mötesplats Heabäcken Från Heabäckens källflöden på 
Glumslövs backars östra sluttning följer man bäcksträck
ningen någon kilometer norrut för att vid sockengränsen
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ansluta till nästa möjliga mötesplats för färdande i nord- 
sydlig respektive öst-västlig sträckning. På det historiska 
kartmaterialet ser man att Kvistoftavägen löper genom 
Glumslövs bytomt, bort mot sockengränsen och vidare 
österut. Vägen följer bitvis den gamla bäcksträckningen 
fram till gränsen där de tre dvs. bäck, sockengräns och 
väg, möts. Bäcken och sockengräns tar härefter av mot 
nordväst och följs sedan åt i denna riktning fram till hä- 
radsgränsen några kilometer norr om mötesplatsen. 
Mycket talar för att ett förhistoriskt vägområde löpt pa
rallellt med bäcken inom denna sträckning. I landområ
det alldeles nordväst om mötet för bäck, sockengräns 
och väg har en källa markerats på 1700-talskartorna. 
Området benämns ”Lille fälad” och ligger mellan Hea- 
bäcken och Övra Glumslövs vång. Med tanke på att vat
tendrag ofta får tjäna som kamerala gränser, samt att det 
är vanligt att vägar anläggs i närheten av dem, är det där
för inte orimligt att tänka sig att en väg kan ha haft sin 
sträckning här längs med bäcken även under förhisto
rien. En känd källa i anslutning till bäcken stärker ytter
ligare den antagna närvaron av en väg inom området. 
Norr om källan och i anslutning till bäcken ses på kartor
na även en runstensmarkering (Glumslöv 36). Marke
ringen indikerar att området under yngre järnålder kan 
ha utnyttjats som färdled. Att en nordvästligt orienterad 
led kan ha haft sin sträckning inom området stärks där
utöver av uppgiften på kartorna om en gravhög strax 
norr om runstenen upp mot den kombinerade socken- 
och häradsgränsen. I motsatt riktning, dvs. i sydostlig 
riktning, har färdleden förslagsvis passerat mötesplats 
Heabäcken. Strax sydost om mötet mellan bäck, socken
gräns och den historiskt kända vägen finns uppgift om 
minst två gravhögar, de nordligaste i ett högstråk med 
nordvästlig-sydostlig utbredning. Gravhögarna kan ha 
fungerat som riktmärken i landskapet längs ovan nämn
da färdled. Här finns även boplatslämningar från stenål
der och yngre bronsålder som visar på ytterligare förhis
torisk aktivitet inom området.

Mötesplats bäckmötet Heabäcken - ”Nord-sydliga 
bäcken”. Färdande från norr och nordost kan ha nalkats 
backarna via en mötesplats som innefattar två bäckars 
möte. Bäckarna är Heabäcken och den ”Nord-sydliga 
bäcken” som båda (åtminstone fram till 1780-talet) rann 
samman vid foten av backarnas nordsluttning. Från denna 
plats rinner Heabäcken i västlig riktning medan ”Nord
sydliga bäcken” har en fortsatt nordlig sträckning inom ett

omfattande våtmarksområde med många registrerade 
fornlämningar. Förutom gravhögar utgörs flera av dem av 
fyndsamlingar med sten- och bronsåldersrelaterade fynd 
som kan knytas till våtmarkerna i området. Platsen för 
ovan nämnda bäckmöte är också platsen för mötet mel
lan Kvistofta och Glumslövs socknar liksom gränsen mel
lan Luggude och Rönneberga härader. Vad som tidigare 
sagts om kamerala gränsers läge invid vattendrag gäller 
även denna plats, kanske i än högre grad med tanke på att 
det rör sig om en häradsgräns. Det finns därför ett anta
gande om att det i anslutning till vattendragen inom om
rådet också funnits färdleder. Exakt vilka sträckningar 
dessa har haft i landskapet och dess antal är naturligtvis 
omöjligt att säga, men lokaliseringen av gravhögarna 
längs med höjdryggar kan här vara vägledande. I nord
sluttningens förlängning löper en nord-sydligt orienterad 
höjdrygg genom ovannämnda, en gång delvis mycket san
ka, våtmarksområde. På höj dryggen har flera gravhögar 
placerats. Inom den förmodade mötesplatsen vid bäck
mötet har flera fornlämningar och uppgifter om fornläm
ningar registrerats; förutom stensättningar och höglik- 
nande strukturer - tolkade som ett förmodat gravfält - 
också många stenfynd från sten- och bronsålder. Fynden 
av två bronsstatyetter från yngre bronsålder, varav en är 
”Katslösakvinnan” (Kvistofta 11), vittnar ytterligare om 
rituellt färgade aktiviteter inom denna plats.

För färdande mot backarna kan nästa anhalt, när 
man passerat mötesplatsen Heabäcken - ”Nord-sydliga 
bäcken”, ha varit det nu undersökta gropområdet. För 
att komma dit har man på ovan nämnda höjdrygg för
slagvis följt "Nord-sydliga bäcken" mot söder. Därvid 
passerar man den idag överodlade gravhögen (Glumslöv 
40) på bäckens västra sida. Tillsammans med bäckarna 
kan gravhögarna i anslutning till gropområdet ha funge
rat som riktmärken i landskapet för färdande. Möjlighe
ten finns även att det ytmässigt stora gropområdet har 
varit synligt från större avstånd.

Ovanför gropområdet påträffades vid den här aktuel
la undersökningen två källor som skonats till brunnar. 
Ytterligare ett ”oskonat” källsprång framkom dessutom 
vid själva schaktarbetet inom samma område. Käll
sprången, närheten till gravhögar och färdleder samt lä
get mellan de två nordligt orienterade vattendragen, 
Heabäcken samt ”Nord-sydliga bäcken” har, enligt min 
mening, ingått i det rituella fält som platsen och aktivite
terna där utgjort i det förhistoriska andliga landskapet.
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per Karsten

De rika västskånska jordarna har sedan 1700-talet ge
nererat tusentals forntida föremål, vilka idag ligger 
hopträngda i museimagasinen. Det rör sig om yxor, 
dolkar och skaror av flinta, skafthålsyxor av bergart, 
yxor, svärd, dolkar, knivar, dräktprydnader och skäror 
av brons och koppar, smycken av guld, figuriner och 
lurar av brons. Alla har de påträffats vid torvtäkter 
och dikningsföretag, vid plöjning och stenplockning, i 
grustag och vid åmuddringar, men även i samband 
med gravplundringar och skattjakt. Föremålen har in
gått i gårdssamlingar, blivit uppköpta av fornsakssam- 
lare eller - ofta efter en betydande tidsrymd - skänkts 
eller sålts till museer. Fram till 1930-talet byggde lo
kal- och centralmuseerna upp sina samlingar efter en 
önskan om representativitet; helst skulle man inför
skaffa föremål från traktens alla socknar och dessa 
skulle också i möjligaste mån rättvist avspegla de kro
nologiska nedslagen i traktens förhistoria. Museerna 
inreddes med bågnande hyllor med forntidsföremål; 
stenålderssalen på Lunds universitets Historiska mu
seum är det förnämsta exemplet på ett dylikt musealt 
förhållningssätt, vilket bevarats mer eller mindre in
takt sedan 1940-talet. Den helt övervägande majorite
ten av dessa föremål är resultatet av de förhistoriska 
människornas religiösa föreställningsvärld - handling
ar som involverade nedläggelser av gravgåvor till de 
avlidna, men framför allt offer till de högre makterna.

Varför kommer skandinavisk exploateringsarkeo- 
logi sällan eller aldrig i kontakt med dylika ”traditio
nella” offerfynd? Det är en berättigad fråga, för någon 
brist på exploateringsföretag av exempelvis våtmarker 
tycks inte föreligga. Fortfarande utgör offerfynden en 
forskningslucka, en brist som framtida undersökning
ar kan rätta till.

De vetenskapliga delprojekten inom projektet Väst
kustbanan hade tidigt, före de arkeologiska fältarbete
na, en uttalad undersökningsstrategi för de våtmarker 
som skulle komma att beröras av exploateringen. 
Tunga arbetsinsatser lades på att utreda, prospektera

och djupschakta i olika våtmarkssediment i syfte att 
lokalisera både eventuella offerplatser och överlagra
de boplatser (Svensson 1995, Svensson & Karsten 
1996, Karsten & Svensson 1998). Resultaten av dessa 
insatser kan beskrivas som en succé vad avser upp
täckten av tidigare okända överlagrade boplatsmiljöer 
i kustzonen, men när det gäller förhistoriska offerfynd 
blev situationen annorlunda. Huvuddelen av exploa
teringen kom att beröra fluviala bildningar, som åsedi
ment i Saxåns och Välabäckens dalgångar - miljöer 
som ofta också utsatts för recenta markarbeten och 
muddringar (Karsten & Svensson 1998). Strömmande 
vatten utgör en turbulent deponeringsmiljö. En meand- 
rande åslingas erosiva inverkan på olika arkeologiska 
lämningar är således stor och metodiskt svårhanterlig. 
Styrkan i vattenflödet har påverkat skilda materialtyper 
i olika hög grad beroende på faktorer som form, storlek 
och tyngd. Fyndkoncentrationer där olika föremåls- 
kategorier ingår kan därmed ge intrycket av en synkron 
händelse, men kan i själva verket vara resultatet av skil
da aktiviteter under tusentals år.

Endast en offerlokal kunde till slut arkeologiskt 
undersökas - SU9 i Annelövs socken. I torv- och gytt- 
jesediment som bildats kring ett förhistoriskt käll
språng påträffades offernedläggelser i form av ben, 
keramik och flinta (Lindahl Jensen & Nilsson 1999). 
Den absoluta majoriteten fynd tillhör den mellersta 
trattbägarkulturen, men i en avskild del av källsprång
et framkom också en liten ansamling djurben och ke
ramik (merparten från ett och samma dåligt brända 
kärl), flinta i form av några kärnor, avslag samt skra
por i nära anslutning till något som tolkats som rester
na efter en träspång. Dessa fynd har radiometriskt da
terats till yngre bronsålder, omkring 700 f. Kr. I käll
språngets centrala del påträffades också ett samtida 
ben av människa (Strömberg denna volym).

Att lämningarna från trattbägarkulturen huvud
sakligen kan tolkas som rituella nedläggelser har över
tygande demonstrerats av Maj-Lis Nilsson (Nilsson &
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Nilsson 2003), men omständigheterna bakom fynden 
från den yngre bronsåldern är inte lika otvetydiga. 
Kännetecknande för det neolitiska utnyttjandet av 
källsprånget är den direkta rumsliga kopplingen till 
anslutande samtida boplatsytor. Någon sådan länk 
finns inte för bronsåldersmaterialet, men man kan na
turligtvis inte utesluta bosättning i undersökningsom
rådets närhet (Artursson 1999, s. 5). För båda nedläg- 
gelsefaser gäller att föremålen som deponerats är svåra 
att skilja från vad man skulle förvänta sig att påträffa i 
en ren profan boplatsmiljö: det rör sig om enkla flint
redskap och flintavslag, keramikskärvor och märg- 
spaltade djurben från i huvudsak domesticerade djur. 
Det är således främst närvaron av människoben, och 
den speciella artsammansättningen hos djurbenen som 
stödjer tanken på att fynden verkligen representerar 
offernedläggelser. För de bronsålderstida lämningarna 
är det främst den direkta rumsliga kopplingen till och 
likheten med det neolitiska fyndmaterialets samman
sättning som fått fälla utslag. I så fall ser vi på plats 
SU9 de arkeologiska lämningarna av ett småskaligt 
offerbruk på hushållsnivå - där djurdelar, keramik 
och ibland människoben deponerats.

Det torde vara svårt att betrakta kraniefragmentet 
från den centrala delen av källsprånget som något an
nat än ett rituell nedläggelse, men om vi bortser från 
detta - vad återstår då egentligen som stöd för tolk
ningen att keramiken, flintan, djurbenen och träspån
gen skulle representera offerhandlingar (Lindahl Jen
sen & Nilsson 1999, s. 13). Fyndmaterialets karaktär 
av regelrätt hushållsavfall kan ju faktiskt innebära att 
föremålen just är ”normalt” boplatsavfall. Här kan vi 
få stöd från andra och äldre utgrävningsplatser. Ett 
kännetecken för boplatser från mesolitikum och tratt- 
bägarkultur är den stora fyndrikedomen på flintor, 
keramik och, om bevaringsförhållandena så tillåter, 
även djurben. Materialet visar att boplatsytorna inte 
städades och det tycks heller inte ha funnits några spe
ciellt iordningsställda ytor för avfallshantering. Män
niskan producerade, konsumerade och deponerade 
där hon vistades. Detta lediga förhållningssätt till

smuts och avfall fick uppenbart ett tvärt slut mot slutet 
av stridsyxekulturen. En fundamental omstrukture
ring av mentaliteten kring avfall inleddes. Känneteck
nande för de efterföljande sydskandinaviska bosätt
ningarna, de senneolitiska och de från den äldre 
bronsåldern är nämligen en påfallande fyndfattigdom 
(jämför Svensson 2004). Ett exempel är Stångby strax 
utanför Lund - en stor senneolitisk boplats bestående 
av minst två större gårdsenheter. Fyndmaterialet av 
flinta och keramik från denna tid är dock inte större 
än att allt går ner i en liten plastpåse (Artursson 2000, 
s. 14). Allt tyder således på att merparten avfall fak
tiskt dumpades på platser utanför den regelrätta be
byggelsen och bosättningsytan, en del säkerligen som 
gödning på åkrarna men merparten i närbelägna vat
tensjuka områden. Utgrävningar berör sällan äldre 
våtmarker intill forna boplatser, men vid några få till
fällen har sådana platser undersökts, bland annat i 
Fosie IV (Björhem & Säfvestad 1989). Kontrasten här, 
mellan de närmast dammsugda fyndtomma hus- och 
boplatsytorna och det rika flint-, ben- och keramikma
terialet från boplatsernas brunnsområden är slående. 
Fynd av samma karaktär som i Annelövs källsprång 
har också framkommit på andra lokaler i samband 
med Västkustbanans arkeologiska undersökningar. 
Det rör sig om ett par platser med fyndförande lager 
längs med Välabäcken, vilka förundersöktes men som 
inte gick vidare till slutundersökning. Fyndmaterialet 
består av flinta, keramik och djurben vilket påträffa
des i direkt anslutning till den forna åstranden (An
dersson m. fl. 1998, Karsten m. fl. 1998, Knarrström 
& Lagergren-Olsson 1998). Det påträffades inga sam
tida boplatsspår inom de anslutande terrestriska un- 
dersökningsytorna, men boplatser kan mycket väl ha 
funnits i närheten.

Någon klar entydig tolkning av källsprångsfynden 
från bronsålder på SU9 finns således inte. Min åsikt är 
att Annelövskällans bronsåldersfynd med undantag 
från människobenet utgör spår efter profana aktivite
ter. Om de utgör rituella nedläggelser (vilket mycket 
väl kan vara fallet) står vi med offerhandlingar vars
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karaktär minst av allt är spektakulär och som inte har 
minsta likhet med de ”traditionella” offerfynden på 
våra museer. Förhållandet visar i så fall på existensen 
av två parallella offersystem i bruk samtidigt. Detta är 
en viktig kunskap att hålla i minnet, för nästan alla de 
offerfynd som presenteras i detta kapitel ingår i äldre 
museisamlingar eller finns i privat ägo. Endast två har 
framkommit vid sentida arkeologiska utgrävningar.

Denna studie syftar till att kartera förekomsten av 
våtmarksoffer från senneolitikum och bronsålder i 
västra Skåne. Även om min analys omfattar merparten 
av de kända offerfynden, skulle den likväl inte ge full 
rättvisa åt det förhistoriska rituella nedläggelseskick- 
et. Under perioden skedde också nedläggelser på fast 
mark, vid eller under stora stenar, men även på de 
samtida boplatserna: i form av offergropar eller som 
husoffer, eller som i fallet med källsprånget i Annelöv: 
boplatsnära nedläggelser i vatten. Samtliga depåfynd 
vilka inte hör samman med grav- eller boplatssam
manhang, har därför också tagits med (jfr Larsson 
1986; Vandkilde 1996). Artikeln är att betrakta som 
en initial materialöversikt och som sådan kanske an
vändbar inför framtida forskningsinsatser. Jag går inte 
in i någon detalj utan försöker på ett kortfattat vis 
sammanfatta de generella dragen hos områdets offer
fynd. I Strömberg denna volym, samt Artursson mfl. 
denna volym finner ni ett försök att knyta några as
pekter av dessa offerfynd till det övriga arkeologiska 
fyndmaterialet som framkom i samband med Väst- 
kustbaneprojektet.

Den neolitiska bakgrunden

I skånskt material från hela den neolitiska perioden - 
från 4000 f.Kr. till ca 1700 f.Kr. - ser vi den praktiska 
sidan av ett religiöst system vars rötter går tillbaka till 
det sydskandinaviska senmesolitiska samhället. Trots 
många och i flera fall drastiska samhällsförändringar 
under neolitikum, som skiften i bosättningsmönster, 
kontakter samt sociala och ideologiska system, överlev
de riterna och ceremonierna mer eller mindre intakt. De

rituella fynden visar att ett och samma system av reli
giösa nedläggelser varit i bruk under hela perioden, 
både vad avser hur man offrade, var dessa handlingar 
skedde och vad man offrade.

Det viktigaste grunddraget i nedläggelseskicket är 
den markanta tudelning som kan observeras: det rör 
sig om enstaka nedlagda föremål - den arkeologiska 
beteckningen är enkelfynd - och ansamlingar av före
mål nedlagda tillsammans: så kallade depåfynd. Det 
måste här fastslås att enkelfynden utgör en alldeles 
egen fyndkategori och inte representerar föremål från 
skingrade eller förstörda depåer/gravar som exempel
vis Nielsen (1977), Levy (1982) eller Larsson (1986) 
hävdat. Föremålen som ingår är till 95% påträffade i 
olika våtmarksmiljöer, medan den resterande delen fö
reträdesvis är funna på fast mark intill stora stenar. 
Avgörande för fastmarksfyndens status är naturligtvis 
att fynduppgifterna på något sätt klargör att det inte 
rör sig om ett gravfynd. Möjligheten att ett enstaka 
föremål kan ha tappats eller förkommit av annat skäl 
återkommer frekvent i offerfyndslitteraturen och visst 
kan det vara så i det enskilda fallet (samma gäller ju 
även för depåfynden), men en sådan diskussion för 
bara in i en återvändsgränd. Att yxblad och dolkar 
ständigt och jämt skulle ha tillförts våtmarkerna som 
ett resultat av kapsejsade farkoster, glömska fiskare 
eller slarviga strandflanörer, är emellertid mer än lov
ligt osannolikt (för en uttömmande diskussion om en
kelfyndens status i förhållande till grav- eller depå
fynd, se Karsten 1994). Betraktar man enkelfynden 
övergripande och betänker det stora antalet föremål 
som ingår finner man snabbt stora kvalitativa likheter 
och tydliga särdrag (se nedan).

Generellt kan man säga att de neolitiska enkelfyn
den skiljer ut sig från grav- och depåfynden, framför 
allt kvalitetsmässigt och ibland även formmässigt (Kar
sten 1994). Det bästa exemplet finner man bland flint
yxorna. De enstaka funna yxorna är generellt sett kor
tare än de i depåerna, de är företrädesvis slipade till 
skillnad från depåyxorna, de uppträder dessutom ofta
re i fragmentarisk form. Det finns således mycket som
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talar för att yxorna i enkelfynden i hög grad består av 
vardagliga arbetsredskap som fått sin slutliga använd
ning som offerföremål, medan yxorna i depåerna i hö
gre grad utgjordes av oanvända yxblad, tillverkade 
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även för andra redskap som dolkar, skäror och enkla 
skafthålsyxor. Denna kvalitativa skillnad som finns 
mellan de två offermetoderna, visar sig också i rent 
kvantitativa förhållanden. Då tänker jag i första hand 
inte på antalet nedlagda föremål (dvs. ett enkelfynd = 
ett föremål, ett depåfynd = flera föremål) utan snarare 
på nedläggelsefrekvensen. Den generella bilden visar 
att sju av tio offerfynd utgörs av enstaka föremål. En
kelfynden avspeglar således den helt dominerande of
fermetoden, vilket understryker depåernas exklusivi
tet som en mer sällsynt offerform utförd med längre 
tidsintervaller. Vidare föreligger ett stort antal så kalla
de ackumulerade offerplatser - en term som avser 
upprepade nedläggelser på samma plats - vilka hyser 
fynd från början av den mellersta trattbägarkulturen 
ända fram i äldre bronsålder (Svensson 1993, Karsten 
1994). Det är intressant att konstatera att enkelfynd 
och depåfynd sällan uppträder tillsammans på dylika 
platser - 95% av nedläggelserna i dessa våtmarksmil- 
jöer utgörs faktiskt av enstaka föremål.

Tudelningen i det neolitiska offerskicket skulle 
kunna tolkas som uttryck för olika sociala strukturer 
i samhället. Enkelfynden med sin betoning på arbete 
och funktion skulle kunna ses som representanter för 
individen och hushållet. Depåernas relativa sällsynt
het och ofta rika innehåll skulle däremot kunna indi
kera handlingar utförda av kollektivet eller bygden. 
Men detta motsägs av fynden från de ackumulerade 
offerplatserna vilka till övervägande delen består av 
just depositioner av enstaka föremål. Dessa kan svårli
gen uppfattas som annat än lokalsamhällets eller byg
dens gemensamma offerplatser, en tolkning som stöds 
även av människobenens frekventa närvaro på dessa 
platser. Mot denna bakgrund förefaller depåfynden 
hellre signalera en hierarkisk struktur där nedläggelse
rna var en del av en statusuppvisning utförd av de

bättre bemedlade medlemmarna av samhället. Den 
kvalitativa betoningen på värde och makt som kan ut
tolkas i depåfynden, men även den nästan totala från
varon av dylika på de ackumulerade offerplatserna, 
skulle ju kunna förklaras som ett utslag av en medve
ten distinktion och ett avståndstagande gentemot 
”kollektivet”. Helt säkert ser vi i de neolitiska depå
fynden ett utslag av både fruktbarhetskult och en form 
av potlatchsystem, alltså en form av rituell förstörelse 
av egendom som tjänar högst personliga syften och 
samtidigt blidkar de högre makterna (jämför Piddocke 
1969, Vandkilde 1996).

De skånska neolitiska offerfyndens geografiska 
spridning följer, inte överraskande, spridningen av 
samtida boplatser, gravar och lösfynd. Offerplatserna 
var en integrerad del av bosättningsstrukturen, både 
lokalt och regionalt. Tidigare försök till lokalisering 
av regionala bebyggelseområden - bygder eller land
skapsrum om man så vill - har i stora drag baserats på 
lokaliseringen av de kända gravarna och då främst 
megalitgravarna (exempelvis Strömberg 1971, Lars
son 1984). Mer eller mindre tydliga gravkoncentratio
ner har urskiljts och tolkats som bygder, men kart
bilderna har lidit av gravarnas relativt obetydliga an
tal. Förnyade genomgångar av lantmäteriakter och 
äldre kartor efter uppgifter om ytterligare megalitgra
var kan ofta helt förändra de föreslagna bygdernas 
storlek och gränser (Sandén 1995). De ovan nämnda 
ackumulerade offerplatserna är i detta sammanhang 
ett utmärkt komplement till landskapsstudier basera
de på boplatser eller gravar. Dessa platser har utgjort 
lokalsamhällenas gemensamma och långvariga offer
platser och de förekommer i tydliga, separerade grup
per eller koncentrationer - ofta med en relativt fynd- 
tom gränzon av upptill 10 kilometers bredd mellan 
varje förtätning av offerplatser (Karsten 1994, fig. 72).

Västkustbaneprojektets undersökningsområde skär 
tvärs igenom just två sådana välavgränsade ”neolitiska 
bygder” i Västskåne. Den södra och mest tydliga utgörs 
av landskapet mellan Saxån i norr och Höje å i söder, 
med Kävlingeåns dalgång som en centralt placerad
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Fig. 1. Sockenkarta med de identifierade offerplatserna. Platsnumre
ringen hänvisar till fyndkatalogen i appendix 1

Identified votive sites in the investigation area. Site numbers refer to
the catalogue in appendix I
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kommunikationsled mellan kust och inland (Karsten 
1994). Den norra bygden är i huvudsak en relativt 
smal kustnära bygd och domineras av Rååns dalgång 
med Glumslövs och Rönneberga backar som de domi
nerande höjdpartierna.

En flera kilometer bred gränszon skiljer dem åt. 
Detta grav- och offerfyndstomma område sträcker sig 
från risbygden i området väster om Söderåsen diago
nalt i sydvästlig riktning mot kusten, söder om staden 
Landskrona.

Material

En studie över neolitiska offerfynd i Skåne (Karsten 
1994) kunde visa att endast en fjärdedel av närmare 
trettonhundra fynd hade en känd fyndplats, för när
mare en tredjedel av fynden kände man bara till fastig
hetsägarn Hälften av alla kända fynd kunde således 
endast knytas till socken eller del av socken: exempel
vis ”funnen i västra delen av Borgeby”. Bara för ca 
hälften av alla fynd känner vi således till exakt fynd
plats eller åtminstone uppgift om fastighetsäga. Det 
samma gäller för de kvalitativa aspekterna på fyndom
ständigheterna. För åtta av tio fynd vet vi bara att de 
är funna ”i mosse”, är ”uppmuddrade” eller påträffa
de ”vid dikning”. Så bistert ter sig källäget för de neo
litiska offerfynden, och bättre lär det inte bli utan om
fattande framtida arkeologiska forskningsgrävningar 
av typiska våtmarksmiljöer. Men tack vare att Skåne 
är ovanligt rikt på stenåldersfynd når också antalet 
säkra offerfynd representativa nivåer. Fynd som ofta 
har geografiskt och kvalitativt dåliga fynduppgifter, 
men som likväl besitter ett högt vetenskapligt värde. 
Då bör vi också komma ihåg att den absoluta majori
teten av de traditionella lösfynden - det vill säga före
mål som saknar användbara fynduppgifter (hittad i 
”Skåne” exempelvis) - förmodligen en gång ingått i 
offernedläggelser

För artikeln har insamlats uppgifter rörande 140 
offerfynd från de 39 socknar som ingår i projektets 
undersökningsområde. Särskild vikt har lagts på att

försöka identifiera fyndplatser i landskapet och att ge 
ett geografiskt underlag för en fullödig kartering av 
den tidens treenighet: boplats - gravplats - offerplats. 
Trots att många fynd har bristfälliga fyndupplysningar 
har det med hjälp av Skånska Rekognosceringskartans 
beskrivningar av fuktängar och torvmossar varit möj
ligt att ungefärligen identifiera 98 av 140 fyndplatser 
(70%). Självklart är dessa lokaliseringar inte meterex
akta, men de ger i varje fall en punkt inom ett begrän
sat parti av en socken - en mosse eller kanske en fastig
hetsäga.

Via en kombination av kartuppgifter och uppgifter 
om patinering på metallföremål, har det också gått att 
utöka våtmarksfynden från bronsålder. Det gäller fynd 
utan säker proveniens och som saknar fynduppgifter i 
övrigt. Här har Vandkildes studie (1996) av danska 
flat- och kantyxor från perioden SNI till BAI varit av 
stor betydelse. I sin studie visar hon att färgen på me
tallpatinan tydligt avslöjar den ursprungliga depone- 
ringsmiljön. Svart, brun, mässingsfärgad och brun
grön patina kan härledas till våt deponeringsmiljö 
medan grön patina i olika schatteringar uppträder i 
såväl torra som våta miljöer (Vandkilde 1996, s. 33).

Den begränsade tiden som stått till förfogande har 
inte räckt till någon fullständig genomgång av relevan
ta museikataloger, grävningsrapporter eller privatsam
lingar. Materialet har huvudsakligen tagits från en 
handfull källor. För den senneolitiska perioden den 
omfångsrika katalogdelen i Karsten (1994), Oldebergs 
katalog (1974) för den äldre bronsåldern, samt för 
yngre bronsålderns offerfynd den osedvanligt använ- 
darovänliga materialredovisningen i Baudou (1960). 
Kompletterande uppgifter har främst tagits från Forn
minnesinventeringens sockenregister, ATA, Bååth 
1925, Roslund 1982 samt Ybing 1968.

Den kronologiska indelning som bronsålderspro- 
jektets publicering arbetat efter, har inte fullt ut kun
nat appliceras i denna analys. Exempelvis kan man ut
ifrån generella beskrivningar av föremålsformer som 
enkla skafthålsyxor, flintdolkar, spjutspetsar, skäror, 
skedformiga skrapor och i viss mån tjocknackiga flint- 
yxor med utsvängd egg (bredeggade yxor) inte närma
re datera dessa än till senneolitikum - äldre bronsål
derns första period.

I de fall författaren kunnat besiktiga föremålen har 
dock tudelningen av den senneolitiska perioden ibland 
kunnat bibehållas. Exempelvis har man för de bredeg
gade yxorna iakttagit en generell storleksminskning 
med tiden, varför de minsta rimligen tillhör SNII-BÅI 
(Ebbesen 1986, s. 11). Likaledes har Østmo (1977, s. 
155f) visat att tjockleken på de enkla skafthålsyxorna 
har kronologisk signifikans och att de yngre yxornas
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Fig. 2A. Platslokaliserade offerfynd från SNI. Våtmarker och vattendrag Votive sites from LNI. 
är hämtade från Skånska rekognosceringskartan (c. 1820).



Västskånska offerfynd från 2 3 0 0 5 0 0 f . K r .

Fig. 2B. Platslokaliserade offerfynd från SNII - BÅI.

Votive sites from LNII-EB, period I.
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Fig. 2C. Platslokaliserade offerfynd från SNI- BÅI.

1/or/ve sites from LNI - EB, period I.
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nackpartier är tunnare än sina äldre föregångare. Vad 
avser metallfynden från SNI-BÅI har speciellt Vandkil
des studie (1996) av danska flat- och kantyxor varit av 
stor betydelse.

Konsekvenserna illustreras tydligast av fig. 2A-B, 
vilka visar spridningen av daterade, platslokaliserade 
nedläggelser från respektive SNI och SNII-BÅI. Dessa 
kartbilder ger inte mer än enstaka punkter på en karta 
och knappast heller några direkta koncentrationer el
ler regionala tendenser till grupperingar. Studerar vi 
däremot kartan över nedläggelser som inte kunnat fin- 
dateras visas en helt annorlunda bild (fig. 2C).

Äldre overifierade uppgifter om föremål i museika- 
taloger eller vissa av fornminnesinventeringens upp
gifter om privatsamlingar har föranlett behovet av en 
grövre kronologisk tredelning av offerfynden i tre fa
ser: fas 1 till och med 3 vilket motsvarar SNI-BÅI, 
BÅII-III samt YBÅ.

För att förtydliga eventuella geografiska nedläggel- 
semönster över tid har jag i kartbilderna inkluderat 
även de fynd som endast kan knytas till socken. Kart
bilderna ger en regional, generell överblick över de 
neolitiska och bronsålderstida bygderna och signale
rar eventuella lokala centra för offernedläggelser.

Fas 1 - nedläggelser under 
SNI - BÅI

De flesta nedläggelserna sker under perioden SNI-BÅI. 
Inte mindre än 107 fynd, fördelat på 86 enkelfynd och 
21 depåfynd tillhör denna långa fas. Ungefär hälften 
har varit möjliga att datera närmare. Av dessa kan 20 
enkelfynd och 5 depåer dateras till SNI (23%) och 26 
enkelfynd och 4 depåer till perioden SNII-BÅI (28%).

Den populäraste föremålskategorien bland enkel
fynden utgör bredeggade flintyxor, följt av flintskäror 
och på delad tredjeplats enkla skafthålsyxor och flint- 
dolkar. För depåföremål är flintskäran den mest frek- 
venta, följd av flintdolkar och flintyxor.

Flintskäran intar antalsmässigt en särställning bland 
offerfynden - 43 % av alla offrade föremål utgörs fak-

Kategori Enkelfynd Depåfynd

Flintyxa 22 12

Flintskära 15 34

Enkel skafthålsyxa 13 -

Flintdolk 13 18

Spjutspets 7 2

Kantyxa - 3

Flatyxa 3 -

Skedskrapa - 2

Pilspets - 1

Dolkstav 1 1

Bronsarmring - 1

Bronsskafthålsyxa 2 -

Lansspets 2 -

Svärdsknapp 1 -

Tabell 1. Fas 1. Antalet nedlagda föremål inom respektive fyndkategori. 

Total number of deposited objects in single and hoard finds.

tiskt av detta redskap. Utan tvivel anas här artefaktens 
starka regionala popularitet. Undersökningsområdet 
hyser också de rikaste fynden av flintskäror i Sydsveri
ge generellt sett. Fördelningen mellan metall och flinta 
är likartad mellan offermetoderna.

Spridningen av offerfynden sammanfaller helt och 
hållet med de tidigare definierade neolitiska bygderna. 
Det finns endast få fynd utanför den etablerade kultur
bygden längs ådalarna (fig. 3).

Fas 2 - nedläggelser under BÅII-III

De 26 offerfynd som är kända från BÅII-III fördelar 
sig på 22 enkelfynd och 4 depåer. Här bör man notera
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Fig. 3. Generell spridning av offerfynd under perioden SNI - BÅI. Fynden är grupperade per socken.

General distribution of votive sites from LNi-EB, period I. Parish level.
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Fig. 4. Generell spridning av offerfynd under perioden BÅII-III. Fynden är grupperade per socken.

General distribution of votive sites from EBf period ll-lll. Parish level.
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Kategori Enkelfynd Depåfynd

Avsatsyxa 12 8

Lansspets 2 4

Bronsskära - 1

Rakkniv 1 -

Bronskniv 1 -

Solvagn - 1

Bronssvärd 2 -

Bronsarmring 1

Guldarmring 1 -

Halskrage 1

Tabell 2. Fas 2. Antalet nedlagda föremål inom respektive fyndkategori. 

Phase 2. Total number of deposited objects in single and hoard finds

yxans starka roll i båda typer av offer. Det rör sig 
främst om bronsavsatsyxor, av vilka en del tillhör de 
smäckra så kallade vapenpålstavarna (Persson 1983).

Ett för svenskt vidkommande unikt fynd bör näm
nas här; solvagnen från Tågaborg i Helsingborg (nr 
56). Denna påträffades år 1895 vid vägarbete och be
står av ett samlat fynd av bland annat två små brons
hästar, tre avsatsyxor - varav en utgörs av en typisk 
vapenpålstav - samt fyra bronslansspetsar. I depån har 
också ingått en rund bronsskiva och delar till en liten 
vagn som uppenbarligen förkommit. Det rör sig alltså 
om ett fynd av samma karaktär som den berömda sol
vagnen från Trundholm i Danmark (Bååth 1925, s. 
88, Oldeberg 1974, s. 47 f.).

Den geografiska spridningen av periodens offer
fynd följer i stort den från den föregående perioden, 
men förefaller tydligare kopplad till de kustnära de
larna. En svag tendens finns också till fler nedslag i de 
mer perifera östra delarna av undersökningsområdet.

Fas 3 - nedläggelser under YBÅ

I offerfyndsmaterialet från den yngre bronsåldern ser vi 
en drastisk förändring i fyndsammansättningen. Även 
om yxan - i det här fallet bronsholkyxor - fortfarande 
behåller en stark ställning i nedläggelserna, dominerar 
nu för första gången bronsföremål som kan tänkas ut
göra personlig utsmyckning. Vapen och redskap tycks 
inta en mer blygsam position. Förändringen märks ock
så i fördelningen av enkel- och depåfynden. Det är i 
depåerna som dessa armringar, fibulor och bältesku
por företrädesvis påträffas. Ett skifte ses också i offer
miljöerna. Under perioden ökar deponeringarna på 
fastmark, också bland enkelfynden.

Två depåfynd skall kort nämnas här. Som ett eko 
av en svunnen tid framstår den lokala och plötsliga 
återuppståndelsen i västra Skåne och Halland av spe
ciella flintdepåer bestående av lövknivar. I Löddeköp- 
inge socken påträffades på 1970-talet två våtmarksde- 
påer i samband med utgrävningar av en närbelägen vi- 
kingatidsboplats (Wyszomirski 1979, s. 149). Det rör 
sig om slutna fynd av flintlövknivar påträffade i grun
da gropar. Den ena innehöll sex välformade exemplar, 
den andra en lövkniv, ett förarbete och några stora 
flintavslag. Teknologiskt representerar lövkniven den 
sista insatsen i Skåne av specialiserade flintsmeder 
(Knarrström 2000, s. 95).

Den geografiska spridningen sammanfaller väl med 
den från föregående period; i huvudsak har offerfyn
den framkommit i de kustnära delarna, med enstaka 
nedslag i inlandet. Dock är anknytningen till två sepa
rata bygder inte längre tydlig. Snarare tycks kartan 
ange att gränserna dem emellan lösts upp och att be
byggelsen splittrats upp.

Förändring och tradition i det 
västskånska offerskicket

I syfte att se förändring över tid gjorde Thomas B Lars
son (1986) en funktions- och kvalitativ indelning av 
föremålen i skandinaviska depåer från bronsåldern. I 
denna indelades föremålen efter kategorierna vapen,

433
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Fig. 5. Generell spridning av offerfynd under perioden BÅIV-VI. Fynden är grupperade per socken.

General distribution of votive sites from LB. Parish level.
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Kategori Enkelfynd Depåfynd

Holkyxa 8 14

Lansspets - 1

Bronsskära - 1

Bronsfigurin 2 -

Bronssvärd - 4

Guldarmring 1 -

Halsring - 8

Hängkärl - 5

Glasögonformad fibula - 8

Bälteskupa - 2

Bronsskrot - 3

Bronslur - 2

Lövkniv - 7

Skaftlappsyxa 1 -

Tabell 3. Fas 3. Antalet nedlagda föremål inom respektive fyndkategori.

Phase 3. Total number of deposited objects in single and hoard finds 
from LB.

redskap och personlig utsmyckning. Den kronologis
ka tendensen var tydlig och klar: vapeninnehållet 
minskade med tiden och från period III genom den 
yngre bronåldern skedde en ständig ökning av smyck
en och dräktprydnader. Att omedelbart överföra dessa 
föremålskategorier till vårt västskånska offerfyndsma- 
terial låter sig emellertid inte göras utan problem. Be
tydande källkritiska faromoment föreligger. Dels kan 
man fråga sig om yxan så lätt låter sig kategoriseras 
som vapen, redskap eller blott som statusmarkör. Och 
vad som egentligen är vapen eller vardagsredskap eller 
för den delen personlig utsmyckning kan växla med 
tiden och gör alla dylika försök osäkra. Med dessa 
källkritiska funderingar i bagaget har jag här gjort en 
grov indelning i fem föremålskategorier. Kategorin

kultföremål känns ju onekligen anakronistisk. Med 
denna avses explicit djur- och människoavbildningar i 
metall och solvagnar, det vill säga föremål vilka inte 
gärna kan ha praktiska tillämpningar som redskap el
ler vapen, och som svårligen kan bäras i dräkten.

Kategori Fas 1 Fas 2 Fas 3

Yxor 35 57 38

Vapen 30 19 3

Redskap 33 10 13

Utsmyckning 2 14 39

Kultföremål - - 7

Tabell 4. Den procentuella fördelningen av föremålskategorier i samt
liga fynd

The phase distribution of axes, weapons, tools, ornaments and idols 
calculated as a percentage

Tabell 4 visar på mycket tydliga tendenser. Vi ser en tyd
lig minskning av andelen vapen och redskap med tiden, 
och en lika tydlig uppgång av smycken och kultföremål. 
En förvånande slutsats för undersökningsområdets offer
fynd är att yxor - vare sig av metall eller flinta eller berg
art - tycks behålla sin popularitet genom samtliga faser. 
Tendensen är mer eller mindre tydlig också när vi stude
rar enkelfynden och depåfynden separat (tab. 5 & 6).

Kategori Fas 1 Fas 2 Fas 3

Yxor 51 57 75

Vapen 30 23

Redskap 19 9

Utsmyckning - 9 8

Kultföremål - 2 17

Tabell 5. Den procentuella fördelningen av föremålskategorier i enkel
fynden

The phase distribution of single find axes, weapons, tools, ornaments
and idols calculated as a percentage
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Kategori Fas 1 Fas 2 Fas 3

Yxor 20 61 29

Vapen 30 31 4

Redskap 49 8 16

Utsmyckning 1 - 47

Kultföremål - - 4

Tabell.6. Den procentuella fördelningen av föremålskategorier i depå
fynden

The phase distribution of hoard axes, weapons, tools, ornaments 
and idols calculated as a percentage

Inge Bodilsen (1989) har visat att enkelfynden från 
bronsåldern i Danmark tycks uppträda i en alldeles 
egen kvalitativ rytm, väl skild från samtida gravmate
rial och i viss mån även från depåfynden. Denna ten
dens föreligger också i yngre bronsåldersmaterialet 
från undersökningsområdet; yxorna (bronsholkyxor) 
dominerar fullständigt i enkelfynden medan smycken 
som bälteskupor, armringar och fibulor utgör det do
minerande inslaget i depåerna. Materialet från äldre 
bronsålderns period II och III visar i gengäld att inne
hållet i enkelfynden och depåfynden fullständigt kan 
sammanliknas.

Rytmen i nedläggelserna kan studeras på olika sätt. 
Ett är att titta lite närmare på fördelningen av enkelfynd 
respektive depåfynd (tab. 7). Från fas 1 till 2 sker endast 
marginella förändringar. Åtta av tio nedläggelser sker i 
form av enstaka föremål. Det stora brottet sker i stället 
vid övergången till fas 3. Under denna period börjar en
kelfynden och depåfyndsfrekvensen jämna ut sig till ett 
50-50 förhållande. Karaktären och innehållet i nedläg
gelserna har också drastiskt förändrats. Den yngre 
bronsålderns offerfynd har visserligen kvar mycket av 
de äldre periodernas favorisering av yxor och svärd, 
men den vanligaste föremålskategorien i offerfynden är

Period Enkelfynd % av 
alla nedläggelser

Depåfynd % av 
alla nedläggelser

Fas 1 80 20

Fas 2 85 15

Fas 3 57 43

Tabell 7. Nedläggelsefrekvensen för undersökningsområdets offer-
fynd.

The frequence of deposition of single finds and hoards through time
calculated as a percentage

Period Våtmarksfynd % Fastmarksfynd %

Fas 1 (X = 87) 90 10

Fas 2 (X = 24) 83 17

Fas 3 (I = 19) 58 42

Tabell 8. Procentandelen nedläggelser i våtmark respektive fast mark.

Depositions in wetlands and on firm ground calculated as a percen
tage.

nu dräktsmycken och prydnadsdetaljer som hängkärl, 
glasögonformiga fibulor, bälteskupor och armringar. 
Förändringen kan också utläsas i ett skifte i offermiljö
erna. Under den yngre bronsåldern ökar deponeringa- 
rna på fast mark, också bland enkelfynden (tab. 8).

Offerskicket under senneolitikum och äldre brons
ålder markerar således slutet på ett flertusenårigt ned- 
läggelseskick vilket tycks sluta någonstans i övergång
en mellan den äldre och yngre bronsåldern. Till det 
yttre förefaller det således röra sig om rätt så dramatis
ka förändringar, både vad avser innehåll, nedläggelse- 
intensitet och offermiljö. Men samtidigt är det viktigt 
att hålla i minnet att skiftet inte resulterade i ett totalt 
brott med de gamla offermetoderna eller offermiljöer
na. Deras betydelse i den praktiska kulten levde kvar 
om än i förändrad form.
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Summary
Votive finds from the Late Neolithic and 
Bronze Age in western Scania
This article deals with votive finds in western Scania 
from the Late Neolithic to the Early Bronze Age. The 
study has revealed no less than 161 finds in the 39 
parishes in the investigation area, mainly found during 
the 19th century and the early part of the 20th century. 
Despite poor or inconsistent find information, it was 
possible to approximately localise 70% of the finds 
geographically. By using the wetland data from the 
Scanian Reconnaissance Map from the early 19th cen
tury in combination with information concerning the 
various patina colouring on Bronze Age objects, no 
less than 98 votive sites could be registered.

The votive finds consist mainly of single deposited 
objects - single finds and to a lesser extent of collec
tions of objects - hoard finds. The overwhelming ma
jority has been found in wet contexts, such as bogs, 
lakes, springs and streams. The finds from firm gro
und are rarer, often consisting of hoards found close to 
or under a stone. Finds associated with graves or sett
lements have been excluded.

A chronological division of the material have been 
conducted, dividing the material into three phases: Pha
se 1 - LN-EB, period I (Late Neolithic-Early Bronze 
Age, period I), Phase 2 - EB, period II—III, and Phase 3 - 
LB (Late Bronze Age), with the chronological grouping 
as follows (see tables 1-3, figs. 1-5): Phase 1-86 single 
finds and 21 hoards, Phase 2-22 single finds and 4 
hoards, and Phase 3-12 single finds and 16 hoards.

The most popular votive offering objects during 
Phase 1 were flint and groundstone axes, flint sickles 
and daggers. Sporadic metal objects such as axes, hal
berds and spears occur as well. Phase 2 depositions are 
totally dominated by bronze palstaves, but occasional 
ornaments, rings and swords have also been found. 
Phase 3 offerings display great variation. Although the 
axes - in this case celts - still keep up a strong position, 
objects related to personal decoration dominate. Wea
pons and tools seem to occupy a more modest position.

Comparing the deposition frequency between single 
finds and hoards from all three phases, the following 
can be observed. From Phase 1 to Phase 2 there are only 
minor changes - eight out of ten depositions represent 
single deposited objects. A major break occurs, howe
ver, at the beginning of Phase 3. During this period, the 
frequency of single finds and hoards begin to even out, 
which means that hoards occur as commonly as single 
finds. The character and content of the votive offerings 
also display drastic changes. The most common feature 
in the Late Bronze Age votive finds are now pendants 
and personal decorations, such as hanging vessels, fibu
lae and rings, instead of weapons such as swords or 
axes. A shift in the offering contexts can also be obser
ved. During Phase 3, firm ground deposition increases, 
even among the single finds (tables 4-8)

The votive customs during the Late Neolithic and 
Early Bronze Age represent the end of a depositional 
practice conducted over thousands of years. The Late 
Bronze Age meant distinct changes, but the people still 
used single deposits and hoards, as well as wet and 
firm ground environments. Their importance in the 
practical cult survived, but in a transformed shape.

This two-sided division of the votive custom could 
perhaps be explained as denoting different social struc
tures in the society. The single offerings, consisting of 
objects related to craft and function, could be viewed as 
symbols of the individual and household. In contrast, 
the relatively few and often very rich hoards could indi
cate activities executed by the collective or the local 
community. But the evidence found in the so-called ac
cumulated votive sites contradicts this. These sites must 
be viewed as the common votive site for a local commu
nity. Despite this, single deposited objects are the most 
numerous finds from these sites. Hoarding therefore se
ems to mark a hierarchic structure where the deposi
tions were part of a status display performed by the eli
te. The hoard objects seem to relate more to power and 
wealth, and their almost total absence on the accumula
ted offering sites could be viewed as an expression of a 
conscious distinction against and a rejection of “the col
lective”. Most certainly, the hoards could reflect both a 
fertility cult and some sort of potlatch system. Thus 
combining gifts to god with the ritual destruction of 
wealth increased the status of the individual.
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Appendix
Annelöv
1. Enkelfynd våtmark. Annelöv nr 13. Bronskantyxa med 

brun patina. Datering SNII. Lit. Oldeberg 1974, p. 2.

Asmundtorp
2. Depåfynd våtmark. Råga Hörstad nr 7. 2 förarbeten till 

flintskäror. Datering SN. Lit. Karsten 1994, p. 216.
3. Depåfynd fast mark. Rönneberga högar, nära gravhög. 

Två wendelringar samt 53 ringfragment. Datering BÅ, 
per VI. Lit. Baudou, 1960, p. 249.

Barsebäck
4. Enkelfynd våtmark. 460 M OSO om gården Stubbvik. 

Flintdolk typ II. Datering SNI. Lit. Karsten 1994, p. 221.
5. Enkelfynd våtmark. 310 M SSO om gården Stubbvik. 

Flintskära. Datering SN. Lit. Karsten 1994, p. 221.
6. Enkelfynd våtmark. 500 M rakt V om Barsebäcks kyr

ka. Ingår i ett ackumulerat fynd. Enkel skafthålsyxa. 
Datering SNI-BÅ, per I. Lit. Karsten 1994, p. 221.

7. Depåfynd okänd miljö. 4 flintskäror. Datering SN. Lit. 
Karsten 1994, p. 221.

8. Enkelfynd våtmark. Barsebäckshamn nr 35. Flintskära. 
Datering SN. Lit. Karsten 1994, p. 222.

9. Depåfynd fast mark. Barsebäck nr 6, Sandhamn. 100 m 
N om bäcken som avgränsar Löddeköpinge och Barse
bäck, 150 m V om östra gränsen samt omkring 300 m 
från Sandhem, SO om Storegård. Sågtandad flintspjut
spets samt en pilspets med urnupen bas. Datering SN. 
Lit. Karsten 1994, p. 222.

10. Ackumulerade enkelfynd våtmark. Salvik i mossjord. 
Tjocknackig flintyxa med utsvängd egg samt fragmenta
risk flintdolk. Datering SN. Lit. Karsten 1994, p. 222.

11. Enkelfynd våtmark. Sandhem nr 3. Bronskantyxa, brun 
patina. Datering BÅ, per IB. Lit. Oldeberg 1974, p. 7, 
Karsten 1994, p. 222.

12. Enkelfynd våtmark. Bronsavsatsyxa, brun patina. Date
ring BÅ, per II-III. Lit. Oldeberg 1974, p. 6.

13. Enkelfynd våtmark. Barsebäckstrakten. Bronskantyxa, 
brungrön patina. Fragmentarisk. Datering BÅ, per IA. 
Lit Oldeberg 1974, p. 8.

Billeberga
14. Depåfynd fast mark. Årup. Samtliga föremål funna i ett 

stort lerkärl, vars botten stod 2 fot djupt. 2 grepptunges- 
värd, 7 holkyxor samt fragment, 4 halsringar, 5 häng- 
kärl, 6 glasögonformiga spännen, 2 kupformiga bälteku
por. Datering BÅ, per V. Lit. Montelius 1917, p. 52, 56. 
Baudou 1960, p. 154.

Borgeby
15. Depåfynd fast mark. Sandgrav vid Borgeby, 300 från 

kusten nära Kävlingeåns utlopp. Stod rätt upp och ned i 
sand. 3 flintskäror, 1 spjutspets samt ytterligare ett 
”femte” redskap. Datering SN. Lit. Karsten 1994, p.
255.

16. Enkelfynd våtmark. Björnmossen. Ingår i ett ackumule
rat fynd. Ythuggen spjutpets i flinta. Datering SN. Lit. 
Karsten 1994, p. 256.

17. Enkelfynd våtmark. Borgeby mosse. Ingår i ett ackumu
lerat fynd. Flintskära. Datering SN. Lit. Karsten 1994, 
p. 256.

18. Enkelfynd våtmark. Kopparkantyxa, brun patina. Date
ring SNI. Lit. Oldeberg 1974, p. 11, Karsten 1994, p.
256.

19. Depåfynd våtmark. Borgeby gods. I sumpig terräng vid 
uppodling. Bronsskära tillsammans med en förkommen 
bronsyxa. Brun patina. Datering. BÅ, per II-III. Lit. 
Oldeberg 1974, p. 11.

20. Enkelfynd våtmark. Bronskantyxa. Brungrön patina. 
Datering. BÅ, per I. Lit. Oldeberg 1974, p. 11.

21. Enkelfynd våtmark. Fragmentarisk Bronslansspets, rest 
av brun patina. Datering. BÅ, per I. Lit. Oldeberg 1974,
p. 12.

22. Enkelfynd våtmark. Borgeby. Bronsavsatsyxa, brun pati
na. Datering BÅ, per II-III. Lit. Oldeberg 1974, p. 12.

23. Enkelfynd våtmark. Mossfynd. Holkyxa. Datering BÅ, 
per IV-VI, Lit. Baudou 1960, p. 170.

24. Depåfynd våtmark. Borgeby mosse. Fragment av 2 lurar 
med långt S-formigt rör och kretsrund mynningsköld. 
Datering YBÅ. Lit. Ybing 1968, p. 3.

Bårslöv
25. Enkelfynd våtmark. RAÄ 17. Enkel skafthålsyxa. Date

ring SN-BÅ, per II. Lit. Karsten 1994, p. 213.
26. Enkelfynd våtmark. Bronslansspets av typ Valsömagle. 

Mörkbrun/svart patina. Datering BÅ, per I. Lit. Olde
berg 1974, p. 19.

27. Enkelfynd våtmark. Fragment bronssvärdsklinga, mörk
brun/svart patina. Datering BÅ, per II-III?. Lit. Oldeberg 
1974, p. 19.

Dagstorp
28. Enkelfynd våtmark. Dagstorp nr 6. Bredeggad tunnbla- 

dig flintyxa Datering SNI. Lit. Karsten 1994, p. 222.
29. Enkelfynd våtmark. Dagstorp nr 3. Flintskära. Datering 

SN. Lit. Karsten 1994, p. 222.
30. Enkelfynd våtmark. Dagstorp nr 5. Flintyxa med ut

svängd egg. Datering SNI. Lit. Karsten 1994, p. 222.
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31. Enkelfynd våtmark. Dagstorps mosse. Tjocknackig flint
yxa med utsvängd egg. Datering SNI. Lit. Karsten 1994, 
p. 223.

32. Enkelfynd våtmark. Dagstorps torfmåse. Enkel skaft- 
hålsyxa. Datering SN. Lit. Karsten 1994, p. 223.

33. Depåfynd våtmark. Dagstorps mosse. Bronsdolkstav 
samt förkommen yxa och armring. Datering SNII-BÅ, 
per I. Lit. Oldeberg 1974, p. 21, Karsten 1994, p. 223.

Fjelie
34. Ackumulerade enkelfynd våtmark. Fjelie nr 16. Nyodlad 

mosse. 2 tjocknackiga flintyxor med utsvängd egg samt 
förarbete till tjocknackig flintyxa med utsvängd egg. Da
tering SN. Lit. Karsten 1994, p. 256.

35. Enkelfynd våtmark. Tånga mosse. Enkel skafthålsyxa. 
Datering SN. Lit. Karsten 1994, p.256.

36. Enkelfynd våtmark. Fjelie mosse. Enkel skafthålsyxa. 
Datering SN. Lit. Karsten 1994, p. 257.

37. Enkelfynd våtmark. Eskilstorp. Flatyxa. Grönbrun pati
na. Datering SNII. Lit. Oldeberg 1974, p. 23.

38. Enkelfynd våtmark. ”Fjäls mosse” Frierup. Bronsavsats- 
yxa. Datering BÅ, per II-III. Oldeberg 1974, p. 23.

Flädie
39. Depåfynd våtmark. RAÄ 33. 7 mer eller mindre frag

mentariska flintdolkar av typ I och II. Datering SNI. Lit. 
Karsten 1994, p. 257.

137. Ackumulerade enkelfynd våtmark. RAÄ 33. Från sam
ma område som nr 39. 1 fragmentarisk flintskära, 1 
spjutspets av flinta samt troligen från samma område 1 
spjutspets, 1 flintskära och en bladformig pilspets. Date
ring SN. Lit. Karsten 1994, p. 257.

40. Depåfynd okänd miljö. Vid Flädie. 3 flintskäror, lagda 
över varandra. Datering SN Lit. Karsten 1994, p. 257.

41. Enkelfynd våtmark. Bronsskafthålsyxa. Brun och grön 
patina. Datering BA, per I. Lit. Oldeberg 1974, p. 27.

42. Enkelfynd våtmark. Bronskniv. Brun patina. Datering 
BÅ, per II-III. Lit. Oldeberg 1974, p. 27.

43. Depåfynd fast mark. Flädie nr 27, Bjärred. Funnen i slutet 
av 1800-talet vid täckdikning i en trädgård, 6 dm djupt i 
en rostfärgad klump. Fragmentarisk spjutspets samt hals- 
ring. Datering BÅ, per V. Lit. Baudou 1960, p. 162.

Glumslöv
44. Enkelfynd våtmark. I Torvmosse. Flintdolk. Datering 

SN. Lit. Karsten 1994, p. 217.
45. Enkelfynd våtmark. RAÄ 62(46) Flintyxa med utsvängd 

egg. Datering SNII-BÅ, per I. Lit. Karsten 1994, p. 217.
46. Enkelfynd våtmark. RAÄ 64(50). Flintdolk. Datering 

SN. Lit. Karsten 1994, p. 217.
47. Depåfynd okänd miljö. Glumslövs by. Tre flintskäror. 

Datering SN. Lit. Karsten 1994, p. 217.

48. Enkelfynd våtmark. Glumslövs mosse. Mossfynd. Brons- 
avsatsyxa.. Förkommen. Datering BÅ, per II-III. EV. Fp. 
Lit. Oldeberg 1974, p. 31.

49. Enkelfynd våtmark. Tegelbruket. Bronsholkyxa, brun 
patina. Datering YBÅ. Lit. Oldeberg 1974, p.32.

Helsingborg
50. Depåfynd okänd miljö. Ringstorp (Tågahus). 4 flintskä

ror. Datering SN. Lit. Karsten 1994, p. 213.
51. Depåfynd fast mark. Råå. 9 flintdolkar. Datering SNI. 

Lit. Karsten 1994, p. 214.
52. Depåfynd fast mark?. Stattenavägen. 2 flintyxor med ut

svängd egg. Datering SNII/BÅ, per I. Lit. Karsten 1994, 
p. 214.

53. Enkelfynd våtmark. Råå fiskeläge. Enkel skafthålsyxa 
av C-typ Datering SN-BÅ, per II. Lit. Karsten 1994, p. 
214.

54. Enkelfynd våtmark. Folkets park. Bronslansspets. Brun
grön patina. Datering BÅ, per I. Lit. Oldeberg 1974, p. 
43.

55. Depåfynd fast mark. Raus, Köpinge nr 10. 3 Bronsav- 
satsyxor, varav ett fragment samt en bronslansspets. Da
tering BÅ, per II-III. Lit. Oldeberg 1974, p. 46.

56. Depåfynd fast mark. Tågaborgshöjden. 4 bronslans- 
spetsar, 2 bronsavsatsyxor, 1 praktavsatsyxa, 2 brons
hästar samt en bronsskiva. Datering BÅ, per II-III. Lit. 
Oldeberg 1974, p. 47f.

Hofterup
57. Enkelfynd våtmark. RAÄ 7. Ingår i ett ackumulerat 

fynd. Flintdolk typ I. Datering SNI. Lit. Karsten 1994, 
p. 223.

58. Enkelfynd våtmark. Hofterups mosse. Ingår i ett acku
mulerat fynd. Flintdolk typ VI. Datering BÅ, per I. Lit. 
Karsten 1994, p. 224.

59. Enkelfynd våtmark. Bronsgrepptungesvärd. Brungrön 
patina. Datering BÅ, per II-III. Lit. Oldeberg 1974, p.
4L

60. Enkelfynd våtmark. ”Sumpig terräng”. Bronsavsatsyxa. 
Brungrön patina. Datering BÅ, per II-III. Lit. Oldeberg 
1974, p. 42.

61. Depåfynd våtmark. Mosse nära Hofterups kyrka. 2 hals
ringar. Datering BÅ, per VI. Lit. Baudou 1960, p. 253.

Härslöv
62. Enkelfynd våtmark. RAÄ 47. Ingår i ett ackumulerat 

fynd. Flintskära. Datering SN. Lit. Karsten 1994, p.
217.

63. Enkelfynd våtmark. Arrarp. Bronsholkyxa. Brun patina. 
Datering BÅ, per IV. Lit. Oldeberg 1974, p. 49.

64. Enkelfynd våtmark. Bronsavsatsyxa. Brungrön patina. 
Datering BÅ, per II-III. Lit. Oldeberg 1974, p. 49.
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65. Enkelfynd våtmark. Rosenhäll. Fragment bronssvärds- 
klinga. Brungrön patina. Datering BÅ, per II-III. Lit. 
Oldeberg 1974, p.50.

Hög
66. Enkelfynd våtmark. RAÄ 5. Ingår i ett ackumulerat 

fynd. Förarbete till flintyxa med utsvängd egg. Datering 
SN. Lit. Karsten 1994, p. 224.

67. Enkelfynd våtmark. Högs torfmosse. Flintskära. Date
ring SN. Lit. Karsten 1994, p. 224.

68. Enkelfynd våtmark. Bronskantyxa, brun patina. Date
ring SNII-BÅ, per I. Lit. Oldeberg 1974, p. 50, Karsten 
1994, p. 224.

69. Enkelfynd våtmark. Bronsavsatsyxa, praktyxa. Frag
mentarisk. Brun patina. Datering BÅ, per II-III. Lit. 
Oldeberg 1974, p. 50.

Kvistofta
70. Enkelfynd våtmark. Gantofta. Kopparkantyxa. Brun pa

tina. Datering SNI. Lit. Oldeberg 1974, p. 61, Karsten 
1994, p. 214.

71. Depåfynd våtmark. Katslösa nr 10. 4 förarbeten till tjoc- 
knackiga flintyxor med utsvängd egg. En eldskadad. Da
tering SNI. Lit. Karsten 1994, p. 214.

72. Enkelfynd våtmark. RAÄ 78. Ålakärret. Ingår i ett acku
mulerat fynd. Enkel skafthålsyxa. Datering SN-BÅ, per 
II. Lit. Karsten 1994, p. 215.

73. Depåfynd okänd miljö. Gantofta. Guldarmring samt 5 
spiralringar. Datering BÅ, per III. Lit. Oldeberg 1974, p. 
61.

74. Enkelfynd våtmark. Rya. Bronskniv. Brun patina. Date
ring BÅ, per II-III. Lit. Oldeberg 1974, p. 90.

75. Enkelfynd fast mark. Rya Katslösas ägor. Guldarmring. 
Datering BÅ, per V. Lit. Bååth 1925, fig. 143, Fendin 
1996.

76. Enkelfynd fast mark. RAÄ ll.Bronsfigurin. ”Katslösa- 
kvinnan”. Datering BÅ, per V-VI. Lit. Bååth 1925, fig. 
146, Fendin 1996.

77. Enkelfynd fast mark. Bronsfigurin. Kvinna. Funnen ej 
långt från föregående fynd. Datering BÅ, per V-VI. Lit. 
Bååth 1925, p. 89, Fendin 1996.

Kävlinge
78. Ackumulerade enkelfynd. RAÄ 16. 2 enkla skafthålsyx- 

or av Hagebyhögatyp samt 2 tjocknackiga flintyxor med 
utsvängd egg. Datering SN. Lit. Karsten 1994, p. 224f.

79. Enkelfynd våtmark. Järnvägsstationen. Flintskära. Date
ring SN. Lit. Karsten 1994, p. 225.

80. Enkelfynd våtmark. Bronskantyxa, brun patina. Date
ring BÅ, per I. Lit. Oldeberg 1974, p. 63, Karsten 1994, 
p. 225.

81. Depåfynd fast mark. Kävlinge nr 5. Påträffat intill större 
jordfasta stenar. Alla föremålen låg ej tillsammans. 2 frag
ment av svärd, 2 holkyxor, 1 holkyxa av typ Fredshög, 3 
fragmentariska holkyxor, 1 skaftlappsyxa, fragment av 
skära, 1 gjuthuvud, 2 bronsfragment obestämbara. Date
ring BÅ, per IV. Lit. Vifot 1931, p. 48f, Baudou 1960, p. 
169.

Lackalänga
82. Depåfynd okänd miljö. 2 flintskäror. Datering SN. Lit. 

Karsten 1994, p. 225.

Landskrona
83. Enkelfynd våtmark. RAÄ 18. Ingår i ett ackumulerat fynd 

(nr. 138). Tjocknackig flintyxa med utsvängd egg, Date
ring SNI. Lit. Karsten 1994, p. 218.

84. Karlslund. Enkelfynd våtmark. Flintskära. Datering SN. 
Lit. Karsten 1994, p. 218.

138. Enkelfynd våtmark. RAÄ 18. Marieberg. Ingår i ett ack
umulerat fynd (nr. 83). Holkyxa. Datering YBÅ. Lit. 
Karsten 1994, p. 218.

L Harrie
85. Enkelfynd våtmark. Lilla Harrie mosse. Holkyxa, 

skånsk typ. Datering YBÅ. Lit. Baudou 1960, p. 175.

Löddeköpinge
86. Depåfynd fast mark. RAÄ 25. 4 flintskäror. Datering 

SN. Lit. Karsten 1994, p. 226.
87. Enkelfynd våtmark. RAÄ 55. Ingår i ett ackumulerat 

fynd. Parallellhuggen flintspets. Datering SN. Lit. Kar
sten 1994, p. 226.

88. Depåfynd okänd miljö. 2 skedformiga skrapor. Datering 
SN. Lit. Karsten 1994, p. 226.

89. Enkelfynd våtmark. Bronsskära. Brungrön patina. Date
ring BÅ, per II-III. Lit. Oldeberg 1974, p. 71.

90. Enkelfynd våtmark. Bronsarmring. Brungrön patina. 
Oldeberg nr 482. Datering BÅ, per II-III. Lit. Oldeberg 
1974, p. 72.

91. Enkelfynd våtmark. Bronsflatyxa. Brun patina. Datering 
SNII-BÅ, per I, Lit. Oldeberg 1974, p. 72.

92. Enkelfynd våtmark. Löddeköpinge nr 24. Holkyxa.
Brun patina. Datering YBÅ. Lit. Oldeberg 1974, p. 72.

Norrvidinge
93. Enkelfynd våtmark. RAÄ 22. Flintskära. Datering SN. 

Lit. Karsten 1994, p. 220.
94. Enkelfynd våtmark. Mossfynd. Holkyxa, brun patina. 

Träskaft vid fyndtillfället år 1853. Datering YBÅ. Lit. 
Oldeberg 1974, p. 84.
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Ottarp
95. Enkelfynd våtmark. Nyhus, Videröra gård. Bronsavsats- 

yxa. Brun patina. Datering BÅ, per II. Lit. Oldeberg 
1974, p. 87.

Saxtorp
96. Enkelfynd våtmark. Saxtorps mosse. Ingår i ett ackumu

lerat fynd. Flintdolk, skaftdel typ V. Datering SNII. Lit. 
Karsten 1994, p. 218.

97. Enkelfynd våtmark. Bronsavsatsyxa. Praktyxa. Vapen- 
pålstav. Brun & Blågrön patina. Datering BÅ, per II. Lit. 
Oldeberg 1974, p. 93.

98. Depåfynd fast mark. RAÄ 49. Grustag. 2 glasögonfor- 
miga fibulor. Funna 2 dm djupt i ren grus. Datering BÅ, 
per IV. Lit. Baudou 1960, p. 323.

St Harrie
99. Ackumulerade enkelfynd våtmark. RAÄ 24. 2 tjock- 

nackiga flintyxor med utsvängd egg. Datering SNII-BÅ, 
per I. Lit. Karsten 1994, p. 227.

100. Enkelfynd våtmark. RAÄ 41. Ingår i ett ackumulerat 
fynd. Enkel skafthålsyxa. Datering SN. Lit. Karsten 
1994, p. 227.

101. Enkelfynd våtmark. RAÄ 19. Enkel skafthålsyxa. Date
ring SN-BÅ, per II. Lit. Karsten 1994, p. 227.

102. Enkelfynd våtmark. Bronsavsatsyxa. Mörkbrun patina. 
Datering BÅ, per II-III. Lit. Oldeberg 1974, p. 113.

103. Enkelfynd våtmark. Mossfynd ”Lunden” Bronsavsats
yxa. Grågrön patina. Datering BÅ, per II-III. Lit. Olde
berg 1974, p. 113.

Stävi e
104. Ackumulerade enkelfynd våtmark. Stävie nr 10. 2 flin- 

tskäror samt flintspjutspets. Datering SN. Lit. Karsten 
1994, p. 227.

105. Enkelfynd våtmark. RAÄ 28. Ingår i ett ackumulerat 
fynd. Fragmentarisk spjutspets. Datering SN. Lit. Kar
sten 1994, p. 227.

106. Enkelfynd våtmark. Kopparkantyxa, brun patina. Date
ring SNII-BÅ, per I. Lit. Oldeberg 1974, p. 119, Karsten 
1994, p. 227.

107. Enkelfynd våtmark. Stävie mosse. Tjocknackig flintyxa 
med utsvängd egg. Datering SN. Lit. Karsten 1994, p. 
227f.

Säby
108. Enkelfynd våtmark. Säby mosse. Förarbete till enkel 

skafthålsyxa. Datering SN. Lit. Karsten 1994, p. 219.
109. Enkelfynd våtmark. RAÄ 12. Flintdolk, typ V. Datering 

SNII-BÅ, per I. Lit. Karsten 1994, p. 219.

110. Enkelfynd våtmark. RAÄ 20. ”Torvmosse på Säby- 
holm”. Ingår i ett ackumulerat fynd. Spjutspets av kop
par. Datering ÄBÅ. Lit. Karsten 1994, p. 219.

111. Enkelfynd våtmark. Säby mosse. Bronsdolkstav, brun
grön patina. Datering SNII-BÅ, per I. Lit. Oldeberg 
1974, p. 119, Karsten 1994, p. 219.

112. Enkelfynd våtmark. Mossfynd. Holkyxa. Datering YBÅ. 
Lit. Baudou 1960, p. 185.

113. Enkelfynd våtmark. Mossfynd. Holkyxa. Datering YBÅ. 
Lit. Baudou 1960, p. 156.

Södervidinge
114. Enkelfynd våtmark. RAÄ 30. Tjocknackig flintyxa med 

utsvängd egg. Datering SN. Lit. Karsten 1994, p. 228.
115. Depåfynd fast mark. Södervidinge fälad. 4 flintskäror 

vid stor sten. Datering SN. Lit. Karsten 1994, p. 228.
116. Enkelfynd våtmark. Allarps mosse. Flintskära. Datering 

SN. Lit. Karsten 1994, p. 228.
117. Enkelfynd våtmark. Allarp. Kopparflatyxa., brun patina. 

Datering SNII-BÅ, per I. Lit. Oldeberg 1974, 119, Kar
sten 1994, p. 228.

Vadensjö
118. Enkelfynd våtmark. RAÄ 7. Tjocknackig flintyxa med 

utsvängd egg. Datering SN. Lit. Karsten 1994, p. 219.
119. Enkelfynd våtmark. Bronssvärdknapp. Brungrön patina. 

Datering BÅ, per I. Lit. Oldeberg 1974, p. 127.

Virke
120. Enkelfynd våtmark.. Bronsavsatsyxa. Mörkbrun patina. 

Oldeberg nr 879. EV. Datering BÅ, per II. Lit. Oldeberg 
1974, p. 133.

Välluv
121. Ackumulerade enkelfynd våtmark. RAÄ 22. Refsmossen. 

Flintdolk, typ I, tunnbladig flintyxa med utsvängd egg, 
pilspets med urnupen bas. Datering SNI. Lit. Karsten 
1994, p. 216.

V Ka ra by
122. Ackumulerade enkelfynd våtmark. RAÄ 96. 2 förarbeten 

till flintyxor med utsvängd egg, 2 flintyxor med utsvängd 
egg, 1 ”matkniv”?, skaftdel till flintdolk typ II, förarbete 
till spjutspets, förarbete till flintskära, fragmentarisk 
flintdolk. Datering SN. Lit. Karsten 1994, p. 228f.

123. Depåfynd fast mark. Ålstorps by, nära Saxtorps järnväg
station. 3 tjocknackiga flintyxor med utsvängd egg, fun
na i en liten kista sammansatt av fyra stenar. Datering 
SNI. Lit. Karsten 1994, p. 229.
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124. Depåfynd fast mark. RAÄ 22. 3 tjocknackiga flintyxor 
med utsvängd egg. Datering SNII-BÅ, per I. Lit. Karsten 
1994, p. 229f.

125. Depåfynd våtmark. 4 flintskäror. Datering SN. Lit. Kar
sten 1994, p. 229.

126. Ackumulerade enkelfynd våtmark. V Karaby mosse. 
Flintdolk typ VI, 1 fragmentarisk flintdolk. Datering 
SNII-BÅ, per I. Lit. Karsten 1994, p. 229.

127. Depåfynd våtmark. Håkanstorp nr 4. 2 bronskantyxor, 
brungrön patina. Datering SNII-BÅ, per I. Lit. Karsten 
1994, p. 230.

128. Enkelfynd våtmark. Bronskantyxa, i torvmosse Grön pa
tina! Datering SNII-BÅ, per I. Lit. Lit. Oldeberg 1974, 
p. 135, Karsten 1994, p. 230.

129. Enkelfynd våtmark. RAÄ 55. Ingår i ett ackumulerat 
fynd. Eggdel enkel skafthålsyxa. Datering SN. Lit. Kar
sten 1994, p 231.

130. Enkelfynd våtmark. RAÄ 72/73. Ingår i ett ackumulerat 
fynd. Tjocknackig flintyxa med utsvängd egg. Datering 
SN. Lit. Karsten 1994, p. 231.

131. Depåfynd fast mark. Karlsund. 2 fragmentariska flint- 
dolkar av typ III. Datering SNI. Lit. Karsten 1994, p. 
231.

132. Enkelfynd våtmark. Bronshylsa. Brungrön patina. Date
ring ÄBÅ. Lit. Oldeberg 1974, p. 134.

133. Enkelfynd våtmark. Mossfynd. Bronskafthålsyxa. Date
ring BÅ, per I. Lit. Oldeberg 1974, p. 135.

Örja
134. Enkelfynd våtmark. Bronskantyxa, brun patina. Date

ring SNII-BÅ, per I. Lit. Oldeberg 1974, p. 142, Karsten 
1994, p. 219.

135. Enkelfynd våtmark. Fragment av bronshalskrage. Brun 
patina. Datering BÅ, per II-III. Lit. Oldeberg 1974, p. 
142.

136. Enkelfynd våtmark. RAÄ 25. Flintskära. Datering SN. 
Lit. Karsten 1994, p. 226.

139. Depåfynd våtmark. Löddeköpinge. 6 lövknivar. Date
ring YBÅ. Lit. Wyszomirski 1979, p. 149.

140. Depåfynd våtmark. Löddeköpinge. 1 lövkniv, 1 stort 
spån samt 2 stora avslag. Datering YBÅ. Lit. Wyszomir
ski 1979, p. 149.
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som kunde kombineras på olika sätt på det enstaka kärlet, men även en stark samhörighet mellan 

olika kärl. Visst har den funktionella samhörighet, som vi tyvärr ännu vet för lite om, säkert spelat 

en stor och möjligen avgörande roll. Dock får man som utomstående betraktare också intrycket av 

att den estetiska uppfattningen av ytan var av speciell betydelse...



Ole S t i I b o r g

Av förhistoriska keramiska ting bevaras enbart de 
kärl, skärvor och fragment av andra objekt, som på 
något sätt deponeras och täcks av jord. Övriga frag
ment förstörs av vintrarnas frost och av djurs och 
människors fötter. När vi vill utnyttja de keramiska 
fynden som en av källorna till förståelse av bronsål
derns samhälle måste vi försöka förstå mekanismerna 
bakom dessa mer eller mindre medvetna urval av kera
mik, som deponerats och därmed bevarats till vår tid. 
Denna artikel kommer således till övervägande del att 
handla om urval - slumpmässiga och medvetna - som 
har styrt vad vi får se av bronsålderns keramiska uni
versum. Men även urval som i sig kan visa på sam
manhang med social bakgrund.

Artikeln innehåller två huvuddelar. Den första be
rör större och mindre keramiska material från en rad 
boplatser med bronsåldersaktiviteter, som har utgrävts 
i samband med Västkustbaneprojektet. Kronologiskt 
hör aktiviteterna hemma i mellersta och äldre delen av 
yngre bronsålder svarande till keramikens A-grupp 
(Björhem & Säfvestad 1993). I vissa fall är det just ke
ramiken som utgör de enda daterbara spåren efter 
dessa aktiviteter. Utifrån de större fyndmaterialen och 
paralleller från andra platser kommer en sannolik sam
mansättning av periodens keramiska hushållsinventa- 
rium att diskuteras. Med denna bild som bakgrund 
kan de små fyndmaterialens karaktär och betydelse 
granskas och tolkas. Samtidigt kan material med avvi
kande sammansättningar identifieras och diskuteras.

Den andra huvuddelen tar sin utgångspunkt i den 
skiss av hushållsinventariets sammansättning, som har 
kunnat göras på bas av de större boplatsmaterialen. 
Här är frågan vilket medvetet urval som har gjorts av 
hushållskeramik till en ny funktion i graven. Exemplet 
är Annelöv-gravplatsen, som undersöktes inom Väst
kustbaneprojektet. Studiet av denna plats ledde vidare 
till jämförelser av skillnader i användningen av kera
mik på olika gravplatser - lokalt såväl som på andra 
håll i Skåne - och till att en överraskande koppling

mellan Annelöv och den närliggande Lundåkra-grav- 
platsen kunde påvisas.

Förhoppningsvis kommer idéerna och materialet 
som presenteras att leda till en utökad dialog kring 
keramikens roll i bronsålderssamhället och möjlighe
terna att studera denna genom fynd av mycket olika 
dignitet.

Källkritiska funderingar

Arkeologisk källkritik verkar till stor del styras av 
kvantitativa värderingar. Generellt är fler fynd bättre 
än färre - många anläggningar av större vikt än få för 
kvaliteten och trovärdigheten i tolkningar och slutsat
ser. Olika anläggnings- och fyndtyper behandlas emel
lertid ganska olika i förhållande till detta generella ax
iom. En enstaka fibula i en grav kan på grund av sin 
formkomplexitet och exklusivitet bli föremål för djup
gående studier och slutligen komma att utgöra en egen 
typ. Där förekomsten av många hus synes vara ett vik
tigt antikvariskt kriterium för bedömningen av beho
vet av undersökning av en boplatsyta, så är det ensta
ka huset ändå av så stor vikt som arkeologiskt objekt 
att konstruktion, datering med mera diskuteras och 
tolkas. Keramik och gropar är per definition massfe- 
nomen och även om enstaka hela, exceptionella kärl 
kan ägnas mycket uppmärksamhet så är grundhåll
ningen, som jag har upplevt det, att enbart stora 
mängder av skärvor är värda att försöka tolka. Fak
tiskt är det mycket vanligare att se en noggrann doku
mentation och tolkning av en komplex grop än av en 
ovanlig uppsättning keramik.

Vad ligger då till grund för denna kvantitativa håll
ning? Jag tror det främst hänger ihop med bristen på 
utveckling av den teoretiska basen för tolkning av ke
ramik. I arkeologins barndom fanns det utöver ett in
tresse av att utnyttja keramikens formrikedom för 
kronologiska ändamål och som etnisk markör även en 
nyfikenhet på keramikens funktion och estetiska värde
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(Müller 1897; Kjellmark 1903 m.fl.). Upp genom för
ra århundradet tycks intresset för funktion ha försvun
nit gradvis liksom den konsthistoriska synvinkeln. 
Resterna av keramikens roll som indikator för olika 
stammars utbredning försvann med etnoarkeologins 
”cautionary tales” på 1960- och 1970-talet. Kvar 
finns keramiken som dateringsredskap i de flesta arke
ologiska sammanhang. Visst har det under senare hälf
ten av förra århundradet växt fram en arkeoceramolo- 
gi som hjälpvetenskap speciellt inom västeuropeisk ar
keologi. Denna verksamhet har kunnat peka på en rad 
tolkningsmöjligheter för detta material - speciellt om 
man beaktar de individuella nyanserna - och har i fle
ra fall lagt fram egna översikter över utvecklingen av 
detta kulturfenomen och dess sociala betydelse genom 
förhistorien (Hulthén 1977; Gibson 2001). Det verkar 
dock som om detta arbete med keramik har förblivit 
en hjälpvetenskap, som enbart enstaka och ganska iso
lerade forskare är engagerade i. Hos arkeologin i all
mänhet - och detta gäller åtminstone skandinavisk 
och engelsk arkeologi - finns det ett begränsat intresse 
för annat än keramikens daterande funktion. Och med 
det som utgångspunkt är det inte alls konstigt att det 
är mängd och/eller intakta kärl som blir de väsentliga 
kvalitativa kriterierna för ett fynd. Det är ett allmänt 
mål att förfina kronologin så mycket som möjligt och 
samtidigt ses det som ett plus att de kronologiska in
delningarna kan påvisas i ett så stort område som möj
ligt. I princip är det två motstridande mål: ju finare 
kronologi desto större är chansen för lokala skillnader 
och förskjutningar i utvecklingen (Stilborg under 
tryckning a och b). Ändå är det klart att säkerheten i 
den kronologiska bedömningen av ett keramiskt fynd
material ökar med mängden fynd och med mängden 
och kvaliteten av fyndkontexter. Dock får man också 
beakta materialets karaktär - är det avfall efter ett 
funktionellt hushållsinventarium med alla kärltyper 
representerade eller ett avfall från en hantverksaktivi- 
tet eller annan speciell företeelse, som enbart har be
gagnat sig av vissa typer av kärl eller ej kompletta kärl 
(Stilborg under tryckning a). När materialets kvalitet 
är bedömd som god - dvs. att det inte finns spår av 
något missvisande urval bakom keramikens formsam
mansättning - är det viktigt att potentiellt kronolo
giskt betingade skillnader belyses och tolkas även i 
små material. Visserligen har resultaten kanske enbart 
konsekvenser för denna enda boplats, men dels är den 
strikt lokala utvecklingen i sig av stort intresse, dels är 
observationen en byggsten för kommande revisioner 
av mera överordnade artefakt-kronologier.

Det kronologiska perspektivet är emellertid bara 
en av ett antal olika forskningsfrågor man kan ställa

till keramiska material. En annan är det just omtalade 
överordnade funktionella perspektivet, som i sig kan 
ge väsentliga upplysningar om de mänskliga aktivite
ternas karaktär och intensitet (fragmentation) på en 
plats. Besläktat med detta är frågor rörande bestämda 
kärltypers funktion, där en högkvalitativ kontext är av 
största betydelse för tolkningen och antalet fynd av 
betydligt mindre vikt. Desamma gäller självklart en
staka kärls funktion. Att man kan lyckas hitta paral
lella exempel på andra platser är förvisso intressant på 
en annan tolkningsnivå, men ändrar inte på kvaliteten 
av tolkningen av det enstaka fyndet. Detta är mycket 
viktigt att hålla fast vid, eftersom praktiken att tolka 
ett nytt fynd utifrån vad vi redan vet om detta fenomen 
från andra fyndplatser, lätt kan hindra oss från att se 
en potentiellt viktig variation eller kanske något helt 
nytt, som bara liknar det kända av en slump. Om vi 
inte vågar en tolkning av det potentiellt annorlunda 
som åtminstone en möjlig anomali så begränsar vi ut
vecklingen av arkeologisk kunskap.

Denna diskussion är väsentlig för det föreliggande 
fyndmaterialet på flera plan. Dels är flera av fynden 
små till mängden och härrör från ett fåtal anläggning
ar; dels är flera material uppblandade med keramik 
med karakteristika som placerar den i andra perioder 
samt en del anonyma skärvor, som vår standardisera
de typologiska kunskap inte kan bestämma kronolo
giskt. Mot bakgrund av de två större boplatsmateria
len från Övra Glumslöv VKB 3:3 och Hilleshög VKB 
3:4 kommer jag att ställa frågan vad dessa mindre 
material representerar. Är de enbart mindre rester av 
samma typ av hushållsavfall, varav större delen an
tingen ligger i gropar utanför utgrävningens gränser 
eller har spridits på åkrar tillsammans med gödseln 
(Stilborg under tryckning a)? Representerar de andra 
former av aktivitet? Eller ligger skillnaderna i olika 
hantverkstraditioner med sociala implikationer? De 
uppblandade materialen ger möjlighet att diskutera 
om man utifrån jämförelser mellan de mer säkert date
rade skärvorna och de anonyma kan knyta några av de 
senare till de förra.
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Gravkeramiken har i långt de flesta fall högkvalitativa 
kontexter, som gör det möjligt att ställa en rad olika 
frågor, med urvalsprocessen som den centrala. Här 
tycks det vara mindre problematiskt att arbeta med 
små material på grund av den oftast höga kvaliteten på 
fynden - hela eller rekonstruerbara. För att sätta dessa 
kärl i relation till boplatsernas keramik är det också 
här väsentligt att även de udda fynden på boplatserna 
har bearbetats eftersom det mycket väl kan vara bland 
dessa som parallellerna till de speciellt utvalda grav
kärlen finns.

För att sammanfatta: som föreliggande artikel för
hoppningsvis kommer att visa är det i kvaliteten och 
frågeställningarnas precision - inte i mängden skärvor 
- de keramiska fyndens värde som kulturhistoriskt 
källmaterial ligger.

Metoder och tolkningsunderlag

Keramiken från boplatser och gravar, som ingår i den
ne studie, har bearbetats och analyserats på lite olika 
sätt främst beroende på skillnader i problemställ
ningarna. Huvudmålet för boplatskeramiken har varit 
att uppnå en överblick över variationen i sammansätt
ningen av hushållens uppsättning kärl. Utifrån detta 
vill jag då fokusera på de olika former för urval, som 
ligger till grund för det vi hittar som avfall och depo
nerat som gravkeramik. Den teknologiska registre
ringen av boplatskeramiken har använt en anpassad, 
reducerad variant av den registreringsmetod, som har 
utarbetats av Birgitta Hulthén (1974; Lindahl 2002, s. 
45 f.). I detta fall har jag inte mätt tjockleken och vik
ten på varje skärva, men angivit skärvtjockleksinter- 
vallet samt andra teknologiska karakteristika för 
grupper av skärvor från samma kärl eller av likartat 
gods. Därutöver har kärldel, magringskvalitet, ytbe
handling och bränning registrerats för dessa skärv
grupper. Alla mynnings- och bottenskärvor har ritats 
och diametrar beräknats där så har varit möjligt.

Den statistiska redovisningen av skärvtjockleksför- 
delningen för dessa material baseras på de intervall

från minsta till största väggtjocklek, som kan mätas på 
varje homogen grupp av skärvor. (För en närmare be
skrivning av detta redovisningssätt se Stilborg 1997, s. 
98). I förhållande till en traditionell fördelningskurva 
betyder användningen av intervaller istället för antal 
eller vikt på varje skärva att tendensen till homogeni
tet förstärks och avvikelser från normalfördelningen 
förminskas. Dock har erfarenheten visat att skillnaden 
jämfört med en traditionell fördelning är mycket be
gränsad.

Gravkeramiken från Annelöv, SU13, har genom
gått en motsvarande registrering. Därutöver har mik
roskopering av en polerad yta utförts på skärvor från 
stort sett alla kärl och på bas av resultaten har 9 skär
vor utvalts till tunnslipsanalys (Lindahl 2002, s. 47). 
Vidare har ett antal skärvor från den närliggande grav
platsen Lundåkra utvalts till tunnslipsanalys för jäm
förelse med Annelöv, i första hand för att kunna vär
dera homogeniteten i den senare platsens keramiska 
hantverkstradition.

Tolkningen av boplatskeramikens sammansättning 
och förhållande till fyndkontexterna utgår från en se
rie generella antaganden om aktivitetsområden och 
avfallshantering, som till del har utvecklats för och 
testats på ett antal järnåldersboplatser inom VKB-pro- 
jektet (Bergenstråhle & Stilborg 2002; Stilborg 2002a; 
Stilborg under tryckning a). För en mer detaljerad dis
kussion hänvisas till dessa artiklar. Här skall dock 
några få centrala begrepp förklaras. Med primärt av
fall menar jag skärvor från kärl som har gått sönder 
inom keramikens primära användningsområde - t.ex. 
hushållet. I de flesta fallen hamnar detta avfall i härdar 
eller gropar nära funktionsplatsen. Groparna kan lig
ga inom husets intilliggande aktivitetsområde - och 
fylls i så fall ofta snabbt igen - eller vid gränsen av 
detta område och kan då ha fungerat som avfallsområ
de i längre tid. Gropen fylls upp successivt eftersom 
den inte omedelbart är i vägen. Ett karakteristiskt fe
nomen bland primärt keramikavfall är förekomsten av 
fullrepresenterade kärl. Detta begrepp har jag använt 
för fynd som omfattar såväl mynning som buk- och
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Plats Mängd I g Kontexter Full-
repr.
kärl

A-kru
kor

A-kru
kor m. 
finger

drag

B-kru-
kor

Dub
belkon.

kärl

Skålar Perfore
rade kärl

Myn.
diam.
var. i

cm

Skärv-
tjock-

leksva-
riation

i mm

Deglar

Ramlösa VKB 1A:7 330 H,G,L 1 X 24 7-13

Rya WP 6 814 S,G 4 X 2 15-18 6-15

Rya VKB 2:5 216 S,K,G 1? X 1 1? 5-13

Öv. Glumslöv VKB 3:3 17596 H,K,G 7 17 X 1? 1 5 1 11-27 5-20 4

Hilleshög VKB 3:4 3807 H,K,G,B 4 X 2 2 11-22 5-18

Säby 4:3, 4:4 Ca 2000 H,G 4 X 2 1 13-31 6-14

Häljarp VKB SU 5 2400 G 2 1? X 2-3 16-20 6-14

Kvärlöv VKB SU 12 200 G 1 9-15

Annelöv VKB SU 13 422 G,GH 1 X 17 5-13

Annelöv VKB SU 14 Ö 784 H,G,L,B 3-4 2 10-29 4-11 6

Tabell 1. Översikt over det keramiska materialet på boplatserna. 

S=stolphål; H=härd; K=Kokgrop; G=grop; L=lager, B=brunn, GH= 

grophus

Statistics of the ceramic finds on the settlements. Amount, context, 
fully represented vessels, A- and B-pots, Bi-connical vessels, bowls, 
perforated vessels, rim diameters, wall thickness variation, crucibles. 
S=posthole; H=hearth; K=cooking pit; G=pit; L=culture layer, B=well, 
GH=pit house

bottenfragment av samma kärl inom samma anlägg
ning. Förekomsten av fullrepresenterade kärl är ett 
tecken på primär deponering, men ingen betingelse för 
att beteckna ett material som primärt avfall. Sekun
därt keramiskt avfall är dels skärvor som efter en tid 
ovan mark hamnar - ofta slitna - i en grop, där de kan 
bevaras; dels kärl - sällan intakta - och enstaka skär
vor, som har återanvänts till ett annat ändamål. I någ
ra fall kan vi visa att det rör sig om återanvändning i 
samband med olika hantverk, som vi ibland kan iden
tifiera. Dessa för keramiken sekundära aktiviteter kan 
ha ägt rum såväl inne i eller i omedelbar anknytning 
till bostad/annat hus som vara utplacerade längre bort 
från bebyggelsen av hänsyn till brandfara eller andra 
obehag.

Material

Bronsålderskeramik från de utgrävda delarna av 7 
boplatser längs med järnvägssträckan ingår i denna 
studie. De utgör nästan samtliga keramiska fynd från 
denna period inom VKB-projektet (tab.l). Några få 
skärvor från utgrävningen vid Oxhögarna och från 
mindre undersökningar kring Övra Glumslöv samt 2 
kärl från våtmarken på SU9 har valts bort av olika or
saker, främst dock på grund av det låga antalet repre
senterade kärl.

I genomgången av materialen från de studerade bo
platserna kommer jag först att presentera det största 
materialet utgrävt vid Övra Glumslöv, som en bas för 
jämförelser och tolkningar av de mindre materialen 
från de övriga platserna (fig. 1). Ordningen av dessa föl
jer logiken i diskussionen om materialens relation till
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Figur 1. Den nya järnvägen tillsammans med boplatser 
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bilden av det normala avfallet av hushållskeramik. 
Däremot kommer den i viss mån att gå på tvären mot 
den geografiska placeringen av fyndplatserna. En vär
dering av resultaten i förhållande till platsernas rums
liga gruppering följer efter genomgången av samtliga 
fyndmaterial.

Övra Glumslöv 10:5, VKB 3:3
De nära 18 kg bronsålderskeramik från groparna vid 
Övra Glumslöv är inte enbart mängdmässigt, men 
även kvalitativt ett material med högt källvärde. För 
ytterligare upplysningar om platsens läge och övriga 
fynd hänvisas till Fendin 1999. Dateringar genom 14C- 
analys på härdområdet intill gav en bred datering mel
lan 1400 och 800 f.Kr. Keramiken har påträffats i ett 
större antal gropar av olika storlek och i härdar ut
spridda över platsen. Det finns i stort sett ingen in
blandning av fynd från andra perioder. En rad olika 
kärltyper är representerade och många skärvor är till
räckligt stora för att tillåta beräkningar av mynnings- 
och bottendiametrar samt rekonstruktionsförsök på 
de övre delarna av kärlen. Just dessa förhållanden till
sammans med totalt 7 fullrepresenterade kärl karaktä
riserar det mesta av keramikavfallet som primära de- 
poneringar. Detta gäller dock inte nödvändigtvis skär
vorna i de tre härdarna längst mot norr i det utgrävda 
området. Huvudparten av keramiken koncentreras i 
övrigt till två områden - ett gropsystem och en större 
grop i mitten av området samt 4 mindre gropar intill 
de tre urskilda husen/husfaserna i sydänden (fig. 2).

Det relativt stora primära avfallsmaterialet i det 
stora gropsystemet A16661, A28601 och i gropen 
A33578 indikerar sannolikt ännu ett gårdsläge norr 
om de tre husen. Till detta andra gårdsläge utan påvi
sade hus bör i så fall också keramiken i gropen 
A36640 knytas. Mellan A36640 och den sydliga 
gropkoncentrationen ligger bland annat groparna 
A35845 och A 21213 med keramikfynd. Den förra 
innehåller ett antal tydligt slitna skärvor samt en skär
va, som kan ha varit sekundärt använd som redskap. 
Detta är tecken på ett sekundärt avfall som, i linje med

de enstaka resterna i A21213 av ett perforerat kärl, 
sannolikt använts som behållare för glödande kol - en 
hibachi (Stilborg 2002b, s. 141), kan indikera ett 
aktivitetsområde utanför gårdarnas närmaste aktivi- 
tetszon. Bronsgjutningshantverket verkar dock vara 
knutet till denna inre zon på den sydliga gården, där 
gropen med degelfynd (A12606) finns bara 5-15 me
ter från husen. Flera deglar och ett fragment av en 
gjutform påträffades även vid det förmodade nordligare 
gårdsläget (A33578). Möjligen har vi här en parallell 
situation till Stafsingeboplatsen i Halland där två suc
cessiva gårdsfaser båda kunde uppvisa spår efter små
skalig bronsgjutning (Nicklasson m.fl. 2001, s. 131; 
Stilborg 2004).

Det finns emellertid inga tydliga kronologiska skill
nader i materialen från de två gårdslägena på Övra 
Glumslöv och i den följande beskrivningen av hushåll- 
sinventariet kommer hela materialet att behandlas 
samlat. Det går att gå ganska långt i detaljanalyser av 
keramikens relation till det rumsliga aktivitetsmonst
ret på Övra Glumslöv, men det ligger utanför denna 
artikels mål. För de överordnade frågorna rörande ur
val är det först och främst av vikt att peka på fördel
ningen av primära och sekundära avfallsdeponeringar 
i förhållande till husen.

Keramikavfallet på Övra Glumslöv omfattar utö
ver 17 identifierade A-krukor (Björhem & Säfvestad 
1993; och faktaruta) och en möjlig B-kruka/hybrid yt
terligare rester av cirka 12 rabbade krukor.

Av övriga kärltyper har ett dubbelkoniskt kärl och 
cirka fem skålar kunnat identifieras. I och med den 
karakteristiska ytbehandlingen finns det en tendens 
till att just de rabbade krukorna kan bli överrepresen
terade medan enbart glättade skärvor kan härröra 
från flera olika kärltyper. Om vi istället jämför det to
tala antalet glättade eller polerade skärvor med antalet 
skärvor med rabbad utsida så står det dock ändå klart 
att de rabbade krukorna med 264 skärvor utgör en 
större grupp än kärlen med glättad utsida som är re
presenterade av 50 skärvor. Även om vi tar hänsyn till 
att de rabbade krukorna oftast är större än båda de
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Figur 2. Plan över en del av boplatsen VKB 3:3 med angivande av an

läggningar med keramikfynd och hus.

Plan of part of the settlement VKB 3:3. Features with ceramic finds 
and the location of houses are indicated.



Gårdens kruka och gravens urna

452

A och B
Med utgångspunkt i keramikfynden från yngre bronsål
der i gropar på Fosie IV-boplatsen vid Malmö uppställde 
Nils Björhem och Ulf Säfvestad kring slutet av 1980-ta- 
let ett kronologiskt A-B-fassystem för periodens boplats
keramik (Björhem 1986, Björhem 8c Säfvestad 1993). 
Två typer av rabbade krukor hittades i var sina gropar 
på Fosie IV och aldrig tillsammans. Den ena (A) rabbad 
ända upp till mynningen, oftast försedd med knoppar 
under mynningen och ibland med fingerdragna ränder i 
rabbningen; den andra (B) med en glättad hals/övre del 
mellan rabbningen och mynningen och en kringgående 
vulst eller en rad knoppar mellan den rabbade och den 
glättade delen. Paralleller i föregående och senare fynd 
gjorde det klart att A-typen är den äldre och B-typen den 
yngre. En del av de andra kärltyperna i samma gropar 
verkade följa samma kronologiska uppdelning och till
sammans bildade detta basis för bildningen av en A- och 
en B-fas. Övergången A-B har beräknats till cirka 820 
f.Kr. (period V). Detta system har sedan dess använts all
mänt för dateringen av periodens boplatskeramik i Skå
ne och till stora delar stämmer det. Dock har det visat sig 
att övergången från A till B sannolikt inte har ägt rum 
samtidigt i hela Skåne. Huvudförändringen är den som 
berör krukornas ytbehandling eftersom den sannolikt re
presenterar en funktionell utveckling. Samexisterande A 
och B-krukor; A-krukor tillsammans med sena skålar 
(Hulthén 2000) och rejält sena A-krukor (T. Brorsson 
pers. medd.) har dykt upp på senare tid, vilket visar på 
individuella tidshorisonter för införseln av den nya kruk- 
designen och därmed att krukornas och de övriga kärl
ens kronologier inte kan slås ihop överallt. Det som åter
står av A-B-fas systemet är enligt min mening A och B- 
krukdesignen varav den senare slår igenom under period 
V i det mesta av södra Sverige om än med lokala avvikel
ser.

andra kärltyperna och därför resulterar i en större 
mängd skärvor, så bör skillnaden i mängd ändå ha sin 
orsak i en dominans av rabbade kärl inom hushållsin- 
ventariet. Vidare får det också beaktas att de rabbade 
krukorna bl.a. på grund av sin storlek har varit mera 
stationära än de mindre kärlen och därför kan ha haft 
en längre ”livstid” än dessa. Därmed reduceras bilden 
av de rabbade kärlens dominans något. De rabbade

kärlen i dessa fragmenterade boplatsmaterial kan 
grovt uppdelas i tre typer efter utformningen av den 
övre delen: kärl med rak överdel-mynning; kärl med 
inåtböjd mynning och kärl med utåtböjd mynning (Fi
gur 3). I fördelningen av de 17 beräknade mynningsdi- 
ametrarna på A-krukor kan en tendens till en tredel
ning urskiljas (Figur 4) bestående av små kärl (10-13 
cm), mellanstora (15-18 cm) och stora kärl (19-20 
cm). Gränsen mellan de två senare grupperna bygger 
på en jämförelse med mynningsdiametrar på A-krukor 
från ett antal skånska bronsåldersboplatser (Figur 5).

I detta material återfinns de två mindre storleks- 
grupperna medan gruppen ”stora kärl” är förskjuten 
något uppåt (20-22 cm.). I vilken grad dessa grupper 
rent faktiskt representerar storleksgrupper är en an
nan sak. Som gravplatsernas hela kärl har visat oss 
finns det inga fasta förhållanden mellan t.ex. myn- 
ningsdiameter och höjd på kärlet. Det finns flera ex
empel på nära en halv meter höga bronsålderskärl 
med en förhållandevis ringa mynningsdiameter t.ex. 
på den nyligen undersökta gravplatsen vid Gualöv 
(Brorsson pers. medd.). För fem andra kärl kunde 
mynningsdiametern beräknas (fig. 6).

De två skålarna har stora diametrar - 22 och 27 cm, 
medan det dubbelkoniska kärlet ligger mitt i spridning
en och de två icke-typbestämda kärlen har haft myn
ningsdiametrar på 22 respektive 9 cm. Det senare kär
let är därmed det närmaste vi kommer en grupp av små 
kärl, som var tydligt representerad bland kulturlager- 
fynden på den ovannämnda Stafsingeboplatsen i Hal
land (Stilborg 2004). Kärlen med diametrar mellan 4,5 
och 9 cm hittades enbart i kulturlagret och inte i gropa
rna, vilket tyder på en urvalsprocess där enbart större 
skärvor städas undan medan fragmenten av små sönd
rade kärl får ligga kvar på markytan på eller intill akti- 
vitetsområdena. Om kulturlagren inte växer tillräckligt 
fort, så att skärvorna täcks och skyddas mot frost och 
mekanisk nedbrytning kommer denna fyndgrupp inte 
att bevaras. Sedan beror vår chans att hitta resterna ef
ter dessa små skålar, koppar och bägare självklart på 
om kulturlagret bevaras.
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Figur 3. Olika typer av rabbade krukor (VKB 3:3). Teckning Ole Stilborg. 

Different types of coarse slipped jars (VKB 3:3).
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Figur 4. Beräknade mynningsdiametrar på A-krukor från VKB 3:3 (Glumslöv). 

Calculated rim diameters of coarse-slipped A-vessels from VKB 3:3.

Antal
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□ utåt
■ inåt

cm
Figur 5. Beräknade mynningsdiametrar på A-krukor från andra skånska bronsåldersboplatser.

Calculated rim diameters of coarse-slipped A-vessels from other Scanian Bronze Age settlements.
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Figur 6. Alla beräknade mynningsdiametrar på kärl från VKB 3:3 (Glumslöv). 

All calculated rim diameters of vessels from VKB 3:3.
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Antal
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mm
Figur 7. Skärvtjockleksfördelningar för keramik från Övra Glumslöv VKB 3:3.

The sherd thickness distribution for Övra Clumslöv VKB 3:3.
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Detta breda - och i förhållande till vår kunskap om 
yngre bronsålders kärl representativa - urval av kärl
former på Övra Glumslöv tar sig också uttryck i en 
normalfördelad skärvtjockleksfördelning (fig. 7) av 

456 buk-, hals, och mynningsskärvor från 5 till 20 mm 
med en koncentration kring 9-10 mm. Det skall än en 
gång understrykas att denna statistik är baserad på in
tervaller och inte på mätning av varje enstaka skärva, 
vilket tenderar att utjämna skillnader i materialet. 
Detta är också orsaken till att medelvärde, spridning 
och varians inte har kunnat beräknas.

Ett annat mått på materialets enhetlighet och status 
som primärt avfall är relationen mellan antalen av 
botten-, mynnings- och bukskärvor. Uttryckt som för
hållanden är relationen 1:3:10 på Övra Glumslöv. 
Normalt är skillnaden i mängd mellan bottnar och 
mynningar/bukskärvor mindre (t.ex. 1:2:5; se Stilborg 
under tryckning b), vilket antyder att bottnarna kan 
vara något underrepresenterade i detta material. Det 
skulle kunna förklaras med återanvändning av kärl
bottnar eventuellt på en annan del av platsen, som det 
t.ex. verkar vara fallet på den närliggande förromer
ska boplatsen (Stilborg under tryckning b). Bronsål- 
dersplatsen och den föreliggande keramikanalysen in
kluderar emellertid flera områden med hantverksindi- 
kationer som alltså inte har någon kompenserande 
övervikt av bottenskärvor. I andra delen av denna arti
kel ges ett förslag till vad som kan ha hänt med några 
av dessa saknade bottnar.

Sammanfattningsvis kan keramikmaterialet från 
Övra Glumslöv betecknas som ett mycket enhetligt, 
primärt avfallsmaterial sannolikt från två hushåll skil
da i rum och/eller tid - men inte mycket i någon av 
dimensionerna. Den enda avvikelsen från ett standard
hushållsavfall är en underrepresentation av botten
fragment. I övrigt är variationen i kärlformer och kärl
storlekar bred och representativ medan variationen i 
godssammansättning verkar ganska begränsad och re
laterad i första hand till variationen i kärltyper och 
kärlstorlekar. Materialet har bedömts som tillräckligt 
representativt för att kunna användas som en referens

i utvärderingen av de mindre materialen som ingår i 
denna studie. Är dessa små fynd av keramik enbart 
resultat av sämre bevarande av i övrigt motsvarande 
primära avfallsmaterial eller ligger det andra urvals
processer bakom materialens ringa omfång?

Ramlösa 9:6, VKB 1 A:7
På den utgrävda ytan hade aktiviteter från såväl meso- 
litikum som tidigneolitikum, senneolitikum, bronsål
der och äldre järnålder avsatt spår i form av hus, gro
par, härdar och andra anläggningar (Omfors 1999). 
Den yngre bronsålderns andel i detta omfattar 5 an
läggningar med 14C-dateringar mellan 1100 och 750 f. 
Kr. (lsigma), samt 1 härd, 2 härdgropar och ett 60x50 
m stort kulturlager med totalt 14 skärvor (330 g), som 
kunde hänföras till denna period (fig. 8). Det kan inte 
uteslutas att det bland okaraktäristiska skärvor i detta 
blandade material kan finnas ytterligare yngre brons- 
åldersskärvor, men det rör sig inte om någon större 
mängd. Anläggningarna med bronsålderskeramik lig
ger spridda med 30-40 m inbördes avstånd utan något 
tydligt samband med varandra eller andra strukturer.

Med ett enskilt undantag är det endast bukskärvor 
som har bevarats, men på grund av skärvornas jämnt 
konvexa form och yttre rabbning är det rimligt att 
anta att de representerar rabbade krukor. En myn- 
nings-halsskärva härrörde i överensstämmelse härmed 
från en A-kruka med rak mynning (mynningsdiameter 
24,5 cm). En annan skärva hade försetts med finger
ränder i rabbningen vilket också hör till A-krukornas 
karakteristika. Två skärvor med ursprunglig glättad 
utsida visar på förekomsten av andra kärltyper. En 
jämförelse av skärvtjockleksfördelningen baserad på 
intervaller med motsvarande statistik för Övra Glums- 
lövskeramiken visar att de 7-13 mm tjocka skärvorna 
på VKB 1A:7 inte bara faller inom det större keramik
materialets huvudkoncentration, men också har en 
topp vid 9 mm jämfört med 10 mm för Övra Glumslöv 
(fig- 9).

Trots den ringa mängden av material kan det tolkas 
som ett sannolikt hushållsavfall. Orsaken till den
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Figur 8. Utgrävda delar av boplatsen VKB 1A:7 med keramikförande 
anläggningar angivna.

Excavated parts of the settlement VKB IA:7. Features containing pot
tery are indicated.
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VKB 1 A:7 N = 14 st
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Figur 9. Skärvtjockleksfördeiningar för keramik från VKB 1 A:7 jämfört 
med Övra Glumslövskeramikens fördelning.

The sherdthickness distribution for VKB 1A:7 pottery compared to the 
distribution for Övra Glumslöv pottery.

ringa mängden ska sökas i deponeringarnas karaktär. 
Keramikskärvorna, som hamnat i härden, är rimligtvis 
avfall från aktiviteter i anknytning till eller i närheten 
av en härd. Det är välkänt från andra sammanhang att 
härdar näst avfallsgropar är det mest naturliga stället 
att slänga avfall, även icke-organiskt (Stilborg under 
tryckning a). Härden och dess omedelbara omgivning 
används inte till andra aktiviteter och avfall stör där
för minimalt. Materialet i härdarna påminner således 
även om skärvorna i härdarna i norddelen av Övra 
Glumslövsschaktet och det är mycket möjligt att här
darna på VKB 1A:7 på samma sätt befann sig på ett 
aktivitetsområde en bit bort från den samtida bebyg
gelsen.

Rya, VVP6
Från 5 gropar och 2 stolphål spridda över ett område på 
ca 100x40 meter (fig. 10) framkom under för- och slut
undersökning ett keramiskt fyndmaterial på ca 800 
gram, som med större eller mindre säkerhet kan dateras 
till yngre bronsålder (Artursson 1998; Schmidt Sabo 
1999).

Fynden omfattar alla delar av kärl i relation 1:1, 
1:2,1, vilket är ett ganska normalt förhållande. Inga de
lar är tydligt över- eller underrepresenterade. Det finns 
inga fullrepresenterade kärl, men 4 A-krukor med rak, 
utåt- och inåtböjd mynning och två beräknade diame
trar på 15 och 18 cm (mellanstora kärl) kunde urskiljas 
bland mynningsskärvorna. Rester av ytterligare minst
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Figur 10. Utgrävda delar av boplatsen WP 6 med keramikförande an
läggningar angivna.

Excavated parts of the settlement WP 6. Features containing pottery 
are indicated.

fyra rabbade kärl kunde identifieras bland buk och 
buk-bottenskärvor - några av dom sannolikt från stör
re kärl. Rabbningen på det största fragmentet av en A- 
kruka var försett med fingerdragna ränder. En myn- 
ningsskärva och ett litet öra från två olika anläggning
ar härrör från skålar, vilket också kan vara fallet med

enstaka andra glättade och polerade skärvor. En jäm
förelse av skärvtjockleksfördelningen baserat på inter
valler med motsvarande statistik för Övra Glumslövs- 
keramiken visar att de 6-15 mm tjocka skärvorna på 
VVP6 faller inom det större keramikmaterialets hu
vudkoncentration och har en snarlik topp kring 8-10 
mm (fig. 11). Som på Ramlösa VKB 1A:7 handlar det 
här om resterna av ett normalt hushållsavfall domine
rat av rabbade krukor av olika storlek, men även inne
fattande skålar och andra kärl av olika storlekar.

En av groparna med fragment av en A-kruka - 
A8637 - har daterats till 1250-1045 f.Kr, medan ytter
ligare 3 kokgropar utan keramikfynd har daterats till 
mellan 1270 och 790 f.Kr (Artursson 1998, s. 42). I
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Glumslöv N = ca 250 st. 
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Figur 11. Skärvtjockleksfördelningar för keramik från VVP6 jämfört 
med Övra Glumslövskeramikens fördelning.

The sherdthickness distribution for VVP6 pottery compared to the 
distribution for Övra Glumslöv pottery.

mitten av området ligger ett långhus, hus 7, som date
rats till äldre bronsålder (3 dateringar: 1620-940 
f.Kx), men dock överlappar en hel del med dateringen 
på A8637. Denna ligger emellertid inom området för 
hus 7 och kan därför innehålla äldre träkol. Anlägg
ningarna med keramik kan istället höra till en efterträ
dare till detta hus, som kan finnas i ett område med en 
hel del stolphål söder om hus 7 (Schmidt Sabo 1999, 
Figur 53). Den största koncentrationen av keramik
fynd framkom emellertid cirka 50 meter norr om hu
sen i gropen A32778. Fyndet av skärvor från 4 olika

rabbade kärl (3 representerade av bottendelar) i en 
grop mitt i en liten koncentration av kokgropar min
ner mycket om fyndet i nordvästdelen av Övra Glums- 
löv-platsen och kan mycket väl tolkas som ett litet se
parat aktivitets/hantverksområde. Som de flesta av de 
rabbade skärvorna på platsen var också dessa mörk- 
färgade av förkolnat organiskt material på insidan el
ler genom hela kärlväggens tjocklek. Om dessa bruks- 
spår härrör från primär användning som kokkärl i 
samband med kokgroparna eller de här har haft en se
kundär användning är däremot en öppen fråga.
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Rya, VKB 2:5
Bara 100 meter norr om utgrävningen WP6 och san
nolikt inom samma boplats utgrävdes samtidigt ett N- 
S orienterat område benämnt SU 2:5 (Ericson Lagerås 
1999). De få skärvorna, som kunde dateras till yngre 
bronsålder, framkom i ett stolphål till hus 1 längst mot 
norr samt i två kokgropar mitt i området (Figur 12).

Huset och de två anläggningarna är alla 14C-datera- 
de till mellan 1150 och 400 f.Kr. (Ericson Lagerås 
1999, s. 22). Även om materialet är mycket sparsamt 
och tidsramen bred, så kan detta fynd i motsättning till 
SU 12 keramiken identifieras eftersom den omfattar de 
rätta typologisk-kronologiska ”koderna”- i detta fall 
4-5 grovrabbade skärvor - varav ett par med spår av 
fingerfåror (A-typ) samt resterna av ett glättat kärl/ 
skål med hank. Identifieringen verkar också stödjas av 
fyndet av två urnegravar - A10284 med en A-kruka 
och A10324 med en traditionell sammansättning av 
rabbad kruka och glättat bikärl/lock (1 skärva beva
rad) - i syddelen av området.

Även om identifieringen som boplatskeramik från 
yngre bronsålder inte är något problem, är det inte 
därmed klart att detta är ett normalt hushållsavfall. 
Skärvorna i stolphålet tillhörande hus 1 kan vara ett 
husoffer och de övriga skärvorna i de två kokgroparna 
verkar snarare vara resultatet av enstaka händelser än 
de bevarade resterna av ett större ackumulerat avfalls- 
material. Om avfallet istället hade legat i ett kulturla
ger utöver platsen borde det rimligen ha funnits flera 
skärvor, som sekundärt hade deponerats i de större

Figur 12. Utgrävda c 
VKB SU 2:5 med ke 
läggningar angivna.

c h gravens urna
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Excavatad parts of the settlement VKB 
SU 2:5. Features containing pottery are 
indicated.
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Figur 13. Utgrävda delar av boplatsen SU 13 med keramikförande an
läggningar angivna.

Excavated parts of the settlement SU 13. Features containing pottery 
are indicated.

anläggningarna på platsen som t.ex. det möjliga grop
huset A8687. Kvar blir ett antagande om att kerami
ken antingen har slängts direkt på ytor, där den inte 
har skyddats av ett växande kulturlager och därmed 
har vittrat bort eller att den har deponerats utanför det 
utgrävda området - i lertagningsgropar eller som en 
del av gödsling på åkrarna.

Annelöv 38:1, SU 13
De drygt 400 gram keramik, som hittades på boplats
delen (Figur 13) av undersökningen VKB SU 13, för

delade sig på 16 skärvor och en del fragment i två an
läggningar - en liten grop och igenfyllnadslagret i 
grophuset A21728 (Cademar Nilsson & Ericson Lage
rås 2000).

Som på VKB 1A:7 består materialet av bukskärvor 
med undantag för mynningsskärvan av en mellanstor 
A-kruka med inåtlutande mynning (17 cm i diameter) 
och en enstaka bottenskärva. Utifrån rabbningens 
kvalitet och förekomsten av fingerdragna ränder går 
det att urskilja ytterligare minst 3 rabbade krukor 
bland keramiken i grophusets fyllning. Inga andra
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Glumslöv N = ca 250 st. 
SU13 IM = 18 st
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Figur 14. Skärvtjockleksfördelningar för keramik från VKB SU 13 jäm
fört med Övra Glumslövskeramikens fördelning.

The sherd thickness distribution for VKB SU 13 pottery compared to 
the distribution for Övra Clumslöv pottery.

skärvor representerar entydigt andra typer av kärl. Bot
tenskärvan, som inte kunde knytas till någon kärltyp, 
hade använts sekundärt. Brottytan vid övergången till 
kärlväggen är tydligt slipad efter användning på något 
annat material. Liknande användning av det vinklade 
redskap, som utgörs av en sönderslagen botten, känns 
från järnåldersammanhang i Uppåkra (Räf & Stilborg 
1999). Om vi på samma sätt som med keramiken från 
VKB 1A:7 jämför skärvtjockleksfördelningen med mot
svarande på Övra Glumslöv så möts vi av en bredare 
variation, från 5-13 mm, som dock fortfarande ligger

innanför huvudspridningen på Glumslöv (fig. 14). 
Den mera ojämna fördelningen på Annelöv skall inte 
ges för stor betydelse med tanke på det begränsade 
materialet.

Keramiken tycks med andra ord också här vara de 
sparsamma resterna efter ett hushållsavfall. Den se
kundärt använda bottenskärvan och eventuellt också 
mängden av fragment antyder dock att allt inte är pri
märt avfall. Lagret med keramiken i grophuset har 
14C-daterats till 1250-1030 f.Kr., vilket kan betyda att 
det är senare än det närliggande huset daterat till
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Figur 15. Utgrävda delar av boplatsen SU 12 med keramikförande an
läggningar angivna.

Excavated parts of the settlement SU12. Features containing pottery 
are indicated.
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1520-1390 f.Kr. (Cademar Nilsson & Ericson Lagerås 
2000, s. 11). Om hus och keramik inte är samtida an
tyder keramikavfallet trots den begränsade mängden 
att det utgrävda huset sannolikt har haft en efterträda
re i närheten.

Kvärlöv 17:1,18:2, SU12
Materialet består av en glättad mynningsskärva från ett 
kärl med konisk överdel; större delar av ett litet tjock- 
väggigt kärl, en halsskärva från ett stort kärl med 
mycket fin rabbning på utsidan samt en bukskärva av 
ett perforerat kärl. Keramiken härrör från 2 mindre 
och två större gropar, varav tre inom 30 meter från var
andra och den fjärde mer än 100 meter bort (fig. 15).

Samtliga skärvor kan utifrån kärltyp, form och/el
ler ytbehandling tänkas härröra från bronsåldern, 
men andra dateringar är också fullt möjliga, inte minst 
då resten av det begränsade keramiska fyndmaterialet 
kan hänföras till såväl neolitikum som äldre järnålder. 
På denna plats, välförsedd med anläggningar och flera 
hus, men med ett litet keramiskt fyndmaterial av stor 
kronologisk spännvidd (Thörn Pihi 2000), utmanas 
vår kunskap om keramikens utveckling och den typo- 
logiska urvalsprocessen blir tydlig. Framvisar kerami
ken inte de rätta koderna som vi har tillagt kronolo
gisk signifikans, så går det inte att datera annat än 
mycket brett. Detta är ju kanske inte så konstigt, men 
det är väsentligt att peka på denna svaghet i vårt for- 
maliserade synsätt. Inte minst för att fästa uppmärk
samheten vid behovet av att undersöka och framhäva 
även de icke-karakteristiska kärlen i slutna fynd där 
tidssammanhanget med den karakteristiska kerami
ken är klart. På detta sätt kan vi fylla igen några av 
våra kunskapsluckor om kärluppsättningarna genom 
tiden. Dock får vi räkna med att det alltid kommer att 
finnas kärltyper med bred kronologi eller nästan helt 
utan tidsanknytning - enkla former, som till varje en
skild tid har varit den lättaste lösningen på ett behov 
för en odefinierad behållare.

För SU12 innebär bristen i vår tolkningsförmåga, 
den mycket begränsade mängden av material, som

skulle kunna tillhöra perioden samt spridningen av de 
få fynden, att keramiken inte kan lämna något enty
digt bevis för yngre bronsåldersaktivitet på platsen.

Säby 4:3, 4:4
Med cirka 2-3 kg keramik från gropar och härdar på 
utgrävningen vid Säby (Kriig StThomasson 1999) har 
vi ett mellanstort material som enligt ett rent statistiskt 
tänkande borde stämma bättre överens med Övra 
Glumslövskeramiken än de små fynden, om de är res
terna av ett motsvarande hushållsavfall.

Även om materialet har en viss storlek finns det 
inga fullrepresenterade kärl. Det finns dock ganska 
stora skärvor från minst 4 A-krukor - med rak, utåt- 
och inåtböjd mynning och tre beräknade diametrar på 
13, 13 och 18 cm (små och mellanstora kärl). Tre var 
försedda med knoppar under mynningen medan den 
tredje hade mycket tydliga horisontella, fingerdragna 
fåror på halsen. Enstaka andra buk- och buk-botten- 
skärvor representerar antagligen ytterligare 6 rabbade 
krukor. Bland de glättade skärvorna finns ett litet kärl 
med S-formad profil, minst 2 dubbelkoniska kärl (en 
mynningsdiameter kunde beräknas till 24,5 cm),och 
antagligen en stor skål (mynningsdiameter 31 cm). De 
övriga skärvorna kunde inte identifieras till kärlform. 
Mängdrelationen 1:1,7:3,5 mellan bottenfragment, 
mynningar och buk pekar också på ett brett och pri
märt avfallsmaterial. Skärvtjockleksfördelningen på 
6-14 mm faller också inom den normala, men jämförs 
spridningen med Övra Glumslövskeramiken (fig. 16) 
ses ändå en avvikelse - en liten övervikt av 12-13 mm 
tjocka skärvor.

Det finns inte omedelbart någon enkel förklaring 
på avvikelsen i form av t.ex. flera skärvor av samma 
större eller tjockväggiga kärl. Alla skärvorna av denna 
tjocklek hör till rabbade krukor, några av dessa med 
fingerdragna ränder. Det finns också en tendens till 
övervikt för skärvor av tjockleken 7-8 mm. Denna 
kan å andra sidan tydligt hänföras till keramikfynden i 
härden A24492 i hus 1 (fig. 17), som domineras av 
enstaka mynnings- och bottenskärvor från två större
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Figur 16. Skärvtjockleksfördelningar för keramik från Säby 4:3, 4:4 
jämfört med Övra Glumslövskeramikens fördelning.

The sherd thickness distribution for Säby 4:3, 4:4 pottery compared 
to the distribution for Övra Glumslöv pottery.

(skål och dubbelkoniskt kärl?) och ett litet glättat kärl. 
Frågan om dessa avvikelser enbart är en slump eller 
har någon betydelse återkommer vi till längre fram.

Den största delen av keramiken hade deponerats i 
en relativt stor grop cirka 30 meter SÖ om hus 1 samt 
i en motsvarande grop ytterligare cirka 60 m mot syd
öst (fig. 17). Eftersom det inte har gjorts några 14C- 
analyser av de förhistoriska anläggningarna så går det 
inte att säga om dessa är samtida med huset, men det 
är fullt möjligt. Det är i så fall snarast den närliggande 
gropen - A20020 - som har använts för avfall från 
aktiviteter knutna till hus 1. Anmärkningsvärt är fyn
det i denna grop av en sekundärt formgiven och an
vänd rabbad bukskärva samt av två sammanhörande 
skärvor, varav en hade vittrats ytterligare efter brottet.

Detta visar på respektive antyder sekundär påverkan 
av den sönderslagna keramiken. Allt har inte hamnat i 
gropen direkt och någon skärva har återanvänts san
nolikt i närheten av gropen (Räf & Stilborg 1999).

Säby materialet representerar som helhet ett ganska 
enhetligt hushållsavfallsmaterial med en rad olika 
kärltyper och -storlekar, men eventuellt med några få 
avvikelser.

Hilleshög 25:1, VKB 3:4
Enligt en mängdbaserad källkritisk granskning skulle 
keramikmaterialet från Hilleshög omedelbart vara det 
enda som kan jämföras med keramiken från Övra 
Glumslöv. Avståndet mellan de två fyndplatserna är 
till och med inte mer än 2 km vilket bör minska risken
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för geografiska skillnader och som helhet verkar kera
miken härröra från samma period dominerat av A- 
krukor (Aspeborg 1998). Det finns dock även en tyd
lig inblandning av neolitisk och järnålderskeramik på 
Hilleshög. Bebyggelsestrukturen verkar snarlik Övra 
Glumslöv med två gårdslägen - hus 2 mot söder och 
hus 1 och 3 mot norr på var sin sida om ett brett natur
ligt stenbälte (fig. 18).

De flesta keramikförande anläggningarna är kon
centrerade runt husen. Det finns en serie 14C-datering- 
ar som kalibrerade med 1 sigma placerar hus 2 klart 
tidigare (1380-1120 f.Kr.) än hus 1 och 3 (1043-848 
f.Kr.). Dock har kol från en keramikskärva i gropen

Figur 17. Utgrävda delar av boplatsen Säby 4:3, 4:4 med keramikför
ande anläggningar angivna.

Excavated parts of the settlement Säby 4:3, 4:4. Features containing 
pottery are indicated.

A27565 intill hus 2 fått samma senare datering som 
hus 1 och 3 med 1 sigma (902-804 f.Kr.). Om säkerhe
ten ökas till 2 sigma finns det en ganska stor överlapp
ning mellan dateringarna. Aspeborg konstaterar i 
överensstämmelse härmed att de två gårdslägen kan 
vara antingen två faser av samma gård eller två samti
da gårdar (Aspeborg 1998, s. 47).
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Figur 18. Utgrävda delar av boplatsen VKB 3:4 med keramikförande 
anläggningar angivna.

Excavated parts of the settlement VKB 3:4. Features containing pot
tery are indicated.
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Figur 19. Kärlrekonstruktioner på fyndmaterialet från 
VKB 3:4. Teckning Annika Jeppsson.

Vessel reconstructions from the VKB 3:4 find material.

Detta är viktigt när vi nu ser närmare på keramiken i 
gropar, härdar, härdgropar och brunnar på Hilleshög. 
I motsats till Övra Glumslöv finns det inga fullrepre- 
senterade kärl, men tydliga rester av minst 4 A-krukor 
med rak, utåt- och inåtböjd mynning och tre beräkna
de diametrar på 10,5, 14 och 15 cm (Figur 19). Två av 
dessa var försedda med avlånga knoppar under myn
ningen.

Rabbade buk- och buk-bottenskärvor representerade 
antagligen ytterligare ett 20-tal rabbade krukor av oli
ka storlekar varav en del med fingerdragna fåror i 
rabbningen. Denna detalj var dock inte jämt fördelad 
på platsen, utan förekom endast i anläggningar på det 
norra gårdsläget (A8494, A8434, A9543, A12807). 
Utöver krukorna kunde minst 2 dubbelkoniska kärl 
och minst 2 skålar (mynningsdiametrar 21,5 och 22
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Antal

Glumslöv N = ca 250 st. 
Hilleshög N = 57 st

□ Glumslöv 
■ Hilleshög

Figur 20. Skärvtjockleksfördelningar för keramik från VKB 3:4 jämfört 
med Övra Glumslövskeramikens fördelning.

The sherd thickness distribution for VKB 3:4 pottery compared to the 
distribution for Övra Glumslöv pottery.

cm) urskiljas bland de glättade och polerade skärvo
rna. Dessa utgjorde mindre än 1/5 av samtliga skärvor 
med bestämbar ytbehandling. Två hankfragment, va
rav det ena dekorerat med två vertikala fåror, kan ock
så härröra från skålar.

Även om mängden identifierbara kärl på Hilleshög 
är betydligt mindre än på Glumslöv så verkar det ändå 
vara i stort sett samma kärluppsättning, vilket också 
underbyggs av skärvtjockleksvariationen 5-18 mm mot 
5-20 på Övra Glumslöv (fig. 20). Dock är fördelningen 
inte helt den samma. Gruppen 12-14 mm har här tyd
ligt högre relativa värden än motsvarande på Övra 
Glumslöv. Det finns således ett något större inslag av 
rabbade krukor med tjockare kärlvägg på Hilleshög än 
på Övra Glumslöv. Samma skillnad kunde urskiljas i

det mindre Säby-materialet. Om det beror på före
komsten av större kärl eller enbart kärl med kraftigare 
kärlvägg är inte möjligt att avgöra.

Detta är emellertid inte den enda avvikelse från det 
homogena Övra Glumslövsmaterialet. Som ovan 
nämnts fanns rabbning med fingerdragna fåror enbart i 
anläggningar på det norra gårdsläget och med tanke på 
den möjliga tidsskillnaden mellan gårdarna skulle den
na skillnad kunna tolkas kronologiskt. Med tanke på 
den tydliga samhörigheten med andra designelement på 
A-krukorna såväl på den centrala Fosie IV-boplatsen 
som inom de här behandlade materialen skulle det vara 
svårt att tolka denna skillnad som något generellt mel
lanstadium i A-krukans utveckling. Och dateringen av 
den fyndrika gropen A27565 på det södra gårdsläget
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(902-804/879-848 f.Kr.), som placerar den samti
digt med materialet mot norr gör det även svårt att 
påvisa en lokal kronologisk skillnad. Gropen inne
håller rester av minst 4 rabbade kärl utan spår av 
fingerdragna ränder. Den bäst passande tolkningen 
är således att skillnaden i designen av A-krukor 
mellan de två gårdarna oavsett deras inbördes tids
förhållande beror på personliga val bland kända 
designmöjligheter.

Sammantaget visar Hilleshög-keramiken på ett 
välrepresenterat hushållsavfallsmaterial i en rad oli
ka anläggningar fysiskt knutna till två gårdar. Trots 
bristen på fullrepresenterade kärl verkar keramiken 
vara primäravfall bortsett från fyndet av en sekun
därt använd skärva i gropen A8434.

Häljarp 14:1, SU5
Efter det större materialet på Hilleshög-boplatsen, 
som trots den genomgående överensstämmelsen 
med Övra Glumslövskeramiken innehöll en avvi
kelse med hänsyn till förekomsten av tjockväggiga 
rabbade krukor, följer här ett betydligt mindre, men 
klart avvikande material (Artursson 1999). De 2 kg 
yngre bronsålders-keramik, som framkom vid slut
undersökningen av Häljarp SU5, omfattar delar av 
4 kärl, varav 2 fullrepresenterade. Allt var depone
rat i en och samma stora grop (cirka 6,2x4,5 meter) 
i mitten av det utgrävda området. Kärlen var två 
fullrepresenterade skålar - 16 och 20 cm i myn- 
ningsdiameter - den ena med en bred hank dekore
rad med vertikala fåror, större delen av en liten rab- 
bad kruka med diagonala fingerdragna fåror, samt 
ett halvt kärl lite större än det rabbade, men med 
obehandlad utsida och en slarvigt påförd stor, 
klumpig hank (fig. 21). Därutöver fanns en vinklad 
bukskärva och en hank dekorerat med en vertikal 
fåra härrörande från ytterligare 1 eller 2 skålar.

Skärvtjockleksfördelningen visar på ett väl sam
manhållet material (fig. 22) som också svarar väl 
till fördelningen på Övra Glumslöv, men som vi kan 
se vid en jämförelse i tabell 1, så är såväl antalet

Figur 21. Kärlrekonstruktioner på fyndmaterialet från VKB SU5. Teck
ning Annika Jeppsson.

Vessel reconstructions from the VKB SU5 find material.
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Antal

Glumslöv N = ca 250 st. 
SU5 N = 22 st

D Glumslöv 
■ SU6

□ n n
mm

Figur 22. Skärvtjockleksfördelningar för keramik från VKB SU 5 jäm
fört med Övra Glumslövskeramikens fördelning.

The sherd thickness distribution for VKB SU 5 pottery compared to 
the distribution for Övra Glumslöv pottery.

fullrepresenterade kärl, som dominansen av skålar 
ovanliga företeelser. Därtill kommer kärlet med den 
klumpiga hanken, som jag inte har sett någon parallell 
till någonstans och med sin slarviga teknik och finish 
om något skulle kunna vara ett kärl framställt ad hoc 
för ett enstaka tillfälle som t.ex. en begravning. Jag är 
härmed inne på tanken att fyndet kan representera 2 
gravar av samma typ som paren av urnegravar på Rya 
VKB 2:5, var och en bestående av en rabbad kruka 
respektive ett snabbt gjort kärl och en skål. Gravarna 
kan då ha förstörts då man senare - sannolikt under 
sen förromersk järnålder, som de flesta övriga anlägg
ningar på platsen tillhör - grävde ännu en lertagnings- 
grop. Eventuella små förekomster av brända ben kan

enligt Artursson (muntligt medd.) ha forbisens vid ut
grävningen av gropen A2916, så det går tyvärr inte att 
få någon bekräftelse på teorin den vägen.

Annelöv 6:4, SU14Ö
Även detta begränsade keramikmaterial - cirka 800 
gram - från en rad olika anläggningar på SU14Ö avvi
ker markant från den allmänna bilden av boplatskera
miken, som har beskrivits ovan. På platsen finns också 
keramiska fynd från aktiviteter under mellanneoliti- 
kum och äldre järnålder (fig. 23).

Det finns inga fullrepresenterade kärl, vilket bland 
annat beror på att bottenskärvor är tydligt underre- 
presenterade (mängdrelationen botten:mynning:buk
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är 1:10:10,1). De övre delarna av minst 3-4 finrabba- 
de krukor med rak, utåt- och inåtböjd mynning och 
tre beräknade diametrar på 10,5,18 och 29 cm kunde 
dock identifieras tillsammans med resterna av 1 eller 2 
dubbelkoniska kärl (10 och 17,5 cm mynningsdiame- 
ter); 3 kärl med kort hals (10, 14, 16 cm mynningsdia- 
meter) och slutligen ett enkelt kärl med inåtlutande 
mynning (22 cm i mynningsdiameter). Ytterligare 
minst 3 rabbade krukor kan urskiljas bland hals- och 
bukskärvor. Därtill kommer de nedre delarna av ett 
dubbelkoniskt kärl med rabbad undre buk och botten 
av ett litet fingodskärl med fot. Det senare från härden 
i hus 5 kunde tillsammans med de tre kärlen med kort 
hals även vara av järnåldersdatering, och förvisso

Figur 23. Utgrävda delar av boplatsen SU14Ö med keramikförande 
anläggningar angivna.

Excavated parts of the settlement SU14Ö. Features containing pot
tery are indicated.

fanns det också skärvor av järnålders-fingods i såväl 
brunnen A48732 som den närliggande gropen A45323. 
Bägaren är gjord av en finsandig lera utan ytterligare 
tillsats av magring, vilket är mycket ovanligt bland 
bronsålderskeramik. A andra sidan avviker även A- 
krukornas gods på denna plats ifrån det normala 
bronsåldersgodset. Här som på andra platser kan man 
vid registreringen se såväl fin som medium och grov
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Antal

Glumslöv N = ca 250 st. 
SU 14 N = 47 st

□ Glumslöv 
■ SU 14

□ □ □
mm

Figur 24. Skärvtjockleksfördelningar för keramik från SU14Ö jämfört 

med Övra Glumslövskeramikens fördelning.

The sherdthickness distribution for SU14Ö pottery compared to the 
distribution for Övra Glumslöv pottery.

magring vad mängden av tillsatt krossad sten angår, 
men där man på alla andra platser i denna studie nor
malt har accepterat maximala kornstorlekar på 3-4 
mm, har nästan alla gods här en övre gräns på 2 mm 
för magringskornen. Som helhet är godset därmed 
tydligt finare, vilket gör det svårare att urskilja in
blandning av järnåldersmaterial.

Det finns emellertid morfologiska tecken såsom av
saknaden av fingerdragna fåror och skålar (?), vilka 
SU14Ö-materialet delar med Hilleshögs södra gård, 
som skulle kunde tolkas som äldre drag. Detta skulle i 
så fall kunna passa med den tidiga dateringen av hus 8 
och 3 (1400-1200 f.Kr.). Det finare godset kan dock 
sannolikt inte förklaras med en datering av keramiken 
till äldre bronsålder om man jämför med de sparsamma

fynden av äldre bronsålders keramik (Stilborg 2002c). 
A-krukornas gods på SU14Ö utgör en reell avvikelse 
från det normala bronsåldershantverket. Detta syns 
även i skärvtjockleksfördelningen vid jämförelsen med 
Övra Glumslövsfördelningen. Fördelningen på 
SU14Ö ligger mellan 4 och 11 mm med en topp vid 7 
mm, vilket är klart mera tunnväggigt än Glumslövske- 
ramiken och skulle ha avvikit även gentemot ett äldre 
järnåldersmaterial (fig. 24).

En skärvtjockleksfördelning baserat enbart på 
hals- och mynningsskärvor från Övra Glumslöv hade 
också en tydligt högre liggande tyngdpunkt än 
SU14Ö-fördelningen. Det finns inget i de beräknade 
mynningsdiametrarna som antyder att detta skulle 
bero på att SU14Ö-kärlen genomgående var mindre.
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Mot denna bakgrund ocb med förbehåll för att god
set inte har studerats närmare, tycks SU14Ö-kerami- 
ken representera ett hantverk av högre kvalitet med 
mera finkornig magring och tunnare kärlväggar.

Även de 6 deglarna, som det fanns rester av i 
brunnen A48732 och den intilliggande gropen 
A45323, är delvis avvikande från annat samtida 
fyndmaterial. Det grova godset, reparationen på en 
degel, och dimensionerna stämmer väl överens med 
deglar från andra bronsåldersfynd (fig. 25), men 
formen på två av deglarna - en skålform med ele
gant utsvängd mynning och en tunnväggig med in
svängd nedre del - avviker markant från de vanliga 
bastanta rakväggiga formerna (Stjernquist 1969, 
fig. 42).

Som redan nämnts är det är inte bara i formgiv
ningen som SU14Ö-keramiken avviker. Underre
presentationen av bottenskärvor och den stora an
delen mynningsskärvor svarar inte till det förvänta
de i ett normalt hushållsavfall. I och med att största 
delen av keramiken har hittats i de samma två an
läggningar som deglarna kan det finnas ett samband 
med hantverksaktiviteter, men i så fall tvärtemot det 
tidigare beskrivna, där just bottendelar av krukorna 
dominerar. Det finns inte heller några speciellt slitna, 
sekundärt brända eller sekundärt använda skärvor 
bland fynden, som skulle kunna styrka anknytning
en till en hantverksmiljö. I detta sammanhang får vi 
nöja oss med att peka på denna keramik som tydligt 
avvikande både som kärl och som avfall, särskilt 
mot bakgrund av det mycket homogena hantverk, 
som bronsålderskeramiken utgör i det undersökta 
området.

Urval av yngre bronsålders 
boplatskeramik
Med utgångspunkt i det stora, homogena och välre- 
presenterade hushållsavfallsmaterialet från boplatsen 
på Övra Glumslöv har det varit möjligt att värdera en 
rad mindre keramikfynds karaktär och betydelse. I

2 cm

Figur 25. Profiler av utvalda degelfynd från SU14Ö. Teckning Annika Jeppsson. 

Profiles of crucibles found at SU I4Ö.
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de flesta fall kan keramikfynden tolkas som resterna 
efter liknande hushållsavfall, varav huvudparten an
tingen har kastats i större lertagningsgropar utanför 
det utgrävda området, har slängts på boplatsen utan 
att sedan ha skyddats genom att inkorporeras i ett kul
turlager eller har transporterats bort med gödsel till åk
rarna. I flera fall kan den ringa fyndmängden förklaras 
med att det utgrävda området var den lågaktiva utkan
ten av en boplats (Artursson denna volym). Främst 
Ramlösa-platsens (VKB 1 A:7) härdar verkar passat in i 
denna bild. Den sparsamma keramiken på Rya VVP6 
och Annelöv SU14Ö samt det lite större materialet från 
Säby 4:3, 4:4 kan också förklaras på detta vis, men i 
dessa fall finns trots allt en möjlig anknytning till något 
samtida eller äldre hus. Detta är även fallet på Rya 
VKB 2:5 och Annelöv SU13, men här finns dessutom 
gravar - två par respektive ett helt gravfält.

Det är i hög grad relevant att anlägga även ett 
landskapsarkeologiskt perspektiv på keramiken, ef
tersom detta är centralt för flera andra artiklar i den
na volym. Nyligen har det också i litteraturen fram
kommit artiklar om försök att använda begrepp från 
landskapsarkeologin för att analysera den keramiska 
designutvecklingen (Pilar Prieto-Martinez m.fl.
2003). Jag är tveksam till att ”strategies of visibilisa- 
tion” (Pilar Prieto-Martinez m.fl. 2003, s. 152) utgör 
en fruktbar ingång till designstudier eftersom slutre
sultaten verkar bli en enkel motsättning mellan synli
ga och mindre synliga keramiska föremål/design. Vad 
det föreliggande området och det studerade kerami
ska materialet angår kan två områden med mer än en 
boplats med keramiskt material urskiljas - området 
kring Övra Glumslöv (VKB 3:3, VKB 3:4) och längs 
med Saxån (SU 12, 13 & 14Ö). Den enda tydliga 
skillnaden mellan dessa material finns i mängden ke
ramik, som räknas i kilon på Övra Glumslöv-platser- 
na men i gram på Saxån-platserna. Detta verkar dock 
inte bero på generella skillnader i keramikuppsätt
ningarna. SU13:s keramikmaterial stämmer således 
väl överens med det större materialet på VKB 3:3. 
Den stora avvikelsen står SU14Ö för, men detta gäller

i förhållande till områdets yngre bronsålderskeramik 
som helhet. Intressant är det att varje område har en 
plats, VKB 3:3 och SU14Ö, där bronsgjutning har 
kunnat påvisas. Om detta innebär att gjutning är en 
aktivitet begränsad till vissa centrala boplatser inom 
varje bygd får kommande fynd belysa.

Det föreliggande studiet har visat att det även på 
perifera delar har deponerats ett keramiskt avfallsma- 
terial, som inte bara innefattar traditionella drag i 
form- och ytbehandling, som de kan dateras utifrån, 
men som också utgör ett representativt urval av hus- 
hållskeramikens sammansättning. Det som saknas - 
först och främst de minsta och de största kärlen - är, 
som vi kan se det med Övra Glumslövsmaterialet som 
referens, också de mindre vanligt förekommande, åt
minstone i det till arkeologen bevarade urvalet. Detta 
förhållande understryker vilken sammanhållen och 
nästan stereotyp designvärld den yngre bronsålderns 
keramikkärl var. Det fanns en begränsad serie element 
som kunde kombineras på olika sätt på det enstaka 
kärlet, men även en stark samhörighet mellan olika 
kärl. Visst har den funktionella samhörighet, som vi 
tyvärr ännu vet för lite om, säkert spelat en stor och 
möjligen avgörande roll. Dock får man som utomstå
ende betraktare också intrycket av att den estetiska 
uppfattningen av ytan var av speciell betydelse. Kon
trasten mellan den halvplastiska ofta glittrande rabb- 
ningen och den jämna glättade ytan - och sedan det 
tredje plastiska elementet - knopparna, till vilket man 
kanske också ska räkna hankarna, verkar vara central. 
Dessa element möts till exempel i den rabbade krukan 
med knoppar under mynningen (där de givetvis också 
tjänar en praktisk funktion) och den glättade skålen, 
om man kan tänka sig en praktisk koppling dem emel
lan som dryckesbehållare och dryckesskål eller likna
de. En del dubbelkoniska kärl inkorporerar från bör
jan två av elementen - den glättade övre och den rab
bade nedre delen - och så småningom ”ersätts" rabb- 
ningen av knoppar på övergången mellan de två de
larna (t.ex. Strömberg 1975, s. 151). I åtskilliga fall på 
dessa kärl och senare på B-krukorna tycks knopparna
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inte längre ha någon praktisk funktion, men stannar 
kvar på grund av deras plats i design-idén.

Som bekant är urnegravarna en typisk mötesplats 
för två eller flera av dessa element. Det är detta förhål
lande kombinerat med den avvikande sammansätt
ningen och anmärkningsvärda bevaringsgraden, som 
ligger till grund för tolkningen av kärlresterna på Hälj- 
arp SU5 som resterna efter två urnegravar. Härmed 
har jag redan gjort en bedömning av gravkeramiken 
som ett speciellt urval av boplatskeramiken - ett urval 
som självklart även till en viss grad påverkar vad vi 
hittar på boplatserna. Denna relation skall jag försöka 
belysa närmare i den andra delen av denna artikel och 
då med utgångspunkt från analyser av keramiken i ur
negravarna på Annelöv SU13.

Annelöv - keramiken i graven, på 
gravplatsen och i regionen
Där boplatsernas fyndmaterial är betingat av mer eller 
mindre slumpmässiga faktorer, såsom de kulturella 
reglerna för renhållning, uppfattningen av vad som 
var avfall och förekomsten av gynnsamma förhållan
den för bevaring av skärvorna, så är gravkeramiken 
resultatet av medvetna och potentiellt betydelsebäran
de val. Vilka kärl som får följa den döda avspeglar 
sannolikt inte bara en religiös ideologi utan även delar 
av uppfattningen av kärlen i deras vardagliga materiel
la sammanhang. Gravarna ger därför väsentliga insik
ter i keramikens kategorisering och variationen i den
na mellan olika regioner. En viktig förutsättning för 
att kunna utleta denna typ av informationer från grav
platsmaterialet är att ha en uppfattning om homogeni
teten av gravplatsmaterialet. Finns det väsentliga kro
nologiska skillnader mellan gravarna eller kommer de 
gravlagda från olika boplatser med olika normer för 
urvalet av keramik till graven? Keramikens inneboen
de komplexitet gör det möjligt att studera dessa sam
band.

Den följande delen av artikeln är en omarbetning 
av en tidigare rapport (Stilborg 2002d), som hade

gravfältets interna keramiska homogenitet samt kärl
kombinationen i urnegravarna som huvudtema. Ana
lyserna vilar till stor del på mikroskopering av petro- 
grafiska tunnslip. Detta inkluderade även regionala 
jämförelser med annat analyserat material. Även om 
syftet med denna rapport var ett delvis annat än syftet 
med studiet av boplatskeramiken ovan, har jag valt att 
använda större delen av denna text oförändrad efter
som den skapar en bra bakgrund till en diskussion om 
förhållandet mellan boplats- och gravplatskeramik.

Problemställningen
Annelövgravfältets rumsliga struktur antyder enligt 
Barbro Lindahl Jensen en socialt avgränsad enhet med 
en begränsad användningstid. 14C-dateringarna (6 st) 
är till större delen också väl samlade (1 sigma): 1210- 
800 f.Kr. Särskilt gruppen av gravar i sydvästra kva
dranten av ”högen -kontext 11” verkar väl samman
hållen. Alla krukor, som har kunnat identifieras i för
hållande till A/B-faskriterierna, har kunnat identifie
ras som A-krukor. Av detta antagande om samhörig
het utgår frågan om det keramikteknologiskt kan på
visas något tydligt samband i materialval eller tekno
logi mellan kärlen som använts som urnor respektive 
lock i de olika gravarna.

Förutsättningen för detta är självklart att kärlen 
som användes som urnor och lock utvaldes bland hus- 
hållsinventariet i den dödes by eller - ifall de gjordes 
speciellt till gravbruk - att de då gjordes på samma sätt 
som hushållskärlen. Vidare må det förutsättas att ke
ramikhantverket på denna boplats i sig präglades av 
homogenitet. En tidigare studie av ett järnåldersgrav- 
fält, Løkkebjerggård på Fyn, med ett 40-tal brand- och 
skelettgravar från yngre romersk järnålder, visade på 
en mycket tydlig homogenitet i det keramiska fyndma
terialet i gravarna (Stilborg 1997,s. 204 ff.). Särskilt 
lerval men även val av magringsmaterial och -kvalitet 
var så likartade att det kan antas att åtminstone kera
miken, men sannolikt även de gravlagda kunde sägas 
härröra från samma by/boplats. I allmänhet kan man 
räkna med att hantverkstraditionerna på en boplats är 
långlivade, men på vilken tidpunkt som helst kan en 
förändring ha inträtt. De traditionella lertäkterna kan 
till exempel ha tagit slut och tvingat krukmakarna att 
anpassa teknologin till en annan kvalitet av lera. Dock 
kan man förvänta sig att det ändå finns karakteristiska 
drag i hantverkstraditionen som har överlevt sådana 
förändringar och kan identifieras.

Som jämförelse till Annelövs-keramiken har valts 
gravkärl från gravfältet Lundåkra, Barsebäcks socken 
(RAÄ Barsebäck 14) delvist utgrävt 1932-1933 av B.- 
M. Vifot och J. E. Forssander samt 1944 av C. A. Althin
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(Carlsson 1995, s. 4). Totalt 35 gravar varav största de
len daterade till period V-VI har undersökts. Det antas 
att denna större samtida gravplats mycket väl skulle 
kunna representera en större social grupp än Annelöv- 

478 gravarna och därmed antagligen även en större variation 
i keramikhantverket, som låg bakom kärlen i gravarna. 
Jämförelser kommer även att göras med analyser utför
da av Birgitta Hulthén på samtida gravkeramik från 
gravplatsen Löderup 15, Löderup socken och med preli
minära resultat av T. Brorssons studier av gravkerami
ken från Gualöv, Gualöv socken, båda i Östra Skåne. 
Det geografiska avståndet mellan Annelöv och de två 
sistnämnda lokalerna bör dock beaktas. Diskussionen 
kring urval av keramik till gravarna kommer att referera 
till genomgången av samtida boplatskeramik ovan.

Material och registrering
Nedan presenteras materialet från Annelöv och 
Lundåkra utifrån grävningsdata och den teknologiska 
registrering, som bildade grundlaget för urvalet av 
analysskärvor.

Annelöv-gravfältet
Materialet grävdes ut 1998 under ledning av Barbro 
Lindahl Jensen (Cademar Nilsson & Eriksson Lagerås 
1999, s. 12 ff.). Av totalt 33 gravar, däribland resterna 
av tre gravhögar, kunde kärl identifieras i tolv brand
gravar (tab.2). Majoriteten av gravarna, som datera
des mellan senneolitikum och yngre bronsålder, var 
brandgravar.

Lundåkra-gravfältet
En del av materialet är utställt och en del har kommit 
bort (Carlsson 1995, s. 31). Av materialet som finns 
kvar på LUHM’s magasin på Gastelyckan har främst 
identifierbara kärl registrerats. Materialet är därmed 
ganska begränsat, men gravarna som är representera
de har en bra rumslig spridning på platsen - dels pla
cerade direkt intill varandra dels med större inbördes 
avstånd. Med hänsyn till denna parameter finns det

därmed en klar överensstämmelse med de analyserade 
Annelöv-gravarna.

Resultat - Annelöv
I presentationen av resultaten kommer först variatio
nen i valet av råmaterial som använts till Annelövskär- 
len och efterföljande godsets sammansättning att be
handlas.

Val av råmaterial
Resultaten bygger dels på mikroskopering i stereomik
roskop av polerade brottytor på 20 skärvor represen
terande de flesta av Annelövskärlen; dels på mikrosko
pering i polarisationsmikroskop av 9 tunnslip på skär
vor utvalda på basis av analysen av de 20 skärvorna 
(Stilborg 2002d; tab. 3).

Kalkfria leror av olika grovlekar har använts till 
kärlen i gravarna på Annelöv-gravfältet. Flertalet av 
de analyserade kärlen har gjorts av siltiga, finsandiga 
mellanleror; färre av finare leror och enbart två av 
grova leror rika på silt och med ett större till rikt inne
håll av sand. Accessoriska mineral är sällsynta och be
gränsade till vanligt förekommande mineral som 
malm, zirkon, muscovit och amfiboler/pyroxener. 
Bortsett från variationen i grovlek finns inga markanta 
skillnader mellan de använda lerorna. Sannolikt här
rör de alla från lokalområdet.

Till magring har i samtliga fall valts granit - i ett 
fall dock kombinerad med en annan bergart (slip 4). 
Graniten är i samtliga fall något till mycket vittrad och 
har varit ganska lätt att krossa. Sammansättningen 
domineras av kvarts och olika typer av fältspat, med
an mängden av glimmer (biotit) är begränsad och ac- 
cessoriska mineral som zirkon, malm och amfibol/py- 
roxen är ganska sällsynta. Granitstenarna som har 
valts har således varit ganska ljust färgade.

I ett fall har granitmagringen supplerats med kros
sad granatamfibolit/pyroxenit främst bestående av 
granat, hornblende, malm och zirkon. Denna sten har 
i motsättning till graniten en mycket mörk färg.
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Gravnr Anr Fnr Kärltyp Funktion Dimensioner Annat

1 32067 33802 Dubbelkoniskt kärl med rabbad 

underdel

Urna H ca 15 cm, MynD 11 cm, STJ 0,7-1,4 cm

1 32067 33802 Skål med hank Lock H 7,5 cm, MynD 16 cm Ev. polerad, 

gammal 

skada på 

mynning

2 31100 31265 A-kruka Urna

2 31100 31264 Skål med hög konkav hals Lock MynD 15,5 cm, STJ 0,8-1,0 cm

4 16953 30952 Botten + buk, mynning av A(?) 

-kruka m. knopp i rabb.

Lock? BottenD 11 cm, STJ 0,9-1,6 cm Ev. bitar av 

mindre kärl

4 16953 A-kruka med hank Urna H ca 15 cm, BottenD 10 cm STJ 0,7-1,2 cm

5 30904 30953 A-kruka med knoppar Urna H 15 cm, MynD 12 cm, STJ 0,5-0,8 cm

6 31146 31116 Kruka m. strierad utsida o 

vågrätt sillbensband

Urna H > 15 cm, MynD 11 cm, BottenD 9 cm,

STJO,4-1,1 cm

Sotig insida

6 31146 31116 Botten m. enstaka buk. Lock BottenD > 9 cm

7 31740 31755 Kärl nära upplösning Urna BottenD ca 11 cm

7 31740 31755 Botten Lock BottenD 6,5 cm, STJ 0,5-1,5 cm Genom-

oxiderad

9 30961 31721 Delar av rabbat kärl Urna BottenD 10,5 cm

9 30961 31721 Delar av stor A-kruka m. knoppar Lock BottenD 14 cm, MynD 15 cm, STJ 0,6-1,2 cm

11 16589 28,30,31 Skål med hank Lock? MynD 24 cm?, BottenD 6 cm STJ 0,6-0,7 cm Nära genom- 

oxiderad

11 16589 29,30 A-kruka med fingerdragna ränder Urna MynD 16 cm, BottenD 12 cm, STJ 0,6-1,1 cm Sotig insida

12 16617 32,33 Botten av rabbad kruka Urna BottenD 12,5 cm, STJ 1-1,1 cm Sotig insida 

och kärna

16 9643 Rabbad kruka Urna H 19 cm, STJ 0,8-1,0 cm

17 9654 15,16 Rabbad kruka Urna STJ 0,6-1,2 cm Genom-

oxiderad

21 16718 34 Skål? STJ 0,4-0,8 cm Genom-

oxiderad

The finds of vessels in 12 cremation graves on the grave field at An- 
nelöv. Pots and bowls used as urns and lids.
Legend: H=height; D=diameter; STJ=vessel wall thickness; 
MynD=rim diameter; BottenD=Bose diameter.
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Tabell 2. Kärlsammansättning i 12 brandgravar på Annelöv. 

Förkortning: H=höjd; D=diameter; STJ=Skärvtjocklek; 

MynD=mynningsdiameter; BottenD=Bottendiameter;
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INFO LERA MAGRING

TS-nr. Fyndnr. Grav- Kärl- Grov- Silt Fin- Sand Sorte- Järn- Glim- Acessoriska Växt- Mag- Max. X max. Mängd
nr. typ lek sand ring oxid mer mineral mate- rings- korn- korn- % (vol)

rial medel storlek storlek

1 F31116 6 RK F * - S * * M,Z Gr 1,8 1,4 16

2 F33802 1 DKK F * - S * * M,Z,A/P,MU Gr 2,1 1,6 14

3 F30952 4 AK M + * s + + M,Z,A/P,MU Gr 2,8 1,9 17

4 F31721 9 AK M + * s + * MU Gr.Amf 2,3/2,1 2 18+4

5 ? 4 AK M * * s * + MU Gr 1,8 1,2 12

6 F31264 2 S G + + * os * + M,Z,A/P,MU Gr 1,5 1,1 16

7 F30953 5 AK M + * s + * M,MU Gr 1,9 1,5 13

8 F31116 6 Kdek M * * s * + M,A/P,MU Gr 1,7 1,4 16

9 F31755 7 RK G + + s + * M,MU Gr 2,6 1,9 22

Tabell 3. Resultat av mikroskoperingen av 9 tunnslip på keramik från Anne- 

löv.

Förkortning: RK=rabbig kruka, DKK=dubbelkoniskt kärl, AK=A-kruka, 

S=Skål, Kdek=kruka,dekorerad; F=fin, C=grov, MG=mycket grov; -=fattigt, 

*=förekomst, +=riklig förekomst; M=malm, Z=zirkon, A/P=amfiboler/py- 

roxener, Nisotropt mineral; MU=muscovit, Gr=granit, Amf=amfibolit.

Results of the microscope analyses of 9 thin sections on pottery from the 
grave field at Annelöv.
Legend: Grovlek=coarseness; Glimmer=mica; Magringsmedel=temper; 
Max. kornstorlek=max. grainsize; Mängd=amount. RK=coarse slipped pot, 
DKK=Biconical vessel, AK=A-pot, S=bowt, Kdek=Pot, ornamented; F=fine, 
G=coarse, MG=very coarse; -=poor, *=well represented, +=abundant; 
M—Ore, Z=zirkon, A/P=amphibois/pyroxens, i—isotrope mineral; 
MU=muscovite, Gr=granite, Amf=amphibolite.

Godsets sammansättning
Till Annelövsgravplatsens kärl har använts 3 olika mag- 
ringskvaliteter (tab. 3, fig. 26). Den första består av 12- 
16 volymprocent granit krossad till en maximal korn
storlek mellan 1,5 och 2,1 mm. Den andra magrings- 
kvaliteten består av 17-22 % granit krossad till en 
maximal kornstorlek mellan 2,3 och 2,8 mm. Den tred
je kvaliteten är en undergrupp av den andra och skiljer 
sig genom en kombination av ca 18 volymprocent gra
nit krossad till en maximal kornstorlek av 2,3 mm och 
ca 4 volymprocent granatamfibolit/pyroxenit genom
gående något finare krossad trots den maximala korn
storleken på 2,1 mm. Den första magringskvaliteten 
har använts till såväl fina leror som mellanleror och

grova leror, medan den andra kvaliteten enbart har 
använts till mellanleror. Det begränsade antalet analy
serade skärvor gör dock att det inte ska läggas för stor 
vikt vid denna skillnad. Organiskt material förekom
mer mycket sporadiskt i Annelövgodsen och är antag
ligen inte tillsatt, utan ett naturligt inslag i leran.

Godstyperna i kärlen
A-krukor och övriga rabbade krukor på Annelöv har 
gjorts av alla tre kvaliteter lera och alla tre kvaliteter 
magring. Övriga kärl som har analyserats (dekorerad 
kruka, skål, dubbelkoniskt kärl) uppvisar samma 
bredd i godsvariationen. Det finns en positiv korrela
tion mellan kärlens väggtjocklek och den maximala
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volym-°/o (y-axeln) för Annelövs gravkeramik.
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Figur 27. Förhållandet mellan maximal kornstorlek (y-axeln) och 
kärlväggstjocklek (y-axeln) på analyserade kärl från Annelöv och 
Lundåkra.

The relation between maximum grain size (x-axis) and vessel 
wall thickness (y-axis) in analysed pottery from the grave fields 
at Annelöv and Lundåkra.
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kornstorleken i magringen (fig. 27). Väggtjocklekar 
under 10 mm har i allmänhet en maximal kornstorlek 
under 2 mm och motsvarande har magringen i kärl
väggar över 10 mm maximala kornstorlekar över 2 

482 mm. Det finns ingen motsvarande korrelation mellan 
väggtjocklek och magringsmängd.

Kärlen i gravarna
I de flesta av gravarna finns två mer eller mindre hela 
kärl. Oftast har det ena använts som urna och är helt 
eller nästan helt. Delar av eller hela mynningen kan ha 
saknats vid tiden för gravläggningen utan att detta var 
något hinder för att använda kärlet som urna. Det an
dra kärlet har som regel använts som lock och har of
tast varit antingen en hel skål (ev. med någon avslagen 
mynningsskärva - se grav 1) eller ett kärlfragment - 
botten eller en bukskärva - av ett större kärl (fig. 28).

Grav 1: Till urna har använts ett dubbelkoniskt 
kärl med rabbad nedre del och glättad övre del. Kärlet 
har varit ca 15 cm högt och har haft en mynningsdia- 
meter på 11 cm. Det relativt tjockväggiga godset är 
gjort av en fin lera magrad med granit i den finare kva
liteten 1. Som lock hade använts en polerad skål med 
hank - 7,5 cm hög och 16 cm i diameter vid mynning
en. Godset är fint. En del av mynningen saknades san
nolikt redan när skålen användes som lock.

Grav 2: En rabbad A-kruka med relativt hög hals, 
horisontella knoppar vid mynningen och diagonala 
fingerdragna ränder i rabbningen har använts som 
urna (mynningsdiameter 17 cm). Godset är grovt mag- 
rat med maximal kornstorlek upp till 4 mm. Som lock 
har en glättad skål med hög konkav hals och 15,5 cm 
mynningsdiameter använts. Godset är gjort av en grov, 
osorterad lera magrad med granit i kvalitet 1.

Grav 4: En rabbad, tunnformad, A-kruka >15 cm 
hög; bottendiameter 10 cm och försedd med en hank 
nära mynningen har använts som urna. Det relativt 
tjockväggiga godset är gjort av en mellanlera magrad 
med granit i den finare kvaliteten 1. Kärlet har en 
formparallell på Killeröd 35:10, Grevie socken (Hult- 
hén 2000, pl. 3c). Locket består av botten (11 cm

diam.) och delar av buk och mynning av en rabbad 
kruka med en knopp i rabbningen (sannolikt A-typ). 
Även detta kärl är gjort av en mellanlera, som dock är 
magrad med granit i den grövre kvalitet 2, vilket är i 
bra överensstämmelse med de något kraftigare dimen
sionerna på kärlet. Därutöver fanns enstaka små skär
vor av bara 5 mm tjocklek, som tycks representera yt
terligare ett mindre kärl i graven.

Grav 5: En rabbad A-kruka med mycket kraftigt 
konvex buk och tydligt avsatt, kort, lätt utåtböjd hals/ 
mynning med lodräta vulster vid buk/halsövergången 
har använts som urna. Kärlet har en mynningsdiame
ter på 12 cm och en höjd på 15 cm. Det ganska tunn- 
väggiga godset är gjort av en mellanlera magrad med 
granit i kvalitet 1. Det tycks inte ha funnits något lock 
av keramik.

Grav 6: En tunnformad kruka, >15 cm hög med 
mynningsdiameter 11 cm och bottendiameter 9 cm, 
har använts som urna. Krukan är försedd med inristad 
krysskraffering och ett inristat, horisontellt band med 
sillbens-mönster. Godset är gjort av en mellanlera 
magrad med granit i kvalitet 1. Krukans insida är 
mörkfärgad av förkolnat organiskt material - sanno
likt från tidigare profan användning. Som lock har 
botten (>9 cm i diameter) och delar av buken av ett 
rabbat kärl använts. Detta kärl är gjort av en finare 
lera, men magrat med granit i samma kvalitet som ur
nan.

Grav 7: Ett nästan upplöst, större kärl kan ha an
vänts som urna (bottendiameter 11 cm), medan locket 
bestod av botten (6,5 cm i diameter) och lite av buken 
av en rabbad kruka. Godset till locket är gjort av en 
grov lera magrad med granit i kvalitet 2. Orsaken till 
urnans dåliga skick kan vara en kemisk vittring på 
grund av fosforsyra från beninnehållet (Hulthén 1998, 
s. 50 f.).

Grav 9: De dåligt bevarade resterna (se ovan) av en 
rabbad kruka representerar sannolikt urnan (botten
diameter 10,5 cm), medan botten (diameter 14 cm) 
och delar av buk och mynning av en stor, tunnformad, 
rabbad A-kruka med lodräta vulster under mynningen
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utgjorde locket. Denna kruka är gjord av en mellanle- 
ra magrad med en blandning av granit och amfibolit/ 
pyroxenit (kvalitet 3).

Grav 11: En rabbad A-kruka med fingerdragna 
ränder i rabbningen och lodräta vulster vid mynning
en har använts som urna. Krukan, som har en myn- 
ningsdiameter på 16 cm, är gjord av en grov, granit- 
magrad lera. Tidigare användning hade svärtat insi
dan. Locket utgjordes sannolikt av en ganska stor, låg 
skål (mynningsdiameter 24 cm?) gjord av fintmagrad 
mellanlera.

Grav 12: Av urnan återstod botten från en rabbad 
kruka (bottendiameter 12,5 cm) gjord av en granit- 
magrad mellanlera, maximal kornstorlek 2 mm. 
Rabbningen innehöll grövre magring än godset. Kär
lets insida hade svärtats av tidigare användning.

Grav 16: En rabbad kruka, cirka 19 cm hög och 
med en bottendiameter på 11 cm, har använts som 
urna. Godset är en granitmagrad mellanlera, maximal 
kornstorlek 1-2 mm.

Grav 17: En dåligt bevarad, rabbad kruka har an
vänts som urna. Kruka är gjort av ett mycket grovt 
gods bestående av en grov lera ytterligare magrad med 
upp emot 25 % krossad granit (maximal kornstorlek 
4-5 mm). Med tanke på storlek, väggtjocklek och 
magring har krukan varit rejält tung.

Grav 21:1 denna grav återstod enbart ett botten
fragment av grovt gods som kan vara rester av urnan 
och polerade skärvor av en skål (?), som kan ha fung
erat som lock. Godset i den senare var finare än i den 
förra.

Av ovanstående framgår det att brukarna av grav
platsen vid Annelöv företrädesvis använde en mellan
stor oftast rabbad kruka alternativt dubbelkonisk, 
delrabbad kruka som urna. Dessa krukor kunde i öv
rigt variera en hel del i form - A-typ med/utan olika 
vulster, med/utan hank eller dekorerade. Några bar 
spår av tidigare användning och har ibland varit ska
dade när de användes som urna. Som lock användes 
antingen en skål eller botten/större bukskärva av en 
ofta större och därmed grövre magrad, rabbad kruka.

Denna senare sed verkar bara förekomma inom den 
större gravgruppen (grav 4-9, fig. 29). Här är en möj
lig förklaring till underrepresentationen av bottnar på 
boplatserna - de användes som lock på urnorna.

Dimensionerna på rabbade krukor, skålar och dub- 
belkoniska kärl på Annelöv-gravfältet kan omedelbart 
jämföras med materialet på de ovan studerade boplat
serna. Om vi börjar vid mynningen så svarar de tre 
beräknade mynningsdiametrarna på gravplatsens A- 
krukor (12, 16 och 17 cm) mycket väl till den vanli
gaste storleken på boplatsernas krukor, exempelvis 
Säbymaterialet, där diametrar på 13, 13 och 18 cm 
kunde beräknas. Skålarna på boplatserna tycks däre
mot genomgående vara större, 20-30 cm i mynnings
diameter mot gravplatsens 16,16 och 24 cm. Eftersom 
det finns relativt få tillräckligt bevarade mynningsde- 
lar för en beräkning av diameter kan det vara intres
sant att även jämföra bottendiametrar. Boplatsmateri
alen har tillsammans en spridning från 5 till 16 cm (17 
st.) med en koncentration vid 10-13 cm. Annelöv- 
gravplatsens 11 uppmätta bottendiametrar har samma 
fördelning med undantag för de största diametrarna 
på 15 och 16 cm, som inte förekommer här. Skärv- 
tjockleksfördelningen baserat på intervall ligger med 
sin spridning från 4 till 16 mm också väl innanför jäm
förelsematerialet från Övra Glumslöv (fig. 30).

Avvikelserna som trots allt finns, hittar vi bland 
formdetaljer och i godset. Dekorationen på krukan i 
grav 6 (fig. 28, Fnr. 31116) har ingen motsvarighet i 
boplatsmaterialen. Hanken vid mynningen på A-kru
kan i grav 4 (fig. 28) har inte heller någon motsvarig
het på VKB-boplatserna, men som nämnt en parallell 
på Killeröd-boplatsen. Detaljerade godsanalyser har 
inte utförts på boplatsmaterialet ovan, men en jämfö
relse av registreringens resultat med hänsyn till obser
verade maximala kornstorlekar med resultaten av 
mikroskoperingen av polerade ytor på gravkeramiken 
visar på att gravkeramiken tycks ha en genomgående 
finare magringskvalitet, där maxkornstorlekar mellan 
1 och 3 mm är det vanligaste mot 3-5 mm i boplats
materialen. En skärva från Övra Glumslöv kan dock
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Figur 28. Ett urval av urnorna och skålarna i Annelövs gravar. 
Teckning Annika Jeppsson.

Selection of urns and bowls from the graves at Annelöv. 10 cm
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Figur 29. Fördelningen av olika godstyper på urnor och lock i de ana
lyserade gravarna på Annelöv. Ritning Anders Lindahl.

The distribution of different wares in urns and bowls/vessel parts 
used os lids in the graves at Annelöv.
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Figur 30. Skärvtjockleksfördelningar för keramik från Annelövgravplat- The sherd thickness distribution for pottery from the Annelöv grave 
sen jämfört med Övra Glumslövskeramikens fördelning. field compared to the distribution for Övra Glumslöv pottery.
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ha en speciell anknytning till Annelöv på grund av 
magringen med en mörk bergart, som även den skulle 
kunna vara granatamfibolit. En mikroskopering av 
tunnslip i polarisationsmikroskop krävs för att avgöra 
om så är fallet.

Sammanfattning - Annelövgravplatsen
Med ett enda undantag finns det inget i varken materi
alval, kvalitet eller andra delar av hantverkstraditio- 
nen som antyder att keramiken skulle vara annat än 
lokalt framställd. Det finns dessutom ett bra samband 
mellan kvalitetsvariation och storleksskillnader i de 
analyserade kärlen. Undantaget är den rabbade kru
kan, som har använts som lock i grav 9. Leran avviker 
dock inte från den som har använts till andra gods och 
granitmagringen har stort sett samma sammansätt
ning. Däremot verkar den ytterligare tillsatsen av

krossad granatamfibolit/pyroxenit vara ett exotiskt in
slag. Jämförelsen med boplatsernas keramik visade att 
gravkärlen med undantag för vissa formdetaljer och 
kanske magringskvaliten passar bra in i hushållsinven- 
tariernas form- och storleksvariation.

Jämförelse med Lundåkra och Löderup

I Stina Carlssons genomgång av keramiken från 
Lundåkra (Carlsson 1995, s. 17 f.) dateras gravarna i 
huvudsak utifrån de fåtaliga bronsföremålen och den 
allmänna dateringen av låga skålar till per IV-VI med 
huvudvikten på V-VI enligt Evert Baudou (Baudou 
1960, s. 101). Skålarna användes ofta som lock till ur
norna. Alla krukor som har använts som urnor tillhör 
emellertid A-fas, som traditionellt dateras till period 
IV-V. Vad beträffar skålarnas kronologiska förhållande
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till A- respektive B-krukor, så stämmer Löderupgrav- 
fältets keramikinventarium väl överens med Baudous 
övervägande sena datering av skålarna i det att dessa 
här enbart har hittats tillsammans med B-krukor. Så- 

488 väl på Lundåkra som på Annelöv har vi emellertid 
låga skålar tillsammans med enbart A-krukor. På bo
platserna Killeröd 10:32, Grevie socken (Hulthén 
2000) och Hötofta 184N, Södra Åkarps socken 
(Stjernquist 1969), samt på de flesta av VKB-boplat- 
serna finns A-krukor och skålar också tillsammans. På 
Hötofta finns även en enstaka B-kruka, men A-kru
korna dominerar klart. Denna variation i samexisten
sen mellan A- respektive B-krukor och skålar skulle 
kunna stödja den tidigare framförda uppfattningen att 
övergången till B-krukor ägde rum vid olika tidpunk
ter på olika ställen i Södra Sverige (Stilborg 2004) Ut
ifrån denna modell kan vi ha en tidig övergång till B- 
fas i Löderup samtidigt med att skålarna blev populä
ra och en motsvarande senare A/B-övergång bl.a. på 
Annelöv, Lundåkra och Killeröd. Det finns emellertid 
andra element, som talar emot en tidig övergång till B- 
fas i Löderup. Man får också vara medveten om att 
även seden att använda lock är ett självständigt ele
ment med egen kronologi påverkad av lokala prefe
renser. På Ättekulla-gravfältet i nordvästra Skåne, som 
också ingår i S. Carlssons analys, och som antagligen 
är åtminstone delvis samtidigt med Lundåkra och An
nelöv tycks seden att förse urnorna med lock inte att 
ha varit populär (Carlsson 1995, s. 32). I de få fall där 
lock finns är det vidare inte skålar eller delar av gamla 
kärl som har använts, utan lock sannolikt specialfram- 
ställda till varje enskilda kärl, men inte nödvändigtvis 
till detta ändamål. Lock finns även på boplatserna, 
men är ytterst sällsynta fynd. På period V-gravfältet 
vid Gualöv i Nordöstra Skåne var såväl specialfram- 
ställda lock som skålar använda som lock vanligt före
kommande på urnor av A-typ ( T. Brorsson pers. 
medd.). På Löderupgravfältet användes istället platta 
stenar som lock på A-krukorna (Strömberg 1975, s. 
172). Skillnaden mellan Löderup och Lundåkra/Anne
löv beror således inte på en senare adoption av själva

”lock-traditionen” i Löderup, utan på en senare an
vändning av skålar eller annan keramik för detta än
damål.

I förhållande till den skillnaden i användningen av 
keramik som gravgods, som Carlsson pekar på mellan 
Lundåkra och Ättekulla, är skillnaderna mellan 
Lundåkra och Annelöv mycket begränsade (Carlsson 
1995, s. 25 ff.). På båda platser dominerar A-krukor 
som urnor, men även dubbelkoniska kärl förekommer. 
På båda platser är lock vanliga oftast i form av skålar 
eller delar av krukor eller andra kärl. Specialframställ- 
da(?) lock förekommer enbart på Lundåkra. Överens
stämmelsen i gravsed understryker lämpligheten i att 
jämföra Annelövgravplatsen med just Lundåkragra- 
varna. Det skall tilläggas att graven A10324 på Rya 
2:5 består av en A-kruka antagligen med en skål som 
lock och att graven A19273 på SU17 verkar ha varit 
av typen rabbad urna med lock av botten från större 
rabbad kruka. Eftersom bra information om godset i 
keramiken från Löderup föreligger (Hulthén 1975; 
Hulthén 1977) används även denna som jämförelse.

Val av råmaterial
Till keramiken på Lundåkra har samma tre lerkvalite- 
ter använts - kalkfria fina leror, mellanleror och grova 
leror (tab. 4) - som till Annelöv-keramiken.

Mängden av accessoriska mineral är också här låg. 
Organiskt material är något vanligare i Lundåkragod- 
sen och kan vara tillsatt. Graniten, som har tillsatts som 
magring i 5 av de 6 analyserade kärlen, är även den gan
ska snarlik Annelövsmaterialet med genomgående lite 
glimmer och få andra mörka mineral. I ett gods (slip 1) 
har det dock - precis som i slip 4 (grav 9) på Annelöv - 
dessutom tillsatts en viss mängd krossad granatamfibo- 
lit/pyroxenit. Därutöver är en skål (använd som lock?) i 
grav 20-21 (slip 3) magrad med en granatamfibolit/ 
pyroxenit av lite annan sammansättning än den som 
konstaterades i Lundåkra slip 1 och i Annelövsgodset. 
Magringen i Annelöv slip 4 (rabbat kärl som lock i 
grav 9) och i Lundåkra slip 1 (rabbat kärl som urna i 
grav 17) är nära identisk i sammansättning och finhet,
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INFO LERA MAGRING

TS-nr. Fyndnr. Grav- Kärl- Grov- Slit Fin- Sand Sorte- Järn- Glim- Acessoriska Växt- Mag- Max. X max. Mängd
nr. typ lek sand ring oxid mer mineral mate- rings- korn- korn- % (vol)

rial medel storlek storlek

1 F47 17 RK M * * S * + M,Z,A/P - Gr.Amf 2 1,4 13

2 F53 20-21 AK M + * S * * M,Z,MU - Gr 2,5 1,9 18

3 F53 20-21 S F * - S * * M,A/P - Amf 1,8 1,3 17

4 F53 20-21 ? M + ♦ s * * M - Gr 2,3 1,8 15

5 F68 27 AK F * - s * + M,A/P,MU - Gr 2,5 1,9 17

6 F69 27 S G + + s * + M,Z,A/P,MU * Gr 1,7 1,4 18

Tabell 4. Resultat av mikroskoperingen av 6 tunnslip på keramik från 
Lundåkra.
Förkortning: RK=rabbig kruka, DKK=dubbelkoniskt kärl, AK=A-kruka, 
S=Skål, Kdek=kruka,dekorerad; F=fin, G=grov, MG=mycket grov; - 
=fattigt, *=förekomst, +=riklig förekomst; M=malm, Z=zirkon, A/ 
P=amfiboler/pyroxener, Msotropt mineral; MU=muscovit, Gr=granit, 
Amf=amfibolit.

medan mängden är olika (22 mot 13 %). Båda är gjor
da av mellanleror, men lerorna har inte samma sam
mansättning. Kärlen bör emellertid vara gjorda inom 
samma hantverkstradition.

Godsets sammansättning
De analyserade godsen i Lundåkra-kärlen kan delas 
upp i fyra magringskvaliteter, som dock inte är särskilt 
väl definierade (Figur 31).

Den första kvaliteten, som vi finner i en av de två 
analyserade skålarna (slip 6) består av 18 % krossad 
granit med maximal kornstorlek på 1,7 mm. Den andra 
kvaliteten, som omfattar alla övriga analyserade gra- 
nitmagrade gods, har 15-18 % bergartsmagring med 
en maximal kornstorlek mellan 2,3 och 2,5 mm. De 
två övriga kvaliteterna är definierade på bas av en 
blandning av granit och amfibolit/pyroxenit i mag- 
ringen (13 %, 2 mm maximal kornstorlek) och ren 
amfibolit/pyroxenit-magring (17 %, 1,8 mm maximal

Results of the microscope analyses of 6 thin sections on pottery from 
the grave field at Lundåkra.
Legend: Grovlek=coarseness; Glimmer=mica; Magrings- 
medel=temper; Max. kornstorlek-max. grainsize; Mängd=amount, 
RK=coarse slipped pot, DKK=Biconical vessel, AK=A-pot, S=bowl, 
Kdek=Pot, ornamented; F=fine, G=coarse, MG=very coarse; -=poor, 
*=well represented, +=abundant; M=Ore, Z=zirkon, A/P=amphibols/ 
pyroxens, l=isotrope mineral; MU=muscovite, Gr=granite, Amh= 
amphibolite.

kornstorlek). Som synes finns det ingen uppenbar rela
tion mellan maximal kornstorlek och mängd. Däre
mot har de två analyserade skålarna (slip 3 och 6) 
samma mängd och finhet av magring trots skillnad i 
magringsmaterial och i lera (fin respektive grov). I för
hållande till förväntningarna på en större teknologisk 
variation i keramiken på den större gravplatsen 
Lundåkra är det analyserade materialet från denna 
lika eller mera homogent än Annelövskeramiken i de 
flesta hänseenden. Även om vi enbart jämför mag- 
ringskvaliteten av rabbade krukor (Figur 31) är varia
tionen på Annelöv något större än på Lundåkra. Det 
är svårt att tolka homogeniteten på Lundåkra. A ena 
sidan finns överensstämmelsen i magringskvalitet, 
som verkar relaterad till kärltyp (jämför slip 3 och 6). 
Å andra sidan finns variationen i magringsmaterial. 
Det är min värdering att Lundåkrakärlen bör vara 
gjorda inom samma eller besläktade hantverkstradi- 
tioner.
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axis) for vessels used as urns and lids in graves at Annelöv.
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Om vi vänder oss till Löderup (fig. 31) finner vi i A-fas 
materialet två magringskvaliteter enbart baserade på 
magringens mängd och finhet (11-12 %, 2-3 mm 
maximal kornstorlek och 17-21 %, 2-3 mm maximal 
kornstorlek). Inte heller här finns det någon tydlig kor
relation mellan mängd och maximal kornstorlek. 
Även på Löderup-gravfältet förekommer i flera fall 
blandningar av en ljusare och en mörkare bergart samt 
kombinationer med chamotte (Hulthén 1977, s. 194).

Varierande grader av samhörighet
Variationen i keramiken på Annelövsgravplatsen mås
te ses i ljuset av samhörighet på olika nivåer. Vid jäm
förelsen med Lundåkra och Löderup kom det fram att 
variationen på den mindre Annelövsplatsen var sam
ma eller större än på de större gravplatserna (Figur 
31). Om vi bryter ner variationen i till exempel mag- 
ringskvaliteten i Annelövskeramiken (fig.32 och 29) 
ser vi att källorna till variationen dels är urnorna utan
för den stora gravgruppen (bestående av grav 4, 5, 6, 7 
och 9 m.fl.), som oftare är gjorda av grovt gods (lera 
och/eller magring), dels det avvikande godset i några 
av de sönderslagna större rabbade krukor, som har 
använts som lock i den stora gravgruppen.

Utan detta senare inslag i godsvariationen skulle 
den stora gravgruppen framstå som extremt homogen 
med hänsyn till godset. Formvariationen inom grup
pen är däremot markant. Orsaken till skillnaden mel
lan den större gravgruppen och kringliggande gravar 
skulle kunna vara kronologisk. Om användning av 
skålar som lock ska anses vara ett sent drag (jämför 
diskussionen ovan) skulle de kringliggande gravarna 
kunna vara yngre. Detta får inget stöd av '^-date
ringarna. Orsaken till att vissa av locken (grav 7 och 
9) i den stora gravgruppen avviker teknologiskt kan 
vara den enkla att dessa kärl överlag är större än ur
norna och därför kan vara gjorda av grövre gods.

Mellan gravplatser
Magringen i Annelöv slip 4 (rabbat kärl som lock i 
grav 9) och i Lundåkra slip 1 (rabbat kärl som urna i

grav 17) är nära identisk i sammansättning och finhet, 
medan mängden är olika (22 mot 13 %). Båda är gjor
da av mellanleror, men lerorna har inte samma sam
mansättning. Kärlen bör vara gjorda inom samma 
hantverkstradition och eftersom det finns ytterligare 
Lundåkrakeramik magrad med mörk bergart (inom 
ett mindre sample) indikerar detta att produktionsor
ten snarare är knuten till Lundåkra än till Annelöv. 
Produktionen kan naturligtvis också ha ägt rum på en 
tredje hittills ej känd ort. Fynden av enstaka kärvor 
med liknande gods på Övra Glumslöv-platsen samt på 
en tidig förromersk bosättning vid ÖvraGlumslöv 
(Stilborg under tryckning a & b) visar att godstypen 
inte skall ses som en isolerad företeelse utan kanske 
bör se i ett vidare regionalt perspektiv.

Urval - sammanfattning

I denna artikel har ett urval kärl och skärvor av yngre 
bronsålderskeramik presenterats och diskuterats. Ett ur
val som i sin tur är betingat av en lång rad urval - med
vetna, socialt betydelsefulla urval; slumpmässiga urval; 
naturliga vittringsprocessers urval; urval bestämda av 
utgrävningsområdets begränsning, arkeologins begrän
sade tekniska kunnande och bristfälliga begreppsappa
rat och sist men inte minst de urvalsprocesser vi inte ens 
känner till. Olika urval begränsar materialets omfång 
eller förvanskar den ursprungliga sammansättningen, 
medan andra antagligen delvis motverkar dessa tenden
ser. Att det ur detta kaos av urval ändå går att urskilja 
konturerna av yngre bronsålders hushållsinventarium 
av keramik samt gravritualernas bruk av keramik vi
sar på den stora uniformitet som präglar keramikpro
duktionen i denna period. För i motsättning till andra 
perioder verkar det inte finnas någon större grå massa 
av kärl som vi bara hittar då och då och som därför 
inte har fått plats i vår standardiserade uppfattning av 
de olika periodernas keramik.

Generellt tycks det ha funnits ett mycket likartat 
sätt att göra keramik på i stora delar av Skåne. Det 
illustreras inte bara av formlikheterna utan också av
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överensstämmelsen i magringskvaliteter mellan de tre 
gravplatserna Annelöv, Lundåkra och Löderup och 
sannolikt även boplatserna; i förekomsten av bland
ningar av olika bergarter för magring på alla tre plat- 

492 serna, samt i en genomgående mycket likartad brän- 
ningsteknik. Det senare är en allmän observation un
der arbetet med boplatsmaterialen från VKB-boplat- 
serna och har inte kvantifierats.

Krukmakarna har haft ungefär samma uppfattning 
om hur det keramiska godset skulle se ut från de grund
läggande elementen i formspråket till specialiteter som 
magring med såväl en ljus som en mörk bergart i ensta
ka kärl. Visst finns det skillnader. De höga smala rabba- 
de krukorna, som inte är ovanliga i östra Skåne, är säll
synta i västra. Kombinationerna av designelementen - 
rabbning, glättning och plastik - varierar och ibland 
finns det kärl med inristad dekor som sticker ut från 
mängden och verkar vara personliga uttryck. Känslan 
av ett utbrett samförstånd och/eller tydliga riktlinjer, 
som förutsätter rika sociala kontakter samhällen emel
lan, är dock mest utpräglad. Sannolikt introducerades 
keramikpaketet från Lausitzkulturen i ett tomrum läm
nat av ett utdöende senneolitiskt designförråd och ac
cepterades då fullt ut som en välkommen nyhet i det 
mesta av Sydskandinavien. Senare blev utvecklingen 
trögare. Det tog tid för nyheter - som t.ex. B-krukornas 
mera hygieniska design med glättat parti under myn
ningen - att bli accepterade av krukmakarna och inte 
alla tog de nya idéerna till sig. Spridningen av denna 
designtrend över landskapen avspeglar antagligen till 
en viss grad aktuella sociala nätverk mellan bygderna.

Den stora homogeniteten gör det möjligt att jäm
föra och identifiera varierande aktivitetsstrukturer 
på boplatserna genom sammansättningen av deras

keramikavfall. Gravarnas keramik speglar boplatser
nas dagligt använda kärluppsättningar, men här träng
er det dock in såväl speciella behov som lokala skillna
der och personliga preferenser. Att sluta till urnorna 
har varit väsentligt och detta behov har lösts på olika 
sätt i olika områden och olika från grav till grav. Platta 
stenar, skålar och de nedre delarna från trasiga krukor 
har i de flesta fallen varit adekvata lösningar, men be
hovet förde också till framställningen av speciella lock 
- sannolikt oftast direkt till användning i graven, efter
som de är mycket sällsynta på boplatserna.

Mörk bergart som magringsmedel förekommer i 
både boplats- och gravkeramik, men är sällsynt inom 
båda. Det finns ingen tydlig anknytning till kärltyper 
eller andra speciella samband i det material som är 
känt så här långt. Fenomenet kan ha anknytningar ut
anför regionen; i Halland, där man under senneoliti- 
kum har haft en tradition för magring med mörka 
bergarter, som ses på flera fyndplatser - tydligast på 
Stafsinge 116 (Stilborg c.). Även i yngre bronsålders- 
bosättningen på Stafsinge-boplatsen finns det spår av 
denna tradition.

Vi vet dock ännu för lite om de sociala mekanis
merna bakom spridningen av design och teknologiska 
traditioner, och kan därför enbart peka på möjliga 
rumsliga samband mellan olika fyndkomplex. Bear
betningen av ytterligare stora boplatsfynd i både Öst- 
och Västskåne (Kristineberg vid Oxie, samt boplatser i 
Kristianstad-trakten) och gravfynden i östra Skåne - 
Gualöv m.fl. kommer att ge material till en fortsatt rik 
dialog kring yngre bronsålderns keramiska design och 
de sociala processer, som de interagerar med. Förelig
gande artikel ger förhoppningsvis inspiration till dia
logens fortsättning.
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Summary
The pot of the farm and the urn of the grave
This paper deals with two main questions, which may 
seem to have quite different scope but are - none the 
less - interrelated. One question concerns the metho
dological issue of how we may work with find materi
als of very different sizes. The other question concerns 
the relationship between settlement pottery and pot
tery found in the graves from the Late Bronze Age - 
phase A. To address the first question, I discuss the 
merits of the amount of find material versus the quali
ty of the finds and follow up with an analysis of pot
tery from ten different Late Bronze Age settlements 
excavated in connection with the West Coast Railway 
Project of the National Heritage Board UV-Syd. On 
the basis of the results I argue that, given high quality 
(i.e. few and clear contexts, short period of use, high 
amount of reconstructable vessels etc.), small finds 
may hold even more information than large aggrega
tions of ceramic refuse. Among the West Scanian sett
lement finds there was a clearly different collection of 
vessels, other ware types and crucibles of special sha
pes (VKB SU 14Ö). Another body of material (VKB 
SU5) interpreted as settlement refuse could be shown 
to represent more likely two urn graves destroyed 
during the Iron Age. Otherwise, the settlement cera
mics underlined the great conformity of the pottery 
traditions of the period. High-quality sites with larger 
amounts of material give us the opportunity to identi
fy different activity areas on the site (VKB 3:3) or mi
nor design differences between the pottery of different 
farms (VKB 3:4).

The recording and analysis of the Late Bronze Age 
(phase A) settlements formed the background for the

discussion of the second question dealing with the re
lation between settlement pottery and grave pottery. 
The cemetery of Annelöv (phase A) was excavated wit
hin the same project as the settlement sites analysed in 
this study. The internal homogeneity of the ceramic 
finds was studied through recording, thin-section 
analyses and comparisons with the larger cemeteries 
of Lundåkra (West Scania) and Löderup (East Scania). 
Not only was the variation primarily in wares on An
nelöv and Lundåkra comparable, but one characteris
tically deviating type of ware in one of the Annelöv 
pots was paralleled in two urns at Lundåkra. This may 
indicate contact between the users of the two sites, and 
given the limited distance between them perhaps even 
that they were used simultaneously by the same group 
of people. On the other hand, there is variation within 
Annelöv as well. The close group of graves to the east 
all share the burial custom of using remnants of the 
lower parts of big vessels as lids instead of bowls or 
specially made lids which is more common. The pots 
or parts of pots used for the interment all seem to be
long to the household inventory of functional pots and 
most of them were probably used as such before they 
were transferred to the grave. Layers of organic mate
rial and old damage to the rims occur on several pots. 
However, they seem to have been carefully selected. 
Smaller sizes of coarse-slipped vessels and ornamented 
pieces are clearly over-represented among the grave 
pottery. The basic aesthetics of the Late Bronze Age 
pottery design - the pot and the bowl, the smooth and 
rough surfaces and the applied knobs prevail in both 
bodies of material and tie together the life and the af
terlife - as far as it seems from the glimpse the pottery 
allows us of these complex matters.
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Aspekter pø semhällsutvecklin^ ...Den förändringsprocess som vi här har

försökt åskådliggöra är nära knuten till en förändring av ideologi och mentalitet, där den tidigare 

kollektivt präglade ideologin försvagades och successivt öppnade upp för en ökad stratifiering av 

samhället. Det finns tydliga tendenser i det arkeologiska materialet mot en ökad betoning och 

uppvisning av politisk, ekonomisk och militär makt. Denna demonstration av makt når sitt maxi

mum under bronsålderns period II, 1500-1300 f.Kr., då de materiella lämningarna visar att man

lagt en stor betydelse vid visuell och rituell uppvisning av hög social position...



Magnus a r t u r s s o n , per Karsten & b o Strömberg

Med avstamp i den mellersta trattbägarkulturen, från 
cirka 3500 f.Kn, startade i Skånes kustslättsområden 
en omvandling av kulturlandskapet. De neolitiska lo
kalsamhällena gick samman och formerade sig till re
gelrätta bygder. Dessa geografiskt sett välavgränsade 
områden av varierande areal har arkeologiskt kunnat 
urskiljas efter fördelningen av boplatser, gravar, offer
fynd och traditionella lösfynd (Malmer 1962; Berglund 
1991; Karsten 1994; Andersson 2003, s. 187 ff). Kust
zonens bygder ligger som pärlor i ett radband. Emellan 
dem kan man stundtals se en fyndfattig eller fyndtom 
zon - ett fem eller tio kilometer brett område - vilken 
utgör den dåtida bebyggelsens marginaler. Att det verk
ligen rör sig om reella förhistoriska bebyggelseområ
den ser vi exempelvis vid jämförelsen mellan den likar
tade fördelningen av megalitgravar och neolitiska of
ferplatser. Dessa fornlämningstyper befinner sig i var
sin motsatt ände av det arkeologiska landskapet; gra
varna gärna belägna halvvägs upp i sluttningen mellan 
backkrön och dalbotten och offerplatserna ofta i åar
nas strömfåror eller under dödishålornas vattenspegel. 
Boplatserna har ofta legat någonstans däremellan och 
tillsammans bildar de bygderna. Kontinuitetsperspek
tivet är nästan svindlande för dessa centrala bosätt
ningsområden. Bygderna tycks ha fått en sällsynt lång 
levnadstid, in i senneolitikum, genom bronsåldern och 
järnåldern och fram till 1800-talet - mer än 5000 år. 
Inte överraskande sammanfaller områdena nästan helt 
med fördelningen av jord med hög bonitet.

Västkustbaneprojektet kom att beröra två av dessa 
skånska bygder; Helsingborg-Landskronaområdet i 
norr samt det mer än dubbelt så stora Kävlinge-Lund- 
området i söder (Strömberg denna volym). Områdena 
skiljs tydligt åt av en smal zon tom på megalitgravar, 
gravhögar och offerfynd strax söder och öster om 
Landskrona (fig. 1 & 2). Zonen sträcker sig från kusten 
i sydvästlig-nordostlig riktning mot Söderåsens södra 
utlöpare. Det norra området har en tydlig begränsning

in mot Söderåsen i form av Råådalgången med dess 
koncentration av gravar och offerplatser. Frågan är om 
gränsen mellan de två bygderna skall förstås som ett 
kulturellt eller ett naturgeografiskt fenomen. Det mesta 
talar för att det är det sistnämnda alternativet. Kanske 
kan dessa zoner med sparsamma fornlämningsföre- 
komster tolkas som utmarksområden som har använts 
som gemensamma resursområden. På Åke Campbells 
(1928) karta som visar indelningen av 1700-talets land
skap i olika typer av bygder karakteriseras dessa mar
ker som ris- och skogsbygder. Dessa överensstämmer 
väl med de förhistoriska gränsområdena.

Västra Skåne ingår som en del av en viktig region i 
ett större sammanhang kring Öresund. Sundet och de 
närmast omgivande landområdena måste ha varit vik
tiga ur ett kommunikationsmässigt perspektiv, efter
som kontrollen av sjö- och landvägar i området har 
påverkat möjligheterna att röra sig fritt i stora delar av 
södra Skandinavien. Det är också viktigt att diskutera 
sambandet med de skånska och själländska regioner
na på båda sidor Öresund. Frågan är om de utgjort 
delar av en och samma politiska gruppering eller om 
Öresund har fungerat som en barriär i området. Det 
mesta i det arkeologiska materialet talar för att kon
takterna över sundet har varit intensiva och att de, om 
de två sidorna inte ingått i samma politiska gruppe
ring, i varje fall har haft ett tätt utbyte av materiell 
kultur och idéer.

Landskapets gestaltning under senneolitikum och 
bronsåldern i västra Skåne visar både på successiva 
omdaningar och schematiskt sett hastiga förändringar. 
En utgångspunkt för resonemanget är att individer och 
grupper i sin respektive samtid ärver tidigare genera
tioners kulturlandskap. Man tar ställning till om äldre 
strukturer skall fortsätta att brukas eller om dessa 
skall omgestaltas, beroende på förändrade värdering
ar, försörjningssätt och en ny syn på landskapsrum
men. Arkeologiska lämningar som gravar, offerplatser
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och bosättningar ger möjligheter att åskådliggöra en 
bild av hur ett kulturlandskap har präglats av genera
tioner under sekler och millennier (Strömberg denna 
volym).

Dösar och gånggrifter utgjorde noder i landskaps
rummen under tidig- och mellanneolitikum i södra 
Skandinavien. Under senneolitikum och bronsålderns 
period I återbrukades megalitgravarna för nya begrav
ningar och andra aktiviteter av ceremoniell karaktär. 
Under bronsålderns period II och III skedde en massiv 
omgestaltning av kulturlandskapet genom anläggan
det av gravhögar på höjder och topografiskt markera
de terrängavsnitt. Detta medförde emellertid inte en 
total brytning gentemot äldre strukturer utan snarare 
en omformning av landskapsrummens fysiska framto
ning. Äldre megalitgravar inneslöts i högar i samband 
med att gravplatserna nyttjades för nya gravsättningar, 
som till exempel vid Hög i västra Skåne (Petré & Salo- 
monsson 1967). Parallellt återbrukades senneolitiska 
gravplatser med jordbegravningar och gavs en annan 
visuell framtoning genom anläggandet av högar på 
dessa lokaler. Ett exempel på detta är gravfältet vid 
Häljarps molla (SU2), längs Västkustbanans sträck
ning (Cademar Nilsson & Ericson Lagerås 1999). Eta
blerandet av nya gravplatser skedde till stor del på to
pografiska lägen där högarna exponerades vida om
kring och gav landskapsrummen en markant visuell 
inramning. Under senare delen av bronsålderns period 
III anlades brand- och/eller urnegravar som sekundära 
begravningar i befintliga högar, och på markavsnitt i 
anslutning till dessa. De kremerade kvarlevorna place
rades i jorden, troligen med mindre markeringar ovan 
mark. Detta medförde ytterligare en omgestaltning av 
gravplatser från en monumental exponering på distans 
mot en variationsrik framtoning för en betraktare på 
plats (Rydbeck 1912; Arcini & Svanberg denna vo
lym; Ericson Lagerås denna volym; Strömberg denna 
volym).

Skapandet av rumsliga makrostrukturer i landska
pet under bronsåldern byggde på hur regionala bebyg
gelser successivt vuxit fram, hur dessa var socialt och

rumsligt organiserade, samt i vilken grad det funnits 
färdvägar och kontakter mellan bygder. Ur ett land- 
skapsarkeologiskt perspektiv kan det konstateras att 
bebyggelse och status manifesterades genom anläg
gandet av gravplatser och byggande av monument 
som högar. Lokalt var det fråga om att ta ett land- 
skapsavsnitt i anspråk för gårdsbebyggelse, drivande 
av lantbruk och anläggande av gravplatser. Regionalt 
sett ledde detta till en ackumulation av lämningar som 
i ett längre tidsperspektiv skapade traditioner kring 
äldre kulturlandskap i samtidens omgivningar.

Begreppet centralområde har ofta använts inom 
arkeologin i diskussioner om bebyggelser och sam
hällsorganisation. Antikvariskt sett definieras dessa 
områden som en agglomeration av gravmonument 
och annan materiell kultur från ett specifikt kronolo
giskt utsnitt. Det kan vara en form av enhetlighet rö
rande exempelvis gravformer, huslämningar, keramik 
och metallföremål. Emellertid kan det inom en krono
logisk period förekomma variationer av olika omfatt
ning som frammanar en mer splittrad bild av ett be
byggelseområde. De frågor som kan ställas i detta 
sammanhang är; fanns det regionala särdrag mellan 
olika bronsåldersbygder inom ett geografiskt område 
motsvarande till exempel Skåne? Kan man tala om en 
enhetlig materiell kultur i Skandinavien under brons
åldern? En genomgång av gravhögar i området visar 
att det finns en relativt stor variation i deras storlek, 
samt när och hur dessa byggs. I vissa områden som till 
exempel sydvästra Skåne har de uppförts i ett sam
manhang vid ett tillfälle, medan man i andra samman
hang har byggt på gravhögar i tre till fyra omgångar 
(Jennbert 1993).

Den främsta källan till att definiera bygder av cen
tral karaktär har länge bestått i att kartlägga gravhö
gars lokalisering i landskapet. Detta har gjorts genom 
olika metoder med varierande grader av tydlighet. En 
form av sammanställning exemplifieras utifrån ett mak- 
rogeografiskt perspektiv där enskilda lokaler marke
rats. Ett annat sätt att åskådliggöra bygder av central 
karaktär består i isartimkartor som speglar en ökad
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Figur 1. Megalitgravar i Skåne och på östra Själland. Megalithic tombs in western Scania, Sweden, and eastern Zealand,
Deon m/n ris

frekvens av lämningar. Dessa agglomerationer av grav
högar ger en bild av i vilka delar av Skåne som centrala 
områden varit belägna (Hyenstrand 1979, 1984; Lars
son 1993b). En annan metod syftar till att göra en mer 
topografiskt relaterad presentation i regionalt perspek
tiv. 1 dessa sammanhang analyseras hur anhopningar 
och stråk av gravhögar har anlagts i terrängen och mo
numentens kontext med omgivningarna. Andra aspek
ter som kan vägas in i analyser av centrala områden är 
gravhögars dimensioner och hur monumenten har

byggts. I tidigare arbeten har diskussioner förts utifrån 
rumslig spridning och topografisk dominans, respekti
ve indelning av bebyggelsedistrikt sett till relationen 
grav och boplats (Olausson 1993; Säfvestad 1993). 
Emellertid är det först under senare delen av 1990-talet 
med introduktionen av GIS-applikationer som det finns 
möjligheter att på ett mer nyanserat sätt bearbeta upp
gifter om gravmonument, respektive boplatser och dess 
lämningar av gårdsbebyggelser, i kombination med 
data rörande topografi, jordarter och hydrologiska
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Figur 2. Neolitiska offerplatser med upprepade nedläggelser, s.k. ack- Neolithic votive sites with accumulated deposits in Scania, southern 
umulerade offerfynd, i Skåne (Efter Karsten 1994, fig. 72). Sweden. After Karsten 1994, fig. 72.

förhållanden. I denna publikation har GlS-bearbet- 
ningar av lämningar i kulturlandskap enbart gjorts 
inom undersökningsområdet för VKB:s bronsålders- 
projekt. Befintliga uppgifter om bronsålderslandskap 
på Bjärehalvön och i södra Halland respektive bygder
na från Söderslätt till Österlen, ger ändå en bild av att 
regionala särdrag och en i vissa avseenden heterogen 
materiell kultur har existerat (se bl.a. Lundborg 1972; 
Olausson 1992; Jennbert 1993)

Om man ser på resultaten från Västkustbaneprojektet 
så finns det en rad källkritiska aspekter på representati
vitet som måste beaktas. Undersökningen skar som en 
cirka 40-80 meter bred korridor genom landskapet. I 
den norra delen går korridoren i nord-sydlig riktning 
parallellt med Öresundskusten och skär tvärs över ådal
gångarna i området, medan det södra avsnittet löper 
parallellt med den norra sidan av Saxå- och Välabäcks- 
dalgångarna. Detta gav helt olika förutsättningar för att
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förstå och undersöka fornlämningarnas övergripande 
struktur. I den norra delen av Västkustbanans sträckning 
var det svårt att få fram fornlämningarnas totala utbred
ning, här fick vi vanligen endast fram de södra och norra 
begränsningarna (Strömberg denna volym). I den södra 
delen kunde vi däremot ofta få fram begränsningarna i 
både öst, väst och syd ned mot vattendragen, medan be
gränsningarna åt norr inte gick att fånga. Därför ökade 
drastiskt våra möjligheter att uppskatta fornlämningar
nas storlek och struktur i den södra delen. Därför priori
terades också de norra och södra delarna av järnvägen 
olika, så att cirka tre gånger så många lokaler slutunder- 
söktes mellan Landskrona och Kävlinge som mellan Hel
singborg och Landskrona (se Svensson m.fl. 1996; Kar
sten & Svensson 1996; Svensson & Karsten 1998).

I denna artikel behandlas tidsavsnittet 2300-500 
f.Kr. Vi har utifrån materialets karaktär valt att göra 
en grov indelning av samhällsutvecklingen under peri
oden i tre faser:

• Fas I; senneolitikum och bronsålder period I;
2300-1500 f.Kr.

• Fas II; bronsålder period II-III; 1500-1100 f.Kr.
• Fas III; bronsålder period IV-VI; 1100-500 f.Kr.

Vi menar att det traditionellt använda brottet mellan 
senneolitikum och bronsålderns period I inte är rele
vant, något som ju också påpekats av flera författare 
och som gäller merparten av övriga traditionellt använ
da kronologischeman (Vandkilde 1996). Som Jeanette 
Varberg (under tryckning) mycket riktigt påpekat är det 
lätt att urskilja perioder i förhistorien om man håller sig 
till ett enda material, exempelvis dräktsmycken eller 
keramikskärvor, men om man väljer en holistisk syn på 
samhällsutvecklingen så blir situationen mer komplice
rad. Brott i förhistorien - och i våra kronologischeman! 
- skall placeras där det finns flera synkrona förändring
ar i det arkeologiska materialet. Vi måste i första hand 
ta hänsyn till vårt undersökningsområdes arkeologiska 
bärkraft vad avser källmaterialet och relatera detta till 
överregionala trender under tiden.

Senneolitikum är en period då metallen introduceras 
fullt ut med en successivt ökande import och inhemsk 
produktion. Perioden kan och bör därför ses som den 
logiska inledningen till bronsåldern (Svensson 2004; 
Varberg under tryckning). Bronsålderns första period 
delas ofta in i två delar, IA och IB, efter hur metallen 
använts och deponerats i gravar och offermiljöer 
(Vandkilde 1996, s. 314 ff.). Period IA förefaller, enligt 
vår uppfattning, ha mer gemensamt med SN II än med 
bronsålderns period IB. Vi har emellertid använt oss 
av en kronologisk indelning där hela period I hör ihop 
med senneolitikum, bland annat för att den verkliga 
expansionen i metallanvändning och inhemskt metall
hantverk i Skandinavien kan placeras i bronsålderns 
period II, 1500-1300 f.Kr. (Larsson 1986). Flintred
skapens fortsatta användning under bronsåldern är 
också bidragande till vår fasindelning. Det går helt en
kelt inte att veta om exempelvis en lösfunnen bred- 
eggad flintyxa tillhör slutet av senneolitikum eller om 
den tillhör bronsålderns period I.

Under senneolitikum, från cirka 2300-1700 f.Kr., 
förändras gravläggningssederna i de två västskånska 
bygderna och man börjar använda sig av begravningar i 
bland annat flatmarksgravar och hällkistor. Parallellt 
med dessa begravningsformer sker ett omfattande ut
nyttjande av de äldre megalitgravarnas stenkammare. 
Vi bör här ha i åtanke att i princip alla skelett från me
galitgravar i Skåne radiometriskt daterats till just sen
neolitikum. Under den äldre bronsåldern, från cirka 
1400-1200 f.Kr., sker en formlig explosion av antalet 
tydligt markerade gravar då hundratals högar uppförs 
under bara några hundra år. Även gånggrifter återan
vänds för ekkistbegravningar och förseglas under ny
uppförda högar, som exempelvis vid Hög (Petré & Sa- 
lomonsson 1967; Hårdh 1990). Under slutet av äldre 
bronsålder och under inledningen av yngre bronsålder 
avlöses höggravskicket successivt av brandgravar, dels 
placerade som sekundärbegravningar i högarna från 
äldre bronsålder, dels enstaka eller i större eller mindre 
grupper under flatmark. I vissa fall har det funnits mar
keringar ovan mark, men de är oftast bortodlade. Det
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finns emellertid också gravar från yngre bronsålder 
som har markerats med högar, vilket komplicerar 
tolkningen av spridningen av gravformen i området. I 
vissa områden som exempelvis nordvästra Skåne tycks 
det ha varit speciellt vanligt att uppföra högar även 
under yngre bronsålder (Andersson 1997; Strömberg 
denna volym).

Den bild av samhällsutvecklingen under senneoliti- 
kum och bronsålder som vi presenterar här är i stort 
sett helt baserad på en historiematerialistisk tolknings- 
modell. En alternativ modell är att lägga större vikt 
vid religiösa och rituella aspekter på samhällets upp
byggnad. I denna utgår man ofta från att det existerat 
någon form av ”prästaristokrati” eller ”teokrati”, vil
ken dominerat samhällsutvecklingen genom sitt mo
nopol på kontakterna med gudar, förfäder och andra 
övernaturliga väsen (se bl.a. Larsson 2002; Kristian
sen 2004). Detta går till viss del att förena med den 
historiematerialistiska analysmodellen. Gemensamt 
för båda modeller är emellertid en hierarkisk syn på 
samhällets uppbyggnad, där en mindre del av befolk
ningen genom en monopolsituation och ideologiskt 
inflytande dominerat samhället. Monopolet skulle 
kunna gälla exempelvis tillverkning och distribution 
av flintdolkar, import av metall och kunskap om till
verkning av metallföremål samt rituella och religiösa 
förhållanden för att nämna några. En annan syn på 
samhället representeras av den så kallade ”heterarkis- 
ka” skolan som betonar olikheter och variation i den 
hierarkiska strukturen i ett samhälle. Enligt denna 
skola har det funnits samhällen där maktutövningen 
har varierat på olika plan och inom olika områden. 
Janet E. Levy har i en artikel behandlat det sydskandi- 
naviska bronsåldersmaterialet ur ett sådant perspektiv 
(1995). Det finns också forskare som har framhållit 
viktiga aspekter som makt-motmakt i ett stratifierat 
samhälle. En allt tydligare hierarkisering ger enligt 
dessa forskare i de flesta fall upphov till motåtgärder, 
en motmakt, dels från konkurrerande stormän i sam
ma område, dels från lägre sociala klasser (för diskus
sion se Mogren 2000, s. 52 och där anförda verk).

Arbetet med att konstruera olika tolkningar av sam
hällsstrukturens utveckling över stora tidsrymder 
präglas ofta av kontrasten mellan generella, utdragna 
förändringsprocesser och unika händelser, där de sist
nämnda många gånger får en undanskymd roll. Arke
ologer har ofta svårt att integrera unika händelser och 
unika personer i de generella forandringsmodeller som 
presenteras, ofta på grund av att de anses som slump
mässiga och resonemangen kring dem som spekulati
va. Under detta arbete har vi i det arkeologiska materi
alet tyckt oss skönja en tydlig omvandling av sam
hällsstrukturen i Skandinavien under bronsålderns pe
riod IB och första hälften av period II, det vill säga 
cirka 1600-1400 f.Kr. Under de här 200 åren kan man 
se en snabb och omfattande förändring inom många 
områden, något som man kan tolka som ett tecken på 
att den sociala stratifieringen i samhället av någon an
ledning har förstärkts ytterligare och att den materiel
la kulturen på ett ännu mera uttalat sätt har använts 
aktivt för att framhäva och manifestera de sociala 
skillnaderna (se bl.a. Larsson 2002). Flera av dessa 
förändringar i hierarkisk riktning kan förmodligen 
knytas till en ökad betydelse för den enskilde indivi
den på bekostnad av den tidigare dominerande kollek
tivt präglade ideologin. Enligt senare diskussioner 
inom forskningen har denna process emellertid inletts 
betydligt tidigare. Tendenser till förändring kan man 
se redan under slutet av MN B och under SN I (Apel 
2001; Nordquist 2001; Lekberg 2002).

Fas I - samhällsutvecklingen under 
senneolitikum och bronsålderns 
period I, 2300-1500 f.Kr.
En bakgrund
Frågan om vilken typ av samhällsstruktur som existe
rade i Skandinavien under fas I har diskuterats under 
lång tid. Mycket av diskussionen har kretsat kring frå
gan om makt och samhällsorganisation. Dessa forsk
ningsansträngningar tycks mynna ut i tre olika huvud
förslag för hur samhället var organiserat; att det rört 
sig om en egalitär samhällsstruktur, ett big-mansystem 
eller hövdingadömen med uppnådd alternativt ärftlig 
ställning. Majoriteten forskare anser nu att det hand
lar om hövdingadömen av olika komplexitet. När och 
hur kan då sådana ärftliga hövdingadömen ha införts i 
området? Jan Apel (2001, s. 329 ff.), Pär Nordquist 
(2001, s. 211 ff.) och Per Lekberg (2002, s. 275 ff.) 
argumenterar för en introduktion av ett dylikt system 
redan under den tidigare delen av senneolitikum, med
an exempelvis Kristian Kristiansen (1989, 1998), Hel
le Vandkilde (1996, s. 259 ff.) och Timothy Earle
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(2002, s. 288 ff.) förespråkar en senare introduktion 
under bronsålderns period II (se även Goldhahn 1999, 
s. 183 ff.).

Under senneolitikum blir den materiella kulturen i 
södra och mellersta Skandinavien allt mera homogen. 
Detta kan associeras till framväxten av en stratifierad 
samhällsstruktur och en successivt ökande konkurrens 
av social karaktär. Man måste ha använt sig av en ge
mensam ideologisk bakgrund som uttryckts med olika 
materiella symboler. En viktig drivkraft bakom den 
alltmera uttalade hierarkiseringen tycks enligt flera 
författare ligga på en högst individuell nivå (Nord
quist 2001, s. 190 f.). Nämnda forskningsinriktning 
betonar betydelsen av en socio-psykologisk förkla
ringsmodell i denna process, där personliga egenska
per hos individer har spelat en stor roll för att distan
sera sig från en kollektivt präglad ideologi av mer ega
litär karaktär. Förekomsten av så kallade aggrandizers 
eller trippel A-personligheter, det vill säga människor 
som kan bekrivas som ”Ambitious, Aggressive, Acqu
isitive” och som har varit ”...restless, purposive, and 
rational, striving to increase their enjoyment of the 
good things of life and capable of choosing and pursu
ing appropriate means of doing so. ” (Mann 1986, s. 4) 
anses haft en stor betydelse för denna utveckling (se 
Apel 2001, s. 323; Lekberg 2002, s. 26 ff., s. 283 f.).

Flera arkeologer betonar betydelsen av den materi
ella kulturen och det medvetna sätt som den använts 
av enskilda individer eller grupper för att uppnå en 
utvald och elitistisk position. Pär Nordquist (2001, s. 
258, s. 279) ser den snabba förändringen av den mate
riella kulturen under senneolitikum och bronsålderns 
period I som uttryck för en ”symbolisk inflationsspi
ral”. Per Lekberg (2002, s. 294) ser samma företeelse 
som en ”devalvering av elitens sociala och symboliska 
kapital”. Enligt denna teori har eliten i samhället kon
tinuerligt anammat nya föremålstyper och idéer uti
från med hjälp av långväga kontakter för att visa på 
sin speciella och utvalda position. Man har alltså på 
ett aktivt sätt använt sig av materiella ting för att dis
tansera sig från den övriga befolkningen. Successivt

spred sig dessa nymodigheter även till lägre samhälls
klasser och därmed minskade exklusiviteten, varför 
man ständigt tvingades introducera nya exotiska och 
exklusiva föremål och idéer. Denna ständiga status
kamp för att visa upp sin upphöjda position innebar 
en snabb förändring av den ideologiska överbyggna
den och därmed även den materiella kulturen.

Man kan tänka sig att denna hierarkiska struktur 
baserades på idéer kring religion, ideologi och social 
organisation som genom kontakter fördes hit från 
bland annat Syd- och Mellaneuropa (Larsson 1997; 
Karlenby 2002, s. 109). Inte minst tycks sociala struk
turer som kan associeras till klockbägarkulturen ha 
spelat en stor roll för denna utveckling under senneoli
tikum (se bl.a. Vandkilde 1996, s. 314 f.). En intro
duktion av nya föremålstyper och idéer i de skandina
viska hövdingadömenas övre sociala skikt, utnyttjades 
för att manifestera en speciell status i samhället. En 
konsekvens på längre sikt var att man kunde ställa sig 
utanför den kollektivt präglade ideologi, som tidigare 
hade omöjliggjort en ackumulering av ekonomiska re
surser knutna till individer eller mindre grupper med 
familjeband (se bl.a. Nordquist 2001; Larsson 2002).

Den ärftliga rätten till sin utvalda position har man 
enligt Thomas B. Larsson (2002) motiverat genom att 
på olika sätt manipulera med exempelvis gravmonu
ment och offermiljöer. Han menar att man genom att 
skapa en tradition sprungen ur historier om kontakter 
med mytiska förfäder och exotiska, avlägsna kulturer 
tillägnat sig en naturlig och därigenom ärftlig rätt till 
makten. Man använde sig således inte bara av främ
mande föremål för att rättfärdiga sin upphöjda posi
tion, utan man tog också till sig olika typer av elitisti- 
ska idéer och med dessa som förebild försökte man 
bygga upp en liknande samhällsstruktur i Skandina
vien. Dessa grupper av hövdingar och krigarföljen kun
de säkert också medvetet använda sig av sina långväga 
kontakter för att särskilja sig från den övriga befolk
ningen, dels intellektuellt genom att skapa myter och 
historier om sitt resande och sina kontakter med ”de 
andra”, dels praktiskt genom att ta med sig exotiska
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och exklusiva föremål, tekniskt kunnande och metall
råvara tillbaka från sina resor (Kristiansen 2002; Lars
son 2002). Man kan säga att maktens resande och re- 
sandets makt användes aktivt för att legitimera den hie- 
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dra hälften av senneolitikum och under äldre bronsål
der. Kontakterna med den så kallade LJnéticekulturen i 
Mellaneuropa bör ha varit intensiva, något som man 
kan se både i metallföremålens utseende (Sheratt 1993; 
Vandkilde 1996) och i likheter mellan de stora långhu
sen i områdena (Nielsen 1999). Om man beaktar de 
kommunikationsmässiga förutsättningarna för södra 
Skandinavien finns flera möjliga sjövägar över Öster
sjön och vidare ned i Europa på de större floderna som 
till exempel Oder i öster och Elbe i väster (fig. 3). Dess
utom har det förmodligen funnits väl utbyggda land
kommunikationer från norra Tyskland och norrut på 
Jylland (se bl.a. Lambert Johansen m.fl. 2004).

Parallellt med monopoliseringen av den ekonomis
ka och politiska makten sker en förändring av vapen
uppsättningarna i områdets gravar. Gravinnehållet 
förändras under senneolitikum så att den tidigare så 
dominerande stridsyxan blev utbytt mot flintdolken, 
ibland kompletterad med flathuggna pilspetsar och 
spjutspetsar i flinta. Introduktionen av dolk, spjut och 
pilar, kan vara ett försök att efterlikna den rådande 
vapenkombinationen på kontinenten, där vapnen 
dessutom successivt började tillverkas i metall. Frågan 
är om även krigföringen förändrades efter inspiration 
från kontinentala förebilder (se bl.a. Kristiansen 1987, 
1989, 1999b; Treherne 1995; Vandkilde 2003). En 
möjlig tolkning som vissa forskare gör är att den nya 
vapenuppsättningen bars av de allt mäktigare höv
dingarna och deras krigarföljen och att den är ett teck
en på att man lade en större vikt vid individuell kamp 
mellan enskilda kombattanter. Vi tror dock snarare att 
den nya vapenuppsättningen visar att man har föränd
rat krigföringen och att spjutet och pilbågen fick en 
större betydelse i det taktiska uppträdandet. Denna 
utveckling förebådade den allt tydligare militarisering- 
en av samhället under inledningen av bronsåldern, då

vapenuppsättningar helt i brons tar överhanden. Un
der bronsålderns period IB, cirka 1600-1500 f.Kr., 
tillkommer ett nytt inslag i områdets våpenutstyr, 
bronssvärdet. Vissa av vapenuppsättningarna från pe
rioden var omfattande och bestod av olika kombina
tioner av svärd, dolk, spjut med bronsspets och ibland 
också en yxa. Vapnen kompletterades även med andra 
högstatusindikerande föremål som till exempel guld
ringar och -spiraler, rakknivar och pincetter i brons 
(Vandkilde 1996, s. 223 ff.).

Det tycks ha funnits två viktiga introduktionsvägar 
för de materiella och ideologiska kulturinfluenser som 
efterhand resulterade i en bronsålderskultur i Skandi
navien; dels tidiga influenser från väster under inled
ningen av senneolitikum kopplade till klockbägarkul- 
turen och som var mest märkbara på norra Jylland, 
främst kring Limfjorden. Dels något senare influenser 
från Üneticekulturen i Mellaneuropa - även de först 
märkbara på Jylland, men nu i den södra delen (Vand
kilde 1996, s. 305 ff.). Dessa två introduktionsvägar 
med en förskjuten kronologisk ställning i förhållande 
till varandra och en annorlunda kulturell bakgrund 
visar på komplexiteten och variationen i de föränd
ringar som successivt ledde fram till den skandinavis
ka bronsålderskulturen. Tydligt är att respektive för
ändringar tycks ha skett snabbt och att en gemensam 
materiell kultur skapades på kort tid under inledning
en av senneolitikum. Den materiella kulturen i södra 
och mellersta Skandinavien blev därigenom successivt 
alltmer homogen under loppet av fas I.

Utifrån resonemanget kring den allt mera uttalade 
sociala stratifieringen i samhället under senneolitikum 
och framåt kan man fråga sig hur pass spridda olika 
typiska senneolitiska föremål som exempelvis flintdol- 
ken egentligen varit. Var den endast förbehållen ett fåtal 
utvalda människor eller fanns den också spridd i de bre
da folklagren? Förmodligen har de nya inslagen i den 
materiella kulturen först introducerats i de högre socia
la kretsarna för att sedan spridas ut i lägre samhälls
klasser. Detta skulle kunna förklara kvalitetsskillnaden 
i flintdolksmaterialet, så att de välgjorda exemplaren
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Figur 3. Karta över södra Skandinavien med de möjliga sjövägarna 
över Östersjön och vidare söderut ned i Europa. Lägg märke till den 
naturliga axel som bildas mellan till exempel sydöstra Skåne, Born
holm och Oders mynning.

A map of southern Scandinavia with the possible sea routs over the 
Baltic Sea and down in Central Europe. Notice the natural sea route 
connecting southeastern Scania, the island of Bornholm and the ri
ver Oder.

har burits av hövdingarna och deras krigarföljen med
an de enklare har burits av de mindre bemedlade.

Om man ser på utvecklingen i västra Skåne under 
fas I så kan man, som tidigare nämnts, utifrån fördel
ningen av sekundärbegravningar i megalitgravar, samt 
förekomst av hällkistor, flatmarksgravar och ackumu
lerade offerfynd, se att det finns två tydligt definierade

bygder i området (fig. 4, för periodens offerfynd se 
Karsten denna volym). De två bygderna skiljs åt av en 
tre till fyra kilometer bred zon som sträcker sig från 
Lundåkrabukten och in mot Söderåsens södra utlöpa- 
re. Ön Ven mitt i Öresund tycks vara topografiskt 
kopplad till den spektakulära dalgången vid Dalamos
se och de bakomliggande höjderna vid Glumslövs
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backar och ingår därför som en naturlig del i den nor
ra bygden. Megalitgravarna vid Glumslövs backar och 
Örenäs utgör en förbindelselänk till en förmodad me- 
galitgrav och en hällkista på Ven. Kopplingen mellan 
den skånska västkusten och den själländska östkusten 
förefaller naturlig och eftersom det finns ett mindre 
antal megaliter vid denna kust ungefärligen mitt emot 
Ven och Glumslövs backar, så kan man tänka sig att 
det har funnits ett nära samband över Öresund just 
här. Kopplingen mellan de två områdena på var sin 
sida om Öresund kan således spåras ned till åtminsto
ne övergången mellan äldre och mellersta trattbägar- 
kultur.

Byggnadstradition och bebyggelsestruktur
Ett viktigt genombrott i kunskapen om byggnadstradi
tionen och bebyggelsestrukturen under fas I gjordes 
när man i början av 1970-talet undersökte lämningar
na efter tre långhus vid Myrhøj på norra Jylland. Ut
grävningen gav nya data om framväxten av den sen- 
neolitiska kulturen på norra Jylland och Myrhøjlång- 
husen lämnade intressant information om byggnads
traditionens utveckling under slutfasen av mellanneo- 
litikum och inledningen av senneolitikum (Jensen 
1973). Material från ett av husen har 14C-daterats till 
cirka 2460-2140 f.Kr. (Apel 2000, s. 76). Långhusen 
vid Myrhøj har en mesulakonstruktion och en mar
kant nedsankning av golvytan i den östra delen. Intres
sant nog så finns det ytterligare exempel på liknande 
huskonstruktioner på Jylland som också innehåller 
klockbägarmaterial (Skov 1982; Simonsen 1983). 
Dessutom finns det också gravmaterial från Jylland 
med tydliga klockbägarinfluenser (Apel 2000, s. 47). 
Detta visar att det här verkligen funnits ett reellt infly
tande från klockbägarkulturen på den sena enkelgravs
kulturen och på utvecklingen under den tidigare delen 
av senneolitikum (Vandkilde 1996, s. 294 ff., 2001).

På Myrhøj framkom en blandning av keramik som 
dels kan kopplas till enkelgravskulturen, dels keramik 
som otvetydigt har likheter med klockbägarkeramik. 
Det finns dessutom andra föremål, bland annat ett

handledsskydd av sten och flathuggna pilspetsar och 
andra flathuggna redskap i flinta, som visar på en tyd
lig koppling mellan klockbägarkulturen och den sena 
enkelgravskulturen i området (a.a., s. 112 f.). Enligt 
Helle Vandkilde (1996; 2001; jfr Apel 2001, s. 162) 
kan förekomsten av välgjord klockbägarkeramik på 
boplatser och i gravar i södra Skandinavien tolkas som 
att denna fungerade som någon form av statusladdad 
bordsservis vid exempelvis rituellt festande och drick
ande. Enligt Jan Apel (2001, s. 162) visar keramiken 
på nära kontakter mellan norra Jylland och klockbä
garkulturen i Wessex i södra Storbritannien samt om
rådet kring Rhendeltat. Intressant nog finns det också 
tecken på ett utbyte av varor åt andra hållet. Enligt 
Apel har många flintdolkar av skandinavisk typ hittats 
i området kring Rhendeltat och i Nederländerna.

Smärre fynd av keramik och flintföremål på Själ
land och i Skåne antyder att klockbägarkulturen också 
där fick ett visst inflytande. Exempelvis framkom ke
ramik av klockbägartyp i ett stolphål i närheten av en 
senneolitisk gård vid Västra Kara by, Skåne (Pettersson 
2000, s. 53 f.). Bara en kilometer nordöst om gården 
undersöktes ett antal flerfasiga mesulahus l4C-datera- 
de till den senare delen av MN B och inledningen av 
senneolitikum (Månsson & Pihi 1999). I ett anslutan
de lager framkom ett mindre antal keramikskärvor 
och pilspetsar vilka kan knytas till klockbägarkultu
ren.

Varför tycks då klockbägarkulturen vara så kon
centrerad till norra Jylland? Helle Vandkilde (1996, s. 
295 f.) anser att området har haft de rätta sociala för
utsättningarna i form av en inre kamp om statusrelate- 
rad ekonomisk och politisk makt för att dra till sig 
prestigeföremål av metall:

”... The geographical location towards the west is cer
tainly significant considering the western distribution 
of developed Beaker Cultures in Europe. Secondly, the
re are rich resourches of quality flint, which must have 
been advantageous from the point of view of establis
hing and maintaining internal and external relations of
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Figur 4. Senneolitiska begrav
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alliances and exchange. The significance of the Lim- 
fjord as a major system of communication, binding 
together rather than seperating local groups, should 
also be mentioned. However, of decisive importance 
may have been the internal social structure of the area. 
Above, it has been argued that the Limfjord region 
during LN I was socially more complex than surroun
ding regions, but the region was outstanding already 
in the later Single Grave Culture with specific traits 
and patterns of material culture (...) that may be inter
preted in terms of social rivalry. Such a competive soci
al system is likely to be particularly attracted to new 
methods of building up prestige. The developed Bea
ker network of western Europe was no doubt attracti
ve and stimulating in this respect, since it was a social 
construction based on emulation. ”

Under den senare delen av fas I kan man se tydliga 
likheter mellan utvecklingen av byggnadstraditionen i

Skåne, på Bornholm, Jylland samt i delar av Central- 
och Mellaneuropa (Nielsen 1999, s. 159). Stora två- 
skeppiga långhus har exempelvis undersökts från peri
oden i Niedersachsen, Bayern och Böhmen, med flera 
gemensamma drag med långhusen i Sydskandinavien. 
Poul Otto Nielsen (a.a. s. 161) ser detta som tecken på 
existensen av en gemensam syn på hur långhus i hög
statusmiljöer skulle se ut vida omkring:

”The similarities indicate that the peoples of the sepa
rate areas shared the concepts about house construc
tion and used the same solutions for the functions of 
the combined house for both people and animals. 
Buildings measuring more than 50 meters in length 
were definitely houses belonging to chiefs. It was pre
sumedly among the members of the elite that ideas 
were communicated. The network stretched over large 
areas in the early metal-producing societies of Europe 
north of the Alps.”
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Nielsens resonemang implicerar existensen av ett eu
ropeiskt nätverk bestående av stormän i södra Skandi
navien och på kontinenten. De kontinentala stormän
nen verkade inom Unéticekulturen som dominerade 
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remål i Mellaneuropa under SN II, cirka 1950-1700 
f.Kr. (Vandkilde 1996, s. 306 ff.). Båda områdena har 
haft nära kontakt och utbytt idéer, kunskap och olika 
typer av exklusiva varor. Här kan man se en föregång
are till den struktur som existerade under äldre och 
mellersta bronsålder med långväga kontakter mellan 
aristokratiska centra i hela Europa och Främre Asien 
(Earle m. fl. 1998, s. 4; Kristiansen 2000, s. 63 ff.; s. 
378 ff.; Larsson 2002, s. 96 ff.).

Enligt vår mening visar de senaste 10 årens boplats
undersökningar och omtolkningar av fas I-material en 
bild av en mera komplex och tydligare stratifierad 
samhällsstruktur (Artursson denna volym a & b). För
ändringen i byggnadstradition och bebyggelsestruktur 
under den senare delen av MN B och inledningen av 
senneolitikum visar tydligt att en hierarkisk samhälls
struktur etablerats i södra Skandinavien. Boplatsmate
rialet kompletterar nu bättre den bild av ett mer eller 
mindre hierarkiskt organiserat samhälle som man tidi
gare endast har ansett sig kunna se i grav- och offer
materialet (för diskussion se Karsten 1994; Vandkilde 
1996, s. 259 ff.; Earle m. fl. 1998; Kristiansen 1998; 
Nordquist 2001, s. 199 ff.; Apel 2001, s. 340 ff.; Lek
berg 2002, s. 275 ff.).

Förändringen av byggnadstraditionen i Sydskandi- 
navien under den senare delen av MN B och framför
allt under inledningen av senneolitikum innebar bland 
annat att man fick en tydlig uppdelning av långhusen i 
olika storlekskategorier. Dessutom kan man se en stör
re variation och komplexitet i bebyggelsestrukturen, 
med allt från ensamgårdar till tätare, byliknande struk
turer (se bl.a. Artursson 2000; Gidlöf & Johansson 
2003; Sarauw 2003). Det finns dessutom mycket som 
talar för att det redan under mellanneolitikum existera
de koncentrationer av trattbägarbebyggelse, men också 
av den senare stridsyxbebyggelsen i vissa områden. Det

blev vanligare med stora boplatser och flera av dem 
kan vara lämningarna efter byliknande strukturer (se 
bl.a. Lekberg 2002, s. 251 f.; Artursson m. fl. 2003, s. 
136 f., s. 141 ff.). Exempel som kan nämnas är boplat
serna vid Grødbygård och Limensgård på Bornholm. 
Tyvärr är kunskapsläget sämre i Skåne, endast ett fåtal 
av de större mellanneolitiska boplatserna har under
sökts, varför det är svårt att uttala sig om hur det ser 
ut här (se bl.a. Artursson m.fl. 2003; Andersson 
2003).

Under fas I fanns gårdar med stora eller mycket 
stora långhus, ibland med anslutande ekonomibygg
nader som förstärker intrycket av att det rör sig om 
gårdar av en speciell karaktär. Dessutom finns det fle
ra tecken på att man där ägnat sig åt ett specialiserat 
hantverk, exempelvis i form av tillverkning av flintdol- 
kar, metallföremål och eventuellt bärnstensbearbet- 
ning. I närheten kan det också finnas samtida gravar 
med prestigegravgods och offerplatser med unika eller 
speciella föremål. De riktigt stora långhusen tycks i de 
flesta fall vara koncentrerade till centralbygder, där 
det funnits en tätare bebyggelse som varit samlad i ut
spridda eller mera koncentrerade byar. Central bygder
na omgavs av mera perifera områden där det har varit 
vanligare med ensamgårdar. Mycket tyder på att cen
tralbygderna genomgick tillväxt- och nedgangsfaser, 
så att bebyggelsen växelvis expanderade eller drog sig 
samman. I de expansiva skedena har marginalområde
na tagits i bruk i större utsträckning, vilket har produ
cerat ett komplicerat mönster av gårdslämningar i oli
ka positioner i landskapet. Det verkar alltså finnas ett 
tydligt samband mellan ett områdes förmodade eko
nomiska bärkraft och dess bebyggelsestruktur.

Det fåtal kända långhus i Sydskandinavien som kan 
kopplas till stridsyxekulturen och enkelgravskulturen 
visar tydliga likheter med den byggnadstradition som 
senare kom att utvecklas under senneolitikum (se Niel
sen 1999, s. 154 ff., Björhem & Säfvestad 1989; Nord
quist 2001, s. 197 ff.; Artursson kapitel 2 denna vo
lym). Rötterna till den senneolitiska byggnadstraditio
nen finns således i området under mellanneolitikum.
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Utgrävningar på Bornholm (Nielsen 1999, s. 154 ff.) 
och i Skåne (Artursson m. fl. 2003, s. 141 ff.) visar att 
långhusen under perioden har varit cirka 15-22 meter 
långa. Vid övergången mellan mellanneolitikum och 
senneolitikum kan man se en tydlig formalisering av 
byggnadstraditionen vad det gäller långhus (Artursson 
m. fl. 2003, s. 145 f.; Artursson denna volym a). Man 
kan nästan tala om en gemensam standard för hur 
långhusen skulle se ut och indelas rumsligt och funk
tionellt.

Vid inledningen av fas I skedde en uppdelning av 
långhusen i ett antal olika storlekskategorier, från sto
ra med en längd på 25-30 meter till mindre som var 9- 
15 meter långa. En sådan variation kan enligt etnogra
fiska paralleller ses som ett tydligt tecken på ett sam
hälle med en begynnande social stratifiering (Earle 
2002, s. 56 f. och där anförda verk). Under SN II blir 
variationen i längd och inneryta än mer accentuerad, 
från huslängder kring 10 upp till 50 meter. Storleksva
riationen och det markant ökade antalet husoffer i 
långhusen visar att långhusen fick en allt större bety
delse som statusmarkörer och att de rituella aspekter
na blev viktigare (Artursson m. fl. 2003, s. 127 f., s. 
147). Det var förmodligen vid senneolitikums början 
som vissa långhus började fungera som viktiga mötes
platser för de övre skikten av samhället. Samtidigt fick 
de nya funktioner i landskapet som symboler för den 
hierarkiska samhällstrukturen och de styrande höv- 
dingafamiljerna.

I jämförelse med mellanneolitikums kända husin
ventarium ser vi under senneolitikum en tiofaldig ök
ning. Detta måste antingen innebära att byggnadssät
tet förändrades genom att större omsorg lades ned på 
att konstruktionerna skulle bli mera varaktiga, vilket 
ökar bevaringsmöjligheterna, eller att man helt enkelt 
byggde fler hus under senneolitikum. Kanske kan den
na ökning i bebyggelsens omfattning kopplas till nå
gon form av intensifiering av jordbruksverksamheten 
och en befolkningsökning (se Apel 2001, s. 331 f.), 
alternativt till en förändring av synen på byggnaderna 
som sådana. Den privata sfären, långhuset, bör ha

fungerat som en viktig symbol för att framhäva en per
sons eller en släkts speciella position och därför investe
rade man både tid och resurser för att bygga allt större 
och mera imponerande byggnader. Kanske kan detta 
kopplas till en framväxande ideologi som grundade sig 
på så kallat husättstänkande (Carsten & Hugh-Jones 
1995, s. 6 ff.). De stora långhusen blev symboler för en 
speciell samhällsgrupp som exkluderade andra. Den 
här förändringen av långhusets sociala funktion bör ha 
skett parallellt med en befolkningsökning. Det finns 
faktiskt en antydan till en sådan under fas I. Försörj
ningssituationen i Sydskandinavien måste ha förbätt
rats, eftersom människornas medellängd ökar till näs
tan moderna värden (Bennike 1993).

Uppdelningen av långhusen i olika storlekskatego
rier är dock inte lika uttalad under den tidigare delen 
av fas I som under den senare. Det växande antalet 
stora eller mycket stora långhus under den senare de
len av fas I är förmodligen en indikation på att det 
skett en successiv förändring av samhällsstrukturen 
mot en allt tydligare markerad social stratifiering på 
boplatserna (Vandkilde 1996, s. 286). Det övriga bo
platsmaterialet är till föga hjälp vid studier av den då
tida stratifieringen i samhället. Fyndmaterialet är of
tast magert och ger ingen tydlig bild av vilka aktivite
ter som försiggick på boplatserna. Vad det gäller bo
platsernas placering och utseende i västra Skåne är den 
kontinuitet bakåt i tiden som man kan se i grav- och 
offermiljöerna inte lika tydlig. Det finns visserligen ex
empel på senneolitiska boplatser som har placerats på 
trattbägar- och stridsyxelokaler, men eftersom under- 
sökningsytorna oftast varit begränsade så är det svårt 
att se en tydlig trend i materialet som kan fastslå att 
det verkligen har förhållit sig så. Det finns dock stora 
skillnader mellan hur trattbägarkulturens människor 
och de senneolitiska människorna hanterade sitt av
fall. De yngre boplatserna verkar vara kliniskt rena 
från avfall om man jämför med trattbägarkulturens 
avfallsrika boplatser. Även stridsyxekulturens sätt att 
hantera avfall påminner starkt om den bild man kan se 
under senneolitikum och stridsyxekulturen verkar ha
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initierat denna förändrade mentalitet i området. Där
för är det också svårt att identifiera spår efter stridsyxe- 
boplatser och senneolitiska boplatser. Boplatsläm
ningarna drunknar lätt i bruset av flinta och keramik 
från äldre och yngre perioder om man inte har tydliga 
långhus eller andra konstruktioner från perioden.

Den enda gången man finner ett överflöd av fyndma
terial på boplatserna är när det finns gropar eller ned
sänkta delar i långhus av så kallad Myrhøjtyp och even
tuella grophus från perioden. Dessa kan vara exceptio
nellt fyndrika och det varierande fyndmaterialet antyder 
att de haft ett flertal funktioner, bland annat som verk
städer där olika typer av flintredskap har tillverkats, la
gerutrymme för säd och andra födoämnen, eller som 
brygghus där öl både tillverkades och förvarades (se 
Björhem & Säfvestad 1989; Karsten & Knarrström 
2000). I en del fall har man också påträffat offernedläg- 
gelser i groparna (Karsten 1994, s. 147 ff., Karsten & 
Knarrström 2000). Fyndmaterialets sammansättning 
och lagrens mäktighet tyder också på att man sekundärt 
utnyttjat källardelarna för avfallsdumpning. Ett intres
sant exempel på en välkonstruerad, delvis stenbyggd 
källare i ett senneolitiskt långhus finns från Västra Ka- 
raby (Pettersson 2000). Källaren har haft en separat in
gång i kortsidan. Fyndmaterialet tyder på att källaren 
haft alla de funktioner som diskuterats ovan. Även de 
begränsade delar av ett långhus som undersökts vid Lil
la Tvären utanför Ystad skulle kunna tillhöra en delvis 
stensatt källare (Karsten & Knarrström 2000).

Det finns få konkreta exempel i boplatsmaterialen 
från västra Skåne som visar några tydliga tecken på en 
hierarkisk struktur eller större komplexitet under peri
oden (Artursson denna volym a). Det finns endast ett 
fåtal exempel på tätare bebyggelsestrukturer i områ
det. De lämningar som undersökts tyder mera på en 
utspridd bebyggelse bestående av ensamgårdar eller i 
ett fåtal fall utspridda, byliknande strukturer som ex
empelvis vid Raus (Omfors 1999) och Stångby sta
tionssamhälle (Artursson 2000). I jämförelse med syd
västra Skåne och Bornholm tycks bebyggelsestruktu
ren ha varit relativt enkelt uppbyggd, men källkritiskt

finns det flera problem eftersom mindre undersök- 
ningsytor och linjeprojekt dominerar i västra Skåne. 
Detta har givit oss en begränsad bild av bebyggelse
strukturen i området, och därmed ett litet material att 
använda i en jämförande analys. Dessutom ger gravar
na och de ackumulerade offerfynden endast en grov 
bild av bygdernas storlek. Möjligheterna att analysera 
bebyggelsens exakta placering och utseende utifrån 
dessa variabler är därför mycket begränsade för fas I, 
något som emellertid förändras för fas II, då det stora 
antalet gravhögar ger oss helt andra förutsättningar 
för en mera detaljerad analys.

Metallens betydelse
Metallföremål - framför allt av koppar - har en lång 
tradition i Sydskandinavien. De allra äldsta tillhör 
Erteböllekulturens slutskede och en andra våg av kop
parföremål nådde hit i början av den mellersta trattbä- 
garkulturen, omkring 3500 f.Kr, då importen också 
kan ha kombinerats med inhemsk produktion (Klas
sen 2000). Det var först under senneolitikum som me
tallkulturen fick ett ordentligt fäste i Sydskandinavien, 
vilket visar sig i att både storskalig import och troligen 
även framställning av koppar- och bronsföremål kun
nat föras tillbaka till senneolitikums äldre del (Vand
kilde 1996). Det finns tydliga indikationer på att färdi
ga kopparyxor av olika slag då fördes in från västbal- 
tiskt och irländskt område (Liversage 2000, s. 71 ff.). 
Parallellt kan man se en snabb utveckling av flinthant
verket, där man via avancerad massproduktion av 
flintdolkar försöker ta upp kampen med metallen. 
Samtidigt lever de senneolitiska föremålsformerna i 
flinta och bergart kvar och man kan följa dem långt in 
i den äldre bronsåldern.

Man har ofta betonat betydelsen av införandet av 
metallföremål och metallteknologi för förändringen av 
den sydskandinaviska samhället under fas I (jfr Vand
kilde 1996, s. 259 ff.). Kontrollen över inflödet av färdi
ga metallföremål, metallråvaror samt metallteknologi 
anses ha varit en viktig faktor för att en koncentration 
av ekonomisk och politisk makt till vissa grupper eller
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av mera avancerade flintföremål. Detta gäller bland 
annat den senneolitiska gården vid Raus utanför Hel
singborg (Omfors 1999). Kanske har man distribuerat 
flintdolkar och flintyxor härifrån samt tillverkat 
skaror och pilspetsar på platsen? 511

Hos majoriteten av de senneolitiska gårdarna visar 
dock fyndmaterialen att man endast haft en mindre, 
begränsad produktion av enklare flintföremål och att 
flintdolkar, flintyxor och skäror förts dit färdiga eller i 
slutfasen av tillverkningsprocessen. Fyndmaterialet 
från Lilla Tvären utanför Ystad visar att teknologin 
bakom vardagsredskapen har varit enkel och baserad 
på lokal flinta. Alla flintredskap av högstatuskaraktär 
har däremot importerats till platsen (Knarrström 
2000, s. 40 ff.; Karsten & Knarrström 2000, s. 28; 
Pettersson 2000, s. 21)

Nätverken för flintdolkshandeln sträckte sig över 
stora områden i Central-, Nord- och Nordvästeuropa.
Det har rört sig om långväga, direkta kontakter mellan 
olika regionala centra (Apel 2001, s. 277ff). I kombi
nation med en monopolisering av den tidiga importen 
och distributionen av metallföremål kan därmed en 
hierarkiskt präglad samhällsstruktur snabbt ha etable
rats i området. Debbie Olausson menar däremot att 
det existerat två åtskilda nätverk; ett för distribution 
av flintdolkar och ett för metallföremål. Detta åter
speglas också i vem som använt de båda föremålsfor- 
merna (Olausson 2000, s. 132; för diskussion se också 
Apel 2001, s. 330):

enskilda personer skulle kunna äga rum. Metallen kan 
därmed beskrivas som ett instrument för att kunna ge
nomföra en institutionalisering och politisering av 
ekonomin. Den får alltså inte bara ses som ett tecken 
på att det har funnits en hierarkisk samhällstruktur i 
området, utan den har också använts medvetet för att 
skapa en sådan struktur.

Vissa forskare anser att det var först under senare 
delen av fas I, förmodligen bronsålderns period IB, som 
en mera uttalad hierarkisk samhällsstruktur med en 
tydligare social stratifiering initierades (Vandkilde 
1996; Earle m. fl. 1998; Kristiansen 1998). Det var då 
som inflödet av metallråvara och metallföremål blev så 
stor att den medvetet kunde användas i omvandlingen 
av samhället (Vandkilde 1996, s. 223 ff.). Importen 
tycks huvudsakligen ha kommit från Uniticeområdet i 
Mellaneuropa, där ett viktigt centralområde uppstod 
under den senare delen av fas I (Jensen 2002, s. 29 ff.).

Enligt flera författare finns det emellertid tecken på 
att hierarkiseringsprocessen startade innan det riktigt 
stora inflödet av metallråvara och metallföremål un
der fas I (se diskussion hos Nordquist 2001, s. 199 ff. 
och där anförd litteratur). Också Jan Apel (2001, s. 
323 ff.) diskuterar detta i sin avhandling ”Daggers 
and knowledge”, där han för fram en idé om att det 
senneolitiska samhället kan beskrivas som en struktur 
med en tydlig social stratifiering som bland annat 
byggde på en monopolsituation vad det gäller tillverk
ning och distribution av flintdolkar. Dolkproduktio- 
nen skulle enligt Apel ha varit organiserad i ett lär
lingssystem som var begränsat till ett fåtal personer i 
områden med naturlig tillgång på lämplig flinta, som 
sydvästra Skåne, Själland och Limfjordsområdet på 
Jylland. Denna regionala koncentration av produktio
nen genererade en monopolsituation med aristokratis
ka förtecken. Distributionen av flintdolkarna skedde 
förmodligen med hjälp av mellanhänder, vilka skulle 
kunna representeras av de större gårdarna. Vissa lång
hus med nedsänkt del har givit stora flintmaterial som 
både återspeglar distribution av flintdolkar och flint
yxor och begränsad tillverkning eller slutproduktion

”Olausson regards the Early Bronze Age society as the 
result of a competion between two separate systems 
during the Late Neolithic: one which used flint dagg
ers as prestige items and another that used metal 
items, mainly bronze daggers, as prestige gifts. The old 
elite tried to maintain and expand their power during 
LN II and the Early Bronze Age by increased speciali
sation and control of bifacial flint items. The new elite 
was based on control over the influx of metal and ope
rated by controlling the recipes for metalworking” 
(Apel 2001,s.330)
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Den monopolsituation som enligt Jan Apel rådde vad 
det galler produktion och distribution av flintdolkar 
kan ha varit en föregångare till den organisation som 
senare har funnits runt metallimporten, metallhantver- 

512 ket och distributionen av de färdiga metallföremålen.
Om man bortser ifrån att Apel feltolkat Olausson vad 
det gäller förekomsten av bronsdolkar som prestigeva
ra, som egentligen skall vara bronsyxor, så kan det här 
sambandet ses som ett successivt uppbyggande av en 
aristokratisk överklass med långdistanskontakter och 
en priviligerad position i lokalsamhället. Metallens suc
cessivt ökande betydelse under den senare delen av sen- 
neolitikum och under bronsålderns period IB—II har en
ligt vår mening endast accentuerat denna utveckling 
mot en mera tydligt stratifierad samhällsstruktur (jmfr. 
Nordquist 2001, s. 207). Visserligen har det varit lätta
re att monopolisera metallen om man jämför med en 
inhemsk råvara som högkvalitativ flinta för dolktill- 
verkning, eftersom alla råvaror för metalltillverkning 
måste importeras, men enligt vår mening har den endast 
varit ett instrument av många i kampen för att åstad
komma en allt mera hierarkiskt präglad samhällsstruk
tur (Varberg under tryckning). Det är alltså inte metal
len i sig som åstadkommer förändringen.

Vad gäller offerplatserna under fas I har Per Kar
sten (1994) uppmärksammat att senneolitiska flint- 
och metallföremål aldrig påträffas tillsammans; de 
tycks faktiskt aldrig förekomma tillsammans i slutna 
fyndsammanhang som depåer. Endast i gravar kan 
man finna en sådan råmaterialkombination, men ald
rig i offersammanhang. Att metall och flinta inte fick 
blandas samman kan ha många orsaker. En kan vara 
att speciella tabuföreställningar var knutna till bruket 
av respektive material. Ett sådant förhållningssätt kan 
ha långa anor bakåt, kanske så långt tillbaka som till 
början av den mellersta trattbägarkulturen, eftersom 
de då förekommande kopparflatyxorna samt de fåtali
ga kopparspiralerna heller aldrig påträffas tillsam
mans med några flintföremål (Klassen 2000).

En annan hypotes är att flint- respektive metalldepo
sitionerna utfördes av olika sinsemellan konkurrerande

grupper i befolkningen. Metallen blev en kommande 
elits medel att på ett elegant sätt visa sin status som för
medlare av de nya förbindelselederna till kontinenten 
och de brittiska öarna. (Olausson 2000, s. 131). Inflö
det av den tidiga metallen orsakade helt uppenbart kon
flikter mellan den äldre och den nya konkurrerande 
makteliten. Märkligt nog tycks denna statuskamp ha 
utkämpats med helt olika uttrycksmedel. Vandkilde har 
visat att den första metallen inte, som man kunnat för
moda, transformerades till metalldolkar som ersättning 
för periodens kraftfullaste prestigesymbol - flintdolken 
(1996, s. 267 f.). Istället var det den urgamla yxan som 
kopierades i metall. Olausson frammanar en fascine
rande bild av två diametralt motsatta system under sen- 
neolitikum - tradition kontra innovation - där flintdol- 
ken och metallyxan möttes i envig:

”The old elite, which tried to legitimate and expand its 
power base by controlling the manufacture of finer 
and finer bifacial objects, encouraged its attached spe
cialists to produce ever more impressive objects of 
flint. Craftsman skill was, after all, the only aspect of 
flint tool manufacture over which it was possible to 
gain control. Ultimately, however, this proved to be a 
fatal weakness. The old system could not withstand 
pressures from a new system in which, at least initially, 
it was possible to control both raw material and 
know-how. The new elite rejected the social daggers 
and ivith them, the old order” (Olausson 2000, s. 132)

Olaussons resonemang låter övertygande och ger en 
rimlig fingervisning om varför metallen till slut vann 
inflytande på flintans bekostnad. Men både Vandkilde 
och Olausson har glömt att nämna ett tredje inslag i 
statuskampen, nämligen flintyxan. Om flintdolkar var 
den äldre elitens statussymbol och metallyxan den 
nyas, vem tillverkade då de bredeggade flintyxorna? 
Dylika, som också går under benämningen tjocknack- 
iga flintyxor med utsvängd egg, var sällsynt populära 
både på boplatser och i offersammanhang. Själva yx- 
formen förekommer dock både i flinta och metall och
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Skåne, så finns det dock flera tecken på att det varit ett 
viktigt område för produktion och distribution under 
lång tid. Ett möjligt tidigt centralområde för distribu
tion av metallföremål under senneolitikum finns i syd
västra Skåne strax söder om Malmö. Platsens funktion 
tycks gå tillbaka till mellanneolitisk tid, för här har 
man också påträffat stora mängder yxplankor samt 
vårt enda fynd av en norrländsk skifferdolk, vilket vi
sar på existensen av ett långväga kontaktnät under 
stridsyxetid. Kan detta kustnära område representera 
produktionscentra och utskeppningshamn för flintyx
orna och har stridsyxekulturens palissadplatser 
(Svensson 2002; 2004) i området ingått som centra i 
detta distributionssystem ? Från samma område finns 
under senneolitikum tecken på en intensiv bosättning.
I vissa fall, som till exempel vid Almhov, kan man till 513 
och med tala om en by liknande struktur (Gidlöf & 
Johansson 2003; Artursson denna volym b). Omkring 
fem kilometer söder om Almhov har man dessutom 
påträffat Sveriges största metalldepå från fas I - det 
berömda Pilefyndet (Oldeberg 1974, s. 125 f.). Är när
heten till Almhov bara en slump eller ser vi här en fort
sättning av det mellanneolitiska distributionsnätet in i 
senneolitikum?

vilken som egentligen kopierar vem är inte klarlagt. 
Vandkilde (1996, s. 276) hävdar att metallyxorna med 
utsvängd egg kan kopplas till den kollektivt präglade 
ideologin eftersom den i stort sett uteslutande har de
ponerats som offer och ansluter väl till den tidigare 
traditionen att offra yxor, medan flintdolken kan ses 
som en representant för den individuellt präglade ide
ologin då den kan tolkas som ett manligt attribut som 
ofta hittas i gravsammanhang (för diskussion se Gröhn 
2004, s. 109 ff.). Det kan dock påpekas att flintdolken 
samtidigt är en av de vanligast föremålen i skånska of
fersammanhang, vilket ju i viss mån talar mot resone
manget.

Vi ser flintredskapen i offernedläggelserna som re
presentanter för det gamla, kollektivt inriktade sam
hället och metallföremålen knyter vi till de nya, indivi
duellt inriktade aktörerna. I en social och ekonomisk 
konkurrenssituation kom flintan respektive metallen 
att bli kraftfulla verktyg i en pågående kamp om infly
tande. Religionen var i högsta grad en användbar are
na för denna sociala strid med utmärkta tillfällen till 
kollektiv beskådning av offerföremålen innan själva 
nedläggelsen. Genom att offra metallföremålen på 
sedvanligt vis på sedvanliga platser initierades lokalt 
och regionalt en långvarig statustävling som metall
ägarna till slut skulle komma att vinna. Metallens se
ger på flintans bekostnad vad avser själva statusvärdet 
skedde därför utan att religionens grundvalar föränd
rades. Uppdykandet av vackra, tekniskt briljanta flint- 
dolkar, massproducerade av områdets flintspecialist- 
kår, kan förmodligen förstås mot bakgrund av detta 
ständigt ökande inflöde av metall. Senneolitikum har 
ju inte för inte kallats för flinthuggarens svanesång 
(Knarrström 2001).

I västra Skåne är antalet säkra fynd av metallföre
mål från fas I mycket blygsamt. De består huvudsakli
gen av kantyxor samt en dolkstav (Karsten denna vo
lym). Samtliga dessa kommer från offerfynd. För när
varande finns inga kända fynd av senneolitiska metall
föremål i gravar inom undersökningsområdet. Om 
man ser på ett lite större område i västra och sydvästra

Gravar, offermiljöer och hällristningar
De säkraste arkeologiska tecknen på social stratifiering 
under fas I finner man enligt vår mening i gravmateria
let och i viss mån också bland offerfynden. Detta har 
emellertid diskuterats och ifrågasatts av flera forskare. 
Helle Vandkilde anser att det inte finns några säkra 
tecken på ett stratifierat samhälle i gravmaterialet, med
an andra anser att det finns tydliga markeringar av sta
tus i både gravutrustning och gravläggandet (se bl.a. 
Nordquist 2001, s. 192ff.). Enligt Helle Vandkilde är 
det emellertid inte någon entydig bild som avtecknar sig 
i det danska området, det tycks finnas en tydlig varia
tion över tiden vad gäller markering av social status i 
gravarna och dessutom mellan olika regioner (1996, s. 
277). Bilden fördunklas under SN I av ett dåligt källäge 
och ett svårtolkat material (1996, s. 279 f.):

”...Burials with equipment seem mostly belong to 
men, whereas women are in this society totally ano
nymous in terms of material culture. It is difficult to 
obtain a truly reliable picture of the degree of social 
ranking, primarily because of a low research level, but 
also because many burials derive from old excavations 
of collective tombs. However, the quantitative distri
bution of personal wealth items in burials seems to in
dicate only moderate ranking, and since this is not 
contradicted by other aspects of material culture we
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may conclude that sharp divisions of rank, status and 
wealth did not exist. There is apparently nothing in the 
internal structure of settlements, houses, ritual deposits 
and grave monuments that would gainsay such an infe- 

514 rence. It may be further inferred that differences of rank
were only openly demonstrated by men, and that in this 
system of male domination women were excluded from 
participating directly in social comp etion. ...”

Således finns det enligt Vandkilde endast tecken på en 
mycket begränsad social stratifiering under SN I i 
Danmark och detta tycks gälla också för SN II samt 
bronsålder period IA (1700-1600 f.Kr.). Enligt henne 
kommer inte den riktigt stora förändringen i samhälls
strukturen förrän under period IB (1600-1500 f.Kr.).

Helle Vandkilde menar också att det finns en tydlig 
skillnad bakom nedläggandet av föremål i gravar och i 
offermiljöer, där gravgåvorna kan uppfattas som en 
markering av en enskild persons sociala status och of
fergåvorna som en markering av en grupps status 
(Kristiansen 1989, s. 22; Vandkilde 1996, s. 276; 
Nordquist 2001, s. 199 ff, för en motsatt uppfattning 
se Nordquist 2001, s. 203 ff, Lekberg 2002, s. 264 ff.) 
Helle Vandkildes teorier om skillnad i betydelse mel
lan gravgåvor och offergåvor motsägs emellertid av att 
de förnämsta symboliska föremålen, flintdolken och 
flintskäran, förekommer i båda kontexter (Karsten 
1994; denna volym). Dessutom kan existensen av ett 
relativt stort antal komplicerade gravkonstruktioner 
och gravnedläggelser under senneolitikum i sig ses 
som en indikation på att man investerade mycket tid 
och arbete i vissa personers begravningar (Varberg un
der tryckning). Därför måste det anses som högst san
nolikt att grav- och offermaterialets utseende är ut
tryck för en hierarkiskt uppbyggd samhällsstruktur.

De olika gravformerna flatmarksgravar, hällkistor 
och begravningar i megalitgravar under fas I, visar en
ligt vissa forskare på existensen av olika sociala grup
per med varierande gravtraditioner (se bl.a. Nordquist 
2001, s. 192 ff.). Det tycks också finnas en regional 
variation i hur man har valde att gravlägga personer. I

områden som Småland, Dalsland och östra Mellansve
rige finns det relativt gott om hällkistor men få under
sökta flatmarksgravar, medan det motsatta förhållan
det råder i exempelvis västra Skåne. Detta skulle kun
na bero på källkritiska faktorer som att man i områ
den med lägre undersökningsintensitet funnit färre 
flatmarksgravar, eftersom de är mera svårfunna än 
hällkistor (Strömberg 1976, s. 42; Nordquist 2001, s. 
196). Det begränsade antalet hällkistor i vissa delar av 
Skåne skulle emellertid också kunna vara en arkeolo
gisk felkälla. I många fall ligger de kända hällkistorna 
i omedelbar eller nära anslutning till megalitgravar. 
Med tanke på att undersökningarna av dösar och 
gånggrifter i princip alltid koncentrerats till själva gra
ven och inte området utanför kan man räkna med att 
många hällkistor ännu väntar på att bli upptäckta. 
Dessutom har man i Syd- och Västskåne nästan alltid 
utnyttjat megalitgravar för senneolitiska begravningar, 
vilket till en del skulle kunna förklara det relativt sett 
mindre antalet hällkistor. De rektangulära stenkam- 
rarna i gånggrifterna är ju i form, dimension och kon
struktion att jämställa med hällkistor.

Pär Nordquists (2001, s. 193 ff.) resonemang kring 
en variation i gravtradition på grund av skillnader i so
cial rang bygger på att det parallellt har förekommit oli
ka gravläggningsformer i samma regioner. Bruket av 
hällkistor, flatmarksgravar och begravningar i megalit
gravar vill han se som indikation på en rangskillnad 
mellan olika gravläggningsformer. Baserat på bland an
nat gravgåvornas sammansättning och skillnader i kva
litet anser han att begravningar i hällkistorna innebar 
en högre status. Vår mening är emellertid att gravgåvor
na i hällkistorna och i begravningarna i megalitgravar
na är, åtminstone i Skåne, fullt jämförbara, varför de 
rent statusmässigt kan betraktas som likvärdiga. Även 
vissa av de mera komplicerade flatmarksgravarna, som 
i vissa fall måste betraktas som kammargravar, kan tol
kas som högstatusbegravningar. I jämförelse med de 
omgivande, mera ordinära flatmarksgravarna vid ex
empelvis Löderup 15:4 (Strömberg 1975), Ingelstorp 
(Strömberg 1982) och Hagestad 40:1 (Strömberg
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1984, s. 59 ff.) måste de betraktas som närmast aristo
kratiska i sin utformning. De ovannämnda kammar
gravarna, med rika gravgåvor där ibland även koppar-, 
brons- och guldringar ingår (Strömberg 1975, 1982, 
1984) motsäger således Nordquists resonemang. 
Kammargravarna har i några fall också varit uppdela
de i olika funktionella utrymmen för gravgåvor och de 
döda. Själva gravkammaren föregås ibland av ett ut
rymme där gravgåvorna har placerats, nästan som ett 
förmak, ibland med spår efter en härd. Ofta ligger de 
döda placerade i ekstockskistor. Intressant nog så 
finns det paralleller till dessa senneolitiska kammar
gravar från stridsyxekulturen på gravfältet vid Löde- 
rup 15:1, vilket visar på en lång kontinuitet i gravlägg- 
ningsseden (Strömberg 1975).

De senneolitiska kammargravarna kan således fö
rekomma tillsammans med vanliga, ordinära flat- 
marksgravar inom samma gravfält, vilket tydligt visar 
att man har markerat social status i själva gravlägg- 
ningsformen inom gravfälten. Kammargravarna är 
dessutom i vissa fall rikt utrustade med gravgåvor, vil
ket ytterligare förstärker deras elitistiska karaktär. 
Som exempel kan nämnas grav 90, 91 och 92 på grav
fältet vid Löderup 15:4 som tillsammans ingår i en 
kammargrav (Strömberg 1975). Vid Ingelstorp finns 
det dessutom i en del fall rester efter yttre gravmarke
ringar i form av täckande stenpackningar. Det finns 
också exempel på flacka högar över gravar från Skåne 
(Strömberg 1984).

Denna bild kan jämföras med de komplicerade grav
läggningarna på Jylland, där både de yttre gravmarke
ringarna och begravningarna uttrycker hög status. Jea
nette Varberg (under tryckning) tar upp just denna 
komplexitet och visar att mäktiga stenkonstruktioner 
och flacka högar tycks ha använts parallellt i området. 
Förutom mera konventionella gravar så finns det också 
exempel på senneolitiska dödshus på Jylland (Hansen 
1996). De har byggts i trä och utgör ofta komplicerade 
konstruktioner med flera tecken på komplexa gravlägg- 
ningsritualer. Alla dessa gravtyper i kombination med 
hällkistorna och de mera ordinära flatmarksgravarna

tyder på att det existerat en mycket varierad och 
mångsidig gravläggningstradition.

I gravmaterialet kan man således se tecken på en 
framväxande social stratifiering i vissa områden som på 
Jylland och i Skåne redan under den äldre delen av sen- 515 
neolitikum. A ena sidan finns det rika ensamgravar un
der stensättning eller hög, i hällkistor och i megalitgra
var samt i komplicerade kammargravar under flat 
mark som i vissa fall innehållit fynd av koppar-, brons- 
och guldföremål (Strömberg 1975, s. 35 ff., 1982,
1984; Vandkilde 1996, s. 275 ff., s. 279 ff.), å andra 
sidan mer eller mindre fyndfattiga, ordinära flatmarks- 
gravar. Enligt många forskare förstärks utvecklingen 
mot en tydligare markering av social ställning i grav
skicket betydligt under bronsålderns period IB, men 
ännu mycket tydligare blir den under period II, med in
förandet av höggravskicket. Högarna i kombination 
med de mycket stora långhus som började byggas re
dan under SN II och som var symboler för en koncen
trerad politisk, ekonomisk och rituell makt i landska
pet, skapade en mycket speciell miljö där dessa nya in
stitutioner befäste sin position för århundraden framåt.

I västra Skåne kan man se samma tillbakablickande 
tendens vad det gäller användandet av äldre gravmonu
ment som i övriga södra Skandinavien. Man tycks 
blicka tillbaka mot trattbägarkulturens och stridsyxe- 
kulturens gravläggningsseder. Så finns det till exempel 
stora likheter i utformningen av stridsyxekulturens flat- 
marksgravar och de senneolitiska flatmarksgravarna 
(Strömberg 1975), samtidigt som man återanvänt me
galitgravarna. Senneolitiska skelett dominerar faktiskt i 
megalitgravarna i Skåne (Strömberg 1984, s. 50 ff.).

Begravningar i dösar och gånggrifter är således van
liga under senneolitikum i västra Skåne. Det tycks däre
mot finnas en tydlig variation i vilken roll hällkistorna 
spelat i olika områden. De är relativt vanliga i sydöstra 
och nordöstra Skåne, medan de är få i västra och syd
västra Skåne. Ett intressant mönster som går igen är att 
flera hällkistor ligger i direkt anslutning till megalit
gravarna (Strömberg denna volym). Exempelvis finns 
det hällkistor noterade från gånggrifterna vid Örenäs
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och Gillhög. Man kan ju fråga sig varför man väljer att 
bygga hällkistorna i anslutning till de gamla gravarna? 
Blev gånggrifterna till slut helt fyllda av förfäder och 
tvingades man därför anlägga nya gravar, eller var de ett 
uttryck för en ny ideologi, där man har velat distansera 
sig från de tidigare begravda förfäderna, men ändå ut
nyttja kraften i förfädernas rätt till områdets resurser 
och kontaktnät? Det sistnämnda verkar troligast och 
det kan ses som en del av strävan efter att rättfärdiga 
överhögheten över ett visst område.

Om man ser på Pär Nordquists (2001, s. 192 ff.) 
resonemang kring statusskillnader mellan olika typer av 
gravar under fas I, finns det tydliga tecken på att det inte 
har funnits någon sådan skillnad mellan begravningar i 
hällkistor och megalitgravar i västra Skåne. Gravgåvor
nas mängd eller sammansättning är likartad mellan de 
båda gravtyperna, varför de måste anses som likvärdi
ga. Enligt vår mening kan inte heller flatmarksgravarna 
i området generellt anses representera en lägre social 
grupp, då det finns flera relativt rikt utrustade gravar av 
det här slaget från Västkustbaneprojektets undersök
ningar, på gravfältet vid Häljarps Mölla (Runcis denna 
volym). Så finns exempelvis flatmarksgravar där man 
använt sig av både skelett- och brandgravskick, där man 
kan misstänka att den kremerade individen har utgjort 
någon form av offer eller följeslagare. Detta skulle kun
na tyda på att även högstatuspersoner har begravts i 
flatmarksgravar, och att de har åtföljts av personer med 
lägre status eller ofria individer. Detta skulle kunna tyda 
på att det har förekommit människooffer, att ofria män
niskor ansetts lämpliga som offergåvor vid begravning
ar av högrankade individer. Ett sådant resonemang 
innebär också att synbart enkla flatmarksgravar utan 
stora uppsättningar av gravgåvor kan signalera hög sta
tus. Som vi skall se senare så finns det exempel på lik
nande, kremerade följeslagare i vissa av ekkistegravarna 
på Jylland från bronsålderns period II—III.

En tillbakablickande tendens kan man även se i det 
senneolitiska offerskicket. Det är inte bara samma 
redskapstyper som trattbägarkulturen och stridsyxe- 
kulturen offrade, det är också fråga om exakt samma

offerplatser som togs i anspråk (Karsten 1994, Kar
sten denna volym). Den övervägande majoriteten av 
de senneolitiska våtmarksdepositionerna i västra Skå
ne är nedlagda på samma platser som etablerades re
dan under början av den mellersta trattbägarkulturen, 
cirka 3500 f.Kr. Spridningen av offerfynden i området 
sammanfaller helt och hållet med de tidigare definiera
de neolitiska bygderna. Det finns endast få fynd utan
för den etablerade kulturbygden som företrädesvis lig
ger längs med ådalarna.

Hällristningar från senneolitikum och den äldsta 
delen av bronsåldern är relativt sällsynta i södra och 
mellersta Skandinavien och de är koncentrerade till 
vissa områden, som exempelvis sydöstra Skåne (se 
bl.a. Burenhult 1973a, 1980, 1983, s. 30 ff.; Rands
borg 1993, s. 80 ff.). Exempel finns på tidiga hällrist
ningar från Simris socken, RAÄ 19 och RAÄ 27, som 
bland annat avbildar bronsyxor, yxbärande män, 
skepp och hästar tillsammans (Söderberg &c Heller
ström 2003, s. 61 ff.). Yxornas utseende tyder på att 
de ristats under SN II och bronsålderns period I. Gö
ran Burenhult (1983, s. 30 ff.) vill, liksom en del andra 
forskare, tolka yxavbildningarna som symboliska of
fer, och det finns tydliga, mycket mera omfattande pa
ralleller till dessa yxristningar i Alpområdet i nuvaran
de Italien och Frankrike som givits samma tolkning. 
Motivvalet på RAÄ 19, Simris socken, med bland an
nat olika kombinationer av skaftade bronsyxor, yxbä
rande män, skepp och hästar skulle emellertid istället 
kunna tolkas som symboliska uttryck för de långväga 
kontakter som bland annat resulterat i exklusiva pro
dukter som metallföremål och hästar. Ristningarna vid 
Simris skulle kunna vara en symbolisk representation 
för en av de viktigare införselområdena för metallföre
mål och andra exklusiva varor i södra Skandinavien 
under fas I (för diskussion se bl.a. Kristiansen 2002). 
En annan placering av tidiga hällristningar och skål
gropar är som dekor eller rituellt inslag på stenhällar 
som ingår i megalitgravar och hällkistor, något som 
ytterligare betonar det kontinuerliga användandet av 
megalitgravarna under fas I (Strömberg denna volym).
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Fas II - samhällsutvecklingen under 
bronsålderns period II—III,
1500-1100 f.Kr.
En bakgrund
Det finns en rad förändringar i det arkeologiska mate
rialet som motiverar att övergången mellan fas I och 
fas II placeras just runt 1500 f.Kr. Samtidigt som bygg
nadstraditionen förändrades från en två- till treskep- 
pig konstruktion under tidsperioden 1600-1400 f.Kr. 
(Artursson denna volym a) ser vi även att föremåls- 
sammansättningen förändras i offernedläggelserna. 
Offertraditionen under bronsålderns period I kan ses 
som en fortsättning av den neolitiska traditionen där 
verktyg och vapen som exempelvis yxor har utgjort en 
stor andel av nedläggningarna, medan betoningen på 
mer renodlade vapen och utsmyckningsdetaljer blir 
allt större under period II—III. (Larsson 1986, s. 174 
ff.; Karsten denna volym). Detta i kombination med 
att man samtidigt börjar bygga gravhögar och rösen 
med rikt utrustade centralgravar i Skandinavien ger 
tydliga indikationer på en förändring. Kombinationen 
av stora eller mycket stora treskeppiga långhus och en 
tydlig inriktning på statusföremål i offersammanhang 
samt en enorm investering i hög- och rösebyggande 
måste enligt vår mening tyda på att det har skett ett 
förtydligande av den hierarkiska strukturen i samhäl
let (för diskussion se Nordquist 2001, s. 222). Brons
ålderns period II ses exempelvis av Thomas B. Larsson 
(1986, s. 175 f.) som den tidsperiod då uppvisningen 
av hög status i den materiella kulturen når sitt maxi
mum.

Diskussionen om hur samhällsstrukturen egentli
gen såg ut har många år på nacken. Broholms och 
Brøndsteds tidiga skildringar av den äldre bronsåldern 
är bra exempel på helt skilda utgångspunkter och tolk
ningsmodeller trots att man använt sig av i stort sett 
samma arkeologiska material (Nordquist 2001, s. 
232). Broholm (1942) hävdade att bronsålderssamhäl- 
let var organiserat som ett egalitärt bondesamhälle, 
medan Brøndsted (1966) förespråkade ett samhälle

präglat av en socialt skiktad, hierarkisk struktur. Den 
nu rådande synen karakteriserar det som någon form 
av mer eller mindre komplicerade hövdingadömen 
(Kristiansen 1998; Earle m.fl. 1998, s. 31 f.). Enligt vår 
mening talar mycket för att dessa hövdingadömen suc
cessivt utvecklades från relativt enkla samhällsorgan
isationer med begränsat inflytande under den första 
hälften av fas I till allt mera sofistikerade strukturer 
med tydligt institutionaliserade maktcentra under den 
andra hälften av fas I och under fas II (se Apel 2001, s. 
340 ff.; Nordquist 2001, s. 192 ff.; Lekberg 2002, s. 
253 ff.). Hur var då dessa hövdingadömen uppbyggda? 
Vissa förespråkar en modell med ärftliga hövdingadö
men som infördes redan i början av fas I (exempelvis 
Apel 2001, s. 329 ff.; Nordquist 2001; s. 211 ff.; Lek
berg 2002, s. 275 ff.), medan andra anser att det skett 
senare, under bronsålderns period II (Kristiansen 
1989, 1998; Vandkilde 1996, s. 259 ff.; Earle 2002, s. 
288 ff.). Som tidigare nämnts finns det starka argu
ment i det arkeologiska materialet för att denna typ av 
organisationsform infördes redan vid övergången mel
lan mellanneolitikum och senneolitikum.

Enligt bland annat Timothy Earle (2002, s. 8 ff.) 
finns det tre primära faktorer som är viktiga för att be
hålla en dominerande position i hövdingadömen; eko
nomiska, militära och ideologiska. Idealet är om alla 
dessa tre roller av inflytande kan koncentreras till en 
och samma person eller grupp av människor, eftersom 
man då kan kontrollera i stort sett alla delar av samhäl
let. De stora gårdar som etablerades under senneoliti
kum och äldre bronsålder kan ses som fysiska manifes
tationer av de nya institutioner som successivt växte 
fram. Gårdarna med imponerande långhus och ekono
mibyggnader omgivna av stora gravhögar, där mäktiga 
vapenuppsättningar och prestigeföremål placerades i 
centralgravarna, samt offerområden där olika typer av 
högstatusföremål lades ned, kan alltså ses som lokala 
fokuseringspunkter eller centralområden för inflytande 
och försök till kontroll och dominans av ett område. 
Begreppet krigararistokrati har använts i dessa sam
manhang (Kristiansen 1999b). De stora gårdarna med
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omgivande bebyggelse skulle ur funktionell synvinkel 
kunna ses som godsliknande system där olika sociala, 
ekonomiska och politiska funktioner samlades och 
successivt koncentrerades till hövdingen och hans följe 
(jfr diskussionen hos Kristiansen 1998; 1999a; 
1999b). Förmodligen har denna maktstruktur base
rats på ett ärftligt system med rötter bakåt till inled
ningen av fas I. Det här systemet har inneburit att en 
eller några enstaka familjer helt har dominerat ett om
råde under lång tid (Nordquist 2001, s. 208 ff.; s. 216 
ff.; Lekberg 2002, s. 263 ff.).

Thomas B. Larsson resonerar med utgångspunkt 
från Mary Helms diskussion i ”Access to Origins” 
(1998) kring hur dessa grupper av människor kan tän
kas ha rättfärdigat sin maktposition och vilka medel 
man använt för att uppnå och behålla detta inflytande. 
Han betonar variationen i dessa maktstrategier (Lars
son 2002) och understryker vikten av att man på ett 
lokalt plan tog kontroll över förbindelserna med ur
sprunget för gruppen genom att monopolisera kontak
ten med förfäderna och med det mytiska ursprunget, 
där djur ofta spelade en viktig roll som urfäder. I kom
bination med ett mer eller mindre uttalat monopol på 
långväga kontakter gav detta dem möjligheter att ska
pa sig en unik position och att kanske bli så kallade 
”living ancestors”, det vill säga personer med en aris
tokratisk och nästan halvgudomlig ställning. Kontak
ten på många plan med ”de andra” har därmed på oli
ka sätt kunnat användas för att uppnå och bibehålla 
en utvald, priviligierad position (a.a. s. 107 f.)

Pär Nordquist (2001, s. 278) betonar i sin avhand
ling betydelsen av att eliten inte bara utnyttjade sina 
kontakter med avlägsna maktcentra för att bygga upp 
sin upphöjda position. Han diskuterar dessutom möj
ligheten att lokala seder och bruk från det förflutna 
utnyttjades för att visa på sina nära kontakter med för
fäderna och därigenom rättfärdiga sin status. Detta 
kunde göras genom att återuppta eller på olika sätt 
härma äldre offerbruk eller gravseder som hade fallit 
ur bruk sedan länge. Man kunde också återanvända 
olika typer av äldre gravmonument för att visa på

släktskap med förfäderna. Som exempel kan nämnas 
återanvändningen av megalitgravar under senneoliti- 
kum och äldre bronsålder samt anläggandet av grav
högar över megalitgravar och senneolitiska hällkistor 
under äldre bronsålder. Även sekundärbegravningar i 
gravhögar under både äldre och yngre bronsålder kan 
tolkas på detta sätt.

De långväga kontakterna med olika områden söder 
om Östersjön har förutsatt ett utvecklat kommunika
tionsnät över havet. Detta måste ha skett med relativt 
avancerade skepp (för diskussion se Kaul 2003). Lång
färderna över Östersjön samt söderut i Europa har en
ligt Kristiansen (2002, s. 77 f.) varit begränsade till ett 
fåtal eftersom det har krävt ett stort kunnande inom 
skeppsbyggeri, sjömanskap och navigation samt stora 
investeringar i tid och resurser. Han anser att de vikti
gaste knutpunkterna för långväga kontakter samman
faller med de områden som har de mest komplicerade 
hällristningarna, främst i form av skeppsristningar; 
södra Norge, norra Bohuslän, Vänerområdet, Kiviks- 
och Simrisområdet, Bornholm, Västerviks- och Norr- 
köpingsområdet samt Södermanland och Uppland. 
Det är viktigt att framhålla att hällristningar förekom
mer koncentrerade till de områden där man har haft 
gott om naturliga, fasta berghällar av god kvalitet. Det 
danska området är trots de stora metallimportfynden, 
dåligt representerat vad det gäller komplicerade häll
ristningar, men Kristiansen anser ändå att vissa områ
den här ingått i nätverket. Istället för att rista skepp på 
hällar har man enligt honom målat dem, kanske på 
husväggarna (!). Västra Skåne utgör, precis som Jyl
land en hällfattig region och de ristningar man känner 
till är funna på ön Ven i centrala Öresund (Althin 
1945). Det rör sig om relativt okomplicerade ristning
ar på stenblock i form av några hjul eller solkors, skål
gropar och en hästliknande figur. Intressant är dock 
att två av hjulen eller solkorsen har ristats på en häll 
som ingått i en hällkistkonstruktion, vilket i all sin 
blygsamhet kan jämföras med ristningarna i graven 
vid Kivik (Randsborg 1993).

Olika strategier för att tillskansa sig den ”intensiva 
makten” i ett område har enligt Pär Nordquist (2001, 
s. 258 ff) kombinerats med en kamp för att få ”exten
siv makt”, det vill säga att försöka ”skapa ocb aktivt 
manifestera en differentiering mellan eliter i kampen 
över den extensiva makten; en kamp med syfte att un
derordna lokala eliter till en överregional maktstruk
tur. ” Under äldre bronsålder har man enligt Nordquist 
gjort detta genom att exempelvis importera och visa 
upp unika vapentyper med ett inbyggt, färdigt makt
språk. Ett exempel är krumsvärden från Anatolien, en 
föremålsform som där var en härskarsymbol. Att man
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valde att använda sig av en helt främmande svärdstyp 
som statusmarkerande symbol kan enligt Nordquist 
bara tolkas som ett tecken på att man velat markera 
sina långväga kontakter och allianser gentemot andra 
elitgrupper i närområdet. Om det bara handlade om 
att särskilja sig från de lägre skikten i det egna höv- 
dingadömet så borde det räckt med att visa upp de lo
kala svärdstyperna. Eliten tycks således haft monopol 
på att bära vissa typer av svärd (Kristiansen 1983). 
Andra exklusiva inslag av främmande föremål kan 
man se i gravarna i vissa områden. Användandet av 
fällstolar och exklusiva dry ekes bägare i trä med tenni- 
tar (Jensen 2002, s. 258) som haft förebilder i östra 
Medelhavsområdet och Främre Orienten skulle kunna 
tolkas som liknande symboler för makt och långväga 
allianser (Werner 1987; Larsson 2002, s. 96 ff.). Bru
ket av dessa symboler kan dessutom ha kombinerats 
med andra mer eller mindre utmanande konkurrens
medel, som extravagant rituellt festande eller gåvogi- 
vande, liksom offer av värdefulla föremål - en uppvis
ning av regional överlägsenhet gentemot andra höv- 
dingadömen.

Dessa indirekta metoder att tillskansa sig intensiv 
och extensiv makt måste dessutom enligt vår mening 
ha kombinerats med reella, militära hot för att kunna 
uppnå sina syften. Den militära maktens utseende un
der bronsåldern och krigföringens betydelse för för
ändringen av samhällsstrukturen har också diskuterats 
flitigt (Harding 1999; Kristiansen 1999b; Treherne 
1995; Vandkilde 2003). Man betonar den ideologiska 
betydelsen hos krigaridentiteten och krigföringen för 
samhällsomvandlingen och för framväxten av en utta
lad hierarkisk samhällsstruktur i området under brons
ålderns period II—III. 1 gravarna kan man se tecken på 
en form av rustningsspiral där vapen av brons som ex
empelvis svärd och spjut har tagit över huvudrollen 
som gravgåvor i rika mansgravar, även om yxan fortfa
rande finns kvar i utrustningen. Idealiserade bilder av 
krigare finns avbildade på hällristningar och iscensatta 
i gravarna under hög, där fullt utrustade kämpar med 
spjut, yxa och svärd vilar. Däremot finns mycket få

tecken i bebyggelsens utseende och placering som an
tyder att det har funnits anledning att skydda sig mot 
mera omfattande krigshandlingar. Det finns inga kän
da exempel på befäst bebyggelse från äldre bronsålder 
och täta, byliknande strukturer är relativt få, något 
som annars skulle kunna ha indikerat behovet av ett 
fast försvar. Enligt Pär Nordquist skulle detta i och för 
sig inte behöva betyda att verkliga krigshandlingar 
inte förekom, utan endast ses som ett tecken på att för
svar och säkerhet inte ansågs som de mest betydelse
fulla faktorerna vid placeringen av bebyggelsen. En al
ternativ tolkning av det arkeologiska materialet skulle 
kunna vara att krigshandlingarna utfördes på ett fast
lagt, ritualiserat sätt där endast kombattanterna var 
inblandade.

En företeelse som ofta tas upp i diskussionen kring 
formeringen av de tidiga staterna i Skandinavien un
der tidigmedeltid är det motstånd som fanns mot för
söken att centralisera makten till enstaka personer el
ler familjer. Makt och motmakt är här självklara be
grepp som diskuteras ingående (se bl.a. Mogren 2000, 
s. 52 ff.). Inom bronsåldersforskningen har man av 
tradition oftast bortsett från detta oundvikliga be
greppspar. Att det förekommit någon form av mot
stånd mot en sådan kraftfull omformning av samhälls
strukturen måste enligt vår mening anses som själv
klart.

En stratifierad samhällsstruktur som den vi har be
skrivit här förutsätter en överskottsproduktion av ex
empelvis jordbruksprodukter för att försörja den ideo
logiska överbyggnaden. Finns det då verkligen tecken 
på att det funnits en sådan form av produktion och 
hur har den i så fall kontrollerats och distribuerats? 
Enligt flera forskare kan man i vissa områden i södra 
och mellersta Skandinavien se tydliga tecken på detta 
och existensen av en ekonomisk specialisering, där 
produktion av spannmål, boskap och boskapsbasera- 
de produkter, flint- och metallföremål, samt prestige
varor som bärnstensföremål och textilier försiggått på 
olika gårdar i ett område. I Thy-området på nordväst
ra Jylland (Earle 2002; Earle m.fl. 1998; Kristiansen
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1998) menar man sig kunna urskilja ett samhälle orga
niserat i godsliknande system med huvudgårdar om
givna av mindre gårdar med specialiserad produktion. 
Från de flesta andra områden saknas tydliga belägg 
för en sådan ekonomisk struktur, men här saknas ock
så riktade studier av problemet. Det är väl rimligt att 
anta att det fanns stora lokala variationer i hur den 
ekonomiska strukturen organiserades i södra och mel
lersta Skandinavien. Enligt vår mening har man i cen
tralområden med god tillgång på bra jord och råvaror 
haft en mera stratifierad samhällsstruktur där kompli
cerade ekonomiska nätverk dominerat bilden, medan 
man i mera perifera områden kanske enbart haft min
dre och medelstora gårdar som endast var självförsör
jande. Detta återspeglar sig också i en variation i be
byggelsestrukturens utseende mellan olika områden 
(se bl.a. Artursson denna volym b).

Den bild av samhället som växte fram under fas II 
visar således att det har handlat om en komplex social, 
ekonomisk och politisk struktur. Vad vi kan se utifrån 
bland annat högarnas och rösenas placering, offerfynd 
och kända bebyggelseområden är ett antal tydligt defi
nierade territorier som kan tolkas som väl samman
hållna bygder där någon form av stratifierad, politisk 
struktur existerat (se bl.a. Hyenstrand 1979; Poulsen 
1989; Thrane 1989; Larsson 1995; Jensen 2002, s. 
144 ff.). Indelningen i territorier eller bygder i kombi
nation med den kunskap vi har kring de vägsystem 
som man förmodligen kan föra ned ända till äldre 
bronsålder eller ännu tidigare, ger oss trots allt en bild 
av bebyggelsens placering och organisation i bland 
annat Skåne (Schovsbo 1987, s. 140 f.; 145 ff.; Wink
ler 2001; Thörn 2001; Björhem 2001), Östergötland 
(Nerman 1936, s. 80) och på Jylland (Jensen 2002, s. 
144 ff.). Vägsystemen visar att det funnits goda förut
sättningar för kontakter över långa avstånd även på 
land. De hypotetiska vägsträckningar som konstrue
rats utifrån bronsåldershögarnas placering i landska
pet och vars ursprung vanligen brukar placeras i äldre 
bronsålder eller tidigare (jfr Nerman 1936, s. 80; Sch
ovsbo 1987, s. 140 f.; 145 ff.; Lambert Johansen m.fl.

2004), samt de nu kända fragmenten av delvis stenlag- 
da vägsystem med en datering till yngre bronsålder 
som undersökts i Malmöområdet (Winkler 2001), vi
sar att landkommunikationerna i området varit väl ut
byggda. Byggandet och skötseln av vägarna måste ha 
förutsatt en utvecklad och välorganiserad regional 
samhällsstruktur, och förmodligen också någon form 
av central styrning från lokala stormän eller hövding
ar. Dessutom visar avbildningar av vagnar och fyrekri- 
ga hjul på hällristningar i södra Skandinavien att det 
funnits en rad olika typer av vagnar (se bl.a. Schovsbo 
1987, s. 145 ff.; Burenhult 1973a, 1983).

Vad gäller diskussionen om sjökommunikationer
na så kan man också där använda sig av hällristninga
rna, men också av de avbildningar av skepp som finns 
på bronsföremål (Kristiansen 2002; Kaul 2003). Dess
utom finns det ett stort antal skeppssättningar som 
kan dateras till bronsåldern och som förmodligen har 
utformats efter verkliga förebilder (se bl.a. Althin 
1945, s. 49 ff.; Burenhult 1983, s. 166 ff.). Det tycks 
ha funnits en rik flora av olika skepp och mindre far
koster, även om de flesta avbildningarna på hällrist
ningar oftast tycks föreställa någon form av smäckra 
stridskanoter (se bl.a. Kaul 2003). Skeppssättningarna 
har emellertid en större variation vad gäller skrovfor
men, här finns det allt från långsträckta och smala for
mer till korta och breda, vilket skulle kunna betyda att 
det har funnits en varierad uppsättning av skeppstyper 
som varit avsedda för olika ändamål. Det finns även 
tecken på att vissa skepp kan ha haft segel, något som 
ytterligare understryker möjligheterna för långväga 
kontakter över havet (Burenhult 1973a; 1973b; Rau- 
sing 1984; Artursson 1987).

Om vi tittar närmare på Skåne och östra Själland 
under fas II så kan vi utifrån fördelningen av gravhö
gar, rosen, ackumulerade offerfynd och kända bebyg
gelseområden urskilja ett antal väldefinierade territo
rier eller bygder (Hyenstrand 1979; Larsson 1986, 
1993b) (fig. 5). Som tidigare nämnts så ligger Väst- 
kustbaneprojektets undersökningsområde inom två av 
dessa bygder i västra Skåne. De sammanfaller även
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Figur 5. Fördelningen av gravhögar och rösen i Skåne och östra Själ- Crave mounds and cairnes in Scania, Sweden, and eastern Zealand,
land. Man kan urskilja väldefinierade centralområden med koncentra- Denmark. Well defined central areas with concentrations of monu-
tioner av lämningar och mellanliggande mer öde områden. ments are easily seperated from the marginal areas.
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Figur 6. Vy västerut från Glumslövs backar över Dalamossen mot Ven 
ute i Öresund och den själländska kusten. Foto Thomas Hansson.

View towards the west from the area around Glumslöv towards the 
bog Dalamossen and the island of Ven. Notice the coastline of Zea
land, Denmark, in the background.

med ett av de fyra överordnade centralområden under 
äldre bronsålder i Skåne som Thomas B. Larsson 
(1986, s. 109) identifierar utifrån guldfynd. Dessa fyra 
koncentrationer ligger på jämna avstånd från varan
dra längs med kusten.

De två bygderna i västra Skåne har en nära anknyt
ning till Öresund, Ven och östra Själland, varför det är 
viktigt att diskutera hur den övergripande samhälls
strukturen har sett ut i området. Rent kommunika- 
tionsmässigt finns det mycket som talar för att Öresund

utgjorde en viktig regional och överregional förbindel
selänk. Axeln Glumslövs backar-Ven-östra Själland 
kan dessutom ha haft en viktig funktion i kontrollen 
av Öresund, något som också kan ha påverkat hur 
man har valt att organisera samhällsstrukturen i om
rådet (fig. 6).

Om vi försöker att skapa en helhetsbild av samhäl
let under fas II i västra Skåne så kan vi således se både 
väldefinierade bygder och mellanliggande öde områ
den som förmodligen utgjorts av utmarker och skog
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(fig. 7). Bebyggelsestrukturen har varierat så att det i 
mera centrala områden har funnits en kombination av 
ensamgårdar, utspridda byar och i vissa fall koncentre
rade byar, medan mer perifera områden har haft en 
enklare uppbyggd bebyggelse. De olika bygderna har 
knutits samman med välutvecklade vägsystem som i 
vissa fall markeras av linjer med gravhögar i landska
pet (Schovsbo 1987, s. 140 f., s. 145 ff.) och med vat
tenburna kommunikationer (Kristiansen 2002; Kaul 
2003). I vissa fall, då exempelvis åmynningar och cen
tralområden sammanfaller, kan man anta att dessa re
presenterar viktiga bebyggelsecentra med hamnlägen 
som haft någon form av redistributiv funktion i syste
met. Eventuellt kan man också tänka sig att det funnits 
marknadsplatser i anslutning till dessa infallsportar 
till landskapet. Kontrollen av dessa områden måste ha 
varit av stor betydelse för att hävda en lokal och regio
nal maktposition.

Byggnadstradition och bebyggelsestruktur
Som vi har sett av diskussionen kring byggnadstradi
tionen och gårds- samt bebyggelsestrukturen i södra 
och mellersta Skandinavien är bilden svårtolkad, men 
mycket talar för att den varit mer varierad och kom
plex än vad som hittills antagits (se bl.a. Jensen 1979a, 
s. 23 ff.; Artursson denna volym a & b). Antalet går
dar med stora långhus, ibland med anslutande ekono
mibyggnader tycks ha ökat i antal, att döma av de se
naste 15 årens undersökningar i området (Kristiansen 
1998; Ethelberg 2000). Parallellt med storgårdarna 
har det emellertid också undersökts ett stort antal små 
och medelstora långhus och gårdar. Detta skulle, som 
vi tidigare diskuterat, kunna tolkas som ett tecken på 
en stratifierad samhällsstruktur. Fyndmaterialet från 
boplatserna visar emellertid mycket sällan på existen
sen av en sådan. De sparsamma fynden domineras is
tället oftast av fragment av alldagliga föremål som ke
ramikkärl, flintverktyg samt olika typer av avfall som 
djurben. Undantagsvis har man dock hittat spår efter 
specialiserad tillverkning av exempelvis metallföremål 
och bearbetning av bärnsten i stora eller mycket stora

f ) r—

Figur 7. Detalj av västra Skåne med bygderna markerade av koncentratio
ner av gravhögar och ackumulerade offerfynd. Troliga hamnlägen har 
markerats.

A dose-up of western Scania with the grave mounds and accumulated 
offerings marking the concentrated settlement areas. Presumed locations 
for harbours have been marked.
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långhus, något som ytterligare stödjer teorin om att 
den här kategorin långhus verkligen är lämningarna 
efter en speciell social grupp i samhället (se bl.a. Kristi
ansen 1998).

Förändringen i byggnadstradition från två- till tre- 
skeppiga långhus i södra och mellersta Skandinavien 
sker successivt under bronsålderns period IB och för
sta hälften av period II, cirka 1600-1400 f.Kr. Med 
största sannolikhet sker detta på grund av influenser 
från nordvästra och norra Europa som påverkade den 
så kallade Sögel-Wohldekulturen i norra Tyskland och 
på södra Jylland. Den nya byggnadstraditionen spred 
sig snabbt norrut och den kan tillsammans med bland 
annat metallföremål och kunskapen om metallhant
verk ha ingått i ett helt nytt paket av idéer som förts 
norrut från Mellaneuropa (Vandkilde 1996). Troligen 
har den nya materiella kulturen först introducerats 
inom det övre skiktet i samhället för att sedan succes
sivt föras vidare ut bland de lägre skikten. En intres
sant detalj i förändringsprocessen är att det finns teck
en på att man under ett kort övergångsstadium kombi
nerade en två- och treskeppig takbärande konstruk
tion. I vissa delar av långhusen har man använt sig av 
båda konstruktionsprinciperna parallellt (se bl.a. Et- 
helberg 2000), men detta förekommer endast spora
diskt. Relativt snabbt kände man sig säker med den 
nya takbärande konstruktionen.

Man kan, liksom under fas I, se en tydlig variation 
i storlek på långhusen under bronsålderns period II- 
III. Variationen har varit som störst under period II, då 
det funnits långhus som var allt från 10 upp till 55-60 
meter långa. Men redan under period III minskade 
storleksspannet ned till 10-35 meters längd. Vad detta 
beror på är svårt att säga, men man kan antingen tän
ka sig att betydelsen av att markera social position ge
nom att bygga stora långhus minskade eller att graden 
av social stratifiering i samhället blev mindre. Efter
som mycket av det övriga arkeologiska materialet ta
lar för att samhällsstrukturen har fortsatt att vara hie
rarkiskt uppbyggd under period III, så talar allt för att 
det första alternativet är det riktiga.

I vissa centrala områden blir det under bronsålderns 
period II således allt vanligare med riktigt stora gårdar, 
där huvudbyggnaden utgjordes av ett mellan 40-60 
meter långt långhus. Dessa kombinerades ibland med 
en eller flera mindre ekonomibyggnader. De stora går
darna tycks ha utgjort nav i en bebyggelsestruktur som 
huvudsakligen bestod av medelstora eller mindre går
dar. De låg antingen utspridda i landskapet som en
samgårdar eller mer eller mindre väl samlade i bylik- 
nande strukturer. Det finns en rad exempel på olika 
typer av komplicerade bebyggelsestrukturer från till 
exempel Thy-området på nordvästra Jylland (Kristian
sen 1998) och vid Højgård på södra Jylland (Ethelberg 
2000; Artursson b denna volym). Liksom under fas I 
kan man se ett tydligt samband mellan de centralom
råden som identifierats utifrån andra arkeologiska 
material och existensen av en komplex bebyggelse
struktur bestående av allt från ensamgårdar till bylik- 
nande strukturer. Det tycks dessutom finnas en tydlig 
koppling mellan läget för de riktigt stora gårdarna un
der bronsålderns period II och exempelvis koncentra
tioner av gravhögar. Det förefaller också vara så att 
storhögar och riktigt välutrustade gravar i vissa fall 
ligger i närheten av stora gårdar (Ethelberg 2000, s. 
255 ff.). En viktig aspekt på det allt mera forcerade 
byggandet av stora långhus kan ha varit att uttaget av 
virke ökade, vilket påskyndade etablerandet av det 
öppna landskapet, något som i vissa områden förknip
pas med just äldre bronsålder. Från Thyområdet på 
nordvästra Jylland finns det exempel på att man redan 
under bronsålderns period II använt sekunda virke när 
man uppförde stora långhus (Kristiansen 1998).

De stora gårdarna med de imponerande långhusen 
har förmodligen fått en allt viktigare, övergripande 
funktion som symbol för de styrande familjerna eller 
grupperna under äldre bronsålder. Genom olika alli
anser som exempelvis giftermål, adoptioner och gåvo- 
förhållanden kunde man skapa släktrelationer och 
knyta kontakter med andra grupper, i när och fjärran. 
Förmodligen har också olika typer av ritualiserade fes
ter hållits i de stora långhusen för att stärka banden
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inom och utom hövdingadömena. Det finns exempel 
från olika etnografiska källor på samhällen som varit 
mer eller mindre baserade på huset som social enhet, 
”house-based societies”, där huset haft en funktion 
som en sammanhållande faktor och som symbol för 
bland annat ingångna allianser (Carsten & Hugh-Jo- 
nes 1995, s. 6 ff.; Helms 1998, s. 14). Begreppet ”hou
se-based societies”, som ursprungligen diskuterades 
av Lévi-Strauss (se Carsten & Hugh-Jones 1995, s. 6 
ff. och där anförd litteratur), är användbart även vid 
en studie av bronsålderssamhället eftersom just lång
huset tycks ha spelat en stor roll under perioden. Det 
finns vissa saker i det arkeologiska materialet som ta
lar för att i varje fall den äldre bronsålderns samhälle 
kan ha varit uppbyggt kring någon form av sådant so
cialt system. Långhuset som en samlande symbol kan 
ha haft en mångsidig funktion i det nät av kontakter 
och släktrelationer som var basen i bronsålderns sam
hälle, där kommunikation och utbyte över långa 
sträckor säkerställde import av metallråvara, teknisk 
expertis och prestigeföremål. Från vissa historiska och 
etnografiska källor kan man se att grupper av männis
kor till och med har använt husets namn och identitet 
som en förenande symbol. Namnet på huset och en 
identitet som tydligt knöt en person eller en grupp av 
människor till detta skulle då kunna ha fungerat som 
en kontaktskapande ”legitimation” mellan hövdinga- 
dömen på stort avstånd från varandra. En form av alli
anssystem baserat på bland annat giftermål, adoptio
ner och gåvoutbyte mellan hövdingadömen på strate
giskt eller kommunikativt viktiga platser och ibland 
på stort avstånd från varandra skulle då ha kunnat 
möjliggöra långa resor utan att man tog alltför stora 
risker (se Kristiansen 2002; Larsson 2002). Det husba- 
serade systemet skulle inte bara ha kunnat överbrygga 
stora geografiska avstånd utan också ha hjälpt till att 
bevara känslan av kontinuitet i kontakter som kanske 
inte var så frekventa eller regelbundna.

Om man tittar närmare på hur det ser ut i västra 
Skåne, så finns det dock inte särskilt mycket i hus- eller 
fyndmaterialet från boplatserna som stödjer hypotesen

om en uttalad stratifierad samhällsstruktur eller en mer 
komplicerad bebyggelsestruktur i området (Artursson 
denna volym a & b). De platser med bebyggelseläm
ningar från fas II som undersökts i området består ute
slutande av enfasiga gårdslägen, där huvudbyggnaden 525 
har utgjorts av ett långhus som ibland kompletterats 
med en eller flera mindre byggnader. Ibland finns det 
spår efter att långhusen byggts om eller byggts till, 
men inte i ett enda fall har man byggt nya direkt över 
de gamla. Således har gårdslägena inte använts mer än 
en husgeneration, vilket tyder på att de varit relativt 
rörliga i landskapet. Vad gäller variation i storlek på 
långhusen och gårdarna så finns tendenser till sådana, 
men inte lika uttalat som i andra områden. En intres
sant detalj är att det på en av de platser där det finns 
större långhus, VKB SU14Ö, finns keramik som avvi
ker från övrigt material i området samtidigt som det 
också finns spår efter metallbearbetning i form av de- 
gelfragment. Detta skulle kunna vara ett tecken på att 
gården haft en specialiserad funktion i området och att 
den har utgjort någon form av stormannagård (Ar
tursson denna volym a & b; Stilborg denna volym).

Bebyggelsen i västra Skåne tycks således utifrån un
dersökningsresultaten huvudsakligen ha bestått av en
samliggande gårdar eller utspridda, byliknande struktu
rer. Här måste man emellertid vara försiktig i sina slut
satser, eftersom det undersökta materialet är så litet och 
en enda undersökning kan förändra bilden totalt. Samt
liga undersökta gårdar från fas II ligger dessutom utan
för de centralområden som kan definieras utifrån exem
pelvis gravhögarnas och de ackumulerade offerfyndens 
placering, varför det kan vara så att de gårdar vi under
sökt legat perifert placerade i bygderna.

Vad man istället kan studera när man vill bedöma 
bebyggelsestrukturen i området är hur gravhögarna 
ligger grupperade i landskapet och hur man utifrån 
detta kan konstruera modeller för hur bebyggelsen va
rit strukturerad. Enligt flera författare tycks det finnas 
en mer eller mindre nära rumslig relation mellan grav
högar och bebyggelse (Säfvestad 1993; Rasmussen 
1993; Ethelberg 2000, s. 248 ff). Olika uppgifter från
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skilda områden i Skandinavien visar att avstånd på 
400-600 meter tycks vara vanligt på södra Jylland (Et- 
helberg 2000, s. 262), medan bebyggelsen i Skåne en
ligt Ulf Säfvestads (1993) försiktiga uppskattning har 
legat inom ett avstånd av en till två kilometer från 
gravhögarna. Dessutom finns det ju faktiskt exempel 
på långhus som ligger helt eller delvis under gravhöga
rna, som exempelvis vid Tranarp i nordvästra Skåne 
(Andersson 1997)! Inom Västkustbaneprojektet har vi 
kunnat konstatera att det finns gårdar från fas II inom 
bara några hundra meters avstånd från högar, bland 
annat vid Oxhögarna, VKB 3:4 och VKB SU13 (Ar- 
tursson denna volym a & b; Strömberg denna volym). 
Slutsatsen måste därför bli att avståndet visserligen va
rierat, men att det ändå har funnits ett tydligt samband 
mellan placeringen av gravhögar och bebyggelsen. 
Därför kan man också använda gravhögarna i västra 
Skåne som en vägledning för var bebyggelsen låg och 
hur den var strukturerad.

Utifrån det här antagandet kan man fråga sig vad 
den parallella förekomsten av ansamlingar respektive 
ensamliggande gravhögar betyder? Om vi tittar närma
re på de bygder som man kan urskilja i västra Skåne 
(fig. 7-9), så ser man genast att det finns en stor varia
tion i var och hur gravhögarna placerades. Ibland ligger 
de i stora klungor eller samlade på linjer, ibland ensam
ma eller i grupper om två, tre eller fyra (fig. 8 & 9).

Det finns också ett mönster i placeringen av de rik
tigt stora gravhögarna, dvs. de med en volym på mel
lan 1000-3000 m3 (Strömberg denna volym) Dessa lig
ger på ett relativt jämnt avstånd från varandra, ofta på 
2-3 kmm avstånd. Om man dessutom lägger till offer
fyndplatserna så får man en mycket intressant bild där 
man i vissa fall kan urskilja väl avgränsade, funktio
nella bebyggelseenheter. Tydliga exempel på sådana 
mikromiljöer uppbyggda av boplatser, gravhögar och 
offermiljöer utgör centralområden som Ättekulla, 
Glumslövs backar, Rönneberga backar, Västra Karaby 
backar och Dagstorp.

Om man utgår ifrån att det har funnits en nära 
koppling mellan gravhögar och bebyggelse så kan man

fråga sig vad variationen i gruppering och placering av 
gravhögarna beror på. Kan det vara så att ansamlingar
na av gravhögar är spåren efter kringflyttande ensam
gårdar som har legat inom ett och samma område un
der en längre tid eller representerar de en byliknande 
bebyggelse (fig. 10)? Frågan är då vad de ensamliggan
de och de mindre grupperna av gravhögar represente
rar? Handlar det om enfasiga respektive mångfasiga 
kringflyttande ensamgårdar eller någon annan organi
sationsform? Kanske finns det en kronologisk skillnad i 
materialet, så att ansamlingarna av gravhögar visar var 
man har bott under äldre bronsålder, och de mindre 
grupperna samt de ensamliggande visar var bebyggel
sen etablerades under övergången mellan äldre och yng
re bronsålder, då man successivt övergick till det mera 
anonyma brandgravskicket. De senare skulle då kunna 
representera gårds- eller mindre bylägen som togs i 
bruk precis i brytpunkten mellan skelett- och brand
gravskick. Vi har i några fall kunnat visa att det finns 
omfattande brandgravfält i anslutning till de ensamlig
gande eller mindre grupper av högar längs med Väst
kustbanan, bland annat vid SU2 och SU13 (Arcini 
&Svanberg denna volym). Men vi vet också att det 
finns brandgravfält i anslutning till ansamlingar av 
gravhögar (se bl.a. Strömberg 1975; 1982), varför detta 
inte förändrar möjligheten att tolka ansamlingarna av 
gravhögar som spår efter byliknande strukturer.

Som vi kan se så finns det många möjliga tolkning
ar, och det är svårt att säga vilken som är mest sanno
lik. Enligt vår mening talar emellertid den generella bil
den i södra Skandinavien (Artursson denna volym b) 
mest för att alternativ A i figur 10 ligger närmast san
ningen. Ansamlingarna av högar i vissa områden visar 
enligt den här modellen var man har haft koncentratio
ner av gårdar, grupperade i täta, byliknande strukturer. 
Följaktligen skulle de ensamliggande högarna eller de 
som ligger i mindre grupper visa var ensamgårdar eller 
mindre ansamlingar av gårdar låg. Utifrån denna hypo
tes kan man sedan rekonstruera en bebyggelsestruktur 
som dels har bestått av byar utplacerade med jämna 
mellanrum i landskapet, ofta på eller i anknytning till
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Figur 8. Gravhögar vid Ättekulla, Glumslövs backar och Rönneberga back- Crave mounds around Ättekulla, Clumslöv and Rönneberga in the 
ar i den norra bygden i västra Skåne. northern settlement area in western Scania.
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• Hög mindre än 1000 m3 
O Hög större än 1000 m3 

Våtmark

Figur 9. Gravhögar vid Häljarp, Dagstorp, Västra Ka ra by och Kävlinge- 
Lundområdet i den södra bygden i västra Skåne.

Crave mounds around Häljarp, Dagstorp, Västra Karaby and the 
Kävlinge-Lund area in the southern settlement area in western Sca
nia.
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höjdsträckningar, och dels ensamgårdar eller mindre 
ansamlingar av gårdar mellan dessa, oftast placerade 
mera perifert i landskapet.

Om vi tittar närmare på den centrala ansamlingen 
av högar på höjdläget vid Dagstorp, så kan man ur
skilja att gravhögarna ligger placerade i fem mindre 
grupper om tre eller fyra stycken vardera (fig. 11). I 
anslutning till varje sådan grupp finns det lämpligt nog 
en eller två registrerade, ytinventerade boplatser, vilka 
skulle kunna markera platsen för varje gårdsläge inom 
den förmodade, byliknande strukturen. Om man bort
ser från de källkritiska problem som finns med att an
vända endast ytinventerade boplatser som indikatio
ner på samtida gårdslägen, så anser vi att bilden är 
slående och inte kan vara ett verk av slumpen. Hypote
sen får stöd av Bo Knarrströms forskning (2001, s. 89 
f.) som visat att de ytinventerade boplatser i området 
som registrerats som ”stenåldersboplats” utifrån fyn
den av flinta, vid senare undersökningar visat sig do
mineras av boplatslämningar från brons- och järnål
der. Om man dessutom lägger till offerplatsen norr om 
gravhögarna vid Dagstorp, så måste bilden av en kom
plett, byliknande bebyggelse anses som mycket sanno
lik. På större eller mindre avstånd från denna centrala 
bebyggelse kan man se ensamliggande eller mindre 
grupper av gravhögar som enligt vår föreslagna mo
dell representerar ensamliggande eller mindre ansam
lingar av gårdar.

Möjligheterna att identifiera centralområden i de 
två bygderna i västra Skåne är relativt goda. Utifrån 
koncentrationer av gravhögar och då i synnerhet de 
riktigt stora, kvantitet och kvalitet på de ackumulera
de offerfynden, kända bebyggelseområden och kom- 
munikationsmässiga aspekter kan man relativt säkert 
sluta sig till var de kan ha legat (Larsson 1986; 1993b; 
Ericson Lagerås 2002). En regional modell för hur de 
två bygderna har varit uppbyggda kan på så sätt re
konstrueras (fig. 7). Utifrån en enkel centrum-periferi- 
modell där stora koncentrationer av gravhögar vid 
Ättekulla, Glumslövs backar och Ven, Rönneberga 
backar, Västra Karaby backar, Dagstorp, Gillhög och

Vikhög samt Kävlinge- och Lundområdet kan antas 
representera lokala centralområden, kan man bygga 
upp en hypotetisk samhällsstruktur bestående av min
dre hövdingadömen. I samtliga dessa områden finns 
det dessutom riktigt stora gravhögar, något som ytter- 529 
ligare markerar deras centralitet (Strömberg denna vo
lym). Kärnområdena i dessa bygder bör ha varit rela
tivt tätt bebyggda med en blandning av mer eller min
dre täta byar och ensamgårdar, medan de perifera om
rådena helt dominerades av ensamgårdar. Det är osä
kert hur stora hövdingadömena varit, man kan tänka 
sig flera olika tolkningsmodeller där en eller flera cen
tralområden ingått. Förmodligen har strukturens 
komplexitet varierat både över tid och plats. Bygderna 
har omgivits av större eller mindre utmarks- och 
skogsområden som utnyttjades som betesmark, för 
jakt och fiske samt som råvarukällor för exempelvis 
virke. Som vi tidigare påpekat sammanfaller intressant 
nog de rekonstruerade utmarks- och skogsområdena 
under fas II med de sentida ris- och skogsområdena 
under 1700- och 1800-tal i området (Campbell 1928), 
något som tyder på lång kontinuitet i markanvänd
ningen.

Bygderna har varit sammanbundna med ett väl ut
byggt vägsystem och vattenburna kommunikationer. 
Betydelsen av Öresund som kommunikationsled för 
när- och fjärrtrafik i området kan inte överskattas och 
hamnlägen kan antas ha legat i anslutning till åmyn
ningar i området (fig. 7). Likheter i den materiella kul
turen visar att kommunikationerna över Öresund, till 
Ven och östra Själland, var intensiva. Det finns således 
inget i det arkeologiska materialet som talar för att 
Öresund utgjorde hinder för kontakterna, tvärtom.
Mycket talar också för att det funnits en uttalad kon
servatism i hur man har organiserat landskapet och 
var viktiga kommunikationsleder placerats. Detta kan 
jämföras med diskussionen hos Söderberg & Heller
ström (2003), s. 48) om infrastrukturens permanens i 
landskapet kring Järrestad och Simris i sydöstra Skå
ne, som till stor del har formats av naturliga förutsätt
ningar som jordarter och vadställen. De betonar också



Aspekter samhällsutvecklingP ä

530

Alternativ A
Ansamling av högar som representerar en by

Ensamliggande eller få högar

O
o o o

( ■)
111 (---- 1

C---- )11

Alternativ B
Ansamling av högar som representerar en kringflyttande gård

O o
O'"-*

/•"N

f J

O

o ( J

\
_/

I )

c;
f 11 M ■i i 1 I

Ensamliggande eller få högar

O 111
O oO

L )
11 i _____

j j r~ZZ~jjI1i

Figur 10. Olika möjliga tolkningar av bebyggelsestrukturen 
i Dagstorpsområdet utifrån placeringen av gravhögar. Al
ternativ A) Bebyggelsen har bestått av dels tätare, bylik- 
nande strukturer som markeras av ansamlingar av gravhö
gar i landskapet, dels ensamgårdar som markeras av en
samliggande eller ett fåtal gravhögar. Vissa av de 
byliknande strukturerna kan ha bestått av en storgård och 
flera mindre eller mellanstora gårdar. Storgården skulle i 
så fall markeras av de riktigt stora gravhögarna. Alternativ 
B) Bebyggelsen har uteslutande bestått av kringflyttande 
ensamgårdar. Ansamlingarna av gravhögar markerar var 
det funnits en kringflyttande ensamgård under lång tid, 
medan de ensamliggande eller mindre grupperna av grav
högar markerar var det legat en ensamgård under kortare 
tid. I båda alternativen antas det att varje gravhög repre
senterar en eller två generationer på respektive gård.

Different possible interpretations of the settlement structu
re in the area around Dagstorp based on the position of 
the grave mounds. Alternative A. The settlement structure 
has consisted of both hamlets or small villages marked by 
conglomerations of grave mounds and single farms mar
ked by single or small groups of grave mounds. Some of 
the hamlets or small villages might have consisted of one 
chieftains farm and several small or middle sized farms. If 
this is the case, the presumption is that the chieftains farm 
has been marked by a larger grave mound. Alternative B. 
The settlement structure has just consisted of single farms 
that have been moving around in the landscape with cer
tain intervals. The conglomerations of grave mounds are 
marking where there has been a single farm for a long 
time, while the single mounds and the small groups of 
grave mounds show where there has been a single farm 
for a shorter time. In both these alternative structures the 
presumption is that every grave mound is representing 
one or two generations on every farm.
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Figur 11. Närbild av den centrala delen 
av bebyggelsen vid Dagstorp med 
gravhögar, ytinventerade boplatser och 
offerplatsen i norr.

A close-up of the central part of the 
area at Dagstorp with grave mounds, 
registered settlements and the votive 
offering site to the north.

vägskälens betydelse för placeringen av platser med ri
tuell och religiös kommunikation, något som också 
skulle kunna ha varit fallet i västra Skåne vid till exem
pel Glumslövs backar (se också Rudebeck 2001 för 
diskussion).

Metallens betydelse
Utifrån fördelningen av fynd av bronsföremål i södra 
och mellersta Skandinavien under fas II kan man på 
goda grunder anta att både importen av metallråvara 
samt produktionen och distributionen av metallföre
mål har varit koncentrerad till ett fåtal områden och

grupper av människor. Man kan tala om en monopol- 
liknande situation där ett antal elitgrupper kontrolle
rade import, produktion och distribution av metaller 
och metallföremål. Vissa områden kan pekas ut som 
centrala i den här strukturen, till exempel sydöstra 531 
Skåne, delar av Jylland och Själland samt Fyn (Larsson 
1986; Kristiansen 1981). Thomas B. Larsson anser att 
Själland och Fyn haft en speciell position i metallhan
teringen under bronsålderns period II:

”If the relation between rich hoards and rich burials is 
high (...), the islands of Zeeland and Funen can be as
cribed the function of a central place in the exchange 
network in which bronze and bronze objects together 
with cattle, wool, amber and other products circula
ted. The importance of long distance connections bet
ween this central place in Scandinavia and the Late 
Tumulus Culture in Central Europe is of course of vi
tal importance in this context (Larsson 1986, s. 160).”

Kristiansen (1981) vill i sina studier istället se Jylland 
som centralområdet under period II, medan Själland 
och Fyn får en central betydelse först under period V 
(för en diskussion se Larsson 1986, s. 160). Enligt Da
vid Liversage (2000, s. 85) finns antydningar i materi
alet om att även produktionen av metallråvaran i Mel
laneuropa har varit monopoliserad och koncentrerad 
till ett fåtal personer eller grupper av människor. Detta 
baserar han på jämförelser av råvarans sammansätt
ning i metallföremål från olika områden:

”Throughout the Bronze and Pre-Roman Iron Ages a 
large area which included south Scandinavia and the 
Carpathian Basin as well as the Czech-Austrian-Bava
rian region..., took the main part of its supply from a 
very limited succession of large producers of bronze 
(and in the beginning copper). The suppliers could be 
compared with large ”firms ”, each exploiting a diffe
rent ore formation and producing a product recogni
zable from its distinctive impurity and trace element 
composition. The big suppliers did not work at the

Boplats 
• Hög 

/S. Offerplats
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same time in competition with one another, but suc
ceeded one another, each in turn taking a share of the 
market so large that it had many characteristics of a 
monopoly. The large scale of the enterprises is confir
med by the extent of some of the copper workings that
survive.....It would be rash to speculate whether they
were run for the profit of the local population in the hill 
country where the ores were situated as Shennan sug
gests (...), or were slave driven enterprises under the 
management of strong political entities down on the 
plain. Nor do we know whether their market share was 
the result of supply and demand or for instance was only 
possible because other products were banned by the aut
horities that enjoyed the profit and enforced the mono
poly. If this last was the case, the ban ivas only partially 
enforceable, for other productions do also occur - but it 
does not seem at all unlikely that such a situation existed 
in the political and economic hurly-burley that certainly 
dominated life in prehistoric as much as later. What in
formation we have suggests that working conditions in 
the big underground mines were appalling. ”

Organisationen av både produktion och handel med 
metaller tycks alltså ha varit koncentrerad till ett fåtal 
områden och grupper av människor. Detta visar att 
det funnits ett nätverk av långväga kontakter mellan 
lokala eliter i Mellaneuropa och bland annat södra 
Skandinavien (Kristiansen 2002). Om man som Liver- 
sage i citatet ovan antar att den koncentrerade metall
produktionen i Mellaneuropa var baserad på ett sys
tem med ofri arbetskraft - slavar - kan man mycket väl 
tänka sig att en av bytesvarorna i metallhandeln be
stått av människor som tagits som byte vid exempelvis 
lokala konflikter. Med hjälp av betalningsmedel som 
slavar, boskap och prestigevaror i form av till exempel 
bärnsten har lokala eliter i södra Skandinavien upp
rätthållit en långväga handel.

Förmodligen har man också haft direkta personliga 
kontakter med elitgrupper i Mellaneuropa i form av ut
byte av gåvor, idéer och giftermålsallianser. En ekonomi 
baserad på handel med slavar och prestigevaror (se

bl.a. Jensen 2002, s. 238 ff.) skulle ha kunnat fungera 
väl i kombination med den elitistiska krigarideologi 
som man kan förmoda existerade i södra Skandinavien 
att döma av sammansättningen av gravgåvor i vissa gra
var och motiven på många hällristningar (Kristiansen 
1999a; 1999b; Treherne 1995; Vandkilde 2003). En in
dikation på att det kan ha funnits slavar i södra Skandi
navien under fas II är de fynd av brända och obrända 
individer, oftast barn, som påträffats i ekkistegravar i 
Danmark. I ekkistan från Egtved på Jylland har en 20- 
årig kvinna fått med sig de brända benen av ett cirka 8- 
9-årigt barn i sin grav och dessutom finns det ben efter 
ytterligare en människa i ekkistan (Jensen 1979b, s. 29 
ff.). Den unga kvinnan kan rimligen inte själv vara mo
der till barnet, varför det kan röra sig om ett offer av en 
ofri individ. En liknande företeelse med brända indivi
der i två skelettgravar finns vid Häljarps Mölla som 
undersöktes i samband med Västkustbaneprojektet 
(Runds denna volym). De har daterats till senneoliti- 
kum respektive bronsålderns period II—III.

Gravar, offermiljöer och hällristningar
Fas II kännetecknas av uppförandet av ett stort antal 
gravhögar i södra och mellersta Skandinavien under in
flytande från Tumuluskulturen i Europa. Gravhögarna 
har, som nämnts innan, placerats i större eller mindre 
klungor, ofta på höjder, eller på linjer som följer höjd- 
drag, vattendrag, stränder eller förmodade vägsträck- 
ningar. Det finns emellertid också exempel på ensamlig
gande högar utspridda i landskapet. Parallellt fortsätter 
man också att använda megalitgravar och hällkistor 
som gravrum, som t.ex. gånggriften i Hög, västra Skå
ne, där man anlade en ekkistegrav i kammaren (Petré & 
Salomonsson 1967). Även skelettbegravningar under 
flatmark anläggs (se bl.a. Runcis denna volym). Det är 
intressant att se att det tycks finnas en kontinuerlig ut
veckling av olika gravformer under fas I och II parallellt 
med införandet av nya. Dessutom har många gånger 
samma platser fortsatt att användas, vilket tyder på en 
kontinuitet i landskapsutnyttjandet (Strömberg denna 
volym). Företeelser som användningen av megalitgra
var och anläggandet av skelettgravar under flatmark 
kan liknas vid den tendens till återblick, att utnyttja äld
re gravmonument och gravläggningsseder, som vi såg 
under fas I. Det finns också exempel på att man under 
äldre bronsålder har valt att inkorporera senneolitiska 
offerplatser i anläggandet av högar. Dessa offerplatser 
var utmärkta av stora stenar, intill vilka man lagt ned 
depositioner av flintredskap som skäror och pilspetsar 
(Malmer 1955; Wahlöö 1966; Karsten 1994).

Högbegravningarna har i många fall varit rikt ut
rustade med gravgåvor. Förmodade stormannagravar
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från äldre bronsålder innehåller ofta exklusiva före
mål som exempelvis svärd, spjutspetsar, yxor, rakkni
var, pincetter, fällstolar, dryckeskärl i trä med tennitar 
och guldringar. Flera av föremålen, bland annat fäll- 
stolen (Werner 1987), guldringen och svärdet kan ses 
som en markering av en hög social position, både i 
Skandinavien och i sina ursprungsområden i Central- 
och Sydeuropa samt Främre Orienten (Praangsgaard 
m. fl. 1999; Kristiansen 2000, s. 383 f.; Larsson 1986,
2002). Analysen av slipspår och bruksskador på 
bronssvärd visar enligt Kristiansen att man under 
bronsålderns period II kan se tecken på en framväxan
de ”krigararistokrati”, där mindre grupper av krigare 
ledda av en storman eller hövding har behärskat sam
hället (Kristiansen 1983). Denna aristokrati skulle en
ligt Kristiansen ha manifesterat sin position genom 
byggande av gravhögar där centralgravarna försågs 
med en gravutrustning som betonar olika maktsymbo
ler, som exempelvis bronssvärd och föremål av ädel
metall. Parallellt med de rika mansgravarna finns det 
också rikt utrustade kvinnogravar, ofta försedda med 
exklusiva föremål (Jensen 2002, s. 164 ff.).

Redan tidigt under fas II kan man se att gravskicket 
återigen förändras, så att det successivt blir allt vanli
gare med brandgravar (se bl.a. Feveile & Bennike 
2002). I början ser de ut som skelettgravarna, men ef
terhand förändras gravformerna för att vid övergång
en till bronsålderns period IV anta en ny skepnad. 
Emellertid fortsätter man i vissa områden att uppföra 
högar över brandgravarna (Arcini & Svanberg denna 
volym).

Vad avser offernedläggelserna under fas II präglas 
dessa av kontinuitet - karaktären tycks inte ha ändrats 
märkbart från fas I (Karsten denna volym). De väst- 
skånska fynden är visserligen fåtaliga i jämförelse med 
fas I, men rytmen i nedläggelserna är oförändrad. 
80% av nedläggelserna består av enkelfynd, medan 
depåfynden står för den resterande andelen. Yxans på
fallande starka roll i offerskicket fortsätter, både bland 
enkelfynden och depåfynden, i form av nedläggelser 
av avsatsyxor i brons. Endast solvagnsfyndet från Tå-

gaborg i Helsingborg, bryter yxornas dominans och 
introducerar något nytt. Förutom rester efter en 
Trundholmsliknande bronsvagn med tillhörande 
bronssolskiva dragen av två små bronshästar, ingick 
några avsatsyxor och lansspetsar (Bååth 1925, s. 88; 
Oldeberg 1974, s. 47 f.). Offerfynden följer också i 
stort samma geografiska fördelning i bygderna som 
under fas I, men tyngdpunkten ligger helt klart i de 
kustnära områdena.

Periodens hällristningar varierar vad gäller motivval 
och motivsammansättning samt komplexitet. Vissa mo
tiv som exempelvis skeppet, fotavtrycket, skålgropen, 
hjulet eller solkorset uppträder frekvent i hela södra 
Skandinavien. Ett intressant inslag är de bilder av rituel
la inslag och processioner som finns på vissa platser (Co
les 2003). Flera av dem kan med säkerhet dateras till 
bronsålderns period II—III, till exempel ristningarna i Ki
viksgraven. Den gemensamma ikonografin över stora 
delar av Skandinavien talar för att de haft ungefär sam
ma innebörd och funktion över hela området. Det finns 
också en variation i vilket tidsspann de enskilda ritnings- 
hällarna omfattar. I några områden har man en lång 
kontinuitet i användandet av hällarna, medan man i an
dra har en stark koncentration till ett visst tidsavsnitt.

Hällristningar förekommer således i vissa gravar 
som till exempel Kivik (Randsborg 1993) och Saga- 
holm (Goldhahn 1999). Det finns även flera exempel 
från sydvästra Norge på att man har använt sig av 
hällristningar i gravar (Randsborg 1993, s. 71 ff.; Jel- 
lestad Syvertsen 2002). En av hällristningarna på Ven 
har som tidigare nämnts hittats på en takhall som in
går i en hällkista (Althin 1945, s. 107 ff.). Utifrån fyn
det av en bronsdolk som kan dateras till övergången 
mellan bronsålderns period II—III i graven anser Althin 
att också ristningen kan dateras till denna tidsperiod. I 
övrigt inskränker sig hällristningarna på Ven till en 
hästfigur, en vagnsristning och en skålgrop på lösa 
stenblock (Burenhult 1973a, s. 64). Detta är de enda 
hällristningarna i västra Skåne och därmed ansluter 
sig hällristningstraditionen här till den man kan finna 
på lösa block i Danmark.
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Fas III - samhällsutvecklingen under 
bronsålderns period IV-VI,
1100-500 f.Kr.
En bakgrund
Många forskare har velat se en tydlig brytpunkt i det 
arkeologiska materialet mellan bronsålderns period III 
och IV. Så har till exempel Björn Magnusson Staaf 
(2003, s. 313 f.) utifrån en diskussion kring hur för
ändringar på kontinenten påverkat samhällstrukturen 
i södra Skandinavien, lagt fram ett antal hypoteser 
kring omvandlingsprocessen. Han betonar de långvä
ga kontakternas betydelse för samhällsförändringar 
även under yngre bronsålder och vill se en tydlig på
verkan från kulturkomplexen på kontinenten. Utifrån 
teorier om en ökad konfliktnivå i Central- och Nord
europa, som bland annat tog sig uttryck i att man upp
förde ett ökat antal befästa boplatser och borgliknan- 
de anläggningar, har Kristian Kristiansen (2000) velat 
se en förändring i mängden metall som har förts in till 
Skandinavien. En krissituation skapades som i kombi
nation med en utarmning av jordarna i vissa områden 
i södra Skandinavien på grund av överexploatering (se 
bl.a. Kristiansen 1978; Earle 2002, s. 318 ff.; Ethel- 
berg 2000, s. 262 ff.) åstadkom en radikal förändring 
av samhällsstrukturen. Frågan är emellertid hur om
fattande förändringen av samhällsstrukturen egentli
gen var? Jørgen Jensen (2002; s. 329 ff.) ser visserligen 
tydliga tecken på nedgång i Medelhavsområdet, men 
inte i Skandinavien. Han betonar istället kontinuiteten 
i utvecklingen.

Man har också för den yngre bronsåldern velat se 
att en mer egalitär samhällsstruktur växte fram i Skan
dinavien, men det finns fakta som talar emot detta. 
Bland annat finns det bland alla mindre gravhögar 
som präglar bilden under yngre bronsålder på Fyn och 
Själland också några stora gravhögar som visar på ex
istensen av en hierarkisk samhällsstruktur (Jensen 
1997, s. 201, 2002, s. 376 ff.). Stora högar med hög- 
statusbetonade gravgåvor i Skandinavien och omgi
vande områden som exempelvis Lusehøj (Thrane

1977; 1984), Hågahögen (Almgren 1905) och framfö
rallt den så kallade ”kungagraven” i Seddin i Nordtysk
land (Thrane 1984, s. 166 ff.; Jensen 2002, s. 381 ff.) - 
ofta betraktad som ett skolexempel på en furstegrav - 
visar tydligt att samhället fortsatt vara stratifierat med 
starka hövdingadömen i området (jfr diskussion hos 
Thrane 1984). Det finns även en tydlig uppdelning av 
de mer ordinära brandgravarna om man ser till antalet 
gravgåvor. Enligt Jørgen Jensen (2002, s. 382 f.) kan 
man finna tecken på en tydlig social stratifiering i 
brandgravsmaterialet från Danmark. Även brandgra
var som undersökts i anslutning till ett antal kulthus 
och mindre högar vid Gualöv utanför Bromölla i nord
östra Skåne visar genom skillnader i gravarnas place
ring samt gravgåvornas mängd och sammansättning att 
det funnits en tydlig hierarkisk samhällsstruktur i om
rådet (Höst & Svanberg 2003). Gravarna med flest och 
de mest högstatusbetonade bronsföremålen, däribland 
rakknivar som Kristian Kristiansen (2000, s. 68 f.) an
ser vara en hövdingasymbol, återfinns tydligt gruppera
de för sig själva i anslutning till kulthusen.

Förändringen av olika traditioner och sätt att i 
handling uttrycka status behöver således inte alls inne
bära en förändring av en i grunden ojämlik och strati- 
fierad samhällsstruktur. Brandgravskicket kan vid en 
första ytlig anblick förefalla mer egalitärt, men på Gu- 
alövslokalen i nordöstra Skåne kan man, som nämnts, 
se en tydlig statusskillnad mellan gravarna. Enligt vår 
mening finns dessutom ett tydligt och allmänt fortsatt 
användande av den äldre bronsålderns centralplatser 
vad gäller gravläggning och kult. Man kan här som 
exempel nämna Tofta högar (Burenhult 1974; 1975, 
1976, 1981, 1983), Kiviksområdet (L. Larsson 1993; 
Randsborg 1993) och Agdatorpskomplexet i Blekinge 
(Arbman 1938). På dessa centrala grav- och kultplat
ser fortsätter uppenbart monumentbyggandet, det vill 
säga manifestationen av eliterna i form av konstruk
tionen av främst kulthus, men även i uppförandet av 
mindre högar - vilka tydligt får en långdragen använd
ning. Ytterligare ett bra exempel på kontinuitet i an
vändningen av gravmonument är storhögen från äldre
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bronsålder vid Nymölla (Petré 1962), som innehåller 
sekundärgravar från yngre bronsålder med elitsymbo
len rakkniv.

Utvecklingen av byggnadstraditionen under yngre 
bronsålder kan tolkas på många sätt. Variationen i 
storlek på långhusen minskar visserligen betydligt un
der yngre bronsålder, samtidigt som antalet kända 
mycket stora långhus blir färre. Från en spännvidd i 
huslängd mellan 10-60 meter under bronsålderns pe
riod II, minskar den till 10-35 meter under period III - 
ett förhållande som sedan fortsätter att gälla under 
hela yngre bronsåldern (Artursson denna volym a). 
Storleksvariationen minskar alltså, men det finns 
ändå fortfarande skillnader i storlek på långhusen. 
Detta skulle kunna tolkas som ett tecken på att en 
mera egalitär social struktur har etablerats, men det 
kan också vara ett tecken på att man inte längre har 
markerat sin sociala position lika tydligt i byggnads
traditionen som tidigare.

Vad gäller bebyggelsestrukturens utseende tycks 
det bli vanligare med tätare, byliknande bildningar i 
vissa områden. Som exempel kan nämnas Apalle (Ul
len 2003) i Uppland, Pryssgården utanför Norrköping 
(Borna-Ahlkvist 2002) och till viss del också i Kö- 
pingeområdet i Skåne (Tesch 1993, s.83 ff.; Artursson 
kapitel 3 denna volym; Gröhn 2004). Även på Jylland 
vid Spjald, Bjerg A och B samt Grøntoft förekommer 
dessa ”byar” (Becker 1972, 1980, 1982; Rasmussen 
& Adamsen 1993, s. 141; Rindel 1997, s. 42 ff., s. 
115, s. 217). Förekomsten av dylika tyder enligt vår 
mening inte på en samhällsformation i kris. Snarare 
skulle man vilja tolka detta som att stratifieringen har 
fortsatt att vara stark, med en variation i gårds- och 
långhusstorlek inom de byliknande strukturerna (Ar
tursson denna volym b). Det finns därför ingen anled
ning att anta att hövdingadömena skulle varit gene
rellt svagare under yngre bronsålder. Det finns dessut
om handfasta belägg för existensen av centralplatser 
på Själland och Fyn (se Thrane 1980; Jensen 1981, 
1997, s. 202; Larsson 1986), som visar att det funnits 
en hierarkisk struktur i bebyggelsen även här.

Sättet att manifestera makt och social position har va
rierat (Larsson 1986, s. 174 ff. för diskussion). Man 
kan därför inte ge en generell bild av utvecklingen av 
samhällsstrukturen. De materiella lämningarna i olika 
områden ger också en varierande bild. Enligt Per Et- 
helberg (2000, s. 264) präglades övergången från äldre 
till yngre bronsålder i Schlesvig och på södra Jylland 
av en krissituation, möjligen orsakad av ett överut
nyttjande av marken. Den minskande produktionen 
av spannmål och boskap skulle enligt Ethelberg ha 
inneburit en minskad möjlighet att importera bland 
annat metall och metallföremål, med negativa följder 
för den sociala, ekonomiska och politiska situationen. 
Mängden metallföremål i gravar och i offermiljöer i 
området minskade och detta visar att importen har 
blivit mindre. En liknande utveckling kan man se i 
Thy-området på nordvästra Jylland, där någon form 
av krissituation under yngre bronsålder har identifie
rats. Det finns flera tecken på en kollaps i den sociala 
strukturen i området (Kristiansen 1978; Earle 2002, s. 
318 ff.). Exempelvis minskade mängden importerade 
bronsföremål drastiskt, speciellt de som kan förmodas 
ha haft det största statusvärdet. Timothy Earle anser 
att detta kan ses som ett tecken på en förändring av 
den politiska strukturen.

Thomas B. Larsson (1986, s. 143 ff.) betonar också 
förändringen av mängden metall och av uppsättningen 
föremålstyper i gravar och offersammanhang mellan 
äldre och yngre bronsålder i södra Sverige. Under fas 
III kan man i vissa områden se en minskning av metall
mängden i gravarna och andelen vapen i offersam
manhang. Detta skulle kunna tolkas som att den hie
rarkiska samhällsstrukturen försvagats eller slagits 
sönder och ersatts med en mera egalitär struktur. Det 
är dock tveksamt om man som Thomas B. Larsson 
verkligen kan räkna på förändrade kvantiteter av de
ponerade bronsföremål. Det är ju faktiskt inte samma 
föremålsformer det handlar om, utan det rör sig om 
nya föremålformer placerade i delvis helt nya kontex
ter - brandgravarna - som är ett nytt sätt att uttrycka 
sig. Kristian Kristiansens (2000, s. 68 f.) modell av hur
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eliterna väljer att manifestera sig med föremålsnedläg- 
gelser i offer- och gravsammanhang under olika perio
der av bronsåldern visar att det sker gradvisa föränd
ringar

En alternativ tolkning av minskningen av kvantite
ten offer- och gravfynd kan också vara att man valde 
att inte lika tydligt manifestera makten genom att läg
ga ned prestigeföremål. Den hierarkiska strukturen 
kan ha varit densamma, men man föredrog kanske en 
annan strategi som innebar en mera tillbakahållen of
fentlig uppvisning av rikedom och makt. Kanske har 
maktens institutioner varit så väletablerade i vissa 
områden att en offentlig demonstration av rikedom 
och social position i gravar och i offer inte längre var 
nödvändig. En relativ ökning av de metallföremål som 
traditionellt har kopplats till kvinnor i offersamman
hang under yngre bronsålder i södra Skandinavien an
tyder också att den offentliga bilden av makten på nå
got sätt förändrades (Larsson 1986, s. 169 ff.).

Samtidigt som denna utveckling är tydlig i vissa 
delar av södra Skandinavien som kan betecknas som 
kärnområden för metallkulturen - Skåne, Själland och 
Fyn - kan man i andra delar som på Öland, i Kalmar
området och Östergötland se en kronologisk förskjut
ning i offertraditionen, så att man här lade ned en stör
re mängd metallföremål samtidigt som andelen vapen 
ökade under yngre bronsålder. Detta vill Thomas B. 
Larsson (1986, s. 174 ff.) se som ett tecken på att 
mängden metall och metallföremål ökat i dessa tidiga
re perifera områden, och att man nu började tillämpa 
de offertraditioner som tidigare var förhärskande i 
metallkulturens kärnområden i södra Skandinavien. 
Larsson vill koppla detta till en större tillgång på me
tall och att detta gav möjligheter att utnyttja metallens 
symboliska värde i bland annat offersammanhang.

Hur skall man då försöka förstå olikheterna i mate
rialets utseende? En möjlig tolkning är att konkurren
sen om politisk makt och ekonomiska resurser ökade 
successivt mellan olika bygder och hövdingadömen i 
södra Skandinavien under bronsålderns period III—IV. 
Därför tvingades man öka investeringarna i import av

exklusiva metaller och tillverkning av metallföremål 
samt utveckla den militära kapaciteten för att behålla 
och rättfärdiga den position man uppnått. Något som 
stödjer denna teori om en ökande politisk och militär 
konkurrens är att antalet arkeologiskt undersökta 
konstruktioner och strukturer som kan kopplas till 
militära aspekter av samhället tycks öka. Olika typer 
av befästa anläggningar som exempelvis fornborgar 
dyker upp i vissa områden och det finns tydligare ex
empel på tätare bystrukturer som Apalle (Ullén 2003) 
och Pryssgården (Borna-Ahlkvist 2002) samt ett fåtal 
exempel på förmodat befästa boplatser som Vistad 
(Larsson 1993a). Detta skulle enligt Pär Nordquist 
(2001, s. 262) kunna betyda att ”...de symboliska och 
rituella elementen var dominerande i konkurrensen 
mellan hövdingadömen under äldre bronsålder. Som 
jämförelseobjekt kan nämnas att denna tyngdpunkt 
synes förändras vid övergången till yngre bronsålder 
då en nedgång i monumentbyggandet (...) synkronise
ras med uppkomsten av fortifierade bosättningar och 
regelrätta bybildningar.”...

Byggnadstradition och bebyggelsestruktur
Under period III och fortsatt in i yngre bronsålder sker 
det, som tidigare nämnts, en minskning i storleksvari
ationen hos långhusen i området (Artursson denna 
volym a). Långhusens längd varierar mellan 10-35 
meter under bronsålderns period IV-VI. Vid denna tid 
förändrades successivt utseendet på den takbärande 
konstruktionen så att bredden i de takbärande bocka
rna generellt sett minskade, samtidigt som det blev allt 
vanligare med en tydlig gruppering av de takbärande 
bockarna inom huskroppen. Huskroppen har på detta 
sätt delats in i två eller tre sektioner med olika avstånd 
mellan bockarna. I vissa fall finns det också spår av 
innerväggar och ingångar som bekräftar denna inre 
uppdelning. Det blev också vanligt att den takbärande 
konstruktionen tudelades, med glesare satta bockar i 
den västra delen och tätare i den östra. Den västra de
len tolkas som boningsdelen eftersom man ofta påträf
far härdar där. Den östra däremot tolkas oftast som ett
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ekonomi- eller verkstadsutrymme, eller i det fåtal fall då 
man har lämningar efter bås, som stall. Vanligtvis har 
de kortare långhusen indelats i två sektioner, medan de 
längre kan ha tre eller fyra stycken. I vissa områden kan 
det finnas skillnader i hur breda de takbärande bocka
rna var i de olika delarna av långhusen. Bredden var 
vanligen störst i den västra delen för att successivt smal
na av i den östra delen. Detta har givit långhusen en mer 
eller mindre trapetsoid form. Denna form på huskrop
pen är speciellt vanlig i Östergötland och östra Mellan
sverige (se bl.a. Borna-Ahlkvist 2002), men förekom
mer också i mindre utsträckning i Skåne, till exempel i 
Köpinge-området (Tesch 1993, s. 161 ff.). Den vanli
gaste formen på huskroppen har annars varit raka lång
sidor och lätt rundade eller raka gavlar.

Enligt många författare kan man se en tydlig för
ändring i bebyggelsestrukturens utseende mellan äldre 
och yngre bronsålder. Man anser sig bland annat i 
Malmöområdet kunna se en radikal omläggning av 
bebyggelsen, som förmodligen kan kopplas till en för
ändring av hur jordbruket organiserades (Björhem & 
Säfvestad 1993; Magnusson Staaf 2003, s. 313 ff.). 
Men hur ser det ut i andra områden? Som man kunde 
ana varierar bilden - i vissa områden tycks brottet 
mellan äldre och yngre bronsålder vara tydlig i bebyg
gelsestrukturen medan det är svårt att se någon större 
skillnad i andra. Antalet täta, byliknande strukturer 
tycks öka i många områden, exempelvis Köpingeom- 
rådet i Skåne (Tesch 1993 s. 83 ff.; Artursson denna 
volym b; Gröhn 2004), på Jylland (Becker 1972,
1980, 1982; Rasmussen & Adamsen 1993, s. 141; 
Rindel 1997, s. 42 ff., s. 115, s. 217) och i Östergöt
land (Borna-Ahlkvist 2002) samt i östra Mellansverige 
(Ullén 2003), medan man i andra områden har svårt 
att se något annat än ensamgårdar eller utspridda 
byar. Här måste man emellertid se till vissa källkritiska 
aspekter som antalet undersökningar i ett visst område 
och hur stora respektive undersökningsområden har 
varit. Som diskuterades tidigare kan man i flera fall se 
att det har funnits en variation i långhus- och gårds
storlek, både bland de ensamliggande gårdarna och 
inom de byliknande strukturerna, något som enligt vår 
mening måste tolkas som en tydlig indikation på en 
social komplexitet och stratifiering (Artursson denna 
volym b). Existensen av tydliga centralplatser som till 
exempel Kirkebjerget vid Voldtofte på Fyn (Jensen
1981, s. 86 f.), visar att bebyggelsens uppbyggnad 
återspeglar den stratifierade samhällsstruktur som vi 
anser oss kunna se i det övriga materialet även under 
yngre bronsålder.

I västra Skåne finns det emellertid få tecken i det 
undersökta materialet på att det skulle ha funnits en

tydlig markering av social stratifiering i bebyggelsen. 
Det finns visserligen en viss variation i storlek på lång
husen, men den är inte lika uttalad som i andra områ
den (Artursson denna volym a). Materialet är ännu så 
länge begränsat, varför mycket kan förändras av resul
taten från en enda undersökning. Likaså är det svårt 
att se några säkra tecken på en mera komplex och va
rierad bebyggelsestruktur. I vissa fall kan man dock se 
att det finns långhus som överlagrar varandra, som till 
exempel vid Glumslöv, VKB 3:3, något som skulle 
kunna vara ett tecken på att gårdsläget har använts 
under en längre tid och att detta skulle kunna bero på 
en tätare bebyggelsestruktur som har förhindrat ett 
rörligt bosättningsmönster. Liksom under fas I är det 
under fas III svårt att använda sig av exempelvis gra
var och ackumulerade offerfynd för att rekonstruera 
bebyggelsens placering och struktur. De kända brand- 
gravfälten och offerfynden från perioden ger en bild av 
hur bygderna har sett ut i stort, men några detaljer i 
bebyggelsestrukturen går inte att urskilja.

Metallens betydelse
Som nämnts tidigare är det många forskare som vill se 
en tydlig brytpunkt i det arkeologiska materialet mellan 
bronsålderns period III och IV. Detta gäller speciellt im
porten av metallråvara och metallföremål, kanske orsa
kad av en högre konfliktnivå i Mellaneuropa. Tydligt är 
att sättet att manifestera makt och social position har 
varierat i södra och mellersta Skandinavien (Larsson 
1986, s. 174 ff). I vissa områden som exempelvis Sch- 
lesvig och södra Jylland kan man se att övergången från 
äldre till yngre bronsålder präglas av en förändring som 
flera forskare tror har berott på ett överutnyttjande av 
marken (Ethelberg 2000, s. 264). Krisen i jordbruket 
innebar en minskande jordbruksproduktion vilket för
svårade möjligheterna till metallimport. Något liknan
de kan man enligt Kristiansen (1978) och Earle (2002, 
s. 318 ff.) se i Thy-området. Krissituationen inom jord
bruket har således påverkat den sociala, ekonomiska 
och politiska situationen i området och detta kan man 
bland annat se i att mängden metallföremål i gravar

537



Aspekter s a m h ä s utveckling

538

P å

och i offermiljöer har minskat. Något liknande kan 
man också se i vissa områden av södra Sverige, där det 
sker en förändring av mängden metall och av uppsätt
ningen föremålstyper i gravar och offersammanhang 
(Larsson 1986, s. 143 ff.; Karsten denna volym). 
Mängden metallföremål minskar i gravarna och ande
len vapen minskar i offersammanhang.

Det finns emellertid svagheter i detta resonemang, 
eftersom det enligt vår mening är svårt att räkna på 
förändrade kvantiteter av deponerade bronsföremål. 
Som vi har nämnt innan så är det för det första inte 
samma föremålsformer som deponeras under äldre 
och yngre bronsålder, det handlar om nya föremålsfor
mer som placeras i delvis helt nya kontexter, där till 
exempel brandgravarna kan nämnas. Det skulle alltså 
kunna vara ett nytt sätt att uttrycka sig, och man har 
då haft andra behov av att deponera metallföremål. 
Enligt detta sätt att resonera är det inte mängden de
ponerade föremål eller metallvikten som är avgöran
de, utan tolkningen av det symboliska sammanhanget 
i depositionerna och kvaliteten på föremålen. Något 
som antyder att det verkligen skett en förändring av 
synen på metallföremål i offersammanhang i södra 
Skandinavien under yngre bronsålder är att de metallfö
remål som traditionellt har kopplats till kvinnor relativt 
sett ökade, vilket visar att den offentliga bilden av mak
ten på något sätt har förändrats i området (Larsson 
1986, s. 169 ff.). Om man tittar närmare på hur materi
alet ser ut i västra Skåne så har sammansättningen och 
karaktären på metallföremålen i lösfyndsmaterial och 
offerfynd otvivelaktigt förändrats från fas II till fas III 
(Karsten denna volym).

Kanske skulle en mer egalitär samhällsstruktur 
innebära en förändring i användandet av metallföre
mål som gravgåvor och offer. Alternativt kan man tän
ka sig att man under yngre bronsålder valt att inte lika 
tydligt manifestera makten genom att lägga ned me
tallföremål. Samhällets uppbyggnad med en hierarkisk 
struktur kan mycket väl ha varit densamma som under 
äldre bronsålder, men man har kanske valt ett annat 
sätt att uttrycka sig. Den hierarkiska strukturen kan

ha funnits kvar, men man har aktivt dolt den bakom 
ett mer tillbakahållet sätt att manifestera den. Institu
tionaliseringen av makten blev kanske så framgångs
rik att det inte längre fanns behov av att offentligt visa 
upp rikedom och demonstrera social position?

Gravar, offermiljöer och hällristningar
I södra och mellersta Skandinavien genomgår gravtra
ditionerna en tydlig förändring då brandgravskicket 
slår igenom under bronsålderns period III—IV. Från att 
tidigare bara ha varit sporadiskt förekommande, och 
då förmodligen med en helt annan betydelse som offer i 
skelettgravar, blir brandgravskicket nu det vanligaste 
sättet att begrava människor. Kremering får allmänt ge
nomslag i Danmark redan under bronsålderns period
II— III (se exempelvis Hornstrup 1999, s. 114; Eeveille & 
Bennike 2002) och samma sak är tydlig i Skåne (se bl.a. 
Arcini & Svanberg denna volym). Gravskicket med lik
bränning och därefter placering av benen i skelettgravs- 
liknande nedgrävningar, ofta i trästockar/träsargar, fö
rekommer redan från period II, men till synes mest i 
period III och alltså parallellt med skelettgravskicket.

Samtidigt som förändringen av gravskicket under 
bronsålderns period II—III fortsätter man i stor ut
sträckning att använda äldre gravplatser (Strömberg 
denna volym). Återbruket av megaliter och högar är 
vanligt förekommande under yngre bronsålder och 
denna kontinuerliga användning av äldre gravmonu
ment tyder på någon form av förfäderskult. Gravlägg
ningarna under yngre bronsålder är således på samma 
sätt tillbakablickande vad det gäller platsen och se
kundäranvändningen av olika typer av monument 
som vi har sett under tidigare perioder. Samtidigt fort
sätter man att uppföra högar under yngre bronsålder 
och denna aktivitet är intensiv i vissa områden som 
exempelvis på Bjärehalvön. Nya typer av monument 
som kulthus uppförs också med början under period
III- IV, som de från Gualöv i nordöstra Skåne (Höst & 
Svanberg 2003; Victor 2002). Platsen är ett bra exem
pel på en komplex gravfältsmiljö där man även kan för
moda att olika typer av rituella inslag har förekommit i
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anslutning till kulthusen (Arcini & Svanberg denna 
volym). Nya analyser av fenomenet har emellertid vi
sat att de kanske i första hand har fungerat som gravar 
där en hussymbolik med aristokratiska förtecken har 
spelat en framträdande roll (Fredrik Svanberg, munt
lig uppgift).

Om man ser på de bäst kända skånska gravfälten 
från yngre bronsålder - det vill säga Löderup och de 
olika materialen kring Ingelstorp - så verkar det som 
att ”det riktiga” brandgravskicket, det vill säga med 
kremering följt av bisättning i gropar med urnor av 
keramik eller organiskt material, sätter igång på allvar 
från och med slutet av period III (Strömberg 1975; 
1982). Förmodligen blir det helt dominerande i en 
övergångsfas under den senare delen av period III. 
Detta tycks även stämma med resultaten från Väst- 
kustbaneprojektet, där det finns några brandgravar 
som har 14C-daterats till period III (Arcini & Svanberg 
denna volym). Samtidigt kan man se en tydlig föränd
ring av gravgåvornas utseende, bl.a. börjar man lägga 
ned miniatyrsvärd och miniatyrspjutspetsar, men ofta 
finns det bara en rakkniv eller en pincett i graven.

Brandgravfält anläggs på vissa platser ibland i an
slutning till olika typer av kulthus. Det kan också fin
nas brandgravar under hög i anslutning till kulthusen, 
som till exempel vid Gualöv utanför Bromölla (Höst 
& Svanberg 2003). Brandgravfälten kan vara mycket 
komplexa och ha en lång kontinuitet. Det finns dess
utom exempel på palissader och andra konstruktio
ner som uppförts i anslutning till brandgravfälten, till 
exempel vid Häljarps Mölla och VKB SU13 (Arcini & 
Svanberg denna volym), som visar att de kan ha haft 
flera funktioner i samhället. Samtidigt finns det också 
exempel på ensamliggande brandgravar eller små 
grupper av brandgravar, som ibland ligger i anslutning 
till boplatser. Om man tittar på hur de undersökta 
brandgravfälten fördelar sig i västra Skåne, så visar 
det sig att de följer den tidigare placeringen av grav
högarna (fig. 12). Dessutom vet man från tidigare un
dersökningar att det oftast finns flera sekundärbegrav
ningar från yngre bronsålder i anslutning till högarna

från äldre bronsålder. Gravhögarna från äldre brons
ålder tas dock inte med på översiktskartan för över
siktlighetens skull, endast de kända brandgravfälten 
och de ackumulerade offerfynden har markerats. Det 
är betydligt svårare att definiera bygderna och rekon
struera bebyggelsestrukturen utifrån denna översikt 
på grund av bristen på synliga gravmonument från pe
rioden, men i stort sett sammanfaller de kända brand- 
gravfältens placering med de tidigare bygderna.

Parallellt med förändringen av gravskicket under 
fas III inleddes en drastisk omläggning av offerrituale
rna (Karsten denna volym). Visserligen kvarlevde se
den att nedlägga depåer eller enstaka föremål och man 
fortsatte även att använda de miljöer som utnyttjats för 
kultiskt bruk tidigare, men deras betydelse i den prak
tiska kulten måste ha modifierats. Att offra flera ting 
tillsammans blir nu en lika vanlig företeelse som att 
offra enstaka föremål. Offermiljöerna förändras kraf
tigt då fastmarksdeponeringar drastiskt ökar, men den 
geografiska spridningen av offerfynden sammanfaller 
med den föregående periodens; offerfynd i kustnära 
delar dominerar kompletterade med enstaka nedslag i 
inlandet (se Karsten denna volym). Samtidigt kan man 
se att även innehållet och karaktären av nedläggelserna 
förändras. Visserligen intar yxan fortfarande en stark 
ställning, nu i form av holkyxor, men dominerande är 
nu nedläggelser av personlig utsmyckning, som dräkt
smycken och prydnadsdetaljer. Andra kategorier 
bronsföremål som dyker upp i offernedläggelserna är 
figuriner, lurar samt hals- och armringar, vilka även 
kan vara tillverkade av guld. Som en alldeles egen ka
tegori framstår nedläggelser på fast mark vilka inne
håller fragmentariska eller kasserade metallföremål. 
En handfull av dessa metallskrotdepåer har påträffats 
i västra Skåne. Dessa depåer innehåller ofta ett till sy
nes slumpartat urval kasserade eller fragmentariska 
bronsföremål, ofta nedlagda intill stora stenar. I äldre 
litteratur är sådana fynd vanligen tolkade som metall
förråd, det vill säga en för tillfället nedgrävd förva
ringsplats för gjutarens råmaterial (jfr Stjernquist 
1989, s. 59, fig. 1). Här är det tal om depositioner av
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Figur 12. Brandgravar och brandgravfält från yngre bronsålder i Skåne. Cremation graves and gravefields from Late Bronze Age in Scania.

råvara snarare än föremål, ett nedläggelseskick som i 
förstone hellre skall föras till skattfyndskategorin än 
bland offerfynden. Vi måste dock konstatera att fynd
kontexten för dessa metalldepåer inte kan skiljas från 
regelrätta offerfynd. Möjligen ser vi i ”skrotdepåerna” 
substitut för tidstypiska offerföremål. De söndriga, 
kasserade metallbitarna kan ha varit minst lika effekti
va och värdeladdade som offerföremål, då smältning 
och omstöpning kan förvandla värdelöst skräp till nya 
redskap och vapen.

Som ett nytt inslag i det rituella landskapet måste den 
yngre bronsålderns härdområden nämnas (Fendin den
na volym). Det handlar förmodligen om en ny typ av 
samlingsplatser för rituella aktiviteter som dyker upp 
under mitten av bronsåldern, samtidigt med brandgrav
skickets massiva genomslag. Som exempel från västra 
Skåne kan härdområdet vid Glumslövs backar nämnas. 
Det har tolkats som en betydelsefull samlingsplats för 
ett större område, där gravhögar och ett härdområde 
har placerats på en imponerade höjdsträckning vid ett
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viktigt sammanflöde av vägsträckningar och en kon
centration av källsprång. Strax intill finns det också ett 
flertal offermossar som kompletterat bilden och som 
skapar en fullständig, rituell miljö. Det är möjligt att 
det finns flera liknande centrala samlingsplatser i om
rådet, till exempel vid Ättekulla och Västra Karaby 
backar.

Hällristningar fortsätter att skapas under fas III. De 
är liksom under fas II koncentrerade till vissa områden 
i södra och mellersta Skandinavien (Burenhult 1973a). 
Motivvalet har fortfarande en tyngdpunkt i vissa kate
gorier som till exempel skepp, fotsulor, solkors, skål
gropar etc. Ristningarnas funktion är liksom under ti
digare faser osäker, men i vissa områden som till ex
empel Bohuslän kan man se att avbildningar av olika 
rituella scener och processioner tycks bli vanligare 
som motiv, något som kan ses som en fingervisning om 
hällristningstraditionens plats och funktion i samhäl
let. Avbildningar av rituella scener och processioner 
finns emellertid redan under äldre bronsålder, till ex
empel i Bohuslän och i Kiviksgraven (Coles 2003). 
Antalet kända hällristningar i västra Skåne med en da
tering till fas III är mycket få, förmodligen rör det sig 
endast om skålgropar som har placerats på block som 
ingått i megalitgravar (Strömberg denna volym).

Slutord - 1800 år av kontinuitet och 
förändring
Vad kan man anse som typiskt för perioden 2300-500 
f.Kr. i södra Skandinavien? Vad är utmärkande för de 
förändringar som skedde och hur kan man karakteri
sera utvecklingen? Den förändringsprocess som vi här 
har försökt åskådligöra är nära knuten till en föränd
ring av ideologi och mentalitet, där den tidigare kol
lektivt präglade ideologin försvagades och successivt 
öppnade upp för en ökad stratifiering av samhället. 
Det finns tydliga tendenser i det arkeologiska materia
let mot en ökad betoning och uppvisning av politisk, 
ekonomisk och militär makt. Denna demonstration av 
makt når sitt maximum under bronsålderns period II,

hällsutveckl ing

1500-1300 f.Kr., då de materiella lämningarna visar 
att man lagt en stor betydelse vid visuell och rituell 
uppvisning av hög social position.

Vad som tycks hända är en successivt ökad strati
fiering av samhällsstrukturen från inledningen av sen- 
neolitikum och vidare in i bronsåldern. Det finns skill
nader i hur man har valt att manifestera makten, men 
det har under hela perioden rört sig om i stort sett 
samma sociala struktur. Betydelsen av långväga kon
takter för omvandlingen av samhället kan inte nog 
understrykas. Metallråvara, teknisk kunskap och me
tallföremål har importerats från det kontinentala Eu
ropa och Brittiska öarna. Kontaktvägarna har skiftat 
över tiden men den skandinaviska aristokratins kon
takter med olika maktcentra har haft ett avgörande in
flytande på utvecklingen under hela tidsperioden.

Typiskt för tidsperioden är också en kontinuitet i 
bygdeuppdelningen i stora delar av södra Skandina
vien under lång tid. Man kan inte se några större för
ändringar från tidig- och mellanneolitikum och vidare 
in i senneolitikum och bronsålder. Däremot tycks det 
ske ständiga förskjutningar mellan de olika bygderna 
vad det gäller centralitet och maktposition under sen
neolitikum och bronsålder. Olika regionala makt- och 
rikedomscentra dyker upp och försvinner med jämna 
mellanrum, något som visar att det funnits en ständig 
konkurrenssituation som bidragit till att omforma det 
sociala landskapet. Man kan också se en tydlig varia
tion i bebyggelsestruktur mellan centralbygder och 
mer perifera områden. I centralbygder har det funnits 
en komplex struktur som har bestått av allt från täta 
byar till ensamgårdar, medan det i periferin mest har 
funnits ensamgårdar och utspridda byar.

Det finns också en anmärkningsvärd kontinuitet i 
användandet av gravmonument och offerplatser, sam
tidigt som man kan se att nya typer av monument in
troduceras. Användningen av dösar och gånggrifter 
som gravar under senneolitikum och bronsålder är ett 
bra exempel på detta. Dessutom har man fortsatt att 
använda samma offerplatser som man gjorde under ti
dig- och mellanneolitikum. Detta visar att det övre so
ciala skiktet medvetet använde de olika monumenten 
för att motivera sin ärftliga rätt till makten och att 
peka på sin långa närvaro i landskapet. Anläggandet 
av hundratusentals högar och rosen i södra Skandina
vien under bronsåldern kan ses som ett bra exempel på 
hur man har försökt att skapa landskap som inramas 
av tydliga manifestationer av politisk och ekonomisk 
makt.
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Summary
Aspects of social change during the Late 
Neolithic and Bronze Age in southern 
Scandinavia
This paper discusses different aspects of the nature 
and change of the social structure and social complex
ity during the Late Neolithic and Bronze Age (2300- 
500 BC) in southern Scandinavia. These aspects have 
been discussed for a long time and there are different 
approaches to the problem. Many archaeologists ar
gue that the major increase in social complexity and 
the introduction of a stratified society consisting of 
hereditary chiefdoms took place during the Bronze 
Age period II (1500-1300 BC), while others claim that 
this was a process that started much earlier. Our inter
pretation of the material is that the process started al
ready in the early part of the Late Neolithic (2300 BC), 
and that the increase in social complexity was gradual 
but relatively fast from that time on. Signs of increased 
social stratification can be seen in the graves, votive 
offerings and in the development of variation in the 
size of longhouses. Really large longhouses found in 
settlements that can be interpreted as remains of chie
fly farms start to emerge during the early part of the 
Late Neolithic (2300-1950 BC). These early heredi
tary chiefdoms were based on the production and dist
ribution of prestige goods in the form of high-quality 
flint daggers and amber that can be found in different 
parts of Scandinavia and continental Europe. As metal 
became more available in southern Scandinavia during 
the second half of the Late Neolithic and Bronze Age 
period I (1950-1500 BC), the network of long-distan
ce contacts and trade became more complex and signs 
of connections with distant areas are quite evident. 
This development made it easier to control the pro
duction and distribution of prestige goods, now main
ly consisting of metal objects and amber.

During the Bronze Age period II—III (1500-1100 
BC) the increase in social complexity grew even more 
evident, and this is very visible in the graves, votive 
offerings and building tradition. Far-reaching changes 
in the material culture give evidence of an even more 
accentuated increase in the stratification of society. 
There had been an accumulation of wealth and a 
strengthening of the economic and political power of 
certain individuals and groups in society over a long

time, and this culminated in a society where manifes
tations of the hierarchical social structure were expres
sed in the construction of burial mounds and large 
longhouses and in the continued use of the old places 
from the Late Neolithic for making votive offerings. 
The construction of burial mounds on visually expo
sed places in the landscape created a new cultural 
landscape, a landscape of power. It is also quite evi
dent that the network of long-distance contacts and 
trade became even more far-reaching and grew even 
more complex over time. Exclusive objects and pro
ducts from Central Europe and the Mediterranean 
area found their way to Scandinavia. At the same time, 
bronze metalwork reached its qualitative peak in 
southern Scandinavia, with a distinct local style mar
king the importance of the area.

Many archaeologists would see a fundamental 
change of the social structure and social complexity 
during the Bronze Age period IV-VI (1100-500 BC) 
towards a more egalitarian society. The number of buri
al mounds built during this time decreases and the size 
of the monuments is mostly relatively modest, though 
there are some large mounds still being built, so the pic
ture is not one-sided. At the same time the burial 
custom changes and cremations placed in urns become 
the most common type of burial. Often they have been 
placed in urnfields or as secondary graves in older buri
al mounds. This has often been interpreted as a sign of a 
more egalitarian society, and in combination with a pa
rallel decrease in the variation in size of longhouses, this 
could actually have been the case. In our opinion, ho
wever, there are stronger indications contradicting this 
interpretation, so this theory can not be upheld. Large 
mounds and other types of aristocratic monuments 
such as the ritual houses or house graves with rich buri
als were being constructed in the area and there are also 
signs of important central areas with concentrations of 
metals and imports. Even if the general size of graves 
and longhouses became smaller during the Late Bronze 
Age, there is still variation, which could be interpreted 
as a clear sign of social stratification and as expressions 
of a continued hierarchical social organisation.
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Sammanställning

Sammanställning av 14C-dateringar

Raus, Ramlösa 9:6 (VKB 1A:7), Helsingborgs stad (16 dateringar)

Kontext Lab. Nr 11C BP Kal 1 sigma Kal 2 sigma

Hus IV, Härd Ua-9312 2505 ± 65 -790 -520 -800 -410

Hus IV, Stolphål Ua-9318 3515 ± 65 -1920 -1740 -2030 -1680

Hus IV, Stolphål Ua-9319 2615 ± 65 -900 -560 -920 -520

Hus IV, Stolphål Ua-9320 3555 ± 70 -2020 -1770 -2130 -1690

Hus VI, Stolphål Ua-9313 2800 ± 70 -1020 -830 -1130 -810

Hus VII, Nedsänkt golv Ua-9314 3725 ± 75 -2280 -1970 -2400 -1850

Hus VII, Nedsänkt golv Ua-9315 3540 ± 70 -1950 -1740 -2120 -1680

Hus VII, Stolphål Ua-9304 4220 ± 70 -2910 -2670 -3010 -2570

Hus XII, Grophus Ua-9305 3785 ± 75 -2400 -2040 -2460 -2020

Hus XII, stolphål Ua-9306 3670 ± 75 -2190 -1940 -2300 -1750

Härd 8915 Ua-9323 2345 ± 60 -550 -350 -800 -200

Härd 9799 Ua-9321 2350 ± 70 -540 -350 -800 -200

Härdgrop 14220 Ua-9326 2745 ± 65 -980 -820 -1050 -790

Härdgrop 20294 Ua-9307 2815 + 75 -1050 -830 -1220 -810

Härdgrop 35773 Ua-9316 3065 ± 70 -1420 -1210 -1500 -1110

Kokgrop 29110 Ua-9327 2830 ± 65 -1120 -890 -1220 -820
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Örby 18:1 (VKB 1B:2), Helsingborgs stad (4 dateringar)

Kontext Lab. Nr ,4C BP Kal 1 sigma Kal 2 sigma

Härd 3482 Ua-7939 2915 ± 70 -1260 -1000 -1320 -910

Härd 4055 Ua-7938 2725 ± 70 -970 -800 -1050 -790

Kokgrop 3479 Ua-8186 3035 ± 70 -1400 -1130 -1440 -1040

Långhärd Ua-8187 2975 ± 70 -1370 -1050 -1400 -1000

Rya 9:1, (VKB 2:5), Kvistofta socken (7 dateringar)

Kontext Lab. Nr UC BP Kal 1 sigma Kal 2 sigma

Hus 1, Stolphål LuA-4391 2570 ± 100 -830 -520 -900 -400

Hus 1, Stolphål LuA-4392 2710 ± 100 -1000 -790 -1250 -500

Hus 2, Grophus LuA-4398 2570 ± 100 -830 -520 -900 -400

Härd botten 6760 Ua-8197 2370 ± 65 -760 -380 -800 -200

Kokgrop 7157 Ua-8741 2790 ± 55 -1000 -840 -1130 -820

Kokgrop 8687 LuA-4399 2640 ± 110 -970 -540 -1050 -400

Kokgrop 8876 LuA-4400 2950 ± 100 -1300 -1000 -1450 -900

Rya 11:3 (VVP6), RAÄ 92, Kvistofta socken (8 dateringar)

Kontext Lab. Nr 14C BP Kal 1 sigma Kal 2 sigma

Hus 16, Grophus Ua-9167 2845 ± 70 -1130 -910 -1260 -830

Hus 7, Grop Ua-8654 2885 ± 55 -1190 -940 -1260 -910

Hus 7, Grop Ua-8655 2940 ± 50 -1260 -1040 -1320 -990

Hus 7, Stolphål Ua-9168 3275 ± 70 -1680 -1450 -1740 -1410

Härd 6271 Ua-9171 3040 ± 65 -1400 -1130 -1440 -1050

Kokgrop 12913 Ua-9172 2660 ± 65 -900 -790 -1000 -550

Kokgrop 3532 Ua-9175 2835 ± 70 -1130 -900 -1220 -820

Kokgrop 35716 Ua-9170 2965 ± 65 -1300 -1050 -1390 -990
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Rydebäck, Kastlösa 14:1, Rya 1:30 (VKB 2:10), Kvistofta socken (2 dateringar)

Kontext Lab. Nr 14C BP Kal 1 sigma Kal 2 sigma

Grop 2950 Ua-8196 3690 ± 70 -2200 -1960 -2290 -1880

Hus 3, Härd Ua-26857 2500 ± 40 -710 -520 -800 -480

Övra Glumslöv 13:6 (VVP4:F), Glumslövs socken (2 dateringar)

Kontext Lab. Nr 14C BP Kal 1 sigma Kal 2 sigma

Hus 2, Stolphål Ua-8781 3610 ± 60 -2110 -1880 -2140 -1770

Hus 2, Stolphål Ua-8782 3425 ± 95 -1880 -1610 -1980 -1510

Övra Glumslöv 37:2 (VVP4:C), Glumslövs socken (2 dateringar)

Kontext Lab. Nr ,4C BP Kal 1 sigma Kal 2 sigma

Gropsystem, Grop 27857 Ua-8836 2300 ± 70 -400 -200 -800 -150

Gropsystem, Grop 27857 Ua-8838 2505 ± 85 -790 -510 -800 -400

Övra Glumslöv 38:1 (VVP4:A), Glumslövs socken (4 dateringar)

Kontext Lab. Nr ,4C BP Kal 1 sigma Kal 2 sigma

Avfallsgrop 26152 Ua-8832 2255 ± 95 -410 -170 -800 -550

Avfallsgrop 27552 Ua-8833 2370 ± 70 -760 -380 -800 -350

Brunn 27784 Ua-9233 2320 ± 95 -550 -200 -800 -150

Brunn 45945 Ua-9234 2310 ± 60 -400 -200 -550 -150

Övra Glumslöv 10:15 (VKB 3:3), Glumslövs socken (43 dateringar)

Kontext Lab. Nr ,4C BP Kal 1 sigma Kal 2 sigma

Brunn, 7762 Ua-8182 2950 ± 75 -1290 -1020 -1390 -930

Härd typ A, 21844 Ua-9101 2910 ± 65 -1260 -1000 -1310 -910

Härd typ A, 23067 Ua-9104 3125 ± 55 -1490 -1310 -1520 -1260

Härd typ A, 25009 Ua-9106 3020 ± 65 -1380 -1130 -1420 -1040

Härd typ A, 26903 Ua-9100 2890 ± 65 -1210 -940 -1300 -890

Härd typ A, 27478 Ua-9083 2950 ± 60 -1260 -1040 -1380 -970
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Härd typ A, 27816 Ua-9092 2810 ± 65 -1050 -840 -1130 -820

Härd typ A, 29009 Ua-9085 2865 ± 60 -1130 -930 -1260 -890

Härd typ A, 3135 Ua-8183 3210 ± 75 -1610 -1400 -1690 -1310

Härd typ A, 41769 Ua-9078 3015 ± 60 -1380 -1130 -1410 -1050

Härd typ A, 42454 Ua-9072 3055 ± 65 -1410 -1210 -1450 -1110

Härd typ A, 42587 Ua-9073 2860 ± 55 -1130 -930 -1260 -890

Härd typ B, 25696 Ua-9095 2725 ± 75 -970 -800 -1080 -780

Härd typ B, 29323 Ua-9087 2785 ± 70 -1010 -830 -1130 -800

Härd typ C, 23387 Ua-9105 2805 ± 55 -1020 -840 -1130 -820

Härd typ C, 26501 Ua-9091 3015 ± 65 -1380 -1120 -1420 -1040

Härd typ C, 26643 Ua-9098 2830 ± 70 -1130 -890 -1220 -820

Härd typ C, 26679 Ua-9099 2855 ± 65 -1130 -920 -1260 -830

Härd typ C, 27371 Ua-9082 2985 ± 75 -1380 -1050 -1410 -1000

Härd typ C, 29258 Ua-9094 2830 ± 70 -1130 -890 -1220 -820

Härd typ C, 3152 Ua-7942 2905 ± 65 -1260 -990 -1310 -900

Härd typ C, 3400 Ua-8184 2990 ± 75 -1380 -1120 -1410 -1000

Härd typ C, 41492 Ua-9076 3145 ± 55 -1500 -1310 -1530 -1260

Härd typ C, 45451 Ua-9103 2775 ± 55 -1000 -830 -1050 -800

Härd typ C, 5268 Ua-7943 2445 ± 65 -760 -400 -770 -400

Härd typ C, 6964 Ua-7944 2880 ± 65 -1190 -930 -1270 -890

Härd typ D, 42317 Ua-9079 3135 ± 55 -1500 -1310 -1520 -1260

Härd typ G, 29849 Ua-9090 2775 ± 65 -1000 -830 -1130 -800

Härd typ H, 41533 Ua-9077 2960 ± 55 -1290 -1050 -1380 -1000

Härd typ I, 21598 Ua-9084 3035 ± 65 -1400 -1130 -1440 -1050

Härd typ I, 26055 Ua-9096 2840 ± 70 -1130 -900 -1220 -830

Härd typ I, 26131 Ua-9097 2800 ± 65 -1020 -830 -1130 -810

Härd typ I, 27179 Ua-9080 2935 ± 70 -1260 -1010 -1380 -930

Härd typ I, 27199 Ua-9081 2875 ± 55 -1190 -940 -1260 -900
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Härd typ 1, 27883 Ua-9093 2875 ± 70 -1190 -930 -1270 -840

Härd typ 1, 29277 Ua-9086 2795 ± 65 -1010 -830 -1130 -810

Härd typ 1,42724 Ua-9074 2875 ± 55 -1190 -940 -1260 -900

Härd typ 1,45451 Ua-9102 2720 ± 50 -910 -820 -980 -790

Härd typ L, 29690 Ua-9088 2720 ± 65 -920 -810 -1010 -790

Härd typ L, 29708 Ua-9089 2915 ± 60 -1260 -1000 -1310 -920

Härd typ L, 3550 Ua-8185 3090 ± 75 -1440 -1220 -1520 -1120

Härd, 20764 Ua-9071 5845 ± 90 -4800 -4550 -4920 -4490

Härd, 42755 Ua-9075 2825 ± 60 -1110 -890 -1190 -830

Övre Glumslöv (VVP3), Glumslövs socken (3 dateringar)

Kontext Lab. Nr ,4C BP Kal 1 sigma Kal 2 sigma

Grop 20281 Lu-4514 2455 ± 100 -760 -400 -810 -380

Grop 34575 Lu-4517 2310 ± 90 -520 -200 -800 -100

Hus 3, Stolphål 17884 Ua-9256 2285 + 75 -410 -200 -550 -100

Hilleshög 25:1 (VKB 3:4), Härslövs socken (8 dateringar)

Kontext Lab. Nr ,4C BP Kal 1 sigma Kal 2 sigma

Grop 27565 Ua-8852 2695 ± 70 -910 -790 -1010 -760

Grop 2905 Ua-7946 2805 + 70 -1050 -830 -1190 -810

Hus 1, Härd Ua-8851 2820 ± 70 -1110 -840 -1220 -820

Hus 2, Stolphål Ua-8849 3010 ± 70 -1380 -1120 -1420 -1020

Hus 3, Härd Ua-8850 2775 ± 70 -1000 -830 -1130 -800

Härd 22008 Ua-8855 2810 ± 50 -1020 -860 -1130 -830

Härd 24287 Ua-8856 2815 ± 55 -1050 -890 -1130 -830

Härd 34609 Ua-8853 2890 ± 70 -1210 -940 -1310 -890
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Hilleshög 6:5 (VKB 3:6), Härslövs socken (4 dateringar)

Kontext Lab. Nr ,4C BP Kal 1 sigma Kal 2 sigma

Brunn 6339 Ua-9203 2700 ± 75 -920 -790 -1050 -760

Hus 5, Härd Ua-9199 2395 ± 75 -760 -390 -800 -350

Hus 5, Stolphål Ua-9198 2420 ± 65 -760 -400 -770 -390

Hus 5, Stolphål Ua-9200 2975 ± 75 -1370 -1050 -1410 -990

Hilleshög 16:7 (VKB 3:7), Härslövs socken (5 dateringar)

Kontext Lab. Nr 14C BP Kal 1 sigma Kal 2 sigma

Hus 1, Stolphål Ua-8191 3500 ± 70 -1920 -1690 -2030 -1630

Hus 1, Stolphål Ua-8192 3915 ± 70 -2490 -2280 -2580 -2190

Hus 10, Stolphål Ua-9218 3525 ± 65 -1930 -1740 -2030 -1680

Hus 11, Stolphål Ua-9215 2905 ± 70 -1260 -990 -1320 -900

Hus 11, Stolphål Ua-9216 2460 ± 65 -760 -410 -780 -400

Säbyholm (VVP1A:5, Väg 1156), Säby socken (11 dateringar)

Kontext Lab. Nr »C BP Kal 1 sigma Kal 2 sigma

Brandgrav 11912 Ua-8662 2790 ± 95 -1050 -820 -1220 -790

Grop 10121 Ua-8661 2680 ± 75 -920 -790 -1020 -540

Härd 11000 Ua-8666 2655 ± 70 -910 -780 -1000 -540

Kokgrop 10559 Ua-25046 2850 ± 70 -1130 -910 -1260 -830

Kokgrop 10783 Ua-8670 2875 ± 70 -1190 -930 -1270 -840

Kokgrop 10981 Ua-25047 3000 ± 65 -1380 -1120 -1410 -1040

Kokgrop 12073 Ua-8663 2830 ± 60 -1110 -890 -1190 -830

Kokgrop 12286 Ua-8671 2985 ± 70 -1380 -1110 -1400 -1000

Kokgrop 14124 Ua-25048 3010 ± 75 -1380 -1120 -1430 -1010

Kokgrop 14705 Ua-25049 3290 ± 70 -1690 -1490 -1740 -1410

Stolphål 12100 Ua-8668 2915 + 70 -1260 -1000 -1320 -910
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Oxhögarna, Örja 34:1, RAÄ 2, Örja socken (10 dateringar)

Kontext Lab. Nr 14C BP Kal 1 sigma Kal 2 sigma

Bengrop 4438 Ua-8373 3100 ± 60 -1440 -1260 -1520 -1210

Gravhög 5065 Ua-8372 3000 ± 65 -1380 -1120 -1410 -1040

Hus 2, Härd 17979 Ua-25234 3035 ± 55 -1390 -1130 -1430 -1120

Hus 2, Stolphål 14931 Ua-25233 3110 ± 60 -1440 -1260 -1520 -1210

Hus 2, Stolphål 17658 Ua-25237 3060 ± 55 -1410 -1260 -1440 -1120

Hus 3, Stolphål 15536 Ua-25241 2995 ± 85 -1380 -1090 -1430 -970

Härd 14730 Ua-25238 2920 ± 80 -1260 -1000 -1380 -910

Härd 15322 Ua-25239 3015 ± 75 -1390 -1120 -1430 -1010

Härd 15999 Ua-25236 2520 ± 60 -800 -520 -800 -410

Härd 3500 Ua-8371 2835 ± 55 -1110 -900 -1190 -830

Häljarps molla, Häljarp 1:6 och 2:5 (SU2), RAÄ 17, Tofta socken (25 dateringar)

Kontext Lab. Nr 14C BP Kal 1 sigma Kal 2 sigma

Bengrop 2024 Ua-25223 3380 ± 65 -1750 -1530 -1880 -1510

Bengrop 27653 Ua-25171 2730 ± 65 -970 -810 -1020 -790

Bengrop 29974 Ua-25162 2725 ± 65 -920 -810 -1010 -790

Brandgrav 20855 Ua-25167 2720 ± 65 -920 -810 -1010 -790

Brandgrop 18285 Ua-25164 3125 ± 70 -1500 -1260 -1530 -1210

Grop 20657 Ua-25166 3290 ± 60 -1690 -1510 -1740 -1430

Kantränna 12226 Ua-25165 3115 ± 70 -1490 -1260 -1530 -1210

Kantränna 12266 Ua-25169 3410 ± 55 -1860 -1620 -1880 -1520

Kantränna 1686 Ua-25157 3180 ± 70 -1530 -1320 -1620 -1260

Lager 104 Ua-8634 6280 ± 65 -5320 -5080 -5380 -5050

Skelettgrav 461 Ua-25168 3415 ± 65 -1870 -1620 -1890 -1520

Skelettgrav 12182 Ua-25225 4045 ± 90 -2860 -2460 -2900 -2300

Skelettgrav 12850 Ua-25161 3620 ± 65 -2130 -1880 -2200 -1770

Skelettgrav 1716 Ua-8349 6105 ± 75 -5210 -4850 -5260 -4800

Skelettgrav 17476 Ua-25163 3120 ± 90 -1500 -1260 -1610 -1120
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Skelettgrav 25779 Ua-25160 5235 ± 70 -4220 -3960 -4250 -3810

Skelettgrav 2663 Ua-8352 5540 ± 70 -4460 -4330 -4540 -4240

Skelettgrav 2792 Ua-8351 5105 ± 75 -3980 -3790 -4050 -3700

Skelettgrav 28408 Ua-25171 2730 ± 65 -970 -810 -1020 -790

Skelettgrav 461 Ua-9823 3485 ± 70 -1890 -1690 -2020 -1620

Skelettgrav 879 Ua-25156 3750 ± 70 -2290 -2030 -2500 -1900

Stolphål 1625 Ua-25158 3240 ± 90 -1620 -1410 -1740 -1310

Urneg rop 1878 Ua-8350 3555 ± 70 -2020 -1770 -2130 -1690

Urnegrop 29187 Ua-25159 2890 ± 65 -1210 -940 -1300 -890

Urnegrop 3347 Ua-8353 4645 ± 65 -3520 -3350 -3650 -3100

Häljarp 14:1 (SU5), Tofta socken (2 dateringar)

Kontext Lab. Nr 14C BP Kal 1 sigma Kal 2 sigma

Grop 17234 Ua-8358 2595 + 85 -890 -540 -910 -410

Hus 1 Ua-8360 3105 ± 105 -1500 -1210 -1650 -1000

Källsprånget, Kvärlöv 19:1 (SU9), Saxtorps socken (11 dateringar)

Kontext Lab. Nr ,4C BP Kal 1 sigma Kal 2 sigma

Ekplanka Ua-9979 2545 ± 65 -810 -540 -820 -410

Gris Ua-25694 2610 ± 65 -900 -550 -920 -510

Hjort Ua-25697 2490 ± 60 -770 -510 -790 -410

Härd Ua-8916 2455 ± 70 -760 -410 -780 -400

Häst Ua-25695 2725 ± 60 -920 -810 -1000 -790

Hästben, L104 Ua-8917 2500 ± 45 -790 -520 -800 -410

Ko Ua-25696 2665 ± 70 -910 -790 -1000 -540

Kraniefragment, L105 Ua-9807 2440 + 70 -760 -400 -770 -390

Räv Ua-25698 3450 ± 60 -1880 -1680 -1930 -1600

Träföremål Ua-25692 2715 ± 60 -910 -805 -1000 -790

Örn Ua-25699 2510 ± 70 -800 -520 -800 -410
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Kvärlöv 8:5 (SU11), Saxtorps socken (4 dateringar)

Kontext Lab. Nr ,4C BP Kal 1 sigma Kal 2 sigma

Brunn 2749 Ua-8920 2365 ± 55 -540 -380 -800 -350

Hus 16, Stolphål Ua-25747 3440 ± 75 -1880 -1630 -1930 -1520

Hus 16, Stolphål 50062 Ua-25740 2350 ± 80 -550 -350 -800 -200

Hus 17 Ua-25741 2740 ± 80 -980 -800 -1130 -790

Kvärlöv 17:1 och 18:2 (SU12), Annelövs socken (2 dateringar)

Kontext Lab. Nr ,4C BP Kal 1 sigma Kal 2 sigma

Brunn 38983 Ua-25069 2460 ± 70 -760 -410 -780 -400

Hus 4, Stolphål 48913 Ua-9996 2455 ± 70 -760 -410 -780 -400

Annelöv, Annelöv 38:1 (SU13), Annelövs socken (22 dateringar)

Kontext Lab. Nr 14C BP Kal 1 sigma Kal 2 sigma

Bengrop 16666 Ua-25137 2820 ± 70 -1110 -840 -1220 -820

Bengrop 16694 Ua-25145 2715 ± 70 -920 -800 -1020 -780

Bengrop 16925 Ua-25142 2700 ± 70 -920 -800 -1020 -760

Bengrop 27959 Ua-25148 2905 ± 70 -1260 -990 -1320 -900

Bengrop 29964 Ua-25143 2835 ± 70 -1130 -900 -1220 -820

Bengrop 30951 Ua-25138 2795 ± 70 -1010 -830 -1130 -800

Hus 9, grophus Ua-25139 2945 ± 65 -1260 -1040 -1380 -970

Stensättning 8492 Ua-25146 2985 ± 75 -1380 -1050 -1410 -1000

Stensättning 8694 Ua-25700 4120 ± 70 -2870 -2570 -2880 -2490

Stolphål 31756 K10 Ua-25226 3055 ± 75 -1420 -1130 -1500 -1050

Stolphål 9025 K 5 Ua-25229 2900 ± 65 -1260 -970 -1300 -900

Stolphål 9255 K5 Ua-25147 2810 ± 70 -1050 -840 -1190 -820

Stolphål 9278 K5 Ua-25144 4835 ± 75 -3710 -3520 -3780 -3370

Stolphål Hus 6 Ua-25228 2465 ± 65 -770 -410 -780 -400

Stolphål Hus 8 Ua-25140 3180 ± 65 -1520 -1390 -1620 -1290

Stolphål Hus 8 Ua-25227 3205 ± 70 -1600 -1400 -1690 -1310

Stolphål Hus 8 Ua-25230 3235 ± 60 -1610 -1430 -1690 -1390
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Urnegrop 16589 Ua-25141 2820 ± 70 -1110 -840 -1220 -820

Urnegrop 16953 Ua-25702 2300 ± 65 -410 -200 -800 -150

Urnegrop 30961 Ua-25701 2870 ± 65 -1190 -930 -1260 -840

Urnegrop 31100 Ua-25149 2785 ± 70 -1010 -830 -1130 -800

Urnegrop 31146 Ua-25231 2900 ± 65 -1260 -970 -1300 -900

Annelöv 6:4 (SU14Ö), Annelövs socken (9 dateringar)

Kontext Lab. Nr 14C BP Kal 1 sigma Kal 2 sigma

Brunn 48732 Ua-25711 3060 ± 65 -1410 -1210 -1460 -1110

Brunn 51074 Ua-25712 2830 ± 65 -1120 -890 -1220 -820

Hus 3 Ua-25703 3640 ± 70 -2140 -1910 -2210 -1770

Hus 3 Ua-25704 4865 ± 75 -3760 -3530 -3800 -3350

Hus 3, Härd Ua-25705 3015 ± 65 -1380 -1120 -1420 -1040

Hus 5 Ua-25706 3830 ± 60 -2410 -2140 -2470 -2060

Hus 5, Härd Ua-25707 3070 ± 60 -1410 -1260 -1450 -1120

Hus 8 Ua-25709 2955 ± 65 -1270 -1040 -1390 -970

Hus 8, Stolphål Ua-25710 2965 ± 65 -1300 -1050 -1390 -990

Krångeltofta, Krångeltofta 3:11 (SU18), Dagstorps socken (2 dateringar)

Kontext Lab. Nr ,4C BP Kal 1 sigma Kal 2 sigma

Grav 20680 Ua-9795 3375 ± 60 -1740 -1530 -1880 -1510

Härd 18302 Ua-9794 2475 ± 55 -770 -430 -780 -400

V Dagstorp 17:10 och 17:12 (SU20Ö), Dagstorps socken (1 datering)

Kontext Lab. Nr ,4C BP Kal 1 sigma Kal 2 sigma

Hus 5 Ua-25872 3260 ± 75 -1620 -1440 -1740 -1390

Dagstorp 1:2-3, 5:31 (SU21), Dagstorps socken (1 datering)

Kontext Lab. Nr 14C BP Kal 1 sigma Kal 2 sigma

Härd 221 Ua-8862 2470 ± 70 -770 -410 -790 -400
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SU 22V (2 dateringar)

Kontext Lab. Nr 14C BP Kal 1 sigma Kal 2 sigma

Hus 11, Stolphål Ua-25027 3775 ± 80 -2310 -2030 -2460 -1970

Hus 7, Stolphål Ua-25024 3015 ± 70 -1380 -1120 -1430 -1040

SU 23 (6 dateringar)

Kontext Lab. Nr ,4C BP Kal 1 sigma Kal 2 sigma

Brunn 15702 Ua-9916 2620 ± 60 -900 -590 -920 -520

Kokgrop 2304 Ua-8734 2800 ± 60 -1010 -830 -1130 -820

Kokgrop 2316 Ua-8733 2880 ± 60 -1190 -940 -1260 -890

Kokgrop 3522 Ua-8735 2760 ± 55 -980 -830 -1020 -800

Lertäktsgrop 16101 Ua-9917 2875 ± 60 -1190 -930 -1260 -890

Lertäktsgrop 16101 Ua-9918 2770 ± 65 -1000 -830 -1080 -800



Sammanställning

14C-dateringar från andra projekt

Karaby 3:1, 4:1 (P 36, Sydgas I), RAÄ 39, Västra Karaby socken (1 datering)

Kontext Lab. Nr ,4C BP Kal 1 sigma Kal 2 sigma

stolphål 1129, Hus IV Ua-5209 3040 ± 80 -1410 -1130 -1450 -1040

Hänkelstorp 3:3, Ålstorp 5:2 (P 38, Sydgas I), RAÄ 17, Västra Karaby socken (3 dateringar)

Kontext Lab. Nr »C BP Kal 1 sigma Kal 2 sigma

135 Ua-421 3130 ± 125 -1530 -1130 -1700 -1000

39 Ua-423 2910 ± 110 -1260 -930 -1400 -800

40 Ua-424 2990 ± 110 -1380 -1050 -1500 -900

Annelöv 38:1 (P 40 & P 41), RAÄ 13, Annelövs socken (3 dateringar)

Kontext Lab. Nr »C BP Kal 1 sigma Kal 2 sigma

härdgrop 40 Ua-424 2990 ± 110 -1380 -1050 -1500 -900

härdgrop 39 Ua-423 2910 ± 110 -1260 -930 -1400 -800

härdgrop 135 Ua-421 3130 ± 125 -1530 -1130 -1700 -1000

Västra Karaby 2:21, Västra Karaby socken (6 dateringar)

Kontext Lab. Nr 14C BP Kal 1 sigma Kal 2 sigma

Hus 1, Stolphål 147 Ua-5417 2370 ± 75 -760 -380 -800 -200

Hus 10, Stolphål 1451 Ua-5522 3450 ± 105 -1920 -1610 -2050 -1500

Hus 10, Stolphål 1503 Ua-5523 3210 ± 55 -1530 -1410 -1620 -1320

Hus 10, Stolphål 1509 Ua-5562 3925 ± 105 -2570 -2200 -2900 -2000

Hus 12, Källargrop Ua-5419 3495 ± 85 -1920 -1680 -2050 -1500

Ugn 252 Ua-5418 2345 ± 90 -800 -200 -800 -200
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Västra Skånes brons-Bronsåldersbygd 2300-500 f.Kr.
ålder blir föremål för en grundlig genomgång i denna bok. Den är ett 

resultat av det stora arkeologiska projektet i samband med byggan

det av den nya Västkustbanan. Boken erbjuder en grundläggande ge

nomgång av byggnadsskick och bebyggelsestruktur, begravningsseder 

och rituella förhållanden. Studierna omfattar perioden från och med 

senneolitikum till övergången mot järnåldern. Författarna gör utblickar 

mot stora delar av Nordeuropa och formar en syntes av bronsålders- 

samhället som kan ligga till grund för fortsatt forskning.
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